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ei fleste av oss kjenner nok til framsida på dette nummeret av Fortid. Nattevakten (1642) av den nederlandske kunstnaren Rembrandt Harmenszoon van Rijn er
eit av dei mest kjende måleria frå 1600-talet. Biletet
var bestilt av kaptein Banning Cocq, og syner oss augneblinken
der Cocq, i svart, ber løytnanten sin, i gult, om å gi skyttarkompaniet marsjordre. I bakgrunnen kan ein sjå soldatane stille seg i
formasjon, medan den vesle jenta, som ein kan tydeleg sjå midt
blant alle mannfolka, var maskoten åt kompaniet.
Sjølv om måleria frå 1600-talet ikkje har gått i gløymeboka,
meiner vi i Fortid det er grunn til å spørje om ikkje hundreåret
i sin heilskap i ein viss forstand har det. Klemt mellom seinmellomalderen og moderne tid
kan det sjå ut til at hundreåret har
vorte forlate. Forsking innan tidleg nytid synest å vere mest retta
mot hundreåret etter – og med
1814 som eit ruvande og styrande
perspektiv. Det er ein fare for
historiefaget når rammeverket av
det vi driv med snevrast inn – når
ein stadig større del av forskingsmiddel, historikarar og studentar
flyttast fram til samtida. For det
må nettopp vere historikaren si
oppgåve å gjere også den gløymde fortida relevant – ved å stille
ho dei rette spørsmåla.

Ellingsrud tek oss med til Vestindia der buccaneer-piratane herja
med spanjolane, og særskilt om den walisiske piraten Henry
Morgan, i dag med namnet sitt prega på rometikettar. Åmund
Resløkken har skrive om to overnaturlege fenomen, eit heimsøkande spøkelse og ein glødande jernring som vart skildra i
boka Køge huskors, gjeve ut i 1674 av den norske teologen Johan
Brunsmand. Bjørn Ivar Berg gir oss ei fin innføring i norsk
bergverksdrift.
Ved sidan av desse bidraga har vi også utfordra tre historikarar,
blant dei fremste i sine fagfelt frå Danmark, Finland og Sverige,
til å svare på korleis det faglege miljøet i deira land ser på 1600talet som periode og forskingsfelt. I «Historikeren» har vi intervjua Øystein Rian, historieprofessoren ved Universitetet i
Oslo som i særleg grad har interessert seg for nettopp 1600-talet.
Utanfor tema har vi også fleire
fine bidrag: Anniken Sandvik har
skrive ein artikkel om Franklinekspedisjonen der ho har problematisert dei forklaringane som
har dominert i ettertid om kvifor
polarekspedisjonen enda så katas-trofalt. Kristian Reinfjord har i
sin tekst skrive om korleis skulpturfragment og gjenstandar frå antikken var å finne i renessansen.
For dei som interesserer seg i debatten kring OL i Oslo 2022 kan
Kristoffer Høgås’ tekst om vegen til OL 1952 vere eit interessant
og morosamt bidrag i debatten.

”For det må nettopp
vere historikaren si
oppgåve å gjere også
den gløymde fortida
relevant – ved å stille
ho dei rette spørsmåla.”

Dei barokke måleria frå 1600-talet braut i stor grad med konvensjonane for korleis ein skulle måle. Rembrandt sjølv var ein frontfigur når det gjaldt bruk av ljos og skugge som effekt, samtidig
var han ein av dei første som tok til å måle menneske i handling.
På same måte er det behov for historikarar som kan løfte det
gløymde hundreåret ut frå «firehundreårsnattens» mørke, gjere
dei handlande menneske levande og gi dei eit andlet. I dette
nummeret har vi rydda plass til somme av dei.
1600-tallets store europeiske konflikt, Trettiårskrigen, er tema i
Ergo Biesenbaums artikkel. Han viser at dette var ein menneskeleg og sosial katastrofe, i enkelte område nesten utan sidestykke i
europeisk historie. Ei interessant biverknad av krigen var at han
la grunnlaget for at den nordiske maktbalansen forskuv seg, og
for dei nordiske maktstatane. Aslak Kittelsen har i sin artikkel
«Makt og politikk i hollendertida» teke for seg korleis Nederland
freista å sikre handelsinteressane sine i Norden ved å veksle på å
vere i allianse med Danmark-Noreg og Sverige, og om korleis dei
elles også blanda seg inn i skandinavisk politikk.
I Siv F. Gravems tekst kan ein lese om korleis engelske sjømenn
vart teke til fange og gjort til slavar i Nord-Afrika, medan Martin

Vi har også trua på å få inn fleire korttekstar til Fortid. Første ute
er Morten Haave med eit glimrande bidrag til spalta «A fontibus».
A fontibus er latin og tyder «frå kjeldene». Og det er nettopp
kjeldegraving Haave har drive med og presenterer i teksten
«Legg geværet ned eller brekk det». Linn Thorsen har på si side
skrive om opprettinga av eit eige sosialdepartement i 1913 og
den sentrale rolla Johan Castberg spelte, medan Ole Håtveit har
samanlikna døme på maktutøving i fjernsynsserien The Vikings
og frå Heimskringla, der han påpeikar feil i fjernsynsserien.
Tradisjonen tru kan vi by på fleire gode bokmeldingar. Med trua
på at quizdebuten i Metall-nummeret vart ein suksess, presenterer vi ein rykande fersk quiz av quizmaster Thor Stian Sæther,
nok ein gong.
Vi håpar det gløymde hundreåret har noko for ein kvar smak.
Hiv o’hoi, god lesing!
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«Svenskene
lærte tyskerne
å bli prøyssere»
Intervju med Øystein Rian
Øystein Rian (f. 1945 i Fåberg) skrev hovedoppgava «Jens Juels stattholderskap
1618-1629: en studie i stattholderembetets kompetanse og funksjoner» i 1975, og skrev
i 1980 doktoravhandlinga «Vestfolds historie: grevskapstiden 1671–1821». Han er
kanskje mest kjent for å fokusere på elitene i det tidligmoderne Norge, der andre
tidligmoderne historikere har forsket mer på de brede lag, og har interessert
seg for ensretting og disiplinering av befolkningen i samme periode.
M i r i a m F i n s e t I n gvald s en
Masterstudent i historie, UiO
A s la k K i t t el s en
Masterstudent i historie, UiO
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i møter Øystein Rian på kontoret hans i tredje
etasje på Niels Treschows hus, der han holder til
midt blant alle masterstudentene som har lesesal
i samme etasje. Den tidligmoderne historikeren
lener seg tilbake i kontorstolen, og forteller at han
trives godt på Niels Treschows etter flyttesjauen fra
Niels Henrik Abels hus, til tross for halvparten så stort
kontor.

begynte å bli mer rikholdige, men slett ikke overveldende. Men jeg tok jo for meg alle delene av dem da:
både brevmateriale, korrespondansen, lensregnskapene
og skatteregnskapene. Jeg ble veldig fascinert av å kartlegge den sterke skatteveksten som var i den perioden,
det er jo et tema jeg har kommet tilbake til siden også.
Og så, da jeg ble ferdig med dét, så fikk jeg tilbud om å
skrive Vestfolds historie. Det ble min doktorgrad.

Hva var bakgrunnen for at du valgte å studere
historie?
Jo, jeg hadde for meg at jeg skulle bli gymnaslærer, som
det het den gangen. Da måtte man studere filologi,
og jeg var overbevist om at det var det som var min
framtid. Jeg passet ikke til noe annet, så det var et greit
valg – jeg var en utpreget lesehest fra unge år. Jeg tok
middelalderen som periode til mellomfag, som det het
den gangen, men da jeg skulle velge hovedoppgave, fant
jeg ut at det var jo… sånn som jeg oppfattet det den
gangen, så var det få kilder til middelalderen, og de var
endevendt flere ganger allerede da. Dette var før bølgen
med sagaforskning hadde tatt seg opp igjen. Jeg ville
heller ikke ta moderne historie. Det var litt rart kanskje,
på sett og vis, for jeg var veldig politisk interessert og
engasjert, også fra yngre år. Men jeg hadde det for meg
at det ville komme i veien for meg som historiker, så jeg
ville gå lenger tilbake i tid. Da ble det 1500-, 1600-, og
1700-tallet, som den gang, rent teknisk, ble kalt fjerde
periode, det var en egen periode også på mellomfag. Og
da gikk jeg til en av mine forelesere i middelalderen, en
som het Lars Hamre, som ble min veileder. For meg
framsto han som en ærverdig personlighet, nå er jeg jo
klar over at han var yngre den gangen enn det jeg er nå,
men det var noe ved personen også, da. Han hadde sin
primære stilling i Riksarkivet, der han var førstearkivar,
for eldre avdeling. Hamre var virkelig en lærd mann.
Han hadde lært seg latin på egen hånd, jeg tror ikke
han hadde det i fagkretsen på universitetet – han var
bondegutt fra Hardanger, og han likte for eksempel å
holde små taler på latin. (Rian humrer) Han formidlet
middelalderkilder i lange seminarrekker som jeg fulgte,
og det var aldeles fascinerende, fordi han loddet veldig
dypt og gikk i detalj. Så hadde han da et fantastisk
vakkert høgnorsk (arkaisk nynorsk) som han framførte
dette her på. Så han fascinerte meg.

Valgte du å skrive hovedoppgave om akkurat Jens
Juel først og fremst på grunn av kildesituasjonen?
Det var nok også det at det var politisk historie, og det
er det som jeg har vært mest interessert i. Men skal en
skrive politisk historie om den tida der, må en forankre
det i administrasjonshistorie, for det aller meste. For
det fantes jo ikke noe politiske organer som en kunne
konsentrere seg om uavhengig av administrasjonen.
Riktignok så var det en opptakt til noe som nærmest
ble en abort i dansk-norsk historie, nemlig noen
stendermøter som ble holdt i en periode, fra slutten av
1620-åra til det siste berømte i København i 1660, da
kongen ble tilbudt arvekongedømme. Da ble det ikke
avholdt flere. Bortsett fra den norske hyllingen i 1661.

Hamre var sjef for kildene som for det meste dreide
seg om 1500-, 1600-, og1700-tallet i Riksarkivet, og
han foreslo at jeg skulle skrive om stattholderskap på
1600-tallet før Hannibal Sehested. Sehested var nemlig
nokså grundig gransket, men stattholderne før han var
det dårlig med. Så valgte jeg en av dem, Jens Juel (stattholder 1618–1629), og det viste seg å være et heldig valg.
Det var i den perioden, rundt 1620-årene, at kildene

Hvordan var det å være student, og hvordan var
studietida?
Jeg tilhørte jo den første store bølgen av studenter som
i stort antall fikk sjanse til å studere på universitetet. I
løpet av 60-tallet var det en enorm vekst i studenttallet
her på Blindern. Så vi var mange, vi gikk i kø overalt,
det var proppfullt. Og jeg synes ikke det er så fullt på
Blindern i dag, jeg tror nesten ikke det er det heller.
Vi var jo et førtitall som tok hovedfagseksamen vårsemesteret i 1973, så vi var store kull. Vi var i hvert fall
tilstrekkelig mange til at det var mange av oss som stod
i kø. Vi kom før kl. 8, før Sophus Bugges lesesal åpnet
og stod i kø de siste minuttene for å få god plass. Så det
illustrerer jo litt. Og Fredrikke var jo stappfullt. Så det
var vel også det miljøet, at det var så tett og at det var
så mange, og en medvirkende forklaring til det var at vi
var heltidsstudenter. Det var det som også gjorde at vi
var så merkbare, at vi var til stede. Og det er jo noe av
bakgrunnen for studentopprøret, som kom her i 1969.
Etter studentopprøret har jeg hatt lettere for å skjønne
den franske revolusjonen, og hvordan den stemningsbølgen kunne slå an. Nå i ettertid er det litt ubegripelig
at noe sånt kunne gripe norske studenter som hadde
fått en sjanse de fleste av deres foreldre ikke hadde hatt,
med studielån, og så videre. Det at veldig mange av
dem plutselig skulle få for seg at dette var et så dårlig
samfunn at det måtte mer eller mindre revolusjon til,
men sånn var det. Jeg var ikke på den kanten, og jeg
syntes jo også den gangen at det var uberettiget. (Rian
humrer.)
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Nei, for du var på ingen måte en del av
studentopprøret?
Nei, jeg var ikke det. Jeg var jo lærersønn, både mor og
far var lærere på folkeskolen, og de var venstrefolk, så
jeg var oppvokst med å være venstremann. Men så gled
jeg over til den konservative siden, absolutt på grunn av
polariseringen som fant sted på slutten av 1960-tallet.
Så da var jeg aktiv i studentpolitikken en periode, men
særlig som det som har passet best for meg bestandig,
nemlig som skribent. Jeg var en tid redaktør i Minerva,
det var jo en studentavis som Den Konservative Studentforening (DKSF) gav ut, og som faktisk kom ut hver
fjortende dag.1
Hadde du noen høye verv i DKSF?
Nei, men jeg satt i Studenttinget, det som nå heter
Studentparlamentet. Jeg var også valgt inn i noe som
het Filologisk Studentutvalg,2 og en av de funksjonene
vi hadde i studentutvalget var at vi, alle medlemmene
av det utvalget, var medlemmer av fakultetsrådet. Dette
var en ganske ærverdig forsamling, for i kraft av stillingen satt alle professorer i fakultetsrådet. Og det var
få professorer den gangen, så det var fullt mulig å få
plass til alle i øverste etasje i administrasjonsbygningen.
Og så var vi fem eller seks studentrepresentanter. Så det
var jo litt interessant! Mest interessant var å oppleve
disse professorene, som jeg da syntes var svært aldrende,
hvordan de var, og hvordan de argumenterte, og sånn.
Men jeg var ikke noen allmannamøteløve, så jeg syntes
det var gruvsamt å ta ordet i sånne forsamlinger. Og det
var også veldig mange som gikk på allmannamøter i
den perioden, det kunne være hundrevis. Senere var jeg
med på å organisere noe innenfor studentpolitikken,
som vi gav et svært pompøst navn, nemlig Demokratisk
Studentmakt. Dét var en allianse mellom Studentvenstrelaget, DKSF, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet,
Arbeiderpartiet også, tror jeg. Alle unntatt ML-erne!
Det var da altså en borgerlig og sosialdemokratisk
koalisjon?
Ja. I høy grad var det bestemt av at man hadde en felles
fiende, som en ville demme opp for. ML-erne ville
nemlig ha alt avgjort på allmannamøter, for de var
flinke til å sitte lenge, å holde lange innlegg og drive
filibustervirksomhet. Men vi fikk da faktisk gjennomført urnevalg, og det avgrenset ML-ernes innflytelse, i
hvert fall i universitetspolitikken. Mye. Jeg husker ikke
prosentandelen, men de fikk jo ikke mer enn en fjerdedel i hvert fall. Listene til Demokratisk Studentmakt
fikk flest stemmer.
Hvordan var din opplevelse av å skrive en hovedoppgave, og det å sette sammen et relativt stort verk?
Ja, det ble vel 300 sider. Da var det ingen regler om at
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det måtte være maksimalt 120 sider. Det var jo i det
lange løp en ulempe, fordi folk overbød hverandre ved å
skrive omfattende. Og det ble et stort arbeid også. Nei,
det var vel to trekk ved den saken: Det ene var at jeg
bestandig hadde vært veldig skriveglad. Jeg var alltid
ferdig med skolestilene lenge før frist for innlevering,
og det er jo et symptom på at man liker å gjøre det.
En annen ting var jo at jeg hadde voldsom respekt for
arbeidet med et sånt fagemne. Jeg husker at jeg ved begynnelsen av arbeidet med det oppsøkte en som da ble
kalt instituttsekretær, samme stilling heter nå kontorsjef, Kari Østvedt. Veldig kjekk, ung dame, som nylig
var ferdig med hovedfag og hadde fått en administrasjonsjobb etter det. Og Kari Østvedt sa til meg at nei,
dét hadde vært så greit. Hun hadde lagd en disposisjon,
og så var det bare å fylle i den. Så det hadde gått så
greit. (Rian ler). Men det gikk jo bra da. Jeg gjorde det
på normert tid – den gang var det avsatt tre semester til
hovedoppgaven, og så ett semester til lesing av pensum,
som kom etter hovedoppgaven den gangen. Jeg jobbet
jo veldig intenst med den, og med stort engasjement.
Jeg syntes det var morsomt, og det gled. Jeg likte veldig
godt å utarbeide tabeller over skatteutviklingen i 1620åra, og lensregnskapet og sånt. Jeg har aldri drevet det
noe videre når det gjelder å være statistiker eller noe sånt,
men jeg har en stor forkjærlighet for å lese statistikk. Så
jeg er til stadighet innom Statistisk Sentralbyrå og leser
tabeller der.
Har du noen forbilder blant historikere?
Det har ikke vært noe dominerende forbilde, men jeg
har jo vært under innflytelse av og hatt stor respekt
for flere. Sverre Steen var en historiker jeg likte veldig
godt å lese. Jeg opplevde ham ikke så veldig mye som
lærer, men jeg gikk og oppsøkte ham noen ganger, og
det var jo hyggelig. Og som ung historiker hadde jeg
veldig mye kontakt med Knut Mykland, selv om han
var i Bergen, og han var jo en sterk personlighet. Det
var gode grunner til at jeg fikk mye med Mykland å
gjøre, fordi han interesserte seg for mange felt innenfor
historie, men særlig for politisk historie, og det var jo det
som interesserte meg mest også. Og så var han en meget
fargerik og sterk personlighet, som man ble fanget i.
Han hadde blitt en entreprenørtype som hadde ideer til
forskningsprosjekt, som jeg var med i noen av. Og han
var litt av en karismatiker med litt slektskap til religiøse
ledere, vil jeg nesten si.
Så pass?
Ja da, han hadde noen mektige øyne som jeg ikke har
opplevd maken til. Så det var mye ved Mykland som
appellerte. Jeg har jo absolutt lært atskillig av Mykland,
men med årene har jeg oppdaget at jeg ikke er så enig
med han som jeg vel var i yngre år.
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Ja, for du har gjennomgått ei utvikling i ditt syn på
dansketida?
Jo da, det er riktig det. I første omgang ble jeg på en
måte behagelig overrasket i den forstand over et system
som slett ikke hadde fått noe god «presse» i historieskrivingen, nemlig det danske adelsveldet (1536–1660),
som denne Jens Juel var en del av. Han var åpenbart en
absolutt kompetent administrator, som gjorde mye og
satte sterke spor etter seg. Og jeg syntes jeg også fikk
en bekreftelse når jeg leste meg inn i perioden ellers, at
det var noe med dette aristokratiet. Og veilederen min,
Lars Hamre, bekreftet jo dette her da, og sa til meg at
adelen var undervurdert som politiske ledere og administratorer, mens eneveldet var overvurdert. Det siste
har jeg selv i økende grad kommet til var tilfelle. Men i
studiet av denne skatteskjerpelsen har jeg kommet til at
det kanskje fikk være måte på med skatteopptrapping i
et bondesamfunn som levde nær eksistensminimum.
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For dette var en prosess som foregikk kontinuerlig på
1600-tallet?
Det gjorde jo det. Den store opptrappingen foregikk
fra cirka 1620 til 1680. Så flater det ut, men så kommer
det en ny tilstramning, selvfølgelig, under Den store
nordiske krigen. Når en skal finansiere en krig, må en
ha skatteinntekter. Mykland og Kåre Lunden hadde en
langvarig debatt om nettopp skattenivået i Norge, og
spørsmålet var hvorvidt Norge var, som Mykland litt
uforsiktig sa, et lavskatteland, eller om de norske bøndene ble hardt utbyttet, sånn som Lunden hevdet. Det
som var noe av problemet med den debatten, som det
ofte er med diskusjoner, er at den ble unyansert. Man
fikk nemlig inntrykk av at man diskuterte 300 år under
ett, og det er jo problematisk for en hvilken som helst
periode, også denne. Som nevnt var det et par generasjoner på 1600-tallet med en kraftig skjerpelse, så flatet
det ut, og så er bildet lysere når vi ser på annen halvdel
av 1700-tallet. Mykland hentet mange av sine eksempler fra annen halvdel av 1700-tallet, mens Lunden derimot likte å hente sine eksempler fra 1650-årene.
Da diskuterer man jo strengt tatt ikke det samme.
Nei.
I 2008 skrev du en artikkel i Fortid, «Gamle og nye
perspektiv på dansketida», der du pekte på det at
Norden, og Norge, slett ikke var noen «snill oase» i
europeisk sammenheng på 1600-tallet.3 Men er det
ikke noen grad rimelig å påstå at Norge og Norden
var fredeligere, med vekt på det komparative, enn
mange andre deler av Europa? Både innad i landene,
men også krigene mellom Danmark og Sverige?
Det er klart det er et poeng at den indre tilstanden er
preget av stabilisering, ved at det blir påtakelig mindre
feider og små eller større konflikter fra midten av
1500-tallet av, noe det var mye av i middelalderen. Dét
kan jo delvis skyldes at de som styrte lyktes å etablere
et vellykket system, i form av en sterk stat, som hadde
kontroll. Når det så gjelder ytre kriger, så er det ikke
helt riktig, i hvert fall ikke for Sveriges del, og neppe
heller for Danmark-Norges del. I perioden fra 1560 til
1721, altså avslutningen av Den store nordiske krigen,
var Sverige i krig i over 100 av de 160 årene, ofte med
flere motstandere samtidig. Så det var jo en gedigen
krigsperiode i svensk historie. Balansen mellom fredsog krigsår er annerledes når det gjelder DanmarkNorge; det er veldig mange krigsår der også, men på
langt nær så mange som i Sverige. Og der rører vi jo
ved den svenske stormaktstiden, ikke sant, at det blir en
svært vellykket militærstat.
Danmark hadde jo i utgangspunktet vært den sterkeste
staten i Nord-Europa fra middelalderen. Så går svenskene forbi, og det får dramatiske konsekvenser for
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Danmark og Norge, med landavståelser og så videre.
De må jo ruste opp for harde livet, og det gjør de. Og
fører kriger, både før de har rustet opp og etter at de har
rustet opp. Så det er jo militærstater, da, som dermed
organiseres. Og svenskene blir en modell, pussig nok
er dette første gang Sverige er en modellstat, kanskje
en stikk motsatt modellstat av den Sverige var på
1960-tallet: Da var det jo den svenske sosialdemokratiske folkhemmet som var modellen. På 1600-tallet så er
det derimot militærstaten som tyske fyrster lærer av på
en veldig kostbar måte, nemlig av det forferdelige som
skjer i Tyskland under Tredveårskrigen, der svenskene
er de fremste til å dra herjende rundt. De må gjøre det
samme som svenskene, nemlig å ruste opp og organisere en sterk militærstat, og de som lykkes best med
det er fyrstene i Brandenburg, senere Preussen. Derfor
mener jeg det er meget treffende å si at det var svenskene som lærte tyskerne til å bli prøyssere. Det ligger
ikke i tyskernes natur, men i de historiske erfaringene
som fikk dem til det.
Og så er det jo en annen faktor da, som jeg nå er veldig
opptatt av, nemlig at den lutherske fyrstestaten, med
sin fusjon mellom stat og kirke, gir veldig sterke stater.
Dette skjer i Norden, i de to nordiske statene, og også i
Preussen. Nå blir jo Preussen etter hvert mer sammensatt, ettersom territoriet de etter hvert annekterte omfattet både kalvinister og katolikker, men i utgangspunktet var Preussen også en luthersk stat.
Du har mer enn antydet at du synes 1600-tallet er noe
undervurdert i forhold til den betydningen det har
hatt for vårt samfunn i dag. Er 1600-tallet et forbigått
århundre, og i så fall hvordan og hvorfor?
I norsk sammenheng er det jo det. Jeg tror ikke det er
allment i andre land, og det henger veldig mye sammen
med dansketida fordi det har gjort maktstrukturen
usynlig, det marxistene kaller «overbygningen» er utenfor landets grenser. Sagt på en litt morsommere måte,
alt det som umiddelbart for folk flest oppfattes som
fargerikt og spennende i historien, som er knyttet til
konge og hoff og adelen og alt det der, det som gir stoff
til TV-serier og så videre, det er ikke her, innenfor Norges grenser. I ettertid kan du si at nordmennene hadde
jo en andel i denne staten, men i ettertid er det danskene som har «erobret» den, samtidig som nordmenn
har skjøvet det fra seg. Og så har det blitt slik. Så gir det
et «grått» inntrykk. Det er jo strukturhistoriske tilnærminger som har dominert i forskningen om perioden,
og det har også kildematerialet invitert til, for det som
vel dominerer i kildene er jo skattelister, jordebøker,
kirkebøker og sånne ting. Så kan en vel si at tingbøkene
har gitt en åpning for litt mer farge: De som har arbeidet
med det, Sølvi Sogner og Hilde Sandvik med flere, har
trukket fram mye spennende stoff der. Men dette blir jo
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på mikroplanet, da, og de menneskene som dukker opp
i en tingbok, ja de gjør det der i den saken, men så vet vi
ikke noe særlig om dem ellers, eller kanskje ingen ting.
Det kan ikke erstatte hoffsladderet. Det er faglig sett
kanskje en litt pinlig årsaksfaktor jeg peker på her, men
jeg tror den likevel er riktig for at det i norsk allmennhet ikke tillegges så stor betydning. Vi kan jo bare tenke
på hvor kolossalt norsk offentlighet kretser om de fem
korte åra 1940–1945. Det pirrer alle sanser.
Kildemateriale som tingbøkene blir kanskje for
ullent for folk?
Ja, det tror jeg. Men hvis jeg i samme åndedrag skal si
noe om hvorfor jeg synes 1600-tallet er viktig, er det jo
klart at 1600-tallet står ikke aleine. Det er en viktig del
av en mye lengre periode som har vart kolossalt lenge
i norsk historie. Det er på 1600-tallet at resultatene av
reformasjonen sementeres, det er veldig viktig. Reformasjonen, så langt vi rekker ut 1500-tallet, består i at de da
har etablert et system som kan føres videre, men innholdet i det, å gjøre den norske befolkningen til lutheranere,
det gjenstår jo. Og mye av det arbeidet gjøres på 1600tallet, i en knallhard indoktrinering, som da kalles den
lutherske ortodoksien, hvor det minste læreavvik er
uakseptabelt. Det er viktig. I tillegg kommer oppbyggingen av den sterke staten, som vi har vært innom.
Det er en ting som har moret meg litt: De fleste norske
historikere på 1900-tallet har jo ligget noe til venstre
for midten, til dels adskillig til venstre, og jeg har lagt
merke til at de har vært nokså svake for eneveldet. For
det de har festet seg ved eneveldet er statsutviklingen,
og begrepet «stat» klinger positivt i sosialisters sjel, tror
jeg. Så selv om det er en helt annen type stat, så blir det
da likevel framveksten av det moderne, har det blitt
framstilt som.
Den dansk-norske staten ble altså relativt sterk på
1600-tallet, og det er vel riktig å si at den norske staten er relativt sterk i dag. Også i Norden ellers har vi
sterke stater. Er det en sammenheng i struktur der?
Ja, det mener jeg absolutt. Det kan ikke være tvil om
det, og det er jeg jo ikke alene om å mene heller. Det
er ikke så veldig originalt, men i og med at den norske
bevisstheten om disse århundrene er så vag, så har vel
svensker og dansker vært mer «obs» på det enn det vi
er. Jeg vil tro at den svenske militærstaten er en viktig
forutsetning for den svenske sosialdemokratiske staten.
Svenskene i middelalderen og helt fram til 1500-tallet
var jo det stikk motsatte av det vi forbinder med svensker i dag. Det var nesten et «anarkistisk» samfunn,
med masse indre uro og kriger mellom fløyer, og så
videre. Og så kommer Gustav Vasa, og hans etterkommere, og disiplinerer svenskene. Og der er vi den dag
i dag, den svenske disiplinen. Danskene sier det på en
litt annen måte: Den meget gode danske historikeren
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Knud J. V. Jespersen er primært 1600-tallshistoriker, og
han gav for noen år siden ut ei bok på engelsk om danskenes historie de siste fem hundre årene, på et forlag
i London.4 Han skriver om en «dansk samfunnsform»,
danskene vil jo være like gode som svenskene, så han
snakker da også om den danske modell: Det er samarbeid, sier han, danskene er så flinke til samarbeid. Og
det var noe de begynte med under eneveldet, sier han
faktisk. Jeg sperret øynene opp første gang jeg leste det,
men kanskje det er
noe i det likevel?

av makthaverne, mesteparten av historien og den dag
i dag i mange land. Så det har jo vært grenser for hva
man skulle ha lov til å forske i og mene. Så sånn sett
er ikke historie et så fryktelig gammelt fag som fri
vitenskap.
En bør jo ikke være hovmodig på sitt fags vegne heller.
En kan være et utmerket menneske om en ikke har
lest mye historie, men det må finnes i samfunnet. For
kulturen. Historie
er jo også på mange
måter misbrukt og
plyndret av makthavere, men også i
høy grad av enkeltindivider som bruker det til sitt mer
eller mindre primitive formål. Så
historie er jo et felt
som veldig mange
forholder seg til.
Det er veldig flott med all interesse for historie, men
det har en bakside med alle de som bruker det til merkelige ting, og umodne holdninger som blir til grunn
for utnyttelse av historie. Det er imponerende at et
norsk lokalhistorisk fagmiljø har klart å motvirke disse
tendensene i lokalhistorisk arbeid, for den truer jo over
alt, den primitive utnyttelsen av historien.

”Halvsannheter er et
stort problem innenfor
historien, og et mye
større problem enn de
fullstendige løgnene. ”

Vil du si noe kort
om hva du synes generelt om
fokuset på samtidshistorie, her på
instituttet og i fagmiljøet generelt?
Det er jo ikke noe
galt i det, men det er
jo balansen som blir
et problem hvis det går sånn at samtidshistorien blir
veldig dominerende. Historie på universitetet eksisterer
ikke i et tomrom, noe av det er en funksjon av hva som
har skjedd i skolen, nemlig den dramatiske svekkelsen
av eldre historie i skolepensum i videregående skole.5 Og
dermed kommer studentene hit med veldig mangelfulle
kunnskaper om tida før 1850. Det er veldig farlig for
eldre historie, og krevende å motvirke. Så er det mye
ved samtidsutviklingen, det er mye fascinerende internasjonalisering, både i Europa og andre verdensdeler.
Det er masse som kan fenge, og det er merkbart at det
gjør det blant unge folk. Og igjen, det er ikke noe galt
i det, men man må nok arbeide veldig bevisst også fra
universitetsmyndighetenes side, for å motvirke de store
handikappene ved å neglisjere eldre historie.

Hvorfor mener du at historie er et viktig fag?
Sånn umiddelbart så er det så opplagt for meg at det
er så kolossalt viktig at det nesten blir overveldende å
skulle begrunne noe som er så selvsagt! For det er jo
hele menneskehetens fortid. Det er lett å komme med
en metafor der, at hvis man tenker seg et individ som
mister hukommelsen sin, så blir det helt ødelagt. Så
hvis vi da skulle tenke oss at vi plutselig kom i en situasjon at menneskeheten ikke visste noe om tida før år
2000, for eksempel, da er det lett å skjønne at det ville
være totalt katastrofalt. Så historie er et meget viktig
fag for kulturen. Den største betydningen ligger der, i
holdninger og modenhet, og så videre. Historie er jo
faktisk et ganske ungt fag, sånn som de fleste fag. Tenk
bare på medisin, hvor det meste av det som har skjedd
faktisk har skjedd i de siste, nær sagt, ti årene. Og historiefaget har da vært under et voldsomt press og overstyring

Tenker du da på primitiv utnyttelse som for et formål
eller mer som skjødesløs omgang?
Begge deler, fikse ideer, hva som helst. Det er jo et hav
av måter å forholde seg til historien og å bruke den på.
Vi merker jo en god del av det, med journalister som
bruker det lettvint eller i form av halvsannheter. Halvsannheter er et stort problem innenfor historien, og et
mye større problem enn de fullstendige løgnene. Det
er jo mulig å finne noe man kan bruke til sitt formål i
historien, og som er fakta.
Vil du helt til slutt fortelle studentene noe om hva det
er du sysler med nå?
Ja, jeg har nå de siste åra hatt det de i miljøet på Riks
arkivet kaller «strikketøy», nemlig det en tyr til når en
har ledige stunder. Og heldigvis nå dette året har jeg
mye «ledige stunder», for jeg har forskningstermin. Det
er noe som jeg, for moro skyld, kaller «ensrettingens
historie i Danmark-Norge fra reformasjonen til 1814»,
som dreier seg om å kartlegge statens virkemidler av
det som på engelsk vel kalles soft power. Altså det å
disiplinere befolkningen, få alle undersåtter til å være
rimelig disiplinerte og føye seg under sine overordnede,
i stedet for å kappe hodet av folk. Så vi er tilbake til disse nordiske statene hvor det er så stor stabilitet innad.
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Så det er det jeg holder på med. Det begynte med sensuren, som jeg har interessert meg for, men jeg la jo fort
til at makthaverne var adskillig mer ambisiøse enn bare
å skulle hindre noe i å komme på trykk. De var også
opptatt av å plante de rette holdningene inn i folket.
Da er jo kirken veldig viktig da, og «bokvesenet»,
som jeg har ser at danske historikere kaller det når de
har gitt ut kongebrev til Danmark.6 Tilsvarende serien
Norske Rigsregistranter 1523–16607 for Norges del, så er
det kanselliets brevbøker, altså kongebrev som gikk til
Danmark. Og det var i Danmark det lenge var trykkerier. I København var det en stor konsentrasjon av
trykkeribransjen og utgivelse av bøker, og dette ble
behandlet som et statlig engasjement. Kongen gav privilegium til hver enkelt boktrykker, hvilke betingelser
han skulle få lov til å jobbe etter hvis han skulle drive i
faget. På samme måte for hver enkelt bok, så gikk man

til kongen og fikk privilegiebrev på det. Da måtte de ha
fått det sensurert først, og så videre. Det var det samme
med avisene, og det er de trykksaker som var strengest
regulert og kontrollert, også ut på 1700-tallet.
Dette ganske enkelt for å hindre feil holdninger i å
spre seg?
Ja, det var viktig å hindre negative nyheter som kunne
gi folk idéer til å gjøre motstand. For eksempel i norske
aviser, det hadde jo kommet ut et par aviser i Norge i
1760-åra. Norske Intelligenz-Seddeler kom jo fra 1763, og
det var én avis i Bergen også. Hverken avisen i Bergen
eller avisen i Christiania skrev ett ord om Strilekrigen i
Bergen i 1765. Ingenting.
Det ble rett og slett holdt hemmelig.
Ja. ✤
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en antimilitaristiske bevegelsen, som i nyere
tid har utviklet seg til antikrigsbevegelsen,
har lenge brukt det brukne gevær som sitt
symbol. Da geværer ble vanlige i bruk, ble det eldre
symbolet, «den brukne sabel», avløst.1 I dag brukes
symbolet blant annet i logoen til den internasjonale
antikrigsorganisasjonen War Resisters’ International.
Denne organisasjonen ble startet i 1921, og oppgir selv
at symbolet stammer fra den nederlandske organisasjonen Internationale Anti-Militaristische Vereeniging
in Nederland (IAMV) og deres tidsskrift De Wapens
Neder.2 Da dette tidsskriftet later til å være så godt som
helt ukjent utenfor Nederland,3 befalte min nysgjerrighet meg å bestille det opp. På nettstedet WorldCat.org
ble tidsskriftet oppsporet, og jeg fant ut at det var tilgjengelig på mikrofilm via Universitetet i Utrecht. Da
var det bare å bestille det til Nasjonalbiblioteket.
Mikrofilmen var i dette tilfellet lagt inn digitalt på to
minnebrikker. Det var én zip-fil fordelt på de to brikkene, en fil som Nasjonalbibliotekets mann brukte en
og en halv time på å sy sammen (man lærer så lenge
man lever). Men etter denne skjærsilden lå kysten klar
for å dykke ned i kildene. Jeg skal her presentere dette
kildefunnet kort, og begynner med begynnelsen i 1907.

Tidsskriftets grunnleggelsesår 1907 ble preget av Haagkonferansen, som varte fra juni til oktober og i ettertid
har blitt kjent for å knesette Haag-konvensjonen med
regler for krigføring. De Wapens Neder var imidlertid
ikke optimistisk når det gjaldt de borgerlige fredsbestrebelsene. I en karikaturtegning av de borgerlige
statslederne kommenterte De Wapens Neder:
Arbeidere i alle land og verdensdeler, vær på vakt.
Fyrstene og diplomatene går til konferansen med
fredspalmen i hånden. Her ser du tydelig grunnen til
at dere må være på vakt. Deres intensjon er på ingen
måte å avskaffe sverdene, men å holde dem unna
blikket deres i et øyeblikk. De bedrar dere ved å vise
fram fredspalmen.4

Som vi ser av sitatet henvendte publikasjonen seg til
arbeidere, og bladets antimilitarisme var således også
fundert på et klart klasseperspektiv.5 I en annen karikatur i bladets tidlige fase ble arbeidere satt opp mot
kapitalister med kommentaren: «Vernepliktige, se her
vennene Deres som man væpner Dem mot... og se her
Deres fiender, hvis interesser De må forsvare!».6 Bladet
påpekte her noe de fant paradoksalt, nemlig at arbeidere ble satt til å produsere våpen som skulle brukes mot
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andre arbeidere, mens gevinsten fra våpensalget havnet
på styrerommene.
Generelt vil jeg si at De Wapens Neder er en god kilde til
karikaturer, i likhet med flere sosialistiske publikasjoner
i Norge (særlig Klassekampen og Hvepsen). Når det gjelder bildebruk er publikasjonen ikke minst særmerket
av trykkingen av det brukne gevær, som nevnt innledningsvis. Dette var de først ute med i tittelhodet i første
nummer i 1909. Et slikt «vakkert hode» skulle la «en
propagandistisk karakter spores» i bladet, og «gjøre vårt
magasin så viktig og attraktivt som mulig», het det i
en forhåndsomtale av den banebrytende logoen.7 Det
brukne gevær tok imidlertid opp en forholdsvis liten
del av tittelhodet, selv om den tok solens plass i bildet,
med solstråler og alt. Resten av tittelhodet besto av en
mann som tilsynelatende prøver å lokke en bonde vekk
fra det produktive arbeidet og over til et våpenlager.
Det brukne gevær spredte seg til andre publikasjoner,
som Der freie Arbeiter utgitt av Föderation der Kommunistischen Anarchisten Deutschlands. Dette bladet begynte å bruke det brukne gevær i tittelhodet i april 1909.
Deretter spredte det seg rundt om i verden; i Norge ble
det for alvor kjent i Ny Tid og Klassekampen i mai 1912.8
De Wapens Neder valgte for øvrig å endre tittelhode i
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januar 1915, for å la det brukne gevær komme enda klarere fram. Fra nå av ble det holdt opp som et septer eller
medaljong av en Kristus-skikkelse hvorfra det strålte ut
solstråler. Et annet septer forestilte jordkloden. På disse
septre var det velkjente slagordet «ingen mann, ingen
cent til militarismen» å finne. Symbolikken ble med
dette mer rendyrket. Rett under det nye tittelhodet ble
et dikt med tittelen «Christus' Dood» trykt.9
Dette var under første verdenskrig. Nederland var
nøytrale i denne krigen, så publikasjonen fikk fortsette.
Dette i motsetning til Der Freie Arbeiter som måtte
opphøre ved Tysklands inntreden i krigen, høyst sannsynlig som følger av sensur- og ensrettingstiltak. De
Wapens Neder holdt en stø kurs som kritikere av militarismen og kapitalismen:
Bare arbeiderne, som er lei av brodermord, som vet
at de er internasjonalt underkastet en fiende, kapitalismen, bare disse kan besitte og uten frykt bruke
midlene for å gjøre front mot de elendige dikkedarer som gjør at folkenes lommebøker blir plyndret
tomme, og som til slutt må ende i katastrofe for hele
Europa. Vår eneste reaksjon: Ingen mann og ingen
cent til militarismen.10
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Organisasjonen bak bladet forsøkte altså å stå på sine
prinsipper i ei krigstid da store deler av den sosialdemokratiske bevegelsen aksepterte opprustning. For
øvrig heter det at en ulykke sjelden kommer alene.
Bertha von Suttner, forfatteren av Ned med våpnene,
som på nederlandsk jo blir nettopp De Wapens Neder,
døde i juni 1914. Dette ble dekket med et lite minneord
i samme nummer som krigsutbruddet ble omtalt. Her
het det blant annet:
Hun tok ikke det samme [sosialistiske] standpunktet som vi har tatt, og ville kanskje vært skamfull
over navnet «anti-militarist». Men likevel erkjenner
vi med takknemlighet at hun gjorde forbausende
mye for å spre ideen om fred.11

Med andre ord kunne bevegelsen bak De Wapens Neder
også støtte antimilitarister av andre støpninger enn den
sosialistiske, hvis taktiske eller saklige hensyn tilsa det.

skikkelse som med den ene hånda kjempet med en
slange, og i den andre hånda holdt et hjerte. Slagordet
«ingen mann, ingen cent til militarismen» var beholdt.
Det brukne gevær som symbol var imidlertid fjernet.12
Publikasjonen gikk til slutt inn etter utbruddet av andre verdenskrig. Nederland kapitulerte for Tyskland i
midten av mai 1940, og siste nummer noensinne av De
Wapens Neder kom også i mai 1940. Det stoppet på 36.
årgang.
Interesserte kan kontakte undertegnede for å få lese
kilden – bestilling fra Universitetet i Utrecht kan være
teknisk trøblete, som nevnt innledningsvis, og koster
dessuten 100 kroner.13 For den som er ekstra interessert,
later IAMVs arkiv til å finnes i Internationaal Instituut
voor Sociale Geschiedenis i Amsterdam.14 ✤

Det kan nevnes at bladet fikk nok et nytt tittelhode i
april 1920. Denne gangen viste tittelhodet en kvinne-
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LEDERSKAP
I VIKINGTIDEN
Det skjer mye rart når historie blir framstilt på film. Der de fleste ser på
«300» som en actionfilm ser jeg en actionkomedie. History Channel har laget
en serie som heter «The Vikings». Har serien blitt ufrivillig morsom?
O LE KRISTI A N H ÅT V EIT
Masterstudent i historie
Universitetet i Oslo

J

eg har sett de to første episodene og en del ting
skurrer. Jeg er for eksempel veldig imponert over
mannen som både finner opp og bygger et havgående skip, helt alene. Hvorfor vikingene begynte å raide er et stort spørsmål innenfor historiefaget,
men at det er en tilfeldighet virker usannsynlig. En mer
etablert teori er at angrepet var en del av en taktikk for å
holde kristenverden utenfor den norrøne kultursfæren.
Serien skurrer mest for meg i relasjonene mellom
menneskene. For å illustrere dette vil jeg sammenligne
eksempler på maktutøvelse i TV-serien med eksempler
fra Heimskringla.
Personlige relasjoner
Personlige relasjoner er viktige i vikingtiden. Det er
hovedsakelig ikke embete som sier hvor mye makt
en person har, men derimot hvor mye makt personen
klarer å samle gjennom personlige bånd. Ved å samle
støttespillere samler du makt. I Heimskringla er dette
tydelig hver gang forskjellige tronpretendenter prøver å
samle støtte for sin sak gjennom leidangsoppbud: da er
det faktorer som popularitet, oppfattet makt, vist makt,
støttespillere, personlige bånd, familie og ære som avgjør om en person velger å gi støtte, sitte hjemme eller
yte motstand.
Gjelding
I The Vikings er Jarl Haraldson antagonisten og maktpersonen i det lille samfunnet. Han er så mektig at han

har klart å flytte tinget fra sin tradisjonelle plass og
hjem til seg selv. Det å bryte samfunnets regler er en
måte å vise makt på, men Jarl Haraldsons maktgrunnlag er ikke så stort som serien, bevisst eller ubevisst, gir
inntrykk av. Han har ingen arvinger, de ble drept, og
dette svekker jarlens makt. Arvinger er viktige fordi de
gir en fremtid.
Eksempelvis i Heimskringla ønsket i 1135 kong Harald
Gille å fjerne nevøen kong Magnus Sigurdsson som
konkurrent på tronen. Harald Gille hadde et dilemma –
han ønsket å fjerne en konkurrent som også var familie.
Løsningen: «Deretter ble han overlatt til kongens treller; de lemlestet ham, stakk ut øynene på ham og hugg
av den ene foten; til sist ble han gjeldet».
Gjeldingen er viktig, for ved å kastrere Magnus fjernet
de muligheten for etterkommere som kunne bli konger.
Dette er viktig for stormenn når de bestemmer sin
lojalitet. De personlige relasjonene går delvis i arv. Hvis
en leder dør uten arvinger vil fraksjonen løse seg opp.
Tilhengerne vil da bli tvunget til å søke seg til en annen
konge og opparbeide seg ny tillit. Magnus ble kalt den
blinde og valgte å gå i kloster. Dette aspektet av vikingkulturen var i ferd med å endres, noe vi skjønner siden
en fraksjon ledet av Sigurd Slembe hentet Magnus den
blinde, frivillig eller ufrivillig, ut fra klosteret og brukte
ham som samlingsfigur.
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”Deretter ble han
overlatt til kongens
treller; de lemlestet
ham, stakk ut øynene
på ham og hugg av den
ene foten; til sist ble
han gjeldet. ”
Magnus vert skamfaren» av Eilif Peterssen (1852–1928). Kilde:
1899-utgaven av Heimskringla, via Wikimedia Commons.

Gaver
Jeg ble litt overrasket da det viste seg at det var en felle
da jarlen ga en tilhenger tillatelse til å ligge med sin
egen jarlefrue. Jeg tolket det dithen at Jarl Haraldson
vet at han ikke kan få barn, men siden han trengte å
beskytte sin egen makt var han villig til å la mannen
prøve å få barn med kona. Det viste seg at jarlen testet
mannens lojalitet, og istedenfor å få ha sex ble stakkaren henrettet og skamfert. Hva jarlen oppnådde er
usikkert, annet enn å miste en tilhenger. Hvis din leder
velger å gi deg en gave er det risikabelt å ignorere den,
om det så er hans egen hustru. Jarlen viser her mangel
på kunnskap om kraften i gaver.
Makten i gaveoverrekkelser vises i Heimskringla i spillet
mellom Harald Hårfagre og kong Adalstein av England. Adalstein sendte Harald «… et sverd med gullbeslått hjalt og håndtak; hele sliren var pyntet med gull
og sølv og innsatt med kostbare edelstener.» Når den
norske kongen tar om håndtaket sier sendemannen:
«Nå grep du det slik vår konge ville, og siden du tok
sverdet hans, skal du nå være hans undersått.» Haralds
motsvar var å få Adalstein til å oppfostre en uekte sønn,
kongesagaen forteller «at den som har en annens barn
til oppfostring, står under ham i verdighet». Det er
tydelig at gaven betyr noe, og oppfattes annerledes enn
vi tenker i dagens Norge. Mer imponerende er kong
Øystein Magnussons bruk av gaver når han legger under seg Jemtland, uten å bruke våpen. Øystein inviterte

jemtske stormenn på gjestebud. Ved å gi «vennegaver»,
fikk han så mange støttespillere at Jemtland frivillig
underla seg Norge istedenfor å ligge under Sverige.
Gaver var en del av det politiske spillet; det var en viktig måte å bygge lojalitet på. Jarlens «gave» er uvanlig,
men vanskelig å avslå. Feilen jarlen gjør i TV-serien er å
bruke gaver til å teste tilhengerens lojalitet, mens gaver
i virkeligheten ble brukt til å bygge og vedlikeholde
alliansenettverk.
Det er moro å se hvordan ting du kjenner blir presentert på TV, i denne sammenhengen den immaterielle kulturen i vikingsamfunnet. Det er tydelig at The
Vikings har misforstått deler av samfunnet. Noe av
problemet for TV-serieskaperne er det å balansere
fortellingene fra sagaen om Ragnar Lodbrok opp
mot kunnskapen vi har om vikingene generelt. Enda
vanskeligere er at det så skal lages et narrativ som gir
mening. For dette er ingen dokumentar, men en TVserie. Men selv om jeg tar høyde for dette, mener jeg at
det kunne vært gjort en bedre jobb. Det er flere feil som
er unødvendige. Hvor vanskelig vil det være å finne en
åpen plass ute for å arrangere et ting? Hvor vanskelig
vil det være å skrive inn at han ikke bygger båten alene,
men er arbeidsleder for en gjeng? Jeg har ingen problemer med at folk ser TV-serien. Alt som vekker interesse
for historie synes jeg er bra, bare ikke tro at det du ser
er en nøyaktig representasjon av vikingsamfunnet, ei
heller det historikerne vet om vikingsamfunnet. ✤
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DE SOSIALE SAKER
KREVER SIN PLASS
Opprettelsen av
Sosialdepartementet i 1913
I 2013 kan vi markere hundreårsjubileet til mer enn innføringen av
allmenn stemmerett for kvinner i Norge. 1913 var også året da det ble
opprettet et eget sosialdepartement. En sentral drivkraft bak opprettelsen
var juristen, partilederen, statsråden og samfunnsdebattanten Johan Castberg.
I denne artikkelen vil jeg diskutere Castbergs rolle i opprettelsen av Sosialdepartementet. Hvorfor var det så viktig for ham å gi de sosiale saker
større plass, og hvilke midler var han villig til å bruke for å få det til?
Opprettelsen av departementet var et tegn på det Castberg kalte en
«utvidelse av begrepet om statens øiemed»,1 ettersom staten med
dette tok større ansvar for befolkningens trygghet.
LINN A NETTE T H ORSEN
Masterstudent i historie
Universitetet i Oslo
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J

ohan Castberg var en av dem som mot slutten av 1800-tallet mente at tiden var moden
for forandring, og var gjennom hele perioden
en aktiv pådriver for sosialpolitiske reformer.
Han hadde også sitt politiske virke i en periode som
nettopp var preget av forandringer i det politiske
system. Historikeren Jens Arup Seip har kalt tidsrommet 1884–1945 for flerpartistaten.2 Et sentralt trekk
ved perioden var mangfoldet av muligheter til påvirkning. Antall partier økte, og avgjørelser kunne foregå
både i partiene og mellom partiene. Flerpartistaten ga
ikke bare spillerom for enkeltpersoners innflytelse, det
var også en mengde interessegrupper eller organisasjoner som arbeidet for ulike formål. Balanseforholdet
mellom byråkrati forstått som embetsmannsstyre og
demokrati forstått som folkestyre, vippet til fordel for
det siste.
Også opprettelsen av Stortingets sosialkomité i 1894 var
et tegn på de endringene i makt- og initiativfordelingen
mellom regjering og Storting på slutten av 1800-tallet.
Sosialkomiteen skulle bli en viktig aktør i utformingen
av tidens sosialpolitiske tiltak. I møtet mellom de gamle
politiske eliter og de nye profesjoner ble striden om en
ny sosialpolitikk utkjempet, kompromisser funnet og
nye sosialpolitiske tiltak utformet. Økt politisk aktivitet
og organisering – både i det offentlige og private – var
med å påvirke utviklingen. Periodens sosialpolitikk blir
sett på som «et produkt av ulike gruppers kryssende
viljer i et felt hvor mange ønsket å skape nye forutsetninger for det gode samfunn»,3 skriver historikeren
Anne-Lise Seip. Opprettelsen av Sosialdepartementet
i 1913 med Johan Castberg som dets første sjef kan sees
som en milepæl i denne utviklingen.
Sosialdepartement som krav
Høsten 1912 vant Venstre valget med stort flertall og
Gunnar Knudsen ble tilbudt å danne regjering. Nå
sørget Castberg for å være ute i tide og tidlig stille krav,
til tross for at han ennå ikke hadde mottatt bekreftelse
om at han var ønsket i den nye regjeringen.4 Kort tid
etter at Knudsen påtok seg regjeringsoppdraget sendte
Castberg ham et brev der han minte den påtroppende
statsminister på nødvendigheten av «at faa samlet alle
de i snevrere forstand sociale saker enten i et særskilt
departement eller i en særskilt avdeling».5 Tonen i brevet var forsiktig og vennlig, men i realiteten formulerte
Castberg her sine minimumskrav for å gå med i regjering. Betingelsene var at det skulle opprettes et eget
sosialdepartement eller en utvidelse og forsterkning av
det allerede eksisterende sosialkontor i Handels- og
industridepartementet.6 Castberg hadde tidligere selv
lagt saken frem for Stortinget, og begrunnet den både
prinsipielt og praktisk. Han mente at et nytt syn på
statens hensikt og et stadig større sosialpolitisk opp-
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gavefelt krevde plan og styring. Et sosialdepartement
skulle bli et redskap for «maalbevisst arbeid» og skape
«oversigt over og enhed i administrasjonen».7 Castberg
hadde fått lovnad om overflytting til Handels- og industridepartementet da han gikk inn som justisminister
i Gunnar Knudsens første regjering våren 1908. Dette
skjedde ikke, og i 1913 mente han at tiden var mer enn
moden for å gi de sosiale saker større plass.
Knudsens svar til Castberg var diplomatisk unnvikende
i form og i innhold. Han avviste for tiden Castbergs
første alternativ, ønsket om å opprette et eget sosialdepartement, men holdt muligheten åpen for å gi de
sosiale saker bedre behandling. Knudsen ville på dette
tidspunkt ikke forplikte seg til noen konkret løsning.8
Regjeringsdrøftelsene fortsatte, og Knudsen unnlot å
gi Castberg et tilbud om ministerpost. 15. januar 1913
avla Castberg derfor den påtroppende statsministeren
et besøk for å «spørge til hans befindende». Han skrev
i dagboken at det hadde vakt undring og misstemning
i en stor del av Venstres stortingsgruppe at Knudsen
hadde holdt ham helt utenfor sine første konferanser
om regjeringsdannelsen. Årsaken til utelatelsen, mente
Castberg, var at Knudsen hadde kommet under innflytelse av den konservative venstrepolitikeren Wollert
Konow (H).9 Det avmålte svaret kan forklares med
at forholdet mellom Castberg og Knudsen tidvis var
spent og preget av uenigheter. Knudsen ønsket en mer
forsiktig og pragmatisk politisk linje, og ville ikke la
seg dominere av en radikal og stivnakket Castberg.
Historiker Per Fuglum skriver i biografien En skute,
én skipper. Gunnar Knudsen som statsminister at det var
tydelig at Knudsen ønsket at regjeringsdannelsen og
ministeriets første kontakt med Stortinget skulle foregå
uten forstyrrende brudd mellom de to og holde hans
kandidatur åpent. Det var derfor viktig å være på god
fot med Castberg.10 Knudsen må ha ønsket Castberg og
hans kvalifikasjoner med i regjering, til tross for politiske uenigheter, og kom ham etter hvert i møte.
Besøket 15. januar resulterte i at Knudsen tilbød Castberg
posten som forsvarsminister. Som sjef for Forsvarsdepartementet kunne ikke Castberg utrette stort på
den sosialpolitiske arenaen. Han oppfattet derfor en
slik stilling som en forvisning. Svaret ble derfor et kort
og bestemt nei.
Kort tid senere ble Castberg tilbudt en stilling han anså
som mer passende; ansvaret for Handels-, industri og
sjøfartsdepartementet. Likevel takket Castberg nei også
til denne stillingen. Begrunnelsen han ga var at han
måtte fastholde sitt krav om overtakelse av de sosiale
saker som betingelse for å tre inn i regjeringen. I tillegg
påpekte han manglende kompetanse på handels- og
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FAKTA
J o ha n C a s t b erg (født 1862 i Brevik, Telemark, død 1926 i Oslo.)
var utdannet jurist og hadde tilknytning til den radikale delen av venstresiden.
I 1900 ble han valgt inn som stortingsrepresentant for Venstre. Fra 1906 representerte han Arbeiderdemokratene på Stortinget (fra 1921 kalt Radikale folkeparti), et parti som han selv ledet frem til sin død. Castberg var justisminister
(1908–1910) i Gunnar Knudsens første regjering, og sosial-, handels-, industriog fiskeriminister (1913–1914) i Knudsens andre regjering.

Gunnar Knudsen og Johan Castberg på vei til slottet, ca. 1920-1921.
Foto: Narve Skarpmoen (1868-1930). Kilde: Nerbøvik, Jostein (1999).
Norsk historie 1860-1914 : eit bondesamfunn i oppbrot.
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sjøfartssaker som et problem.11 Forhandlingene mellom
de to fortsatte.
Kravet går gjennom
Knudsen må relativt tidlig under drøftingene ha oppgitt sin motstand mot at Castberg overtok de sosiale
saker, skriver Fuglum.12 Knudsen kom enkelte av Castbergs krav i møte da han 26. januar lanserte alternativet
som skulle bli den endelige løsningen. Dette forslaget
var Castberg tilfreds med: Som handels- og industriminister skulle han forberede en proposisjon om å
samle de sosiale saker i en utvidet sosialavdeling i sitt
departement. De fleste handels- og sjøfartssaker skulle
til gjengjeld overføres til Utenriksdepartementet. Handels- og industridepartementet ville dermed i realiteten
også bli et sosialdepartement, samtidig som antallet departementer ikke økte. Det var Castberg som insisterte
på at antall departementer skulle forbli uforandret.
Dermed var alt klart for at Castberg kunne fortsette
sin kamp for sosialpolitiske reformer fra sin sjefsstol i
departementet.13 Han var fast bestemt på at han i løpet
av stortingsperioden kunne vise til konkrete og viktige
resultater på sitt spesialfelt, sosialpolitikken. Men dramatikk i ellevte time skulle sette Castbergs inntreden i
regjeringen på spill.
27. januar, dagen etter at Knudsen og Castberg hadde
kommet til enighet om plassering av de sosiale saker,
møttes den påtroppende regjeringen igjen. På dette
møtet erklærte Knudsen at han ikke kunne godta allmenn arverett for barn født utenfor ekteskap. Arverett
for denne gruppen hadde særlig vært et stridstema
siden århundreskiftet, og forslaget var en del av en
større utvidelse av juridiske og økonomiske rettigheter
for barn født utenfor ekteskap, de såkalte barnelovene.
Dette var blant Castbergs viktigste sosiale saker, og han
lot ikke saken ligge til tross for motstand. Dersom hans
synspunkt ikke oppnådde flertall innad i regjeringen
ville det bli regjeringskrise ettersom han ikke kunne
kontrasignere en slik proposisjon.
Dagen etter møtet understreket Castberg, både i brev
til Knudsen samt på et nytt møte for den påtroppende
regjeringen, at han forlangte at regjeringens medlemmer stod fritt til selv å velge standpunkt «og ikke sattes
under pres av kabinettspørsmål».14 Castberg uttalte
også at dette satte hans inntreden i regjeringen på spill,
og at han var villig til å overlate sin tiltenkte stilling til
en annen. De andre som var til stede på møtet insisterte
på at Knudsen og Castberg måtte komme til enighet.
Det gjorde de også. Knudsen gikk med på at Castberg
fikk ansvaret for utformingen av en barnelovsproposisjon, og at han selv ikke skulle stille kabinettspørsmål
når saken skulle til behandling i Stortinget. Det
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Knudsen oppnådde til gjengjeld var en utsettelse av
saken. En proposisjon kunne nemlig ikke utformes før
Handelsdepartementet var omdannet og et sosialdepartement var opprettet. Castberg fikk sitt departement, og Knudsen fikk sin regjering.
En seier for Castberg
Fuglum skriver at løsningen i regjeringsdrøftelsene må
vurderes som en betinget seier for Castberg ettersom
Knudsen måtte vike i spørsmål som for ham var sentrale. Dette kan vise hvor viktig det var for Knudsen
å ha Castberg i regjering. Castberg mente han hadde
ventet lenge nok med å få styre et departement der
sosialpolitikk spilte en større rolle. Tiden var inne for

å gjennomføre det han så på som sine viktigste lovproposisjoner, og med et sosialdepartement som han
selv var sjef for kunne disse lovsakene bli prioritert. På
den annen side hadde Castberg vært villig til å la hele
regjeringsskuta seile videre uten ham dersom han ikke
fikk sette sosialpolitikken først, særlig barnelovene, i et
eget departement. Nettopp det at det i denne perioden
var et mangfold av påvirkningsmuligheter og åpning
for sterk personlig innflytelse i politikken spilte en rolle
for at departementet ble til. Opprettelsen av Sosialdepartementet i 1913 var et uttrykk for at befolkningens
trygghet nå ble sett på som et ansvar for staten. Og en
personlig seier for ildsjelen Johan Castberg. ✤
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Kaart van Scandinavië, 1645–1664, av den
nederlandske kartografen Joan Blaeu (15961673), som av Gustav II Adolf ble utnevnt
til hoffboktrykker. Kilde: Geheugen van
Nederland, via Wikimedia Commons.
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PÅ TEMA

I historikerintervjuet i denne
utgivelsen av Fortid påpeker Øystein
Rian at 1600-tallet er et undervurdert
århundre i norsk historieforskning. Men
hvordan forholder det seg med forskning
på 1600-tallet i våre nordiske naboland?
Fortid tok kontakt med tre framtredende
nordiske historikere, og stilte dem følgende
spørsmål: Hvordan står det til med fagmiljøet i ditt land generelt og ved ditt universitet spesielt når det gjelder forskning
på 1600-tallet? Hva er tendensene?
Og kan du si noe om årsakene
til at det er slik som det er?
Svarene presenteres
over de neste sidene.
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Forskning og uddannelse
i 1600-tallets historie
ved universiteterne i
Danmark
Ka r l - Er i k F r a n d s en
Lektor emeritus
SAXO-instituttet, Københavns Universitet

KU: Københavns Universitet
AU: Aarhus Universitet
SDU: Syddansk Universitet (Odense)
RUC: Roskilde Universitets Center
AAU: Ålborg Universitet.”
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D

et er naturligvis meget svært at sige noget
generelt om det faglige miljø med særligt
henblik på 1600-tallet ved de danske universiteter, eftersom den enkelte historiker jo sjældent
begrænser sine interesser til et enkelt århundrede men
dækker for eksempel perioden 1500-1800 og/eller teoretiske emner, så det er umuligt at lave en sådan tematisk
rubricering af de ansatte. Igennem de sidste 50 år har de
centrale interesse-felter indenfor 1600-tallets historie
været Christian 4. som person og konge, svenskekrigene
1643-45 og 1657-60, enevældens indførelse i 1660 og de
store administrative reformer i Christian 5.s tid som
Den store Matrikel 1688.
Her må det påpeges, at en række af de universitetshistorikere som især har bidraget til udforskningen
og formidlingen af disse emner som Erling Ladewig
Petersen, Knud J.V. Jespersen, Benito Scocozza, Steen
Busck og undertegnede er gået på pension inden for
de senere år. Et gennemsyn af for eksempel Historisk
Tidsskrift for de seneste ti år viser klart, at interessen
for 1600-tallet ikke er voldsom stor målt efter antallet
af afhandlinger, men at der dog er i de seneste årgange
publiceret væsentlige afhandlinger om svenskekrigene
og statsomvæltningen af Sebastian Olden-Jørgensen
og Gunner Lind (begge fra SAXO-instituttet, Københavns Universitet).1
Der eksisterer desværre ikke nogen statistik over det
faglige indhold af afhandlinger forsvaret for ph.d.graden eller doktorgraden (dr. phil.) i Danmark. Men
ud fra titlerne på de 103 ph.d.-afhandlinger, der blev
indleveret til bedømmelse ved Danmarks Forskerskole
for Historie i perioden 2002-2010, kan det skønnes, at
8 afhandlinger havde deres tyngdepunkt i 1600-tallet.
Desuden er det muligt ud fra titlen på hovedfagsspecialer med visse begrænsninger (på grund af upræcise
titler) at opgøre antallet af specialer med hovedvægten
på 1600-tallet, der er indleveret til bedømmelse på
universiteterne. Diagrammerne er baseret på de oversigter, som formanden for censorkorpset i historie har
offentliggjort i Historisk Tidsskrift. (figur 1)
Det er tydeligt, at det samlede antal afleverede specialeafhandlinger steg meget stærkt i årene fra 2001 til 2005,
hvorefter tallet stagnerede og er gået mærkbart tilbage
de seneste år. Mens den første stigningsperiode nok
især skyldtes en stigning af antallet af studenter, er den
efterfølgende tilbagegang sikkert forbundet med en
betænkelig øgning i studietiderne («specialesumpere»)
forbundet med vanskelige beskæftigelsesmuligheder

for færdige kandidater. Andelen af samtlige specialer,
der handler om 1600-tallet, har været stabil i hele
perioden og udgør mellem 2 og 5 % (2004) af samtlige.
(figur 2)
Antallet af specialer med hovedvægten på 1600-tallet
varierede i undersøgelsesperioden fra tre i 2001 til tolv i
2004. Københavns Universitet har det største historiske
fagmiljø i Danmark både med hensyn til undervisere
og studenter efterfulgt af Aarhus Universitet, mens
de øvrige tre universiteter har nogenlunde samme
størrelse.
Diagrammet viser tydeligt, at ved Københavns Universitet valgte cirka fem studerende at skrive speciale
i 1600-tallets historie de fleste år i perioden, således at
46 ud af et samlet antal på 87 specialer kom herfra. For
de andre universiteter var tallet 11-13, mens der kun var
fem fra Roskilde Universitets Center. Der har været
en klart faldende tendens fra 2007 til 2011, men den
skyldes sikkert faldet i det samlede antal afleverede
specialer.
Censorformanden, Margit Hurup Nielsen, gjorde i
Historisk Tidsskrift 2011 opmærksom på: «Det bør mane
til eftertanke, at antallet af specialeskrivere med emner
før 1500 er på under 10 %», og næste år bemærkede
hun: «Specialer, der omhandler forhold før 1700, er nu
på under 30 i alt». Lektor og studieleder Bo Fritzbøger
har opgjort, at ved Københavns Universitet, SAXOinstituttet, blev der i perioden 2000-2010 bedømt 1020
specialer, hvoraf de 877 var kronologisk afgrænsede. Af
disse omhandlede cirka 10 % perioden 1500-1750. Der
var en mindre men dog klar tendens til en forskydning
til fordel for årene efter 1945 i perioden.
Det er altså ikke alene interessen for 1600-tallets historie, der er faldende, men det gælder for hele den ældre
historie. Det kan man begræde, men faldet modsvares i
hvert fald delvist af en stigende interesse for teoretiske
og metodiske emner. ✤
N oter
1

Sebastian Olden-Jørgensen. Stormen på København 1659.
Et københavnsk og nationalt erindringssted gennem 350 år. Det
kongelige bibliotek, København, 2011. Museum Tusculanums
forlag. Anmeldt i Historisk Tidsskrift bd. 111, 2011, s. 290 - 292
af Karl-Erik Frandsen; Gunner Lind: «Den militære komponent i statsomvæltningen 1660». I Historisk Tidsskrift bd.
112, 2012, s. 353-373.
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Åbo Akademi

I

svensk och följaktligen även i finländsk historia
är det berättigat att uppmärksamma ett «långt»
1600-tal från 1561 till 1721, en period under vilken
Sverige växte till en regional stormakt för att kulminera vid mitten av 1600-talet och försvinna i det tidiga
1700-talet. Historikerna vid Åbo Akademi har sedan
1980-talet i hög grad ägnat sig åt ett studium av den
stora ofreden, det vill säga den långa ryska ockupationen av Finland från 1713 till 1721 med freden i Nystad.
Resultatet är tre doktorsavhandlingar.1 Den ryska
arméns logistiska utmaningar och praxis, flyktingarna
från Finland till den västra riksdelen (inemot en tiondedel av befolkningen i Finland tog till flykten) och den
temporära ryska förvaltningen av Finland, särskilt legitimeringen av maktinnehavet, har stått i fokus.
Modern historia (1800–) dominerar inom historieforskningen i Finland men det betyder inte att nyfikenheten på 1600-talet är obefintlig. Den divergens i
betoningar och tolkningar som tidigare fanns mellan
finsk- och svenskspråkiga historiker kring Finlands
historia är numera borta och vi som i vår forskning
ägnar oss åt svensk stormaktstid förenas oberoende av
språkgruppstillhörighet i ett intresse att förstå den här
statsbildningen på sin tids premisser. Vi uppmärksammar Finland som en riksdel samtidigt som vi har en
öppenhet för att den ingår i den större politisk kontext
som utgjordes av det svenska maktkonglomeratet kring
Östersjön. Den mest vitala forskningsmiljön då det gäller 1600-talets historia finns vid Jyväskylä universitet.2

Det finns ett fortsatt intresse för resursuttaget till den
svenska «militärstaten» och de lokala anpassningarna
till detta. Med inspiration i den svenska diskussionen
mellan forskare som betonar maktstaten och de som
vill synliggöra interaktionen mellan styrande och styrda
har också historiker i Finland intresserat sig för politisk
kultur i den svenska stormakten och uppmärksammat
vardagsmotstånd och andra yttringar av missnöje.
Helt i linje med internationella strömningar har kulturhistoriska frågeställningar gjort sig starkt gällande.
Elitgrupper och deras nätverk har uppmärksammats.
Domböckerna är den gemensamma nämnaren i studier
som handlar om folkliga föreställningsvärldar, brottsbild, våld och sexualitet. Ingermanland3 blev en del
avdet svenska väldet 1617 och förlorades till Ryssland
1721. Ingermanlands historia under svensk förvaltning
är något av en specialitet för historikerna i Finland (se
uppsatser i de senaste årgångarna av Historisk Tidskrift
för Finland).
De historiker som studerar aspekter av 1600-talets
svenska rike följer med, går i dialog med och integrerar
svensk forskning i sin forskningslägesanalys. Trots att
det finns ett växande intresse i Sverige för att beakta
också den dåtida östra riksdelen finns här ändå en
obalans. Historiker i Finland publicerar en växande
mängd av sin forskning på engelska eller svenska men
den noteras ändå inte alltid i Sverige där forskarna
påfallande sällan noterar vad som publiceras i grann-
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”I gymnasiets undervisning är det egna
landets historia före
år 1809 satt på undantag eftersom den inte
anses peka framåt mot
det självständiga
Finland. ”

länderna utan söker sin inspiration i kontinental (på
engelska publicerad forskning om särskilt Frankrike)
och särskilt anglosachsisk forskning.
Vi har vid Åbo Akademi för tillfället tre doktorander
som arbetar med teman i nordiskt 1600-tal. Intresset för
1600-talet och svensk stormaktstid är inte så stort bland
våra magistersstudenter och jag tror att det finns två
orsaker till det. I gymnasiets undervisning är det egna
landets historia före år 1809 satt på undantag eftersom den inte anses peka framåt mot det självständiga
Finland. Till detta kommer den praktiska dimensionen, det kräver en viss möda att öva upp de färdigheter,
bland dem läsningen av den gotiska skriften, som krävs
av den som vill ägna sig åt 1600-talet. Vid de finskspråkiga universiteten tillkommer språket, den som
ämnar ägna sig åt studier av Finlands historia under
1600-talet måste kunna läsa svenska. Å andra sidan
betyder det att de studenter som vågar språnget in i
1600-talet är verkligt motiverade och därför också har
framgång i det som de föresatt sig att gå iland med.
Den som önskar en inblick i aktuell forskning om
Finland under 1600-talet kan exempelvis ta del av mina
böcker Riksdelen. Stormakt och rikssprängning 1560–1812.
Finlands svenska historia 2 (Helsingfors & Stockholm
2009) och Sveriges historia 1600–1721 (Stockholm 2011).

✤

N O T ER
1

Christer Kuvaja, Försörjning av en ockupationsarmé. Den ryska
arméns underhållssystem i Finland 1713–1721 (Åbo akademis
förlag, Åbo, 1999) Johanna Aminoff-Winberg, På flykt i eget
land. Internflyktingar i Sverige under stora nordiska kriget
(Åbo Akademis förlag, Åbo, 2007); Hilding Klingenberg,
Repression och legitimering – rysk maktutövning i Åbo generalguvernement 1717–1721. Civilförvaltningen under en ockupation
med jämförande utblickar (Åbo akademis förlag, Åbo, 2009).

2 Se närmare: https://www.jyu.fi/hum/laitokset/hie/tutkimus/
keskittymat/early_modern_morals.
3 Ingermanland är den historiska region i vilken staden S:t
Petersburg ligger sedan 1703. Området var på 1600-talet en
mötesplats för olika språk och för två konkurrerande kyrkor
som stöddes av två konfessionella stater (Sverige
och Ryssland).
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S

amtidshistorien – definierad som forskning om
perioden alltifrån 1900-talets början, efter andra
världskrigets tid, eller rentav från och med de
allra senaste decennierna, gärna med utgångspunkt i dagens problem – har kommit att dominera forskarnas och studenternas arbete i flera miljöer.
Det gäller också i Lund där flera av professorerna
under senare år varit experter på 1900-talets historia.
Ett annat viktigt drag är forskningen om historiebruk,
det vill säga hur historiskt stoff används, omtolkas och
representeras på till exempel muséer, i läroböcker för
skolorna eller på film. Även denna forskning om historiebruk eller historiekultur sysslar ofta med historiens
representationer i nuet.1

Man skulle kunna tro att denna begripliga strävan att
utforska vår egen tid och dess användning av historien
tränger bort forskningen om den tidigmoderna perioden
fullständigt.2
Så är emellertid ingalunda fallet. I både Lund och
Uppsala har tidigmodern forskning länge stått stark.
Det är där snarare medeltidsforskningen som haft svårare
att attrahera yngre forskare under senare decennier.
Ett betydande medeltidsintresse finns däremot bland
annat i Göteborg och Stockholm. Ett skäl till att 1600och 1700-talen tilldrar sig stort intresse är, tror jag, att
ett par andra tendenser gjort sig gällande i historisk
forskning under senare år – och då lika mycket om man
studerat äldre perioder. Jag tänker på kulturhistorien i
vid mening, antingen inspiration hämtats från antropologin, den så kallade «nya kulturhistorien» eller cultural

studies. Vidare har genushistoria bedrivits framgångsrikt
såväl för modern som tidigmodern tid.
Forskningen om 1600- och 1700-talen utgör sålunda
fortfarande ett väsentligt inslag i flera svenska historikermiljöer. En betydelsefull satsning har dessutom gjorts av
en av de stora forskningsfonderna, Riksbankens
Jubileumsfond (RJ). Under några år ställde den medel
till förfogande för tvärvetenskapliga nätverk kring forskning om «det förmoderna». Satsningen avslutades med
ett reserverat belopp för stora projekt. Pengar har bland
annat beviljats för studier av ståndssamhällets kulturella
uttryck, med flera Uppsalahistoriker inblandade, liksom
av dygdernas didaktik. Ett nätverk som leddes från
Historiska institutionen i Lund har publicerat tre antologier kring normer, värderingar och karaktärsdygder
i det förmoderna samhället: Förmoderna livshållningar,
red. Marie Lindstedt Cronberg & Catharina Stenqvist
(2008), Dygder och laster, red. Catharina Stenqvist &
Marie Lindstedt Cronberg (2010); och Dygdernas
renässans, red. Eva Österberg & Marie Lindstedt
Cronberg & Catharina Stenqvist (2012). En annan
tvärvetenskaplig antologi utifrån RJ-satsningen är
Mohammad Fazlhashemi & Eva Österberg, Omodernt.
Människor och tankar i förmodern tid (2009). Den tidigmoderna perioden har också belysts väl i ett annat nätverk i Lund. Fokus har då varit våld, inte minst som ett
kulturhistoriskt fenomen. Tre antologier har publicerats,
samtliga med mig och Marie Lindstedt Cronberg som
redaktörer: Våldets mening: makt, minne, myt (2004),
Kvinnor och våld: en mångtydig kulturhistoria (2005) och
Våld: representation och verklighet (2006).
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Aktiva yngre 1600- och 1700-talsforskare i Lund är
bland andra Christopher Collstedt och Joachim Östlund. Collstedt disputerade 2007 på en avhandling om
Duellanten och rättvisan. Duellbrott och synen på manlighet i stormaktstidens slutskede. Han har senare publicerat
ytterligare en bok om Våldets väsen: synen på militärers
våld mot civilbefolkning i 1600-talets Sverige (2012).
Hans arbeten har inspiration från både genus- och
kulturhistoria och lyfter fram de etiska diskurser som
korsas i synen på våld under det krigiska 1600-talet.
Östlund utkom 2007 med avhandlingen Lyckolandet:
Maktens legitimering i officiellt retorik från stormaktstiden till demokratins genombrott. Senare har han arbetat
med ett intressant projekt om svenskar i fångenskap i
Algeriet, försöken att friköpa dessa fångar och hävda
mänskliga rättigheter i det tidigmoderna samhället.
Under de allra senaste åren har flera avhandlingar som
helt eller delvis rör 1600-talet lagts fram i Lund, till
exempel Kajsa Brilkman om den svenska reformatoriska samtalsordningen, David Larsson Heidenblad
om moraliska orsaksförklaringar över tid, och Mikael
Häll om erotiska naturväsen och demonisk sexualitet
i 1600- och 1700-talens Sverige. I Uppsala leder Maria
Ågren ett stort intressant projekt om kvinnors arbete
under äldre tid. Det är ett omfattande internationellt
förankrat projekt som samlar en stor skara 1600-talsforskare med koppling till Uppsala, och det har både
social- och genushistorisk inriktning. I Umeå har bland
andra Jonas Liljeqvist ägnat sig åt känslornas historia i
internationellt samarbete.
Sammantagna pekar dessa exempel på ett par viktiga
slutsatser. Det finns en vital 1600-talsforskning i flera
universitetsmiljöer i Sverige, kanske inte minst i Lund
och Uppsala. Men frågorna är andra än dem som ställdes av tidigare generationers historiker under till exempel 1950-, 1960- och 1970-talen. Då hade man i allmänhet en mer politiskhistorisk eller socialhistorisk infallsvinkel och använde signalord som makt, stat, konflikt,
ekonomi, befolkning eller offentlighet. Numera rör sig
särskilt lundahistorikerna hellre i en kulturhistorisk sfär
som väcker frågor rörande kulturell variation, maktens
legitimering, våldets diskurser, religiösa och moraliska
föreställningar, värden och dygdetik, manlighet och kvinnlighet, med mera. Påfallande är hur människors moraliska universum och etiska dilemman under äldre tid
blivit uppmärksammade under senare år, dock mindre
med förankring i Annalestraditionens mentalitetsbegrepp och mera i begrepp som kultur, diskurs, retorik,
idéer eller tankefigurer.
En annan slutsats är att alltfler forskare undersöker
teman som i sig inte är bundna till en viss period, utan

har ett slags allmänmänsklighet även om de får olika
betydelser, uttryck och funktioner under olika tider.
Det gäller till exempel David Larsson Heidenblads
djärva analys av syndastraffsföreställningar och annan
moralisk kausalitet över flera århundraden eller Anna
Nilssons diskussion av lyckans betydelse i populära
skillingtryck under 1700-talet. Ett pendlande på tidsaxeln för att belysa etiska och existentiella fenomen
i deras kulturella variationer från antiken till nutid
karakteriserar likaså min egen forskning under senare
år: Vänskap – en lång historia (2007) och Tystnader och
tider (2011).
Även om kantringen mot samtidshistoriska problem är
markant i de svenska historikermiljöerna under senare
år, finns det alltså enligt min mening knappast någon
anledning att oroa sig för att forskning om 1600- eller
1700-talen skall försvinna. Det finns forskningsprojekt
och forskargrupper som vårdar de perioderna. I varje fall
i Lund- och Uppsalamiljön är också mer än en professor
eller lektor i tjänst vilka har ett särskilt intresse för den
tidigmoderna perioden (till exempel Harald Gustafsson,
Hanne Sanders, Marie Lindstedt Cronberg, Maria
Ågren, Jan Lindegren, Karin Sennefelt, Karin Hassan
Jansson).
Varför är det då så angeläget att historikerna alltid behåller kompetensen att röra sig över epokgränserna, att
kunna knyta samman eller kontrastera dåtid och nutid?
Det finns flera skäl. Vi berikar i bästa fall vår fantasi,
inlevelse och vetenskapliga intuition genom att studera
det annorlunda. Och vi får perspektiv på vårt eget lilla
nu och här genom de insikter som forskningen om
äldre perioder ger oss. Samtiden behöver dåtiden för att
få sin profil och sina rätta proportioner.3 ✤

N oter
1

För en utförligare diskussion av tendenserna i nutida svensk
historieforskning se Eva Österberg, «Kultur, genus och samtiden» i Gunnar Arteus & Klas Åmark (red), Historieskrivningen i Sverige (Studentlitteratur, Lund, 2012), s 173 ff.

2 Med tidigmodern avser jag perioden från cirka mitten av
1500-talet till mitten eller slutet av 1700-talet.
3 En fylligare argumentation för vårt behov av kunskap om det
«förmoderna» återfinns hos Eva Österberg, «Den omoderna
människan – ständigt i våra tankar» i Mohammad Fazlhashemi & Eva Österberg (red), Omodernt. Människor och tankar i
förmodern tid (Nordic Academic Press, Lund, 2009), s 19 ff.

31

32

NORDEN PÅ 1600-TALLET

FORTID | 2/2013

KONKLUSJON
A S L A K KITTEL SEN
Masterstudent i historie
Universitetet i Oslo

D

De presenterte bidragene viser tydelig at
forskningen på 1600-tallet er tilstede i alle
nordiske land, om enn i forskjellig grad.
Særlig Lund og Uppsala i Sverige utmerker seg med
et forskningsmiljø der 1600-tallet fortsatt er viet mye
oppmerksomhet, trass i at samtidshistorien «har kommit att dominera forskarnas och studenternas arbete i
flera miljöer», som Österberg sier. Dette er blant annet
tydelig gjennom at Riksbankens Jubileumsfond har
gitt midler til forskning på «det förmoderna», der også
blant annet Österberg sjøl har vært involvert. Österberg
gir noe av æren for at tidlig nytid generelt fortsatt har
stor interesse til innflytelsen fra ny kulturhistorie, og
det er tydelig at de spørsmålene som nå stilles er andre
enn de som ble stilt på 1970- og 1980-tallet. Politiske
og økonomiske perspektiv har veket for kulturelle
perspektiv.

Det Rian påpeker i intervjuet som én årsak til at
1600-tallet er undervurdert i Norge, er at dansketida
«har jort maktstrukturen usynlig». Man har fokusert
på det som foregår innenlands, «overbygningen» er
«utenfor landets grenser». Villstrand antyder en liknende innstilling til den svenske tida i Finland: «I
gymnasiets undervisning är det egna landets historia
före år 1809 satt på undantag eftersom den inte anses
peka framåt mot det självständiga Finland.» Dette er
én av to årsaker til at finske masterstudenter ikke er så
interessert i 1600-tallet, den andre er «den praktiska dimensionen» ved å lære seg gotisk håndskrift og svensk
språk. Sistnevnte er en barriere for det finsktalende
flertallet av befolkningen, og følgelig for flertallet av
historiestudentene. Like fullt er det en viss interesse for
1600-tallet, både ved Åbo Akademi og i særdeleshet
ved Jyväskylä universitet.
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”Ved å forstå 1600tallet forstår vi
oss sjøl. ”

I minst like stor grad som Finland sto i skyggen av
Sverige i tidlig nytid, hadde periferien Norge sitt sentrum i Danmark. Det er derfor oppsiktsvekkende at
det også i Danmark ser ut til å være synkende interesse
for 1600-tallet. Frandsen dokumenterer at relativt få
hovedfagsoppgaver og doktorgradsavhandlinger på
2000-tallet har handlet først og fremst om 1600-tallet.
Dette gjelder mellom to og fem prosent av hovedfagsoppgavene og litt under åtte prosent av doktorgradsavhandlinger (åtte av 103). Akkurat som i Sverige er
det også en «forskydning til fordel for årene efter 1945»,
som også sammenfaller med «en stigende interesse for
teoretiske og metodiske emner», som Frandsen optimistisk påpeker.

Det er ønskelig at interessen for 1600-tallet og tidlig
nytid generelt tar seg opp igjen både i Norge og i de
andre nordiske landene. Både i dansk-norsk og svenskfinsk sammenheng er 1600-tallet et århundre med
utvikling av sterke stater med høye skatter. Ikke minst
er det det århundret der reformasjonen i stor grad blir
gjennomført, iallfall i Norge. Rian trekker i intervjuet
tråden fra de sterke nordiske statene på 1600-tallet
fram til de sterke nordiske statene anno 2013, og hevder
at det er «den svenske disiplinen» som kjennetegner oss
i dag. Dersom han er berettiget i det, mener jeg det er
dekning for å si at det er i løpet av 1600-tallet, eventuelt også 1500-tallet, at Norden ble Norden. Ved å forstå
1600-tallet forstår vi oss sjøl. ✤
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Slaget ved Gibraltar 25. april 1607, malt ca. 1621
av Cornelis Claesz van Wieringen (1577–1633),
avbilder et sjøslag i Åttiårskrigen mellom
Nederland og Spania. Henger i Rijksmuseum,
Amsterdam. Kilde: Wikimedia Commons.
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Skipet Hollandia var i bruk fra 1665 til 1683,
mest i Nordsjøen, og blant annet mellom to av
sjøkrigene mellom Nederland og England. Maleri
i kuppelsalen i landstedet Trompenburgh.
Kilde: Wikimedia Commons.
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Makt og politikk
i Hollendertida
Nederland og Skandinavia
på 1600-tallet
I 2012 kom det to nye bøker fra norske historikere om forbindelsene mellom
Norge og Nederland i tidlig nytid. Sølvi Sogners «Og skuta lå i Amsterdam …»
og Margit Løylands «Hollendartida i Norge» formidler begge ulike sider av den
utstrakte kontakten landet vårt hadde med det som var Europas mest avanserte
samfunn i tidlig nytid. Der Løyland viser hvordan kyst-Norge var del av Nederlands økonomiske oppland,1 viser Sogner hvordan de samme områdene hørte
til Amsterdams demografiske «vassdrag». Denne relasjonen til Nederland
delte Norge med de andre landene langs østbredden av Nordsjøen:
Danmark, Sverige og flere nordtyske fyrstedømmer.

A s la k K i t t el s en
Masterstudent i historie
Universitetet i Oslo
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arallelt med denne utstrakte folkelige kontakten foregikk det diplomatiske intriger
og maktpolitiske dragkamper. At den
nederlandske republikken hadde interesse av varer og
arbeidskraft fra de skandinaviske landene, førte til konflikter, ikke minst med Danmark-Norge, som dessuten
satt med nøkkelen til Østersjøen. Jeg presenterer her en
oversikt over nederlendernes manøvrer i konfliktene i
Skandinavia på 1600-tallet.2
Bakgrunn og økonomi
I år 1600 var Østersjøen viktigere som handelsområde
for nederlenderne enn noensinne tidligere: Ifølge den
britiske historikeren Jonathan Israel ble kornimporten
fra Østersjøen til Nederlandene som helhet femdoblet
mellom 1500 og 1560.3 I samme periode økte også behovet for og importen av trelast til bygging av skip og
bygninger, men dette hentet nederlenderne vel så ofte
fra norskekysten som fra Østersjøområdet.
Når Norge var mer populært enn Østersjøen for trelasthenting, skyldtes dette flere forhold. For det første lå
Norge nærmere, og nederlenderne rakk flere turer dit
enn til Østersjøen. For det andre var norgesfarta mindre
rammet av inngrep i form av toll, særlig etter at den
dansk-norske kongen hadde trappet opp Øresundtollen fra 1560-årene. Endelig var Norge mindre krigsrammet enn østersjølandene. Alt dette bidro til at det
i perioden 1625–1650 aldri var mer enn en fjerdedel så
mange nederlandske trelastskuteanløp i Østersjøområdet som det var i Norge.4
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Nederlenderne kunne nå fokusere på andre utenrikspolitiske saker, blant annet å ta opp kampen med
Danmark-Norge og England i økonomiske saker.7
Forholdet til Danmark-Norge var spent i perioden, og
i tillegg til sundtollen og den norske trelasta var også de
to statene i konflikt over Svalbard, som en nederlandsk
ekspedisjon hadde oppdaget i 1596. Kristian 4. hevdet
at Svalbard var del av Grønland, og derfor gammelt
norsk skattland, og sendte i 1615 opp en ekspedisjon
for å kreve inn skatt. Denne ble nærmest oversett av
både nederlenderne og engelskmennene, som også
hadde fattet interesse for øygruppa. Når dansk-norsk
tilstedeværelse likevel ble tolerert på Svalbard, hang
det sammen med at nederlenderne ville unngå unødig
konflikt om sundtollen.8
En annen grunn til det spente forholdet var Kalmarkrigen 1611–1613, hvor Kristian 4. riktignok ikke lyktes
i å gjenforene Kalmarunionen, men likevel ble sittende
med et heldig utfall.9 Som mottrekk sluttet Nederland
forbund med Sverige og Lübeck, og erklærte seg som
garantist for frihandel i Øresund.10 Det er kanskje mot
denne bakgrunnen vi må se nederlendernes iherdige
bistand i anleggelsen av Göteborg i 1621. Den nye byen
inneklemt mellom det norske Båhuslen og det danske
Halland ble svenskenes vindu mot vest, og bød på en
handelsveg utenom det danske Øresund. Byen ble
anlagt etter nederlandsk modell med nederlandske
kanaler, festningsverk og attpåtil lover. Den dag i dag
minner byplanen i sentrum om Amsterdam.11

Perioden 1600–1660 var en periode med sterk økning i
skattene i Danmark-Norge. At kongen ikke lyktes
å få til en tilsvarende vekst i tollinntekter, skyldtes i
stor grad nederlandske protester. Likevel utgjorde tollinntektene førti prosent av kronens inntekter i perioden
1641–1660, noe som var litt mer enn de direkte skattene,
og blant dem veide Øresundtoll og toll fra norsk trelast
tungt.6 Det er således liten tvil om at nederlendernes, og
i noen grad engelskmennenes, handel i stor grad finansierte den dansk-norske staten.

Ny krig mot Spania
Samme år som Göteborg ble grunnlagt, opphørte
imidlertid våpenhvilen med Spania etter tolv år.
Katolikkene var på frammarsj i Trettiårskrigen, og
nederlenderne fant en alliert i Danmark-Norge. Både
nederlenderne og Kristian 4. ønsket å forsvare protestantismen i Tyskland, og Kristian 4. ønsket dessuten å
komme Gustav 2. Adolf av Sverige i forkjøpet i denne
saken. Dette var årsaken til at han beordret DanmarkNorge inn i Trettiårskrigen «med beskjeden engelsk
og nederlandsk støtte»,12 sjøl om Riksrådet syntes
avtalene med England og Nederlandene var «altfor lite
forpliktende».13 Den dansk-nederlandske alliansen ble
fornyet i 1625, og Danmark-Norge gikk inn i krigen.
Den såkalte «Keiserkrigen» ble imidlertid en katastrofe
for landet, da den katolske general Wallenstein erobret
hele Jylland i 1627. Trass i dette fikk Danmark-Norge
en mild fred i 1629.14

Twaalfjarig bestand, og konflikt
med Danmark-Norge
Nederland inngikk en våpenhvile med Spania i 1609,
senere kjent som Het twaalfjarig bestand, eller den
tolvårige våpenhvilen ettersom den varte fram til 1621.

At Nederlands allierte Danmark-Norge ble grundig
slått i Keiserkrigen, og at katolikkene var på framgang i
Tyskland hele tiåret, var en alvorlig trussel mot Nederland, som dessuten slet i krigen mot Spania. 1620-tallet
ble generelt et dårlig tiår: Handelen i Østersjøområdet

Likevel var ikke norgesfarta fri for konflikt. Løyland
skriver at smugling av trelast var veldig utbredt langs
norskekysten, i og med at hverken nederlenderne eller
de lokale bøndene hadde nevneverdig respekt for at det
måtte betales toll. I minst ett tilfelle, i 1614, ble nederlandske skip tatt i arrest og konfiskert av staten.5
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ble rammet av lavkonjunktur i årene 1625–29, både på
grunn av krigshandlinger mellom Sverige og Polen
og på grunn av spanske blokader og sjøoffensiver. At
krigen mellom Sverige og Polen tok slutt i 1629, og at
krigens forstyrrende virkninger på handel med Baltikum dermed forsvant, gjorde imidlertid ting bedre
for Nederland.15 Selv om det så mørkt ut da nesten
hele Tyskland var under katolikkenes kontroll i 1629,16
ble nederlendernes situasjon vesentlig bedre utover
1630-tallet. Dette både
fordi svenskene trådte
inn i Trettiårskrigen med
nederlandske subsidier, og
fordi Frankrike kom i åpen
krig mot Spania.

tes.21 Årsaken til at Nederland ikke sendte egne styrker
tidligere enn sommeren 1645, ligger i de forskjellige
byenes og provinsenes ulike prioriteringer i en periode
der nederlenderne hadde flere ulike utfordringer. Der
særlig Amsterdam ville prioritere situasjonen i Skandinavia, foretrakk Rotterdam, Zeeland og stattholder
Frederik Hendrik å blokkere flamske havner og slå ned
på piratvirksomhet. Amsterdams synspunkt vant til
slutt fram.22
Resultatet av Hannibalfeiden for Sverige ble store
landevinninger. Her tjente
Sverige stort på å være
alliert med Nederland, og
tilsvarende vant nederlenderne på alliansen med
svenskene. Tolløkningene
fra 1638 ble reversert, med
bare en mindre erstatning
for toll nederlenderne ikke
hadde betalt i året 1645, og
i 1647 kom en ny traktat
som ga nederlenderne forenklet tollsats på trelast.23
Øystein Rian påpeker at
nederlenderne «reddet»
den norske trelastnæringen «fra å bli skattet i hjel av sentralmyndighetene i
København».24

” Smugling av trelast
var veldig utbredt
langs norskekysten,
i og med at hverken
nederlenderne eller
de lokale bøndene
hadde nevneverdig
respekt for at det
måtte betales toll. ”

Hannibalfeiden
Mellom Nederland og
Danmark-Norge brygget
det imidlertid opp til
konflikt på 1630-tallet.
Kristian 4. la i 1632 ikke
bare ned forbud mot ytterligere utførsel av eiketømmer, men strammet også
til med strengere kontrolltiltak overfor utenlandske handelsskip. Disse
omfattet nye og strengere regler for måling av last, samt
naturligvis høyere tollkrav. De nye tilstramningene
ble ikke tatt godt imot av nederlenderne, for å si det
forsiktig, og fem år senere kom det til sammenstøt i det
såkalte «slaget ved Fosen», der Kristiansund nå ligger:
Ei gruppe nederlandske handelsmenn ble tatt i å bryte
de nå fem år gamle bestemmelsene, og ble arrestert av
lokale kontrollører. Disse ble så angrepet med våpen av
de handelsmennene som ikke var blitt fanget, og som
satte landsmennene sine fri.17
Året etter, i 1638, satte Kristian 4. opp Øresundtollen
ganske kraftig, i noe Israel beskriver som «an aggressively anti-Dutch mercantilist policy».18 Nederlenderne
ba i første omgang om forhandlinger, noe oldenborgmonarken besvarte med å alliere seg med Spania og
støtte opp under deres handelsboikott mot nederlenderne. Nederland svarte med å slutte forbund med
Sverige i 1640, og med forbud mot seilas til Østersjøen
og Norge samme år og året etter.19

Ny allianse med Danmark-Norge
I 1648 ble det sluttet fred i mesteparten av Europa, og
Frederik 3. besteg den danske tronen etter farens død.
Året etter inngikk Danmark-Norge og Nederland en
«forsvars- og løskjøpingstraktat», der de blant annet
forpliktet seg til å komme til unnsetning med fire
tusen mann i tilfelle angrep.25 Det at Nederland på
nytt omprioriterte fra Sverige til Danmark-Norge som
alliansepartner, kan ha hatt en sammenheng med at
«trusselbildet» mot Nederland endret seg etter Trettiårskrigen. Fram til 1648 var Spania hovedfienden, og
Frankrike en alliert. Etter hvert som Frankrike ble den
sterkeste makta på kontinentet, ble de brått en alvorlig trussel mot republikken. I Louis 14.s regjeringstid
1660–1715 var Nederland en motstander av Frankrike i
alle de største av solkongens ekspansjonskriger, inkludert den spanske arvefølgekrigen.

Til slutt intervenerte nederlenderne direkte i Hannibalfeiden, krigen mellom Danmark-Norge og Sverige
1643–1645.20 De bidrog både med utleide flåteeskadrer
til Sverige, og til slutt også med egne styrker. DanmarkNorge måtte gi tapt, da den overlegne sjømakta gjorde
det umulig å overføre tropper til Jylland, der de treng-

Da forholdet mellom Nederland og Frankrike forverret
seg, kan det dessuten ha innvirket på forholdet mellom
Nederland og Sverige. Et forhold som var konstant
gjennom 1600-tallet, er nemlig det gode forholdet
mellom Frankrike og Sverige. En annen og kanskje
viktigere faktor er at Sverige hadde vist seg som ei opp-
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adgående stormakt i Trettiårskrigen, og med sine nye
landerobringer som følge av denne krigen kontrollerte
svenskene de største elvene i Nord-Tyskland (Weser,
Elben og Oder). Nederlenderne kan ha observert
at maktbalansen i Norden hadde snudd, og handlet
deretter.
En annen ny hovedmotstander for Nederland etter
Trettiårskrigen var England. Sistnevnte vedtok Navigasjonsakten i 1651,26 noe som gjorde situasjonen tilspisset,
og året etter løsnet britene det første skuddet i det som
ble Den første engelsk-nederlandske krigen. DanmarkNorge stilte i henhold til allianseavtalen med fire tusen
mann, samtidig som de fikk penger av nederlenderne
for å stenge Øresund27 – i 1653 kom det ikke et eneste
engelsk skip gjennom sundet.28 Samtidig bedrev nederlenderne utstrakt rekruttering langs norskekysten,29 noe
som kan ha medvirket til å gjøre den nye alliansen med
Nederland mindre populær. Til slutt vant imidlertid
England krigen, og Danmark-Norge kunne igjen kreve
samme toll av Nederland som av andre land.30
Under Karl Gustav-krigene var det derimot danskene
som skulle trenge alliansen av 1649. Den første av dem,
Krabbefeiden, begynte i 1657 med et dansk-norsk angrep på Sverige, og endte med katastrofale landavståelser for tvillingriket. Et nytt svensk angrep i 1658
satte i gang Bjelkefeiden.31 Nederland hadde holdt seg
utenfor Krabbefeiden, både fordi de nettopp hadde
undertegnet en avtale med svenskene, og fordi det var
danskene som angrep Sverige.32 Da Danmark-Norge
så ble angrepet av Sverige i 1658, overholdt nederlenderne derimot alliansen av 1649. Som tidligere, under
Hannibalfeiden, var det innenriks uenighet om hva
Nederland skulle gjøre. Nok en gang var det Amsterdam og de vestfrisiske byene som argumenterte for å
intervenere for å holde Østersjøen fri, og nok en gang
var det det som ble gjort.33 Danmark-Norge sto under
Bjelkefeiden i fare for å bli utslettet som stat, noe
nederlenderne ikke kunne godta.
Nederland sendte tre tusen mann og forsyninger til
København, samt en flåte som var stor nok til å gjøre
det vanskelig for svenskene å få inn forsyninger til sine
tropper på de danske øyene. Etter svenskenes mislykte
storm på København våren 1659 begynte Nederland
sammen med England å utarbeide et forslag til fredsavtale mellom de skandinaviske landene, og etter mye
om og men ble freden i København undertegnet den
27. mai 1660.34 I 1660 medvirket nederlenderne ikke
bare til fredstilstand i Østersjøen og Skandinavia, de
hadde også rett og slett hindret oldenborgmonarkiet
i å forsvinne som selvstendig statsdannelse – Ståle
Dyrvik påpeker at «bare desperat motstand og støtte
fra sjømaktene Nederlandene og England forhindret
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Frederik 3.s stat fra å utslettes».35 Rian viser dessuten at
nederlenderne i denne situasjonen viste seg mer villige
enn vanlig til å betale toll i Norge, simpelthen «for å
finansiere Frederik 3.s forsvarskrig».36 At DanmarkNorge fikk vanskeligere for å håndheve Øresundtollen
som resultat av at Skåne ble svensk, var imedlertid ikke
å forakte.
Ifølge Rian var også nederlenderne i prosessen med å
forhandle fram fred «innstilt på at Trondheim len i en
ny traktat skulle tilbakeføres til Norge».37 Det som er
mindre kjent i forbindelse med freden i København,
er at Nederland forsøkte å få karret til seg Trondhjems
len. Dette ble imidlertid forhindret av engelskmennene – en engelsk diplomat brukte som argument at
nederlenderne allerede rekrutterte mange sjøfolk fra
Trondhjem og omegn, og at de ville fått rekruttert langt
flere hvis de ble herrer over lenet.38 Gitt at England
og Nederland var blitt ganske bitre fiender, var dette
uholdbart for engelskmennene. Forslaget falt som en
følge av dette, Norge fikk omtrent sin nåværende form,
og nederlenderne måtte fortsette å nøye seg med indirekte innflytelse.
Slaget på Bergens Våg, «Katastrofeåret» og etterpå
1660-tallet var et roligere tiår enn de foregående for
både Nederland og de skandinaviske landene. Innenrikspolitisk var Nederland inne i sin svært republikanske «stattholderløse periode», og stabilitet rådet.
Forholdet til England og Frankrike var imidlertid
stadig et problem, og i 1664 brøt Den andre engelsknederlandske krigen ut.
I Danmark-Norge ønsket man å ta parti for England
for å veie opp for presset fra de «overmektige nederlenderne», og året etter ble det forhandlet fram en allianse
med engelskmennene. Hendelser i Bergen sommeren
1665 spolerte imidlertid dette: Over seksti nederlandske handelsskip søkte tilflukt i Vågen, med engelskmennene hakk i hæl, og før byens kommandant Claus
Ahlefeldt fikk vite om alliansen med England, hadde
han tatt parti for nederlenderne. Det såkalte «slaget på
Bergens Våg» gjorde denne alliansen umulig, og man
forble da alliert med Nederland i stedet. Danske
farvann – Øresund inkludert – ble igjen stengt for
engelske skip.39 Krigen varte til 1667, da urovekkende
hendelser fikk England og Nederland til å slutte fred
og alliere seg i stedet: Louis 14. hadde nemlig gått inn i
De spanske Nederlandene, noe ingen av de to sjømaktene så seg tjent med, og resultatet ble ett års krig mot
Frankrike.
Louis 14. glemte ikke at den tidligere forbundsfellen
hadde vendt seg mot ham, og i «Katastrofeåret» 1672
strømmet franske soldater over grensene, og lyktes å
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okkupere store deler av Nederland. Nederlenderne
klarte bare å holde franskmennene unna provinsen
Holland ved å aktivere den såkalte Hollandsche Waterlinie: Ved å slå hull på dikene i et område med mange
festninger gjorde man det umulig for den franske
hæren å komme seg over og okkupere Amsterdam
og de andre hollandske byene.

Danmark-Norges deltakelse i Den store nordiske
krigen ble for øvrig i første omgang meget kort, noe
England og Nederland sørget for ved å sende en flåte til
Øresund. Travental-freden ble undertegnet 18. august
1700, og etter denne var Danmark-Norge «tvunget
til passivitet fram til 1709».45 Da hadde Nederland i
mellomtida gått inn i Den spanske arvefølgekrigen.

Franskmennene måtte forlate nederlandsk territorium
igjen i 1674, og fire år etterpå satte freden i Nijmegen
punktum for solkongens guerre de Hollande.40 Nederland
var imidlertid blitt kraftig svekket. Under krigen ble
rådspensjonær41 Johan de Witt lynsjet, og stattholderembetet ble igjen besatt, nå av Willem 3. av Oranien. Utenrikspolitisk hadde Nederland nå langt mindre armslag
for å gjennomføre sin politikk. I Danmark-Norge
hadde imidlertid nederlenderne fortsatt mulighet til å
presse myndighetene. En dansk-norsk tollrulle av 1683
skapte «store handelspolitiske spenninger», blant annet
fordi den nærmest satte innførselsforbud på en del nederlandske varer. Etter blant annet en nederlandsk blokade av farten på Norge i 1687, ble rullen og innførselsforbudene opphevet i 1691.42 Forholdet mellom Nederland og de skandinaviske landene kunne altså fortsatt
komme ut for forviklinger, noe en interessant episode
fra år 1700 viser.

Konklusjon
Vi har sett at nederlenderne aktivt blandet seg inn i
skandinavisk politikk på 1600-tallet, og søkte allianser
vekselsvis med Sverige og Danmark-Norge. I noen
grad spilte Nederland en tilsvarende rolle i Skandinavia som England allerede hadde begynt å spille på det
europeiske kontinentet, nemlig å sikre egne interesser
ved å støtte den svakeste parten i en konflikt. I hovedsak
var dette vellykket: Nederland lyktes i å forsvare sine
handelsinteresser, der de flere ganger protesterte mot
tollsatser som i deres øyne var for høye, og de evnet å
sikre maktbalansen. Ingen av de territorielle endringer
i løpet av 1600-tallet var «forstyrrende» i nederlendernes øyne: Danmark-Norges tap av Skåne i 1658 sikret
maktbalansen i regionen, og trass i at ytterligere svensk
ekspansjon virket truende, ble det til slutt løst til nederlendernes fordel i 1660 – skjønt ikke til så stor fordel som
de kanskje hadde håpet. ✤

Just Juels verving av sjøfolk i Amsterdam
Den 5. februar 1700 ankom Commandeur-Capitain
Just Juel Amsterdam for å verve sjøfolk til den dansknorske marinen. Han:
antog … og sendte hiem med Skiberomme efter
Haanden fem à sex hundrede dygtige Søe-Folk, og
eftersom saadan Hværving ey kunde skee, uden at
den jo blev kundbar for den da værende udi Holland
Svenske Envoye, saa formaaede han hos GeneralStaterne, at de sidste tre hundrede Mand, som
Commandeur-Capitain Just Juel havde at bortsende,
bleve anholdte paa Skibet, da de laae seylfærdige.43

Ifølge Juels biograf, Nicolai Jonge, fikk Juel til slutt
sendt alle sjøfolkene til København, men enden på visa
ble at Generalstatene (de nederlandske stenderforsamlingene) den 18. mars offentliggjorde et forbud mot å
verve sjøfolk til «Fremmede Puisancers Tieneste» på
nederlandsk jord. Juel ankom København medio april,
og da var Den store nordiske krigen i mellomtida brutt
ut. Jonge skriver ikke eksplisitt at det dreier seg om
norske og danske sjøfolk, men det er rimelig å anta at
en god del av de seks hundre som ble vervet stammet
fra tvillingriket. Både Ludvig Daae og Sølvi Sogner
nevner episoden, og de går da ut fra at det i stor grad
dreide seg om norske sjøfolk.44
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4 Rian, Den nye begynnelsen, s. 92 og 187-188.
5

Løyland, Hollendartida i Norge, s. 40-46.

6 Basert på Rian, Den nye begynnelsen, s. 158-159. I perioden
1641–1660 var de bokførte statsinntektene på 490 000 daler,
hvorav 200 000 toll, 190 000 nye direkte skatter, og 100 000
tradisjonelle lensinntekter.
7 Israel, The Dutch Republic, s. 406.
8 Løyland, Hollendartida i Norge, s. 76-82.
9 Det heldige utfallet bestod hovedsakelig i en krigserstatning
til Danmark-Norge på 1 million riksdaler, og at Sverige
måt-te oppgi sitt krav på Finnmark.
10 Israel, The Dutch Republic, s. 406.
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11 Andersson, Från fästningsstad till handelsstad 1619–1820.
12 Rian, Den aristokratiske fyrstestaten 1536–1648, s. 236.
13 Rian, Den aristokratiske fyrstestaten 1536–1648, s. 235.
14 Rian, Den nye begynnelsen: 1520–1660, s. 153.
15 Israel, The Dutch Republic, s. 532
16 Israel, The Dutch Republic, s. 499.
17 Løyland, Hollendartida, s. 45-47. Løyland har disse opplysningene fra Johan Schreiners Nederland og Norge 1625–1650:
Trelastutførsel og handelspolitikk fra 1934.
18 Israel, The Dutch Republic, s. 543.
19 Rian, Den aristokratiske fyrstestaten 1536–1648, s. 248
20 Krigen er oppkalt etter Hannibal Sehested, stattholder i
Norge 1632–1651.
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38 Sogner, «Og skuta lå i Amsterdam … », s. 72. Opplysningen
stammer fra Yngvar Nielsen. De nordenfjeldske Begivenheder
i Aarene 1657–1660. Christiania 1868.
39 Dyrvik, Truede tvillingriker 1648–1720, s. 196.
40 Den skånske krigen, som var del av samme krig, fortsatte
imidlertid til året etter.
41 Rådspensjonær eller raadspensionaris var tittelen til øverste
leder i provinsen Holland.
42 Dyrvik, Truede tvillingriker 1648–1720, s. 261 og s. 333.
43 Jonge, Den danske Vice-Admiral Just Juels Liv og LevnetsBeskrivelse, s. 114-115.
44 Daae, Nordmænds Udvandringer til Holland og England i
nyere Tid, s. 23; Sogner, «Og skuta lå i Amsterdam … », s. 73
45 Sogner, Krig og fred: 1660–1780, s. 88-89.

21 Rian, Den aristokratiske fyrstestaten 1536–1648, s. 248.
22 Israel, The Dutch Republic, s. 544.
23 Rian, Den aristokratiske fyrstestaten 1536–1648, s. 253-254; s.
168-169.
24 Rian, Den aristokratiske fyrstestaten 1536–1648, s.303.
25 Dyrvik, Truede tvillingriker 1648–1720, 53-54.
26 Navigasjonsakten innebar at all frakt til England skulle
foregå med engelske skip eller skip tilhørende eksportlandet/
importlandet. Nederlenderne var flinke til å frakte varer mellom tredjeparter, så dette var en åpenbar interessekonflikt.
27 Dyrvik, Truede tvillingriker 1648–1720, 54.
28 Israel, The Dutch Republic, s. 721.
29 Sogner, «Og skuta lå i Amsterdam … », s. 70.
30 Dyrvik, Truede tvillingriker 1648–1720, 54.
31 Krigene er oppkalt etter henholdsvis Ivar Krabbe og Jørgen
Bjelke, begge offiserer.
32 Dyrvik, Truede tvillingriker 1648–1720, 56-58.
33 Israel, The Dutch Republic, s. 736-738.
34 Rian, Den nye begynnelsen: 1520–1660, s 248-249; Dyrvik,
Truede tvillingriker 1648–1720, s. 64-66.
35 Dyrvik, Truede tvillingriker 1648–1720, s. 383.
36 Rian, Den nye begynnelsen: 1520–1660, s 159.
37 Rian, Den nye begynnelsen: 1520–1660, s 248.
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KUNNE ENGELSKMENN
VÆRE SLAVER?
«Britons never will be slaves» heter det i James Thomsons kjente dikt fra 1740
da Storbritannia regjerte på havene, men hvordan var det på 1600-tallet?
I denne perioden startet den engelske oversjøiske ekspansjonen for alvor. Engelskmennene etablerte kolonier i Nord-Amerika og på noen av de karibiske øyene. De
startet opp plantasjeproduksjon og slavehandel etter mønster fra portugiserne og
spanjolene før dem. Fra midten av 1600-tallet utviklet koloniene på Barbados og
Jamaica seg til å bli slavesamfunn som produserte sukker og andre kolonivarer for
det engelske markedet. På begynnelsen av 1700-tallet var det antagelig én slave
for hver engelskmann, først og fremst en svart afrikaner med en bestemt rolle i
det atlantiske økonomiske systemet. Men hvis man tar et skritt tilbake og ser på
1600-tallet, er bildet av hvem som kunne være slave ikke like enkelt.

S i v Fala n g G r av em
Stipendiat i historie
Universitetet i Oslo
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Tittelillustrasjonen
på John Ogilbys bok
Africa fra 1670.
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I

første halvdel av 1600-tallet var det å bli tatt til
fange av korsarer fra Barbarstatene i Nord-Afrika den formen for slaveri flest engelske sjømenn
kom i kontakt med. For mange av dem ventet et liv
i slaveri, men en stadig økende andel ble frigitt mot
løsepenger og vendte hjem. Det finnes noen få bevarte
beretninger fra nordafrikansk fangenskap som ble
publisert allerede på 1600-tallet, og barbarslaveriet var
godt kjent i sin samtid.
En annen gruppe som
tidvis påberopte seg å
være ofre for slaveri,
var de som ble sendt
til Barbados og andre
kolonier som hvite kontraktsarbeidere. Disse
var del av et system med
kjøp og salg av mennesker som i stor grad
var basert på tvang, og
som i en del henseender
både ble betraktet og
behandlet som eiendom.
Jeg vil i denne artikkelen
diskutere dette spørsmålet med utgangspunkt i
forholdene på Barbados,
ettersom den hadde en
spesielt sentral posisjon
i handelen med hvite
kontraktsarbeidere, og
lovgivning derfra i stor
grad ble kopiert av andre
kolonier.
Barbarslaveri
Tittelillustrasjonen på
John Ogilbys bok Africa
fra 1670 gir et eksempel på at man var fullt klar over at
maktforholdene i Afrika ikke alltid gikk i engelskmennenes favør. Øverst til venstre i bildet troner en svart
afrikansk konge med septer i hånden. Rundt ham er det
ulike dyr (noen mer fantasifulle enn andre), mennesker
og landskap som representerte kjente forestillinger
i samtiden om Afrika. Nede til venstre står en mørk
mann med turban som holder en lenke. Under ham,
med lenken om halsen, kneler en naken, hvit mann. En
engelsk leser ville ikke ha problemer med å identifisere
ham som en engelsk slave med muslimsk eier. Engelske slaver var på ingen måte utenkelig. Historikeren
Linda Colley har påpekt at vanlige engelskmenn fram
til omkring 1730 antagelig hadde fått langt mer førsteog annenhåndsinformasjon om barbarslaveri enn om
andre former for slaveri i samtiden.1

FORTID | 2/2013

Nordafrikanske korsarer som kapret skip og tok sjøfolk
og andre som slaver, skapte frykt i England og andre
vesteuropeiske land fra slutten av 1500-tallet til langt ut
på 1700-tallet. I første halvdel av 1600-tallet ble om lag
800 britiske skip, omkring 12 000 mennesker, kapret av
tyrkiske eller nordafrikanske skip. De fleste havnet i de
såkalte Barbarstatene, en fellesbetegnelse på Marokko,
Algerie, Tunis og Tripoli. Fra omkring 1650 var det en
nedgang i antall kapringer, samtidig som de
fleste deretter kunne se
fram til å bli frigitt mot
løsepenger. En slik prosess kunne dog ofte ta
ti år. Etter 1730 var slike
kapringer sjeldne, om
enn ikke helt ukjente.2
I den første fasen ble de
aller fleste som ble tatt
til fange, solgt som slaver. Mange endte som
galeislaver som var utsatt for høy dødelighet
på grunn av hardt og
farlig arbeid, og hadde
dårlige utsikter til å
slippe fri. De vesteuropeiske slavene ble
imidlertid ikke bare
sett på som arbeidskraft, men også som et
effektivt middel for å
oppnå løsepenger. Så
tidlig som 1579 ble det
samlet inn løsepenger
i England, og utover
1600-tallet ble det organisert flere større innsamlinger, noen av dem nasjonale
og ofte organisert av kirken.3
Problemet med angrep fra korsarene var økende
mot midten av 1600-tallet og var stadig gjenstand for
offentlig debatt. Handelskompanier som opererte i
Middelhavet klaget over at myndighetene ikke brukte
militære ressurser for å beskytte handelen. En begjæring til Parlamentet om hjelp fra slektninger av fangene
skapte i 1632 en politisk krise for kongen, som ikke
ønsket å gå inn militært, og heller ikke betale løsepengene.4 Flere års strid om hvem som hadde ansvaret
for å betale løsepenger endte i 1641 med Bill of Algiers,
hvor Parlamentet etablerte et system for å administrere
løsepengene, og samtidig sørget for deler av finansieringen gjennom avgifter.
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Barbarslaveriet ble først og fremst sett på som en trussel mot handelsinteressene. I tillegg kom bekymringen
for fangene selv, og frykten for at de skulle turn turk,
altså konvertere til islam, og deres sjel dermed gå tapt.
Selve unnlatelsen av å betale ut fangene ble også regnet
som et problem for handelsinteressene, fordi noen av
fangene som konverterte, gikk over til å hjelpe fienden i
kapringsvirksomheten.5
Bill of Algiers representerte et vendepunkt i måten
England forholdt seg til spørsmålet om barbarslavene
på. Det var det første offisielle dokumentet som omtalte
de «tusener» som hadde blitt tatt til fange, og dermed
anerkjente problemet, for ikke å si nederlaget. Etter
dette ble løsepengene et statlig ansvar, samtidig som
staten også engasjerte seg militært i større grad for å beskytte handelen. Bill of Algiers inneholdt dessuten sterk
kritikk av kongens mangel på evne til å beskytte egne
borgere. Historikeren Nabil Matar har argumentert for
at diskusjonen om barbarslavene også må forstås som
en del av den større krisen i forholdet mellom konge og
Parlament, som endte i den engelske borgerkrigen.6
Hvite slaver
I 1659 ga Marcellus Rivers og Oxenbridge Foyle, to
engelskmenn som hadde returnert til England fra
Barbados, ut pamfletten Englands slavery, or Barbados
merchandize. De framsatte samtidig en begjæring til
Parlamentet på vegne av seg selv og 70 andre som
hadde blitt solgt som slaver til Barbados. De hevdet
at de hadde blitt behandlet på linje med de afrikanske
slavene, og ikke som frie engelskmenn. Hva slags slaveri
var det de protesterte mot?
Barbados hadde blitt kolonisert av engelskmennene i
1627. I løpet av få tiår gjennomgikk øya en enorm utvikling fra å være en nær ubebodd skogkledd øy, til at den i
siste halvdel av 1600-tallet var den dominerende sukkerprodusenten blant de karibiske øyene med en befolkning
på omkring 65 000 i 1685. Mot slutten av 1600-tallet
hadde Barbados blitt et slavesamfunn, hvor svarte slaver
importert fra Afrika utgjorde omkring 70 % av befolkningen. I de første tiårene etter 1627 ble imidlertid
behovet for arbeidskraft i stor grad dekket av engelske
kontraktsarbeidere, såkalte indentured servants.7
Rent formelt gikk det et viktig skille mellom kontraktsarbeidere og slaver, ved at det som ble solgt i førstnevnte
tilfelle var deres arbeidskraft, ikke deres person, og at
det var tidsbegrenset. Det vanlige var at en handelsmann bekostet transport til koloniene mot at kontraktsarbeideren forpliktet seg til å arbeide i en bestemt
periode, normalt mellom fem og ti år. Vel framme i
kolonien ble kontrakten solgt videre til en plantasjeeier,
som dermed disponerte arbeidskraften.
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Handelen med kontraktsarbeidere til de engelske
koloniene i Amerika hadde et stort omfang. Barbadoshistoriker Hilary McD Beckles hevder at om lag halvparten av engelskmennene som kom til de vestindiske
øyene på 1600-tallet kom nettopp som kontraktsarbeidere.8 Handelen vokste fram på grunn av behovet
for arbeids-kraft, men det store omfanget ble gjort
mulig ved at staten la til rette for det. Det lokale Parlamentet på Barbados sendte utover 1600-tallet gjentatte
henven-delser med ønske om flere kontraktsarbeidere,
og myndighetene i London svarte ved å legge til rette
for og regulere handelen.
Hvem var kontraktsarbeiderne? I hovedsak kan vi skille
mellom to hovedgrupper: fattige og fanger. Blant de
fattige var det sannsynligvis en god del som dro frivillig
for å søke lykken. Barbados hadde rykte som en koloni
der det var mulig å gjøre det stort. Samtidig hadde
kolonien et rykte for å ha den mest brutale behandlingen av kontraktsarbeidere, og svært mange av de som
kom ble utsatt for ulike grader av vold og tvang, både
lovlig og ulovlig sådan. Det ble klart allerede omkring
1640 at den frivillige tilstrømmingen ikke var stor nok
til å dekke behovet, og i 1652 ble det lovlig å pågripe og
transportere tiggere og løsgjengere, såkalte vagrants,
til koloniene. Den ideologiske bakgrunnen for denne
bestemmelsen fantes i synet på årsakene til fattigdom.
Fattiglovgivning tok utgangspunkt i at fattige hadde en
moralsk plikt til å skaffe seg arbeid, og at ledighet blant
arbeidsføre skyldtes en moralsk svikt. Dermed hadde
samfunnet en rett til å skaffe arbeid for dem. Ved å
transportere dem til kolonien kunne man effektivt gjøre
noe med løsgjengerproblemet, som ble oppfattet som et
resultat av overbefolkning, samtidig som man hevdet at
det ville være bra for den fattiges moral.9 Mange fattige
ble pågrepet av myndighetene og sendt til koloniene
på denne måten gjennom en form for regulert tvang.
Samtidig ble mange utsatt for et system med organisert
ulovlig kidnapping. Agentene som drev med dette ble
kalt Spirits, og opererte med depoter i havnebyer hvor
de holdt de kidnappede fram til de kunne bli solgt
videre til et skip. Selve omfanget av spiriting er ukjent,
men det var ikke ubetydelig.10
Den andre hovedgruppen av personer som ble sendt
til koloniene som kontraktsarbeidere var straffanger og
politiske fanger. I 1640 kunne straffanger søke kongen
om å få tjene i koloniene mot å slippe dødsstraff. Begge
sider i borgerkrigen i England sendte politiske fanger
til koloniene for høyforræderi. Så mange av disse ble
sendt til Barbados at verbet to Barbados ble brukt
istedenfor to transport i vanlig omtale. Det var dette
som var bakgrunnen for Rivers og Foyles begjæring til
Parlamentet. De hadde deltatt i et rojalistopprør i 1655,
og ble deretter transportert til Barbados.11
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Selv om kontraktsarbeiderne formelt var frie og kontraktene tidsbundne, ble de likevel langt på vei sett på
som eiendom. I skipsinventarene omtales de gjerne
som freight, og som regel finnes det ikke noe register
med navn på de som ble fraktet. I plantasjeregnskap og
testamenter listes kontraktsarbeiderne opp sammen
med slaver og annet løsøre, og ble regnet som en del av
kapitalen. I likhet med slaver, kunne kontraktsarbeideren overdras i forbindelse
med arv og salg av plantasjen, men også ved salg av
kontraktsarbeideren
alene. Plantasjeeierens
kontroll over arbeideren
begrenset seg heller ikke
til hans arbeidstid. Han
kunne ikke forlate plantasjen uten eierens tillatelse.
Kontraktsarbeiderne ble
da også omtalt som white
slaves i samtiden.12

lag for å gjøre det, og at maktutøvelsen var vilkårlig.
Slaveriet de mente seg utsatt for, var altså ikke bare å
bli behandlet som «Barbados merchandize», men minst
like mye det «Englands slavery» de mente parlamentarismens maktmisbruk etter seieren i borgerkrigen
representerte. Når myndighetene handlet i uoverensstemmelse med loven, var alle engelskmenn slaver, fordi
de ble utsatt for vilkårlig tvang.14
Slaveri av engelskmenn ble
imidlertid oppfattet som
illegitimt av begge sider i
debatten. Flere av parlamentsmedlemmene hadde
vært involvert i denne eller
andre prosesser hvor fanger hadde blitt transportert. De som argumenterte
mot begjæringen, hevdet
at Rivers og Foyle hadde
vært kontraktsarbeidere
på vanlig måte, og avviste
at myndighetene hadde handlet vilkårlig: «as if the
Secretary of State could enslave, and had enslaved, the
people of England, at his pleasure».15 Begge sider var
dermed enige i at frie engelskmenn hadde beskyttelse
mot vilkårlig maktutøvelse, og at slaveri var illegitimt.

” Engelskmenn var
slaver på 1600-tallet
i Nord-Afrika, og ble
behandlet som eiendom på Barbados. ”

Det at visse grupper av fattige kunne pålegges en
tjenestekontrakt var imidlertid ikke unikt for de som
ble sendt til Barbados. Slike bestemmelser fantes
allerede i England for de som var ugift, uten eiendom
og under 60 år. I praksis ble imidlertid ikke alltid slike
bestemmelser håndhevet særlig strengt. Tjenerkontraktene i England var basert på en paternalistisk ideologi
hvor alle skulle være del av et hushold med gjensidige
rettig-heter og plikter. Utviklingen på Barbados gikk
imidler-tid i retning av et mindre gjensidig forhold
mellom herre og tjener, og et strengere regime for
kontraktsarbeideren på en slik måte at det i realiteten
er snakk om to ulike institusjoner. Noen eksempler:
dersom en kontraktsarbeider giftet seg på Barbados,
fikk han tillegg i tjenestetiden. I England ble han derimot avskjediget. En lang rekke forhold som i England
ville blitt behandlet strafferettslig, samt forsøk på å
forlate øya, førte til tillegg i tjenestetiden. Ettersom
plantasjeeieren betalte for kontraktsarbeideren på
forhånd, var det opp til ham selv å sikre seg at han fikk
nytte av arbeidskraften. Bestemmelsene på Barbados
kom dermed til å handle først og fremst om å sikre
arbeidskraft og å sikre plantasjeeiernes økonomiske
investering.13
Hva slags slaveri?
Rivers og Foyles begjæring Englands slavery, or Barbados
merchandize, og debatten om den, illustrerer den engelske elitens syn på slaveri. Hovedanklagen rettet mot
Parlamentet var ikke de elendige forholdene de ble
utsatt for på Barbados, men at selve prosessen som førte
dem dit ikke var lovlig eller legitim. De hevdet at myndighetene som transporterte dem ikke hadde lovgrunn-

Et annet hovedtema i Rivers og Foyles begjæring er
hvem som kunne være slave. Deres utgangspunkt var
at de, som engelske gentlemen, ikke kunne bli gjort til
slaver av engelske myndigheter. Det illegitime lå dels
i å bli gjort til slave av sine egne: «A thing not known
amongst the cruel Turks, to sell and enslave those of
their own country and religion».16 Dels handlet det også
om sosial status, og at de ikke fikk den særbehandling
de skulle ha som gentlemen. Problemet var ikke nødvendigvis at enkelte engelskmenn ble behandlet som varer,
men at også gentlemen ble det.17
Engelskmenn var slaver på 1600-tallet i Nord-Afrika,
og ble behandlet som eiendom på Barbados. I motsetning til for de afrikanske slavene, var imidlertid
ufriheten for engelskmenn som regel midlertidig, så
fremt man overlevde lenge nok til å bli frikjøpt eller å
gjøre seg ferdig med kontraktstiden. Barbarslaveriet
ble naturlig nok oppfattet som helt illegitimt, men også
indentured servitude ble oppfattet som problematisk i
England. Service var en ærefull institusjon. Mangelen
på gjensidighet og oppløsningen av husholdstankegangen gjorde at servitude ikke var ærefullt, men snarere ble oppfattet som en betegnelse på ufrihet. I likhet
med debatten om barbarslavene, ble saken om Rivers
og Foyle oppfattet som en skandale.18 Engelskmenn
skulle ikke være slaver. ✤
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en hva med de virkelige piratene som
seilte rundt på Det karibiske hav på
1600-tallet, de såkalte buccaneer-piratene
eller -kaperne? Det er de denne artikkelen behandler,
ikke minst ved å ta opp temaer som kultur, tortur og
piratenes opprinnelse. For å avgrense artikkelen vil
fokuset vil være på engelske og franske buccaneer-pirater.
Kapteinen Henry Morgan vil behandles spesielt for å
vise hvor langt det var mulig å nå med en karriere som
kaper eller pirat. Han ble en pest og plage for spanjolene,
men en desto større helt for engelskmennene.
Opprinnelsen til buccaneer-piratene
Buccaneer er i dag synonymt med pirat eller kaper. Selve
ordet er en anglifisert form av det franske ordet boucanier, som igjen kommer fra boucan. Dette var en trekonstruksjon for røyking eller grilling av kjøtt, en matlagingsteknikk franskmennene lærte fra de innfødte på
Hispaniola, øya som i dag er delt mellom de to landene
Haiti og Den dominikanske republikk.1 Nord på øya
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levde det primært franskmenn tidlig på 1600-tallet.
Disse levde blant annet av jakt på ville dyr, men også
av raid på de spanske bosettingene på Hispaniola. De
spanske kolonistene fikk til slutt nok og jaget en god
del av disse røverne bort fra øya.2 Spørsmålet nå var hva
de utdrevne skulle ta seg til. På 1630-tallet hadde mange
av dem endt opp på Tortuga, som hovedsakelig var en
fransk koloni. Herfra begynte de med raid av spanske
handelsskip. Dette var logisk når man tenker på at
spanjolene selv hadde drevet dem bort fra Hispaniola.
I prosessen hadde flere som søkte profitt kommet til,
blant annet rømte slaver og desertører.3
Franskmennene var ikke alene om å bringe ulykke til
Spanias rike i Vestindia. Lord Protector Oliver Cromwell
ville bringe krigen mot, sett fra hans protestantiske øyne,
de kjetterske spanjolene til denne regionen. Engelskmennene klarte med mye strev å ta det spanske Jamaica
i 1655. Ekspedisjonens opprinnelige mål var å ta Hispaniola fra Spania, men det klarte de ikke, grunnet «fierce
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Kart over Vestindia og Mellom-Amerika, laget
1736 av Herman Moll. Dette var buccaneerkapernes operasjonsområde, noe de spanske
kolonistene i området satte lite pris på.
Kilde: Wikimedia Commons

De «LOVLIGE» PIRATENE
I dag ser man pirater ganske ofte på film og TV, blant annet glorifisert
i «Pirates of the Caribbean». Interessant nok står Disney-konsernet bak
dette filmkonseptet, et konsern som selv fyrer av sine juridiske «bredsider»
mot en ny type pirater: nettpirater. Ironien ser ut til å gå Disneykonsernet hus forbi, men de tjener penger uansett.
Ma rt i n Elli n g s r ud
Master i historie
Universitetet i Oslo

Spanish resistance, incompetent leadership, and the
deadly effects of tropical diseases»,4 ikke akkurat en
ideell kombinasjon av faktorer. Lederne bestemte seg
for å ta over Jamaica istedenfor, en oppgave som gikk
betraktelig lettere ikke minst fordi det var få spanske
styrker der.5 Hovedhavnen på Jamaica, Port Royal, fikk
snart et rykte på seg for å bli en by full av eventyrere,
desperate menn, pirater og rikdommer.6 Dermed var
buccaneer-kaperne etablert, kapere som kun angrep
spanske mål.7
Med lisens til å kapre
Det at disse piratene kunne operere fritt fra blant annet
Jamaica, har å gjøre med politikken som ble ført av
engelske og franske myndigheter. Disse ga kaperbrev
til menn som så muligheter for å bli rike gjennom
plyndring av spanske skip og kolonier. Guvernørene på
Jamaica og Tortuga mente at kapring hadde mange fordeler: «employment for some very rough men, profits
from fitting out and victualling the privateers’ ships, a

stream of prizes to be sold cheaply in their markets and
an effective and costless naval defence against counterattack by the Spaniards.»8 Kolonimyndighetene viste
seg her med andre ord å være pragmatiske: Istedenfor å
ha «røffe» menn som kunne finne på å begå kriminelle
handlinger i engelske eller franske kolonier, kunne de
samme mennene heller vendes mot Spania. En bonus
var at det også ble arbeid for menn som utstyrte skipene. Kapringspolitikken var slik sett et sysselsettingspolitisk tiltak. Ikke minst må forsvarsvirksomheten
understrekes: Buccaneer-piratene var en billig og delvis
nødvendig forsvarsstyrke, spesielt tatt i betraktning at
det på den tiden ikke var permanente statlige europeiske marinestyrker i Vestindia.9
Sentralmaktene i Paris og London ville legge konstant
press på Spania for å få Madrid til å anerkjenne deres
kolonier. Samtidig håpet de på at engelske og franske
handelsmenn kunne få tilgang til det spanske kolonimarkedet, som var et monopol for spanske handels-
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menn, et monopol som ble heftig brutt gjennom smugling fra andre europeiske handelsmenn.10 Gjennom
senking av spanske skip ble noe av konkurransen borte,
som igjen kunne åpne opp for franske og engelske
handelsmenn. Historikeren Peter Earle sier det slik:
«Privateering, or buccaneering as it was to be called
after the event, was then just another example of that
piratical imperialism which we have seen as the motor
of the expansion of English trade and settlement in
other parts of the world.»11 Piratene ble brukt av England og Frankrike for å få et fotfeste i regionen og til
å bekjempe det spanske monopolet. Satt på spissen
var kapring en tidlig metode for å fremme frihandel.
Spørsmålet ble hva som ville skje med buccaneer-piratene straks Frankrike og England følte seg tilstrekkelig etablert og ikke lenger ville ha behov for kapere, og
engelske og franske handelsskip og kolonier muligens
kunne bli like fristende mål som de spanske for buccaneer-mennene. Disse mennene hadde ikke den samme
lojaliteten mot fedrelandet som regulære styrker, dels
fordi deres lønn ikke kom fra statens skatteinntekter,
men deres egen evne til å tilegne seg bytte.
Enn så lenge hadde kaperne og statene gjensidig nytte
av hverandre, så spørsmålet ble ikke besvart riktig ennå.
Et ytterligere faktum som gjorde det lettere for kaperne
å holde på som de gjorde, var det faktum at fred med
Spania i Europa ikke nødvendigvis betydde fred med
Spania i Vestindia. De andre europeiske landene førte
en «ingen fred bortenfor linjen»-politikk. «Linjen» i
dette tilfellet var lengdegradslinjen som gikk gjennom
Asorene; bortenfor den ble ikke fredstraktater anerkjent.12 Buccaneer-piratene opererte i en juridisk gråsone
der det var fritt fram for plyndring. Så hadde de selv
ikke alltid kaperbrev, og noen av kommisjonene var
ugyldige. I en tid med utbredt analfabetisme kunne
et hvilket som helst dokument ofte passere som et
kaperbrev.13
Krigen mot Spania
En slik politikk hadde nødvendigvis fatale konsekvenser for den spanske kronens undersåtter i Amerika.
Buccaneer-piratene brukte tidlig i sin historiske epoke
små båter til å raide skip. De snek seg frem til skipene
i nattens mørke og bordet dem før noen kunne varsle
resten av mannskapet om trusselen. Det faktum at
mange av dem var eksperter i å skyte, gjorde at de kunne skyte styrmennene og offiserene først, for dermed
å skape mest mulig forvirring og minst mulig lederskap blant fienden.14 De var heller ikke fremmede for å
angripe spanske bosettinger, spesielt ettersom de snart
hadde tatt eller ødelagt de fleste spanske handelsskipene i regionen. Bosettingene var ofte dårlig forsvart, både når det gjaldt festningsverk, soldater og
tilgang på ammunisjon og våpen. Egentlig var det kun
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den spanske skatteflåten, som transporterte sølv og
andre rikdommer fra Sør-Amerika til Spania, som
var tilstrekkelig trygt forsvart for å unngå buccaneerpiratenes herjinger.15
Her kan det være verdt å minne om at disse plyndringsmennene faktisk foretrakk å angripe kolonier, ikke skip
– slik som vi gjerne tror i dag. Kamp på sjøen ble som
oftest ikke sett på som en risiko som ga nok belønning
til at det var verdt det. Skipene ble som oftest kun brukt
for å transportere plyndringsmennene til en trygg
landingssone i tilstrekkelig avstand fra bosettingen, for
så å angripe den fra land.16 Slik kunne kaperne oppnå
et viktig overraskelsesmoment: «Hundreds of men,
sometimes well over thousand, would suddenly appear
out of nowhere, screaming, shooting, brandishing their
cutlasses and generally sowing terror».17 Et slikt sjokkangrep kunne få den modigste spanjol til å vifte med
det hvite flagget. Ikke minst ville forsvarerne ha alt for
liten tid til å forberede et dugelig forsvar, så en koloni
kunne dermed tas fort, og mennene kunne forsvinne
med byttet i sekker over skulderen like fort som de kom
før et effektivt motangrep kunne organiseres.
Overraskelsesmoment var ikke det eneste disse mennene
var kjent for. Torturteknikker var ikke akkurat noe de
fornektet seg: Tommeskruer, vansiring og ikke minst
det å henge opp menn etter nakken, håndleddene eller
kjønnsorganene var standardteknikker. Ved en anledning skal visstnok en av de finere damene i Portobello
blitt plassert naken i en tønne full av krutt. Kaperne
skulle ha holdt en brennende fyrstikk mens de spurte
henne om hun husket hvor hun hadde gjemt sine rikdommer.18 Gjennom bruk av tortur kunne de spre terror
og få andre til å frykte dem. Det er verdt å huske på at
tortur fortsatt ble brukt av europeiske styresmakter for
å få folk til å innrømme forbrytelser, selv om bruken av
slik tortur var på vei nedover og kritikken mot den var
på vei opp dels på grunn av naturlovtankegangen og
den så vidt begynnende opplysningstiden.19Buccaneerkaperne utmerket seg ikke i så måte. Likevel, siden
tortur begynte å bli noe mindre akseptert i løpet av
århundret, kunne piratene oppnå større frykteffekt ved
bruk av tortur siden dette viste at de ikke tok noen hensyn. Innen informasjonsinnhenting ser de derimot ut til
å ha utmerket seg. Ingen kunne føle seg trygge fra deres
overgrep. Folk ble tatt til fange hvis de vandret langs
strandkanten eller tok en tur med båten sin. Fanger ble
grundig avhørt. De ville bli utspurt om blant annet:
The country, town, or city that they belonged to
[…] how many families […] whether rich, and
what their riches do consist in? […] if fortified, how
many great guns and what number of small arms?
Whether it is possible to come undescried on them?
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[…] And if they have any former discourse of such
places from other prisoners, they compare one with
the other; then examine again, and enquire if he or
any of them are capable to be guides to conduct a
party of men thither.20

Her ser man effektive forhørsteknikker i aksjon.
Mange av fangene ble guider enten frivillig eller med
et sverd pekende mot ryggen. Den engelske marines
piratjegere ser ikke ut til å ha vært like effektive i
informasjonsinnhentingen.21
Kultur
En ting som står i kontrast til resten av samtiden,
var buccaneer-kulturens demokratiske karakter, for
eksempel ble kapteinen valgt av mannskapet gjennom
avstemning eller akklamasjon. Mannskapet valgte også
to representanter som skulle snakke på vegne av hele
mannskapet, men senere i perioden fikk kvartermesteren, som også ble valgt av mennene, denne rollen. Han
skulle se til at alle fikk sin rettmessige del av byttet og
ble behandlet korrekt. Mennene og kapteinen forhandlet om rettigheter og plikter, og ofte ble avgjørelser
stemt over i plenum. Mannskapet hadde rett til å forlate skipet hvis de ville, og hvis majoriteten av mennene
om bord stemte for det, hadde et skip som var del av en
større ekspedisjon rett til å forlate ekspedisjonen.22
Ikke bare hersket det et visst demokrati om bord, men
også forsikrings- og bonusordninger ble etablert. Tap
av blant annet armer og øyne ble betalt for, tap av den
høyre armen ble betalt med 600 spanske dollar (peso de
ocho), mens tapet av den venstre armen ga 500.23 Siden
flesteparten av mannskapet brukte høyrearmen mest,
ikke minst i kamp, var det ikke unormalt at tap av høyre
arm hemmet en mer i «yrkesutøvelsen» enn tap av
venstre. Bonuser gikk for eksempel til førstemann som
så et skip som senere ble tatt, eller den som var førstemann over en barrikade eller mur.24 Piratene hadde
også en viss respekt for eiendomsrett og statlige myndigheter. De hadde ingen interesse av å gjøre seg uvenner med guvernørene på Tortuga eller Jamaica, som
tross alt ga dem kommisjoner eller kaperbrev. Derfor
ble passende summer gitt til guvernørene for at de fortsatt skulle åpne sine havner for buccaneer-skipene. Rettighetene til eierne av skipene ble også respektert. De
hadde ofte utstyrt skipene for egen regning, så en del av
byttet gikk også til dem. Det hører med til historien at
skipseierne ofte ble snytt, siden piratene holdt deler av
byttet skjult for dem.25 Når det er sagt, var det tydeligvis
profitt å hente for investorer også, siden de fortsatte å
stille skip og penger til disposisjon for piratene.
En annen del av kulturen var et høyt alkoholforbruk,
såpass mye at fanger av og til kunne snike seg vekk

Henry Morgan
var en suksessfull
pirat, og han ble rik
og mektig takket
være plyndring av
spanjoler. Hans
talent som leder og
nettverksbygger
førte han til
toppen av Jamaicas
koloniregjering.
Kilde: Litografi fra
1700-tallet. Wikimedia Commons.

mens deres voktere snorket høyt. Det var i liten grad
respekt for kvinner; buccaneer-piratene voldtok ofte
under raid av byer. Videre var gambling var en kilde til
konstant uro om bord. Det var først og fremst gjennom
terningspill at piratene tjente penger, ikke det de fikk av
byttet. De som hadde mye flaks, ville gjerne sette kurs
til nærmeste vennlige havn for å nyte gevinsten, mens
taperne ville fortsette med raid for å få en sjanse til å
vinne tilbake noe av det tapte. Gambling var et problem
for samholdet i mannskapet, men det ser ut som forbud mot gambling først kom etter buccaneer-piratenes
epoke. 26 Her er det lett å gjøre seg noen mer eller mindre
velfunderte spekulasjoner om hvorfor: Muligens var
kapteinen ikke lysten på å sette stopper for en populær
form for underholdning om bord, for da kunne han
fort få mannskapet mot seg. Som nevnt var terningen
den viktigste inntektskilden, så mennene ville nødig se
den forsvinne. Det kan også tenkes at mange kapteiner
selv likte å trille terninger, og egentlig ikke anerkjente
gambling som et problem for mannskapets samhold.
Ikke minst måtte et forbud ha tilslutning blant et
tilstrekkelig flertall av kapteiner, hvis ikke ville bare
mannskapet bytte til skip der gambling var tillatt; det
ville ha kostet for mye å håndheve et forbud helt alene.
Henry Morgan
Henry Morgan ble født i 1635 i Wales, og var en av de
mest suksessfulle, om ikke den mest suksessfulle, av
buccaneer-lederne. Dette skyldtes ikke terningen, men
hans militære innsikter: Hans onkler hadde militære
løpebaner, og han fulgte i deres fotspor. Allerede i
1654 var han med i ekspedisjonen som erobret Jamaica
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for England, og de neste årene var han fullt opptatt
med aktiv plyndring av spanske bosettinger i SentralAmerika. I 1663 var han lederen av ekspedisjonen som
plyndret både Villahermosa og Grand Granada. Hans
ry var såpass stort at han i 1665 ble den naturlige lederen for buccaneer-piratene, eller for å være helt nøyaktig
Admiral of the Brethren of the Coast, som var det løse
forbundet av kapere i Vestindia.27
Skulle han beholde denne uoffisielle ledertittelen,
måtte han levere. I 1668 seilte han og hans menn ut for
å ta Portobello i dagens Panama, en av Spanias transitthavner for sølvet fra Sør-Amerika. Morgan viste seg
fra sin grusomme side under dette angrepet: Spanske
kvinner, munker, nonner,
gamle menn og selve
ordføreren ble stilt opp
foran Morgans menn som
skjold, mens de avanserte
mot et av byens fort. Spanjolene ville nødig skade
disse menneskene, så kun
ett kanonskudd kom fra
fortet, og buccaneermennene tok hurtig
kolonien takket være sitt
overlegne antall.28 Den
spanske kolonimyndigheten i Panama by sendte
1800 soldater da den hørte
om byens fall, men regn,
mangel på krutt og mat
og marsjering gjennom
sumper demoraliserte
hæren mens den marsjerte. Da styrken endelig kom
fram, hadde mennene liten lyst til å angripe byen på
grunn av den treffsikre ilden fra fiendens musketter og
ikke minst alle kanonene som var rettet mot dem. Det
hele endte med at kolonimyndigheten betalte en klekkelig sum, cirka 90 000 spanske dollar, for å kjøpe fri
Portobello igjen. Sammen med byttet fra byen ble dette
til sammen omtrent 250 000 spanske dollar. Morgan
hadde levert til de grader.29

Dette ble gjort ved å skjære hull i skipet og putte tømmerstokker i dem for å skape en illusjon om at tømmerstokkene var ekstra kanoner. Flere tømmerstokker ble
stilt ut på dekket, og malt og kledd ut for å simulere sjømenn. Selve skipet var egentlig en bombe, siden det var
fullt utstyrt med kruttønner og lunte. Skipet ble sendt
mot det største spanske krigsskipet, og luntene ble tent
på av de få mennene som var om bord, før de så forlot
skipet. En eksplosjon senere var handelsskipet sprengt
bort, mens det spanske krigsskipet var i fyr og flamme.
De to andre spanske skipene forsøkte å komme seg
bort, men det ene gikk på grunn og det andre ble tatt av
buccaneer-mennenes skip. Selve fortet falt kort tid etter,
fordi Morgan lurte spanjolene der til å tro at angrepet
kom fra en annen kant, så
kanonene var feilplassert
da angrepet kom.30 Igjen
hadde Henry Morgan
klart det, selv om byttet var
betraktelig mindre enn det
fra Portobello.

” Torturteknikker
var ikke akkurat
noe de fornektet seg:
Tommeskruer, vansiring og ikke minst
det å henge opp menn
etter nakken, håndleddene eller kjønnsorganene var standardteknikker. ”

Det betydde ikke at det var slutt på eventyrene til
waliseren. I 1669 satte han seil mot Maracaibo i det
nåværende Venezuela, der de overmannet det lette
forsvaret og satte i gang med å plyndre byen. En spansk
admiral fikk høre om koloniens fall og la en felle ved
bukten som ledet til Maracaibo. Skipene hans ble ankret opp slik at de blokkerte hele inngangen, og kanonene på fortet som buccaneer-mennene hadde ødelagt,
ble reparert. Henry Morgan lot seg ikke utmanøvrere:
Han forkledde et handelsskip mannskapet tidligere
hadde tatt slik at det så ut som et kraftig krigsskip.

Dessverre for Morgan og
andre i plyndringsyrket
kom nye instruksjoner fra
London til Jamaicas guvernør Thomas Modyford:
Ingen angrep skulle gjøres
på spanske kolonier eller
skip.31 Dette var et skifte i
forhold til den tidligere
plyndringspolitikken.
Opptakten til dette var at
Madrid i april 1669 hadde
erklært krig mot engelskmennene under krepsens
vendekrets, som var en respons på de mange angrepene
fra engelske kapere. Noe som betydde at Spanias regjering anså seg selv å være i krig med engelske kolonier
i blant annet Vestindia. Spanske kolonimyndigheter
kunne nå gi ut kommisjoner til kapere som tilsvar på
engelske herjinger. Charles II ville ikke ha en full krig
mot Spania, noe som ville svekke begge i forhold til
Nederland og Frankrike, så han valgte å forhandle om
fred. Likevel ga han frem til den siste ordren ganske
tvetydige instrukser til Modyford vedrørende kaperbrevene, som igjen betydde at både engelske og spanske
kapere raidet for fullt mens forhandlingene pågikk.32
Kaperen Rivero, som herjet langs Jamaicas kyst, var et
slikt eksempel fra spansk side. Han var aldri en alvorlig
trussel mot myndighetene i Port Royal, men gjengjeldelse var et naturlig tilsvar på slik plyndring. Koloniregjeringen bestemte seg for å gi Morgan et siste kaperbrev, selv om kronen hadde forbudt noe slikt.33 Brevet
var av ytterst tvilsom karakter, det var signert måneder
etter at Madrid-traktaten ble undertegnet i juli 1670.

FORTID | 2/2013

Traktaten stipulerte at Spania anerkjente de engelske
koloniene mot at England ga opp sine fiendtligheter
i Karibia og den gamle «ingen fred bortenfor linjen»politikken. Handelen med de spanske koloniene ble
ikke åpnet opp for engelskmennene, men engelske skip
kunne entre spanske havner hvis det var storm, eller hvis
skipene trengte reparasjoner eller forsyninger. I dette lå
det et håp fra Englands side om at spanske kolonister
ville komme bort til skipene for å kjøpe billige engelske
varer.34
Morgans siste oppdrag og endelikt
Kaperen fra Wales’ siste ekspedisjon endte med at Panama
by, selve hovedtransitthavnen for rikdommen fra SørAmerika, falt i 1671. Slaget endte med katastrofe for
spanjolene, siden de trodde at en manøver fra Morgans
side var en full retrett, noe det ikke var. Spanjolene angrep helt uorganisert, og buccaneer-piratene trengte bare
å levere to kraftig salver rett inn i flokken av angripende
spanske fotsoldater og kavaleri. Dette var det som fikk
spanjolene til å flykte. Slaget ble derimot ikke den triumfen Morgan og hans menn hadde håpet på: Spanjolene
sprengte ammunisjonslageret i løpet av retretten, og
snart sto byen i brann. Mennene fant snart ut at mesteparten av byens rikdommer hadde blitt fraktet i sikkerhet. De neste ukene ble brukt til å endevende byen og
områdene rundt selve kolonien for rikdommer. Alt i
alt ble skatten på cirka 30 000 engelske pund, noe som
betydde cirka 15 engelske pund per mann, og som var
milevis unna Portobello-ekspedisjonens utbytte.35
Selv om raidet ikke var en suksess, og gjorde mange
av Morgans menn misfornøyde, var Jamaicas kolonimyndigheter fornøyd. London var desto mer misfornøyd, og arresterte etter hvert både Jamaicas guvernør
og Henry Morgan og førte dem til London. England
var tross alt offisielt sett i fred med Spania, og guvernøren hadde ikke noen myndighet til å gi Morgan
oppdrag eller kaperbrev. Selv om både Morgan og
guvernøren ble arrestert, ble de ikke behandlet dårlig
i London, og guvernøren ble snart sendt tilbake til
Jamaica som koloniens justisminister.36 Henry Morgan
ble på sin side hyllet som en helt i London, og han
kunne møte hvem han ville. Morgan utviklet et vennskap med hertugen av Albermarle (en av hans onkler
var tidligere kampkamerat av hertugens far), og gjennom dette vennskapet sikret han seg en forbindelse
til kongen.37 Denne forbindelsen tjente den tidligere
piratlederen godt. Fra Jamaicas nye guvernør fikk kong
Charles II brev om mulig angrep fra franskmennene
og økt pirataktivitet. Istedenfor en mann som bare
klagde sin nød, ville kongen ha handlingens menn. En
ny guvernør, lord Vaughan ble utnevnt, mens Morgan
ble viseguvernør og også adlet, og senere ble han i en
periode fungerende guvernør fordi Vaughan ble tilbake-
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kalt. Henry Morgan hadde klart kunststykket å bli
adlet og få en god stilling. Han møtte ikke døden på
et skipsdekk eller gikk alderdommen pengeløs i møte
grunnet uflaks i terningspill. Døden hans var i stor grad
selvforskyldt, han døde i 1688 av «years of dissolute
living and the unpleasants effects of dropsy».38
Slutten på buccaneer-perioden
Madrid-traktaten gjorde slutt på lett tilgjengelige
kaperbrev fra engelsk side. Franskmennene på Tortuga
og andre øyer stilte derimot villig opp med kaperbrev
fram til 1684. Veracruz-raidet i 1683 var vendepunktet
for fransk politikk: Spania var igjen blitt ydmyket ved
å se en av sine kolonier plyndret, og erklærte krig mot
Frankrike. Louis 14. hadde nok av fiender, så han søkte
vennskap med Spania. Freden ved Regensburg (1684)
førte til at Spania fikk noen innrømmelser: Det ble fred
mellom de to statene ikke bare i Europa, men også i
Vestindia. Det så ut som «ingen fred bortenfor linjen»prinsippet også ble forlatt av franskmennene, men
dette var ikke helt slutten på franske kaperbrev: Under
Niårskrigen (1688–97) ga franske kolonimyndigheter
igjen ut kaperbrev fordi Frankrike trengte all mulig
hjelp mot sine fiender England, Nederland og Spania.
Først i 1697, med den franske erobringen av Cartagena
de Indias, i dagens Colombia, der både regulære styrker
og kapere deltok, var historien om buccaneer-kaperne
slutt.39
Det var uansett ikke kun regjeringene som etter hvert
slo inn på en ny politikk. Engelske og franske handelsmenn ønsket seg stabile vilkår, og det å plyndre Spanias
kolonier kunne resultere i at kolonistene ikke kunne kjøpe
deres varer. Dessuten kunne Spania ta hevn, noe Riveros
plyndringer hadde bevist. Ikke minst var Madrid-traktaten
et tegn på en voksende tro i handels- og shippingmiljøer om at det var regjeringens og marinens plikt å
utrydde pirater for å gjøre handelsrutene trygge. Denne
troen bredte seg, og var på 1690-tallet rådende i hele
Europa. Dette resulterte igjen i at europeiske stater
sendte skip til Vestindia, noe som gjorde at buccaneermennene etter hvert mistet sin tidligere forsvarsrolle.40
I tillegg bidro buccaneer-piratene til å gjøre seg selv
upopulære siden mange av dem ble «vanlige» pirater
i mangel av kaperbrev. Alle skip, uansett nasjonalitet,
ble nå offer for piratene. Samtidig ble rekkevidden for
deres angrep utvidet: Nord-Amerika, Vest-Afrika og
Stillehavet var de nye piratområdene. Mangelen på
kaperbrev gjorde at ingen hensyn holdt piratene tilbake:41 Kapernes tid var over i Vestindia, den nye tiden
med fullblodspirater hadde kommet. ✤
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Trettiårskrigen:

Sekulariseringen av
et nytt, framvoksende
europeisk statssystem?
Det tradisjonelle synet på Trettiårskrigen og dens konsekvenser er preget
av krigen som et brudd i europeisk historie, der utfallet ble at religion sluttet å
spille en primær rolle i det politiske liv. Den er blitt stemplet som en hovedsakelig
religiøs konflikt. Dette synet var rådende i lang tid, men nyere historieforskning
tilskriver flere, og viktigere, faktorer som mer utslagsgivende i Trettiårskrigen.
Denne artikkelen har som siktemål å sette lys på debatten om hva Trettiårskrigen egentlig var for noe.
Da n i el Erg o B i e s en bau m
Masterstudent i historie
Universitetet i Oslo
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rettiårskrigen regnes ikke uten grunn som
den største og viktigste hendelsen i europeisk
politisk historie på 1600-tallet. Den herjet i
Det tysk-romerske rike (heretter omtalt som «det tyske
rike»),1 og dens avslutning med freden i Westfalen satte
punktum for konfliktkimer som hadde ligget og ulmet
i mange år. Politisk løste den mange problemer som
hadde vedvart utover 1500-tallet, men den var en sosial
katastrofe i det tyske kjerneområdet. Historikere opererer med estimater fra 15-40 prosent om den totale befolkningsreduksjonen i det tyske riket i denne perioden
grunnet denne krigen,2 og om vi aksepterer det laveste
estimatet på 15 prosent, så fremstår Trettiårskrigen som
den mest destruktive konflikten i europeisk historie.3
Enkelte områder ble mye hardere rammet enn andre
av strategiske årsaker. Et eksempel er protestantiske
Magdeburg som ble totalt ødelagt av brannstorm etter
en beleiring i 1631, mens Hamburg opplevde en økende
befolkningsvekst og økt økonomisk aktivitet.4 Denne
artikkelen vil ikke gå i dybden av de demografiske konsekvensene av krigen – dette er høyst debattert, til tross
for stor lokal statistisk kunnskap.5 1700- og 1800-tallet
så Friedrich Schiller, Gustav Freytag og andre tyske
historikere og skribenter påvirket av romantikken
beskrive perioden som en sosial katastrofe for det tyske
folk, hvor volden ble sett på som grensesprengende
og poengløs. Utover 1900-tallet begynte historikere å
problematisere dette nasjonssentrerte narrativet som
sterkt vektla Trettiårskrigens kostnader for det tyske
folk. Spesielt er det verdt å merke seg Sigfrid Henry
Steinberg som mente det tyske riket opplevde en generell økonomisk og befolkningsmessig vekst, til tross for
noe stagnasjon og emigrasjon enkelte steder.6 Det fins
en stor akademisk debatt om hvor stor denne «sosiale
katastrofen» egentlig var.7 Det kan nøye seg for denne
gang å si at hungersnød, plyndring, krigføring og epidemier var et produkt av Trettiårskrigen, hvis konsekvens var en stor befolkningsnedgang i det tyske riket.

«Trettiårskrigen» er et abstrakt begrep som forsøker
å beskrive en rekke konflikter i Sentral-Europa på
1600-tallet. Mest utbredt er det brukt om en religiøs
konflikt mellom protestanter og katolikker i det tyske
riket fra 1618 til 1648, mens andre, med Steinberg i spissen, mener at vi heller snakker om en «Femtiårs-» eller
«Sekstiårskrig».8 Argumentet er at å begrense alle disse
konfliktene til én og samme krig, og med en tidsramme
på 30 år, er et kunstig grep. I stedet burde en heller se
Trettiårskrigen som en sekvens i maktkampen mellom
huset Bourbon av Frankrike og Habsburgerne helt
siden Karl V.s regjeringstid på midten av det sekstende
århundre, og fram til Ludvig XIV.s hegemoniske maktutøvelse på slutten av det syttende århundre.9 Men med
en slik argumentasjon kan en nesten ikke bruke noen
historiske begreper om enkelte kriger, konflikter, hen-

delser, og så videre som et verktøy for analyse. I historievitenskapen er det viktig både å kunne bryte ned feilaktige forestillinger, og upresise konstruksjoner, men
det er samtidig viktig å skape konstruktive historiske
begreper i et forsøk på å forklare det fenomenet eller
perioden en studerer. Det trengs, som Knut Kjeldstadli
uttrykker det, både rivningseksperter og byggmestre.10
Slik sett er «Trettiårskrigen» et fruktbart begrep hvor
en kan se på de partikulære hendelsene i det tyske riket
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i forgrunn til det lengre perspektivet med den langvarige maktkampen mellom det franske kongeriket og
habsburgerne i bakgrunnen. Slik kan en avgrense en
historisk hendelse i tid og rom for det formål å forklare
komplekse sammenhenger.
Trettiårskrigen er for mange kjent som en religiøs
krig. Dette er omstridt. Mange historikere tar til orde
for at andre faktorer bør vektlegges sterkere.11 Dette
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synet beskriver Trettiårskrigen som en blanding av tysk
borgerkrig med delvis autonome fyrster i konflikt med
hverandre og med Den tysk-romerske keiseren (heretter omtalt som «keiseren») innad i riket, og en storeuropeisk konflikt utad; hvor så vel politiske, økonomiske
og religiøse faktorer spilte en rolle. For selv om en kan
argumentere for at denne krigen bør settes i et lengre
historisk perspektiv, så forekom det en intensivering av
konfliktene fra 1618 som vanskelig kan sammenlignes

Gustav II. Adolf av
Sverige under slaget
ved Breitenfeld,
malt 1632 av Johann
Walter (1604-1679).
Henger i Musée
historique de Strasbourg. Kilde: Wikimedia Commons.
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med konfliktnivået før 1618 og etter freden i Westfalen
av 1648. I det følgende vil det tradisjonelle rammeverket,
fra 1618 til 1648, brukes i gjennomgangen av årsaker og
hendelsesforløp.
Tretti år med krigføring
En kan dele inn Trettiårskrigens hendelsesforløp inn i
fire faser: Den bøhmiske 1618-25, den danske 1625-29,
den svenske 1630-34, og den svensk-franske 1635-48.
Disse fasene er ment for å beskrive hvilke stater og
aktører som var de mest prominente til de forskjellige
periodene av konflikten. Som et bakteppe til dette er
det viktig å se dannelsen av tyske fyrstedømmer i Den
protestantiske union (1608) og Den katolske liga (1609),
ledet av henholdsvis Fredrik av Pfalz og Maximilian
av Bayern, som en intensivering av de politiske og religiøse konfliktflatene som ulmet innad i det tyske riket.12
Endelig var det i denne perioden flere av de europeiske
fyrstene som så på keiserens religiøse politikk som
overtråkk mot de såkalte tyske friheter – religiøse og
konstitusjonelle friheter for de tyske fyrstene nedfelt i
fredsslutningen i Augsburg av 1555. De europeiske stormaktene reagerte på hva de så på som den tyske keiserens kamp for å svekke, eller til det lengste utradere,
protestantismen i riket, og det oppstod konfesjonelle
blokker for å forhindre dette, ledet an av protestantiske
makter som England, Nederlandene, Oldenborgstaten13
og Sverige, samt det katolske Frankrike.
Trettiårskrigens begynnelse kan dateres til 23. mai 1618,
og plasseres i kongeborgen Hradčany (Hradschin) i
Praha, Böhmen. Det keiserlige kronlandet Böhmen
reiste seg mot habsburgernes sentralisering av makt
på bekostning av landets representative institusjoner.
Dette opprøret hadde sin bakgrunn i den tyske keiserens politikk for å svekke de bøhmiske stendene,
og tvangskatolisere den hovedsakelig protestantiske
bøhmiske befolkningen.14 Dette er kjent som den andre
defenestrasjonen i Praha (den første ledet til Hussitkrigen i 1419) – den tyske keiserens utsendinger ble kastet
ut av vinduet i kongeborgen.15 Utsendingene overlevde
det 16 meter høye svevet ved å lande i en haug med
møkk, mens det tyske riket nå ble sentrum for Europas
militære og politiske ambisjoner i 30 år fremover.
I tiden som fulgte ble den protestantiske fyrsten
Fredrik av Pfalz valgt som konge av Böhmen i 1619,
og led et alvorlig nederlag mot den tyske keiseren og
habsburgerne i slaget ved det hvite berg utenfor Praha
allerede året etter16 – ofte omtalt som den største katastrofen i tsjekkernes historie.17 Det bøhmiske opprøret
vant sympati hos protestanter over hele det tyske riket,
og protestantiske makter utenfor som så på enhver
habsburgsk maktøkning som en trussel. Det bøhmiske
opprøret ble en sentrifugalkraft som berørte og ble på-
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virket av Nederlandenes kamp for selvstendighet mot
de spanske habsburgerne, Frankrikes skepsis til tysk
sentralisering, og nordiske interesser i det tyske riket.
En hektisk diplomatisk korrespondanse oppstod over
hele Europa om hvordan en skulle svare på den kritiske
situasjonen som nå hadde oppstått.
Det var under disse omstendighetene den dansknorske monarken Christian IV. entret krigsscenen i det
tyske riket i 1625, og innledet med det den danske fasen
av krigen – kalt Kejserkrigen av danske historikere.
Mot sitt eget riksråds vilje, og drevet av dynastiske
ambisjoner, takket Christian IV. i januar 1625 ja til å bli
den ledende aktør i en europeisk protestantisk allianse.18
Med uformelle lovnader fra England og Nederlandene
om økonomisk støtte, og monarkens utnevnelse som
feltoberst for den nedersaksiske krets,19 så det endelig
ut som at den protestantiske vind endelig kunne snu
etter keiserlig og katolsk framgang. Et sterkt presset
England på hjemmebane sørget for at den økonomiske
støtten uteble, og flere av de tyske fyrstene var skeptiske
til den dansk-norske monarkens intensjoner, noe som
vanskeliggjorde samarbeid innad det tyske riket.20
Keiserens generaler, von Wallenstein og Tilly, beseiret
Christian IV. i det avgjørende slaget ved Lutter Am
Barenberg i 1626, og inntok Holstein allerede året etter.21
Den danske intervensjonen hadde vært en fiasko, og
Christian IV. måtte inngå fred med keiseren i Lübeck
i 1629. Den protestantiske alliansen hadde vist seg
utilstrekkelig, og nå begynte en ny keiserlig offensiv
preget av konfiskering av protestantiske landområder
tilbake til den katolske kirken.22 Keiserens suksess virket uunngåelig.
Vendepunktet kom i 1630, og innledet den svenske
fasen av krigen. Den tyske keiseren og von Wallenstein
planla å ekspandere inn i Østersjø-området, og møtte
her motstand fra Sverige som hadde vitale interesser
her.23 Fra nå av var det Sverige som skulle følge sine
stormaktsambisjoner, og dette ved å gå til krig mot
den tyske keiseren. Ledet an av den glimrende svenske
monarken Gustav II. Adolf, og sin høyre hånd Axel
Oxienstierna, slo svenskene de katolske feltherrene
Tilly og von Wallenstein i henholdsvis slaget ved
Breitenfeld i 1631, og Lützen året etter – hvor Gustav II.
Adolf døde.24 Krigens maktbalanse var nå jevn, og hele
Europa fulgte spent med på svenskenes korstog gjennom det tyske riket. De svenske ambisjonene vokste i
takt med suksessen, og tanken om et svensk imperium
med besittelser helt frem til Rhinen skapte hodebry fra
fransk hold.25 Årene 1634-35 er helt sentrale i Trettiårskrigen. Først tapte svenskene et knusende nederlag ved
Nördlingen i 1634. Nå var begge sider krigstrøtte, og
ingen følte de kunne vinne krigen med en total seier;
dette skapte insentiver for fred i Det tyske riket gjen-
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nom freden i Praha av 1635. Denne freden markerer et
brudd i Trettiårskrigens konfliktuelle drivkrefter. Det
religiøse preget av konflikten ble kraftig tonet ned;
dannelsene av blokker med protestanter og katolikker
på hver side forsvant, og den keiserlige politikkens
katolske innhold ble moderert.26 Den protestantiske
sak og kampen for de tyske friheter var nå langt mer i
bakgrunnen gjennom konstitusjonelle kompromisser,
og konflikten artet seg mer som en europeisk krig. De
tyske signaturene for fred i Praha i 1635 ble nå signaturer i en allianse for å kjempe for habsburgerne i deres
kamp mot Sverige og Frankrike, som allerede hadde
inngått allianse kort tid i forveien, hvor Richelieu og
Oxenstierna nå skulle kjempe mot både de spanske og
østerrikske habsburgerne.27
Frankrike hadde helt siden 1630 hatt flere ulike allianser, hvor den viktigste var Nederlandene i deres kamp
mot de spanske habsburgerne. Formålet med disse
alliansene var å kjempe mot habsburgerne gjennom
«avledning», som den britiske historikeren Geoffrey
Parker har kalt det – de prøvde til det ytterste å unngå
åpen krigføring mot habsburgerne, siden dette var
sterkt mislikt i fransk innenrikspolitikk.28 Men fred i
det tyske riket kunne ikke Frankrike tåle, da dette ville
styrke både keiseren og de spanske habsburgerne.29
Dermed var det opp til Axel Oxenstierna og den svenske militærstat i samarbeid med Frankrikes Kardinal
Richelieu, Ludvig XIII. og deres raison d´état (statsfornuften) å demme opp for keiserens katolske styrker
i den svensk-franske, og siste, fasen av Trettiårskrigen.
Denne fasen er preget av kaotisk og brutal krigføring
som gikk hardt utover den tyske befolkningen. De
krigførendes statskasser begynte å tømmes, noe som
regimene fikk merke blant sin egen befolkning hjemme.
De fleste av aktørene som hadde vært med i konfliktens
tidligere faser var enten døde eller fjernet – Christian
IV, Richelieu, Gustav II. Adolf og Ferdinand II, og
deres etterfølgere var i større grad villig til å få en slutt
på krigen.30 Ettersom årene gikk og ingen avgjørende
forandring i de interne maktkampene, så ble flere og
flere av fyrstene overbevist om at fred var den mest
rasjonelle løsningen.31 Dette førte til forhandlingene i
de westfalske byene Osnabrück og Münster, som kulminerte i freden i Westfalen av 1648.
De europeiske stormaktene rører på seg
Årsakene til at utenforstående stater blandet seg inn
i det som i utgangspunktet var en regional religiøs
konflikt, er flere. For det første var det i en fragmentert
konglomeratstat som det tyske riket på 1600-tallet vanlig at europeiske fyrster hadde politiske posisjoner og
innflytelse innad i riket, og av den grunn kunne bli innblandet i tysk innenrikspolitikk. For det andre fantes
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det, grunnet den tyske keiserens svekkede politiske
posisjon og de tyske fyrstenes delvis autonome politiske
stilling, en bred diplomatisk korrespondanse på kryss
og tvers innad i det tyske riket, og utad til resten av
Europa. For det tredje fulgte Frankrike med skepsis og
frykt på enhver habsburgsk sentralisering og ekspansjon, og førte en aggressiv linje mot den habsburgske
keiseren og de spanske habsburgerne. Skulle det tyske
rike bli sentralisert, ville det bli Europas sterkeste makt,
hadde Machiavelli påpekt hundre år tidligere.32
For å forstå hvordan en konflikt internt i det tyske
riket kunne involvere store deler av Europa, spesielt de
protestantiske stormaktene, og skape en så omfattende
krig, så blir det viktig å se på de konstitusjonelle forholdene i det tyske riket. Det er rimelig å hevde at Trettiårskrigen aldri kunne ha forekommet i et sentralisert
og konsolidert Frankrike eller Spania, eller i det relativt
sett tolerante og pluralistiske osmanske riket. Mye av
forklaringen ligger nettopp i det intrikate politiske systemet i det tyske riket, som gav føringer og muligheter
for innblanding fra utenlandske makter.
En politisk labyrint
«Das liebe heilige römsche Reich, wie hälts nur noch
zusammen?», spør vertshusgjestene i Goethes episke
skuespill Faust,33 og er med å gi en god pekepinn på
forholdet datidens (og nåtidens) jurister, historikere og
politikere har til dette innviklede politiske systemet.
Å lese om de politiske forholdene i det tyske riket på
1600-tallet er som å gå seg vill i en labyrint, hvor alle
de ulike og særegne tyske politiske institusjonene gjør
at du nesten gir opp håpet om å få se solskinn igjen.
Derfor er det nødvendig å forklare litt av dette komplekse politiske systemet. Denne konglomeratstaten
som den kjente tyske juristen og historikeren Samuel
von Pufendorf (1632-1694) kalte for et monstro simile34 i
sin teoretiske søken etter definisjonen på det, har alltid
vært til hodebry for politiske teoretikere og historikere.
Pufendorfs definisjon av det tyske riket som et irregulært imperium med en blandet politisk konstitusjon,
har lenge vært det rådende paradigmet i den teoretiske
litteraturen om det tyske rikets konstitusjon.35
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Les pendus (De
hengte) av Jacques
Callot (1592-1635),
publisert i 1633.
Bildet er blitt kalt
det første antikrigsbudskapet i
europeisk kunst.
Kilde: Wikimedia
Commons.
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Det tyske riket var en føderal-monarkisk konglomeratstat. Rikets øverste leder, keiseren, ble valgt av et kollegium av syv kurfyrster. Kurfyrstene var de mektigste
fyrstene i det tyske riket under keiseren. Disse kom fra
Mainz, Köln, Trier, Pfalz, Sachsen, Brandenburg og
Böhmen, og hadde retten til å stemme ved valget av ny
keiser. Men som praksisen vanligvis var for valgkongedømmer i datidens Europa, så ble en av keiserens
slekt, som oftest eldste sønn, valgt som ny keiser. Så på
mange måter kan en si at det de facto var arvelig. 1400og tidlig 1500-tallets tyske rike gjennomgikk noe som
senere har blitt kalt Reichsreform, dette var en konsolidering av rikets konstitusjon.36 Nå ble den tyske riksdagen, Reichstag, rikets formelle politiske organ, hvor
de tyske stendene møttes for å fatte kollektive vedtak.
Dette ble muliggjort gjennom dynastiets behov for
militær og økonomisk assistanse fra de tyske stendene
i en tid hvor dobbelttrusselen fra Frankrike og Det
osmanske rike i stadig grad økte utover det sekstende
århundre.37 Dette ble en nøkkelfaktor for å danne et
politisk hierarki mellom de ulike stendene i det tyske
riket. Samtidig ble det en arena for lokale tyske hertuger, kurfyrster og keiseren til å samarbeide, forhandle
og konkurrere om politisk makt.
Reformasjonens arv og kristendommens splittelse i
det sekstende århundre hadde brent som ild i tørt gress
i det tyske riket. Religionsfreden i Augsburg av 1555
satte en foreløpig stans i det økende religiøse konfliktnivået mellom de tyske fyrstene, med prinsippet cuius
regio, eius religio, tanken om at religionen til undersåttene skulle være den samme som religionen fyrsten
betrodde seg til i hvert hertugdømme.38 Kun katolisisme og lutheranisme var offisielt tillatt, kalvinisme
ble utelatt i fredsslutningen. De som ikke ville innrette
seg dette, hadde retten til å emigrere. Dermed ble det
fyrstene selv som skulle bestemme hvilken religion sitt
hertugdømme og sine undersåtter skulle følge. Denne
fredsslutningen anerkjente lutheranisme som en offisiell religion, men samtidig knuste den tanken om én
homogen religion i det tyske riket.39 Resultatet ble et
lappeteppe av konfesjonelle blokker som dels samarbeidet, men også krysset klinger når sentrale økonomiske
og politiske spørsmål stod på spill. Det var ikke tale om
et svarthvitt-bilde hvor religiøse allianser tilsvarte det
samme som politiske.
Nordiske stormaktsambisjoner
Oldenborgstaten og Sverige var stater i sterk vekst, og
både Christian IV. og Gustav II. Adolf hadde begge
ambisjoner om å komme i de europeiske stormaktenes
fold. Den fragmenterte konstitusjonen i det tyske riket
dannet åpninger for politisk handlefrihet for disse to
monarkene til å styrke sin stat fiskalt, politisk og
prestisjemessig.
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Som hertug av Holstein siden 1460,40 et lite hertugdømme i det tyske rike, var den dansk-norske kongen
dynastisk knyttet til tysk innenrikspolitikk. Historikere
har også vektlagt at den sterkt troende Christian IV.
ikke ville se protestantismen bli utradert av katolske
krefter.41 Oldenborgstatens konstitusjon var et diarki.42
Den politiske makten i København var delt i to: Konge
og Det danske riksråd. Riksrådet var mer forsiktig, og
ville ikke gå til åpenlys strid mot den mektige tyske

” Konsekvensene
av en slik krig er
tragiske, sosialt og
demografisk sett, og
fortjener merkelappen som «den mest
destruktive konflikt
i europeisk historie»
gitt av historikeren
Peter H. Wilson. Og
midt i dets sentrum
var den svenske
militærmakt. ”
keiseren, og satte som et absolutt krav at det skulle være
en reell religionskrig hvis det skulle bli aktuelt med en
intervensjon fra dansk side.43 Et krav fra riksrådet som
en ikke kunne forvente ville bli innfridd, og dermed en
måte å unnslippe en økonomisk kostbar krig for det
danske kongeriket.
Selv i datidens Oldenborgstat mente altså den politiske
eliten i København at konflikten i det tyske riket ikke
var av en primært religiøs art. Og selv om Christian IV,
og mange andre fyrster med han, var opptatt av protestantismens overlevelse i det tyske riket, så fins det belegg for at monarkens motiver var langt mer sammensatt enn som så. Det var tunge økonomiske og politiske
interesser i de nordlige hertugdømmene i det tyske
riket, og Christian IV jobbet iherdig med å fylle viktige
posisjoner i disse med sine slektninger,44 den såkalte
tyske stiftspolitikken. Men i motsetning til Richelieu, så
var Christian IV.s politikk helt og holdent forenlig med
hans religiøse overbevisninger – så den kan ikke sies å
stå i kontrast til religionens rolle i det politiske liv. Han
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ville beskytte protestantismen fra utslettelse, selv om
han i tillegg hadde andre politiske motiver og ambisjoner for engasjementet sitt.

frem til 1900-tallet, og viser med all tydelighet hvilke
spor den svenske militærmakt har satt fra seg i Tyskland etter Trettiårskrigen.

Christian IV. ble raskt nedkjempet av keiserens feltherrer von Wallenstein og Tilly, og måtte allerede i 1629
underskrive Lübecktraktaten – som var en gavmild
fredsslutning sett fra danske øyne, da Ferdinand II ikke
turte å fremprovosere en potensiell nordisk allianse –
som forkastet Christian IV.s engasjement i det tyske
riket. Christian IV.s nordiske stormaktsambisjoner ble
her knust på tysk jord, og dette er et avgjørende vendepunkt i maktbalansen mellom Oldenborgstaten og
Sverige,45 hvor pendelen svingte i favør av Sverige.

En religionskrig?
I et av de mest betydningsfulle verkene om Trettiårskrigen, hevder den engelske historikeren Veronica
Wedgwood: «Never had the Churches seemed stronger
than in the opening decades of the seventeenth century.
Yet a single generation was to witness their deposition
from political dominance.»53 At Trettiårskrigen, og dens
fred i Westfalen av 1648, skulle bli det historiske endepunktet for religionen som politisk rettesnor var lenge
det rådende paradigmet i såvel historie- og samfunnsvitenskapen. Dette synet er imidlertid for deterministisk. Andre forhold peker i en annen retning, det er
ikke så enkelt som det. Grupperingen av katolikker og
protestanter med Den protestantiske union i 1608, og
Den katolske liga i 1609, er gjerne ofte brukt som et argument for at krigen var av en primær religiøs art. Men
dette blir underminert av det faktum at det oppstod
politiske allianser under konfliktene som gikk på kryss
av de religiøse. Frankrike er et slående eksempel på det.
De støttet protestantiske tyske fyrster økonomisk, og
allierte seg med protestantiske Sverige i kampen mot
habsburgerne. De realpolitiske motivene trumfet de
religiøse hvor de stod i konflikt.

Utgangspunktet for Sverige på starten av 1600-tallet
kan på en måte sammenlignes med posisjonen til
Frankrike, og begge stater førte en lignende politisk
linje. Habsburgernes omringning av Frankrike hadde
sitt motstykke i Oldenborgstatens stadige økte maktinnflytelse rundt Sveriges grenser.46 Dette kan være en
av årsakene til Sveriges sterke militarisering utover i
denne perioden. Da Christian IV. ble fjernet fra krigsscenen gjennom den milde Lübecktraktaten i 1629, ble
det naturlig for franskmennene å se til Sverige for hjelp
i den pågående kampen mot det habsburgske dynastiet.47 Dette traff godt med den politiske konjukturen i
den perioden, da Sverige hadde lenge vært i strid med
både Oldenborgstaten og Polen om retten over Østersjøen, og da stridighetene mot Polen tok slutt i 1630 var
svenskekongen klar til å intervenere i det tyske riket.48
Dette var en kjærkommen militær hjelp. Krigen mot
Polen hadde ført en militarisering av den svenske staten, hvor spesielt innføring av drillmetodene til Maurits
av Nassau hadde ført til at den svenske hæren var en
effektiv slagkraft.49
Gustav II. Adolfs ambisjoner og intensjoner var
komplekse. Først og fremst ville han sikre seg handelsstasjoner og landområder langs den baltiske og nordtyske kysten samt de nordtyske elvene – dette ville føre
til Hanseatenes endelige endelikt.50 Det tyske landskapet under krigen ble et krigens skue, hvor svenskene
på sitt meste hadde en hær bestående av 170 000 mann
under Gustav II. Adolfs ledelse.51 Konsekvensene av
en slik krig er tragiske, sosialt og demografisk sett,
og fortjener merkelappen som «den mest destruktive
konflikt i europeisk historie» gitt av historikeren Peter
H. Wilson.52 Og midt i dets sentrum var den svenske
militærmakt.
«Bet Kindchen, bet, morgen kommt der Schwed» er
navnet på en tysk vuggevise som den svenske historikeren Peter Englund åpner med i sitt verk Ufredsår. Dette
var en populær vuggevise, spesielt sør i Tyskland, helt

Krigen bestod i de tyske frihetene, og var en kamp for å
sikre religiøs og konstitusjonell frihet i det tyske riket,
noe freden i Praha av 1635 med all tydelighet viser.54 Det
habsburgske nederlaget i Trettiårskrigen skapte et større spillerom for de tyske fyrstene innad i det tyske riket,
samtidig som østerriksk historie nå fikk en distinkt
retning, nå som habsburgerne konsentrerte seg mer
om kjerneområdet sitt i Østerrike.55 Dette muliggjorde
samtidig åpningen for en ny stor europeisk aktør i politikken, nemlig Brandenburg-Preussen.56 Dette skulle få
store konsekvenser for tysk historie i årene som kom.
«Det westfalske statssystemet»
Fredsslutningen i Westfalen av 1648 ble frem til det
tyske rikets oppløsning i 1806 allment anerkjent som
den fundamentale konstitusjonen til det tyske riket, og
har flere ganger etter det blitt hyllet som den prinsipielle beskyttelse av sikkerhet i Sentral-Europa.57 Den
er i moderne tid ofte blitt assosiert med et moderne
europeisk statssystem som fortsatt gjør seg gjeldende i
internasjonal politikk den dag i dag. Dette er en problematisk påstand.
Wegdwood beskriver Trettiårskrigen som «the outstanding example in European history of meaningless
conflict.»58 Dette er en påstand som kan sies å gå imot
den rådende oppfatningen av Trettiårskrigens konse-
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kvenser, og som Geoffrey Parker mener både er usant
og urettferdig. Det viktigste utfallet av Trettiårskrigen
er at verken religion eller habsburgsk imperialisme
noensinne truet med krig etter Westfalen av 1648.59 Den
stadfestet den religiøse freden i Augsburg av 1555, og utvidet den til å gjelde kalvinisme i tillegg, mens de tyske
fyrstedømmene ble de facto selvstendige innenfor den
tyske konstitusjonen.60
Akademikere med forskjellig fagbakgrunner beskriver
denne konflikten, og spesielt utfallet med freden i
Westfalen av 1648, som et historisk brudd med religionen som den primære faktor i det politiske liv, og hvor
et nytt europeisk statssystem blir fastlagt; «det westfalske statssystemet», som filosofen Jean-Jacques
Rousseau i 1761 mente kunne være fundamentet for
europeisk politikk for all tid.61 Et nokså pompøst
utsagn, men en ser mange bruke det westfalske statssystemet som modell for moderne internasjonal politikk,
spesielt i samfunnsvitenskapen. En modell som anser
fredsslutningen i Westfalen som normdannende for
lover og regler som i dag er bærende prinsipper i internasjonal politikk.
Et eksempel kan være den norske statsviteren Øyvind
Østerud som skriver i sin bok Statsvitenskap. Innføring
i politisk analyse at verdenspolitikken som system «oppsto i Europa gjennom det 16. og 17. århundre».62 Samfunnsvitenskapen, og især statsvitenskapen, beskriver
gjerne freden i Westfalen av 1648 som det moderne
statssystemets fødsel, hvor de ulike statene forholder
seg til hverandre i en anarkisk internasjonal orden, uten
en myndighet over seg. Dette er begynnelsen på en
internasjonal politikk basert på ett system av selvstendige og suverene stater, sies det.63 Første forelesning i
internasjonal politikk i statsvitenskap innleder gjerne
med fraser som at etter freden i Westfalen av 1648 oppstod det et helt nytt europeisk statssystem, og bruker
dette som en modell i samfunnsvitenskapelig forskning
og undervisning. En slik generaliserende og bastant
tankegang er utilfredsstillende historisk sett, da dette
var en langvarig prosess som må sees i sammenheng
med den historiske konteksten. Her blir det da historikerens oppgave å bli en rivningsekspert, for å bruke
Kjeldstadlis ord, slik at en kan kan gå i dybden av slike
kunstige modeller, og se på det partikulære og særegne
i historien. ✤
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Norsk
bergverkshistorie
frem til 1814
Artikkelen gir en oversikt over norsk bergverksdrift på metallholdige
malmer fra beskjedne forsøk i middelalderen til den betydelige driften på jern,
kobber og sølv i tidlig nytid.1 Bergverksdrift var energikrevende og kunnskapsbasert. I en ikke-industrialisert verden måtte bergverkene som regel selv
besørge fremstilling og vedlikehold av redskaper, maskiner og annet
produksjonsutstyr, foruten skogbruk og annen råstofforsyning som
krevde mobilisering av lokalsamfunnene omkring bergverkene.

B j ø r n Iva r B erg
Forsker
Norsk Bergverksmuseum

F

orhistorisk tid og middelalder
I Norge er det så langt ikke påvist gruvedrift
etter kobber i bronsealderen eller andre forhistoriske malmbergverk. Allerede i førromersk
jernalder var det riktignok en betydelig fremstilling av
jern basert på myrmalm her i landet. Først i middelalderen finnes det noen få belegg og indikasjoner i materielle og skriftlige kilder om metallutvinning basert på
bergmalm i Norge. I Sverige, derimot, var det allerede i
middelalderen omfattende bergverksdrift både på kobber og jern, og noe sølv.
Under Gamle Aker kirke i Oslo ligger det mystiske
Akersberg. Sølvgruvene her kan være nevnt i en middelalderkrønike kalt Historia Norvegiæ, trolig fra slutten av
1100-tallet: «Est item juxta civitatem Asloiam magna
copia argenti metalli, quæ nunc nimia aquarum fluentia
hominibus vetita sub petrina mole latet absconsa.»2 En
av flere norske oversettelser lyder slik: «Utenfor byen

Oslo er det også store mengder sølv, men vannflom
men har stengt det av for folk, så nå ligger det skjult i
fjellet.»3
Historikerne har tolket kilden ulikt.4 Flere forhold
støtter synet om at den forteller om bergverksdrift.
Sølvforekomsten ligger like ved en av våre middelalderbyer, på et sted det var ferdsel langt tilbake i tid,
ikke minst på 1100-tallet, da Gamle Aker kirke ble
bygd. At sølvet skal ha blitt utilgjengelig for folk av
strømmende vann, slik krøniken forteller, beskriver en
typisk situasjon: Vanntilsig og manglende hjelpemidler
til å fjerne vannet førte til at mange gruver måtte oppgis, før de i nyere tid kunne gjenåpnes ved hjelp av
lensemaskiner. Flere kilder fra 1519 til omkring 1537
kan knyttes til Akersberg, deretter har vi ingen kilder
som forteller om regulær gruvedrift der. Dykkere har
utforsket de vannfylte gruvene og fremskaffet daterbare
prøver. Ei 28 meter dyp gruvesjakt var forbygd med
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kubber, stiger og en røykkanal. Ved dendrokronologi
ble fellingsåret for en kubbe bestemt til 1516 eller kort
tid etter.5
Vi må gå langt videre frem i tid for å finne flere indikasjoner på bergverksdrift, og selv i seinmiddelalderen
er kildene få og gir ingen kunnskaper om mer omfattende eller langvarig drift. Flere stedsnavn har «kopar»
eller «koper» som førsteledd, men kan også ha andre
tolkninger enn metallet kobber. Ei mulig kobbergruve
nevnes i et dokument fra 1342 om en grenseoppgang i
Fron i Gudbrandsdalen.6 Mer sikker kunnskap gir funn
ved elva Kopperåa i Meråker i Nord-Trøndelag av slagg
fra kobberfremstilling i liten målestokk. Kull derfra er
karbondatert til 1300-tallet.7
Det første malmbergverk som er sikkert dokumentert
i skriftlige kilder, er Kronens kobberberg i Sandsvær,
nevnt i et forleningsbrev fra kong Hans 1490.8 Det

bergamt – kollegialt embetsorgan for bergverkssaker, ivaretok
statlige interesser, forvaltet regelverket og fungerte som domstol
(også overbergamt)
bergfrihet – rett for enhver til å lete etter malmforekomster, første
finners rett til å drive en malmforekomst etter lovmessig erverv av
bergrettigheter og mot betaling av avgifter til fyrsten
berghauptmann – høyeste bergembetsmann (også overberghauptmann)
bergmann – generell betegnelse på gruvearbeidere og andre sysselsatte i bergverksdriften
bergordning – bergverkslov med regler for et bestemt distrikt
bergregale – kongens eller fyrstens overhøyhet over malmforekomster
bergstad – bysamfunn ved bergverk
bergverk – virksomhet som driver utvinning og foredling av mineralforekomster, i eldre tid som hovedregel bestående av gruvedrift, oppredning (knusing og konsentrasjon av mineralene) og smelting, ofte
også videreforedling
ertsåre – forekomst av ertsmineraler, metallholdige mineraler
fyrsetting – bergbryting ved oppheting med bål og oppsprekking av
fjellet
gruvedrift – bryting av malm og nødvendig gråberg, under jord eller
i dagbrudd
gruvesjakt – vertikalt bergrom, nedadgående drift
malmbergverk – bergverk som driver på malmforekomster
malm – økonomisk utnyttbare metallholdige mineraler
masovn – høy ovn for smelting av jernmalm til råjern
partisipantskap – andelsselskap for drift av bergverk, der andelseierne var forpliktet til kapitalinnskudd og berettiget til utbytte etter
deres forholdsmessige eierandel
rennverk – direkte reduksjon av jernmalm til metall uten smelting av
jernet men med smelting av urenheter som slagg, forløper for masovn
råkobber – metallurgisk mellomprodukt med konsentrert kobberinnhold, men også inneholdende andre stoffer
seigerhytte – metallurgisk anlegg for utvinning av sølv fra sølvholdig
råkobber gjennom tilsetting av sølvsamlende bly under oppvarming
og påfølgende fjerning av bly ved oksidasjon
sirkumferens – et sirkulært område for tildeling av privilegier med
sentrum i et bergverks funngruve, hovedgruve eller smeltehytte og
med varierende radius, opptil fire norske mil, cirka 45 km
smeltehytte – metallurgisk anlegg for utvinning og foredling av
metaller gjennom smelting av malm og konsentrater
stangjern – smibart jern produsert ved jernverk gjennom fersking, en
karbonreduserende prosess som etterfulgte råjernsmelting i masovn
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har vært antatt at dette var den senere kobbergruva
Verlohrner Sohn ved Meheia i Kongsberg, med smeltehytte under en liten foss i Kobberbergselva. Lenger
opp ved elva er det funnet rester fra kobbersmelting,
karbondatert til første halvdel av 1400-tallet.9 Kobberforekomstene ligger i tilknytning til Kongsbergs sølvførende ertsårer. Andre forekomster i samme formasjon
kan ha vært drevet før 1623. Kilder tyder på at Kessel
sølvgruve ved Kobberbergselva kan ha vært drevet i førreformatorisk tid.10
Spor av statlig bergverkspolitikk i seinmiddelalderen
Kobberverket i Sandsvær har trolig vært drevet tidlig i
Kalmarunionens tid. Bergverk var på denne tiden nevnt
i dronning Margretes instruks til kong Erik før hans
norgesbesøk i 1405. Dronningen skrev at han ikke måtte
gi folk som kom med malm rettigheter til drift, siden
de da ville dra det vekk fra kronen. Dermed ble bergregalet gjort gjeldende, det vil si kongens eller fyrstens
overhøyhet over malmforekomster.11 Prinsippet dannet
i seinmiddelalder og tidlig nytid grunnlaget for tysk og
dermed også for norsk bergrett, kombinert med bergfriheten, første finners rett til å drive en malmforekomst
mot betaling av avgifter til fyrsten.
I 1516 rapporterte erkebiskop Erik Valkendorf til kong
Christian 2. at han på kongens befaling hadde hatt

Tresnitt fra Sachsen
ca. 1530 illustrerer
bergverksdriftens
mange sysler i
renessansen.
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svenske eksperter hos seg for å lete opp malmberg. De
hadde funnet et kobberberg åtte store mil fra Trondheim, og ville starte prøvedrift hvis de fikk gunstige
betingelser. Brevet var tydeligvis en respons på et tiltak
fra kongen.12 En annen indikasjon på at Christian 2.
forsøkte å få i gang bergverk, er et brev fra 1519 fra Hans
Mule, høvedsmann på Akershus, som omtaler en kunnskapsrik bergmester som hadde vært rundt og sett på
flere malmforekomster eller gruver, og som hadde sagt
at bergverk i Norge var fordrevet av umildt herskap.
Brevet kan kanskje både knyttes til Akersberg og peke
mot flere gamle gruver i østlandsområdet.13
Kong Frederik 1. utstedte i 1524 et forleningsbrev til
biskop Mogens av Hamar på «Sundsberg kobberbjerg» i Seljord, trolig Guldnes ved Sundsbarmsvatnet.
Biskopen fikk rett til å slå ulike myntsorter, også i sølv,
noe som viser at det har vært kjent at Guldnes-malmen
inneholdt sølv.14 I Fjellgardane i Fyresdal finnes det
mange skjerp og noen små gruver, som ble drevet på
forekomster av sølvholdig kobbermalm av tyske bergmenn fra 1541 til 1549, under navnet «Moisesberg». Det
faktum at tyske bergmenn fant frem til så avsidesliggende forekomster, viser at de har vært kjent tidligere.
Skriftlige kilder viser at det har vært bergverksdrift
både i Seljord og Fyresdal, og andre vanskelig identifiserbare steder, før driften ble tatt opp under kong
Christian 3.15
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Mislykket offensiv 1537–154916
Etter at Christian 3. overtok makten i Norge 1536–37,
forsøkte den nye kongen å etablere bergverk som en
næringsvei. Christian 3. sto i nær forbindelse med kurfyrsten av Sachsen, som hadde inntekter fra bergverk i
Freiberg og Erzgebirge. Tyske bergmenn og metallurger ble rekruttert derfra for å undersøke gamle gruver,
lete etter nye forekomster og sette i gang drift.
I årene etter 1537 ble det igangsatt bergverksdrift på
sølvholdig blymalm i Sandsvær og Bamble, sølvholdig
kobbermalm i Seljord og Fyresdal, og bergmalmbasert
jernverksdrift med rennverk ved Oslo og Skien. Det
ble anlagt ei seigerhytte i Bamble for å ta ut sølv av råkobberet ved tilsetting av bly under oppvarming. Det
sølvholdige råkobberet var fremstilt i lokale smeltehytter i Seljord og Fyresdal. Sølvet fra seigerhytta gikk
til et myntverk ved Skien. Flere av de innvandrete bergmennene investerte selv i selskapene, sammen med
kongen, danske og tyske adelige og kjøpmenn. Det
rettslige grunnlaget ble sikret ved en egen norsk bergverkslov i 1540, med forelegg i tysk bergrett. Den bygde
på bergordningen for Annaberg fra 1509, teksten var
tysk og ble redigert i samråd med tyske eksperter, og
den ble trykt i Zwickau.
Det lyktes ikke å få til lønnsom drift, og kongen oppga
bergverkene i 1549. Flere av forekomstene viste seg å
være små og fattige, og forsyning med materialer og
arbeidskraft var vanskelig. Det var store utfordringer
med infrastruktur og logistikk. Bergverkene lå til dels
langt inne i landet, det manglet veier og overskudd av
landbruksprodukter til å brødfø nye befolkningsgrupper. Proviantforsyning fra Danmark var vanskelig å
organisere. Det oppsto konflikter med lokalbefolkningen og etablerte næringsdrivende. Språkforskjeller og
religionsmotsetninger i reformasjonstiden kan ha skapt
kommunikasjonsproblemer og konflikter. Bøndene i
Telemark gjorde i 1540 opprør og jagde bergmennene
vekk fra Seljord. Kongens styrker slo ned opprøret,
henrettet fem av lederne og bøtela de øvrige hardt. Trolig skapte ikke bondeopprøret og dets etterspill noen
større entusiasme for den statlige bergverkspolitikken
blant lokalbefolkningen.
Ny satsing etter 160017
I annen halvdel av 1500-tallet kjenner vi kun til jernverksdrift i liten skala ved Skien og Oslo. Det var sagbruksdrift og trelasthandel, i tillegg til fiske og sjøfart,
som nå ble utviklet som landets viktigste eksportnæringer. I 1600 kjenner vi ikke til at noen bergverk var i
drift. Kong Christian 4. viste stor interesse for Norge
ut fra landets strategiske og økonomiske betydning.
Kongen hadde en personlig interesse for teknologi og
næringsliv. Statsinntekter fra økt skattlegging og ut-
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nyttelse av landets rike naturressurser var viktige for en
stat som ble stadig mer utbygd og kostnadskrevende
både militært og forvaltningsmessig.
Fra omkring 1600 sendte kongen eksperter til østlandsområdet og forsøkte å få i gang drift av gamle og nye
bergverk, men tiltakene viste først dårlige resultater.
Høsten 1623 ble det avslørt at bøndene i Sandsvær sommeren igjennom hadde drevet hemmelig utvinning av
sølv. Bergverksdrift i statlig regi ble igangsatt med tyske
bergmenn som oppholdt seg i nærheten, og kongen
erklærte sølvforekomstene som sine. Våren etter kom
han selv på besøk, og grunnla bergstaden Kongsberg.
Christian 4. rekrutterte via sine tyske fyrstekolleger
bergmenn og ledere fra Sachsen og Harz. Rekruttering
av fagfolk som arbeidere, tekniske spesialister, funksjonærer og ledere var viktig for utvikling av næringen.
Samtidig ønsket staten og bedriftene å sikre innenlandsk rekruttering. Det tyske innslaget dominerte i
tidlige faser, omkring 1540 og i første halvdel av 1600tallet.
Til bergverksnæringen i eldre tid regner vi også jernverkene, som først og fremst var metallurgiske bedrifter,
men som var basert på bergmalm. De fleste kom i gang
i tilknytning til lokale malmforekomster, men etter
hvert fikk mange av dem levert malmen fra de store
forekomstene i Arendals-området og ved Kragerø.
Etter forsøk i Bærum kom den første masovnen i varig
drift ved Fossum jernverk nær Skien i 1624. Masovnsdriften var en indirekte jernframstilling gjennom trekullbasert smelting i høye ovner. Med produksjon
av våpen – først og fremst kuler og kanoner – og støpejernsovner hadde jernverkene et militært og sivilt
marked i Danmark og Norge. Staten var den viktigste
kunden gjennom store våpenkontrakter. Et annet
produkt ble smibart stangjern, og noen jernverk drev
videreforedling til spiker og andre jernvarer.
Mange gruver og smeltehytter ble fra bergverksdriftens
gjennombrudd i 1620-årene etablert over store deler av
Østlandet og i Trøndelag. Flere kobberverk kom også
i drift. Det første av betydning ble Kvikne i Hedmark
omkring 1630. Røros kom i gang i 1644 og ble landets
største kobberverk, mens Løkken i Trøndelag (1654) ble
det nest største.
Flere kjøpmenn fikk dominerende posisjoner som
verkseiere. Nederlenderne Gabriel og Selius Marselis,
godseier og kammertjener Joachim Irgens og rentemester Henrik Müller fikk i perioder hånd om betydelige eierposter til flere bergverk gjennom sine forretningsmessige forbindelser med staten. I Trondheim fikk
kjøpmenn av nordtysk opprinnelse eierskap til flere
kobberverk.
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Bergstaden Kongsberg med gruvefeltene
Overberget og Underberget, latinisert
til Argentifodinæ
Supernæ og Infernæ.
Ved gruveåpningene
ses kjegleformede
hestegjøpler for steinheising og hjulstuer
med stangfeltoverføringer av kraft til
pumping. Under
Jonsknuten ses dammer og renner.
Kobberstikk i
«Museum Regium»
1710, etter kart fra
omkring 1690.
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Staten sikret nye bergverk gode vilkår ved tildeling
av privilegier med rett til ressurser som malm, skog,
vannkraft og betalt pliktarbeid fra bønder.18 Skogbruk
var viktig for å forsyne bergverkene med trekull til
smelting og ved til fyrsetting i gruvene. Fastsettelse av
geografiske områder for slike rettigheter ble innført i
1627 da Fossum jernverk fikk den første sirkumferens,
et sirkulært område, for Fossum, Røros og flere andre
bergverk med radius fire norske mil, cirka 45 km. Foruten
slike faste rettigheter, kunne bergverkene i startfasen og i
vanskelige perioder få tiendefrihet, ellers måtte de betale
avgifter av produksjonen. I 1540-årene og fra 1624 hadde
en egen embetsmann, berghauptmannen, hatt oppsyn
med bergverksdriften. I 1654 ble det etablert et bergamt,
bestående av berghauptmannen og andre bergembetsmenn. Bergamtet – senere ofte kalt Overbergamtet
– ivaretok statlige interesser, forvaltet regelverket og
fungerte som domstol.
Bergverkene under eneveldet og
skiftende konjunkturer 1660–1814
De norske bergverkene produserte i tidlig nytid i
hovedsak tre metaller: Det statlige sølvverket var
landets eneste sølvprodusent, og spilte en viktig rolle
i den danske finans- og valutapolitikken. Sølvverket
var bokstavelig talt en pengemaskin, der det meste av
produksjonen gikk til utmynting på Kongsberg. Mye
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av myntproduksjonen gikk inn i lokal og regional
økonomi gjennom lønninger og betaling for tjenester
og materialer. Kobberverkene produserte mest for eksport, og var stort sett eid av private selskaper med flere
andelseiere, såkalte partisipantskap, mens jernverkene
oftere var eid av enkeltpersoner. Det meste av jernet ble
omsatt innenlands i Danmark og Norge.
Embetsverket og bergretten ble videre utbygd under
eneveldet, spesielt i 1680-årene, da staten ville motvirke
kriser ved flere bergverk. Staten brukte blant annet
rettslige virkemidler i form av to forordninger, Bergordinansen av 1683 og Interimsprivilegiene for kobberog jernverkene av 1687. Her stadfestet staten prinsippene om bergregale og bergfrihet, og regulerte forhold
omkring erverv av driftsrettigheter og privilegier. Etter
to privateide perioder, ble Sølvverket overtatt av staten
for godt i 1683. I 1686 fikk Overbergamtet sete på Kongsberg, som samtidig fikk landets myntverk. Et par år
etter ble det opprettet et bergamt for det nordafjelske,
med sete i Trondheim.
Det ble stadig etablert nye jernverk, slik at det omkring 1720 var 17 jernverk i drift, de fleste lokalisert
til et belte fra Oslo-området langs kysten sørover til
Arendals-traktene. Fem kobberverk var nå i drift, i tillegg til Sølvverket. Etter hvert som gruvedriften gikk
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mot dypet, ble det flere steder anlagt vannhjulsdrevne
pumpeverk med tilhørende vannforsyning fra dammer og vannrenner. Det første vannsystemet av denne
typen kom på Kongsberg i 1640-årene. Omkring 1690
ble dette systemet kraftig utbygd og gruvedriften utvidet. Antallet lønnsarbeidere ved Sølvverket passerte
omkring 1000, og det var frem til 1805 landets største
bedrift. Under Den store nordiske krig 1700–1720 opplevde flere bergverk gode tider, men etter krigen kom
et økonomisk tilbakeslag. Som ett av flere statlige mottiltak, fikk norsk jern i 1730 en monopolstilling på det
norske og danske markedet.
Under Napoleonskrigene var det omkring 1800 høykonjunktur for jernverkene og kobberverkene, som
tjente gode penger. De gode tidene tok slutt i 1807, da
Danmark-Norge ble direkte involvert i krigshandlingene. Da ble bergverkene, som landet forøvrig, rammet
av den britiske blokaden og uår i landbruket. På samme
tid ble Sølvverket offisielt nedlagt (1805) etter langvarige underskudd og innskrenkninger. Likevel fortsatte
bergverksdrift på sølv i mindre omfang både av staten
og private frem til 1816, da Sølvverket ble gjenopptatt av
den unge norske staten.
I 1814 ble Overbergamtet på Kongsberg avviklet som
forvaltningsorgan og embetet som overberghauptmann
avskaffet. Det nordafjelske bergamtet var nedlagt i 1812,
samtidig som det ble utstedt en ny bergverkslov som
opprettet distriktsvis bergforvaltning. I 1816 opphevet
Stortinget de gamle bergverksprivilegienes rettigheter
til skogressurser og bondearbeid.19
Rekruttering av fagfolk og ledere ble i opplysningstiden
koblet til utvikling av naturvitenskapene og institusjonalisert undervisning. På Kongsberg ble det i 1715 innført
en lærlingeordning i bergfag, senere kom et lignende
opplegg med «bergkadetter» på Røros. I 1757 ble Bergseminaret på Kongsberg etablert for undervisning av
fremtidige bergoffiserer til Sølvverket og andre bergverk. Institusjonen var de første årene beskjeden, men
ble reorganisert 1783–86 og fikk nye undervisningsbygg.
Staten fremmet opplæring og kunnskapsutvikling gjennom stipend til studiereiser til svenske, tyske og andre
europeiske bergverk.20
Bergverkenes betydning for økonomi og
sysselsetting21
Den samlede arbeidsstokken ved Sølvverket, kobberverkene og jernverkene omkring 1700 er anslått til 2500
personer. Omkring 1760 var den samlede arbeidsstokken
ved de norske bergverkene nådd opp i omkring 7000
personer, og utgjorde med det 3,5 % av alle arbeidsføre
menn i landet. På denne tiden ble statistikken dominert
av Sølvverket, der driften kulminerte i 1770 med 4022

arbeidere og 51 funksjonærer. Etter at Sølvverket ble
nedlagt i 1805, bunnet sysselsettingen ved bergverkene
ut med anslagsvis 2000 mann i 1815–16.
I tillegg til lønnsarbeiderne, var mange sysselsatt med
sesongmessig kjøring og skogsarbeid. Ved Sølvverket
var omkring 2000 gårdsbruk på det meste underlagt
verket med betalt pliktarbeid. Men mange satte bort
arbeidet til andre, og det meste av slike tjenester ble her,
som ved andre bergverk, etter hvert organisert på frivillig basis. I hele landet har trolig mellom 5000 og 10 000
bønder og andre vært involvert i slikt arbeid på årsbasis.
For bygder nærmest bergverkene kunne sysselsettingseffekten bli opp mot ett årsverk per gårdsbruk.22
Jernverksdriften fikk etter hvert større produksjonsverdi enn kobber og sølv. Det er anslått at jernproduksjonen ble tredoblet i løpet av 1700-tallet, først og fremst
på grunn av sikrere trekullforsyning. Kobberproduksjonen økte også betydelig, men gikk mer i faser, blant
annet som følge av vekslinger i kobberprisene. Sølvet
var som verdimåler mer stabilt i pris, men produksjonen
vekslet sterkt.
Det er beregnet at eksportnæringene omkring 1800
sto for om lag 30 % av landets totale produksjonsverdi.
Eksportvarer og tjenester var fremfor alt trelast, fisk og
sjøfart, og i noe mindre grad metaller. Med bedre statistikk på 1800-tallet ser vi at bergverksdriften utgjorde en
mindre andel av både produksjons- og eksportverdi enn
trelast, fisk og sjøfart. Bergverksdriften har i alle tilfelle
gitt betydelige bidrag, ikke minst lokalt og regionalt, til
inntekter og sysselsetting under den store befolkningsøkningen som fant sted i Norge på 1700-tallet. ✤
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«Den gloende jernring
og helvides aander»
Johan Brunsmands tolkning
av preternaturlige fenomener
Begrepet overtro er fundamentalt for forståelsen av fenomener som
trolldom, magi, djevelbesettelser og mirakler. I 1600-tallets demonologiske
tekster ble disse fenomenene gjenstand for grundig analyse av samtidens teologer.
I denne artikkelen vil jeg ta for meg to «overnaturlige» fenomener, og se på hvordan
de ble omtalt i den norske teologen Johan Brunsmands (1637-1707) bok «Køge
huskors», første gang utgitt i 1674.
Å m u n d N o r u m R e s lø k k en
Master i kulturhistorie
Universitetet i Oslo
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I

moderne historieskriving har det vært en tendens
til å se på overtrofenomener som deler av en felles
tradisjon, en egen «mytisk tankemåte». I de siste
tiårene har det blitt et viktig poeng for forskere at disse
fenomenene i samtiden var en del av større diskurser,
spesielt vitenskapteoretiske og religiøse.1

I boken Thinking with Demons behandler historikeren
Stuart Clark den demonologiske debatten i tidligmoderne tid. Clark gjør bruk av lingvistisk teori og ser
på de demonologiske tekstene som en del av en større
diskurs som både hadde religiøse, vitenskapelige,
historiske og politiske implikasjoner, og som igjen
hadde betydning for det lovverket som gjorde hekseprosessene mulig.2 Clark skriver at i senmiddelalderen
var det vanlig på universitetene at skaperverket ble sett
som delt i tre deler – en naturlig, en preternaturlig og
en overnaturlig. Det naturlige var regulære hendelser
med åpenbare årsaksforklaringer. Dette var naturfilosofiens domene. De overnaturlige hendelsene var de
som ble forårsaket av Gud, altså de ekte miraklene.3 De
preternaturlige hendelsene, hendelser i naturen med
skjulte eller ikke fullt ut erkjente årsakssammenhenger,
kunne enten komme av mennesker, gjennom naturlig magi, eller av Djevelen, gjennom demonisk magi.
Clark viser hvordan det preternaturlige som kategori
kom under press utover den tidligmoderne perioden.
Med et uttrykk fra Francis Bacon kaller Clark denne
kategorien for privilegerte tilfeller.4 Bacon så disse som
spesielt interessante for utforskning. På 1600-tallet ble
kategorien preternaturlige fenomener ustabil. På den
ene siden var den begrenset av det ekte mirakelet, og på
den andre siden begrenset av et ekspanderende sett av
naturlige årsakssammenhenger.5 1600-tallets demonologiske avhandlinger kan derfor, slik Clark hevder, sees
som en debatt rundt hva preternaturlige fenomener
kunne fortelle.
Johan Brunsmands Køge huskors kan leses som en slik
demonologisk tekst. Men hva ville Brunsmand formidle med å fortelle om disse hendelsene? Jeg skal ta
for meg to preternaturlige fenomener fra en bifortelling
i boken, historien om lekmannspredikanten Jørgen
Frese. Det første er et spøkelse som Frese må stoppe fra
å drive en mann til selvmord. Det andre en glødende
jernring som Frese på mirakuløst vis holder uten å ta
skade av det. Gjennom å se nærmere på hvordan Brunsmand brukte disse to fenomenene vil jeg vise hvordan
diskursen rundt det preternaturlige fenomener kunne
bli tematisert på 1600-tallet.
Fortellingen om Jørgen Frese i Køge huskors
Johan Brunsmand beskrives som en av de siste dansknorske demonologene i tradisjonen etter Niels Hemmingsen6 og som en ortodoks og sterkt autoritetstro
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teolog.7 Køge huskors forteller om en besettelsessak med
en påfølgende hekseprosess fra Køge i Danmark fra
1608-1615. Boken ble originalt skrevet på dansk, men
kom siden ut på flere språk. Teologen Brunsmand var
opptatt av at den skulle ha en pedagogisk og oppbyggelig funksjon. Ved å bruke historier, i motsetning til
undervisning, var det lettere for mottageren å beholde
lærdommen i hukommelsen.8 Samtidig kunne historier
fungere som effektive advarsler om de konsekvensene
handlinger kan ha. Det er tydelig at mottagerne for denne lærdommen ikke var andre teologer, men heller allmuen, som ikke hadde den samme dannelsen og derfor
forholdt seg til kunnskap på en annen, mer billedlig måte.
Brunsmand la vekt på en historisk kildekritikk, og
det var derfor viktig for han å skille mellom rykter og
førstehåndsberetninger. Men han la også stor vekt på
at menn av godt rykte gikk god for innholdet.9 Han
avsluttet for eksempel innledningskapittelet med en
attest fra «Borgermester oc Raad i Kiøge», hvor de gikk
god for at historien faktisk hadde funnet sted.10 Denne
metoden for autorisering brukte Brunsmand i stor grad
gjennom hele sin bok. Han vurderte også rettsprotokollene fra trolldomssakene i Køge på samme måte. Rettsprosessene var basert på en vurdering fra 16 menn for
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hver sak. De tiltaltes rykte ble av stor betydning med en
slik ordning. I sin «erklæring» forsvarte Brunsmand sin
tillit til autoritetene ved å si at det vil være umulig engang å tro Bibelen som sann hvis man ikke kunne stole
på slike autoriteter.11 Tillit til øvrigheten, og dermed
trolldomsrettsakene, handlet også om tillit til Bibelens
autoritet.
I første utgave av Køge huskors fra 1674 forsynte
Brunsmand boken med fem tillegg som skulle forsvare
sannhetsinnholdet i boken. I andre utgave fra 1684 la
Brunsmand til ytterligere to tillegg. I det siste av disse
fortelles historien om lekmannspredikanten Jørgen
Frese (1623-1697), som drev Satan ut av flere personer i
de tyske statene på slutten av 1600-tallet.12 Brunsmand
brukte tre historier om Frese som han flettet sammen
for å forsvare at mirakler og besettelser fortsatt kunne
skje.
Historiene om Jørgen Frese hentet Brunsmand fra
teologen Christian Kortholts (1633-1694) skrifter.
Kortholt brukte historien om den glødende jernringen
i sin Thaumatografia, for å vise at muligheten for å gjøre
mirakler ikke var forbeholdt teologene.13 I kapittelet
«Et teologisk Betenkende» la Brunsmand i 1684-utgaven av Køge huskors til en kommentar om Jørgen Frese.
Brunsmand skrev med utgangspunkt i Kortholt at selv
om Frese var lekmann, var det ingen grunn til å tro at
han ikke kunne utrette mirakler eller drive ut djevler.
Brunsmand omtalte utdrivelser som de Frese hadde
gjort som mirakler.14 Historien brukes altså for å understreke det han anså som teologiske grunnpoenger.
Et feiltolket spøkelse
Fortellingen om den glødende jernringen og om
spøkelset begynner i Hamburg. I 1676 var det stor
uenighet mellom borgerne og rådet.15 Da Frese hadde
forsøkt å tale til rådet i konflikten hadde han blitt
kastet i borgerfengselet Winserbaum, siden tukthuset
var nedbrent. Sammen med Frese i Winserbaum satt
også saltjunkeren Hans Witsendorff fra Lyneborg.16
En morgen ropte Witsendorff at helvetes ånder måtte
komme og ta hans sjel av sitt legeme, ellers måtte han
gjøre det selv. Han grep så en kniv som han ville ta sitt
eget liv med. Frese stoppet han fra å gi sin sjel til «Helvides aander» og «Talde hannem haarligen til, oc at
hand haffde ingen mact at offergive Satan den Siæl som
Christus hafde med sit dyrebare Blod gienkiøbt aff Satans vold».17 Witsendorff fortalte da at han hadde lovet
en pike ekteskap, men at han hadde brutt løftet og at
hun var «død derofver». Og nå stod hennes gjenferd ved
hans seng hver natt. Men Frese kunne ikke tro «saadan
hemmelig forbindelse oc sammenkobling» mellom den
eden Witsendorff hadde gitt og spøkelset som hjemsøkte han. Frese var enig at det var ille å inngå en slik
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ed, enda verre var det ikke å holde den, «men allerverst,
at hand aff saadan Spøgelse lod sig endnu dertil føre i
fortvilelse. Hand skulde giøre Pænitentzie, haffve sin
tilfluct i Christum, saa torde hand ikke ved at frycte sig,
oc den Helvedis gienferds aand motte forsvinde».18
Frese kunne ikke godta en slik sammenkobling mellom
den døde piken og gjenferdet slik Witsendorff hadde
gjort. Men hva ligger i disse ordene?
Den protestantiske teologien så for seg at etter døden
ventet himmelen eller helvete. Siden skjærsilden hadde
blitt forkastet som et mellomstadium, og det ikke var
noe de levende kunne gjøre for de døde, var det heller
ikke noe poeng for en sjel å gå igjen.19 I en disputas fra
1684 diskuterte Brunsmands samtidige, Jens Nielsen
Mundelstrup, hvordan spøkelser kunne finnes i naturen. På linje med mange av sin tids protestantiske
teologer hevdet han at dette var Djevelens lureri, og at
Djevelen ikledde seg den dødes skinn for å skremme de
levende.20 Det er denne tanken vi finner igjen når Frese
omtaler spøkelset som «den Helvides gienferds aand».
I innledningskapittelet til førsteutgaven av Køge huskors,
«tilegnende skrift», skrev Brunsmand om noen fenomener han anså som forårsaket av Djevelen: «...saa som
af diefle udi besatte mennisker, aff nisser, biergmænd,
underjords folk, oc anden saadan vederstyggelighed».21
For å forstå Brunsmands pedagogiske poeng med spøkelset som plaget Witsendorff, er det avgjørende å se
nærmere på hvordan begrepet overtro har blitt forstått
og hvordan det har endret seg fram mot vår tid. Stuart
Clark skriver om begrepet superstition (overtro) at det er
et nøkkelbegrep for å forstå den tidligmoderne tiden.22
I demonologien ble overtroen sett som en feilaktig tro
på de kausale mekanismene i naturen og derfor også
i religionen.23 I motsetning til vår tids bruk av ordet,
hvor det ofte benyttes som en motsetning til vitenskap,
ble det på 1600-tallet benyttet som en motsetning til
religion, altså rett tro. Det var heller ikke tilfeldig hvor
overtroen var å finne. Det var en utstrakt oppfatning at
overtroen var rester etter hedenskap og katolisisme som
burde vært forsvunnet i et opplyst protestantisk samfunn. Disse restene kunne man likevel finne i allmuens
fortellinger, ordspråk, sanger og eventyr, men også i det
som senere er blitt kalt folkereligiøse forestillinger.24
Dette ser vi tydelig i Brunsmands oppramsing av overtroiske fenomener. Det er viktig å huske at Brunsmand
likevel trodde at disse vesenene virkelig kunne manifestere seg for mennesker. Overtroen lå i at man ikke
innså at dette var Djevlenes måte å lure menneskene
inn i synden. Fjernet man årsakene til fenomenene, som
var den feilaktige troen og synden, ville Djevelen heller
ikke ha noe grunn til å vise seg som denne typen skikkelser, og vesenene ville dermed forsvinne.
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Den mirakuløse glødende jernring
Vi skal nå gå videre i fortellingen og hvordan Frese
løste Witsendorffs overtroiske fortvilelse. Det er i
denne delen av fortellingen at mirakelet med den glødende jernringen blir omtalt. Witsendorff sa han hadde
syndet mot den hellige ånd og «førde derpå atskillige
Bibelske Sprog». Men Frese irettesatte han og beviste
at han ikke forstod skriften riktig. Witsendorff kunne
ikke tro det Frese sa ,og ville ikke bli «Salig, uden at
hand saa synderlig tegn oc vunder». Frese mente dette
var å friste Gud og følgelig en stor synd, men spurte til
sist hva slags under han ville se. Witsendorff «svarede,
at jeg seer Ilden ikke brender, Vandet ikke slukker,
Jordens Kreds bær ingen Fruct, oc Luften ingen bevegelse».25 Frese ble da
vred oc sagde, Gud straffe dig Satan du uforskammede aand, som et Menniske i saadanne uforskammede tanker. Hafde Luften ikke mere sin bevegelse,
saa kunde intet Skib seile mere offver Hafvet, saa
kunde oc intet mer voxe op af Jorden, saa motte
Mennisker oc Qveg oc alle lefvende Kreature
opgifve Aanden. Men at Vandet ikke skulde slukke,
eller Ilden ikke brende, det har vi tilforn Exempel
paa, som i Daniels tid, der de tre Mænd kastedis i
den gloende oen, oc dog intet kom til skade. Den
samme Gud lefver endnu, oc hans Almectige Haand
er ikke nu forkortet mere end da.26

Gud gav så Frese «saadan en ubevegelig tro og oc dristighed, at om der haffde været en stoor ild eller baal der
nær hos, da haffde hand gierne udi Christi naffn sprungen der udi». Derfor tok Frese en håndfull glør ut av
ovnen med hånden som han viste Witsendorff, som ble
forferdet og sa: «JESU Christe, giør du saa meget for
en eniste Siæls skyld». Frese fortalte da at Jesus hadde
gjort langt mer for menneskene og minnet han på Jesu
«fødsel, om hands fornedrelse oc trengsel i 33 Aars tid
her i Verden, oc omsider om hands forsmædelige Død,
oc tillagde at hvo som Troer oc bliver Døbt, hand skal
bliffve Salig.» Witsendorff ble taus av forundring, men
i mellomtiden hadde Frese kastet en jernring i ovnen
som nå hadde blitt glødende. Da Frese enda ikke hadde
fått et nøyaktig svar fra Witsendorff,
løb han atter anden gang hen til Ofnen som laa fuld
aff gloende Kull, strøg sine arme vel op, oc rakte i
Jesu naffn med sin blotte Haand oc Arm mit udi den
blussende Ild, oc tog ringen som da var Lys-gloendis
aff offnen, holdt den i sin bare haand saa gloende, oc
fand ikke den allerringeste hede der aff, langt mindre nogen skade, saa at end ikke den yderste hud fik
den ringeste snert der aff.27
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Når Frese snakker til Witsendorff om konsekvensene
av hans ønske, kan vi se noen av de farene Brunsmand
så i overtroen. Frese betviler ikke muligheten for at
luften kan stanses, men det har alvorlige konsekvenser
for skaperverket som sådan. Frese hevder derfor dette
er et djevelsk ønske. Vi kan se dette som en advarsel
mot både demonisk og naturlig magi.28
Den naturlige magien i tidligmoderne Europa var tenkt
å fungere gjennom en påvirkning av de fire elementene
og de korrespondansene som fantes mellom naturlige
gjenstander og himmelske krefter. De demonologiske
tekstene var i stor grad basert på en aristotelisk tegnforståelse. Siden tegn her kun var referensielle, og ikke
kunne ha en virkning i seg selv, kunne ikke den naturlige magien være virksom, siden ord, handlinger og
bilder ikke kunne føre til egne effekter.29 De hadde kun
sin verdi gjennom å være en del av kommunikasjon. For
Brunsmand var derfor den naturlige magien egentlig en
kommunikasjon med Djevelen, selv om utøverne selv
ikke forsto det. Siden Brunsmand anså alle preternaturlige hendelser som utført av Gud eller Djevelen, er det
også sannsynlig at han anså et hvert forsøk på å påvirke
disse årsakskjedene som syndige. I Køge huskors nevnte
han ikke andre påvirkningsmuligheter enn gjennom
Djevelen. Men i dette eksempelet er ikke problemet at
Djevelen lurer noen ut i synd, men at selve resultatet er
skadelig for mennesker, dyr og samfunn. Witsendorff
ønsker seg det motsatte av de fire elementenes naturlige
funksjoner.
Måten Frese avviser Witsendorffs ønske om «synderlig tegn oc vunder» kan vise en skepsis til den naturlige
magien. Samtidig gir han selve ønsket demoniske årsaker. Kritikken av å ønske seg et under for underets
skyld kan sees som en kritikk av magien. I kapittelet
«Erindring til den gunstige Læsere» hevdet Brunsmand
noe av det samme om trollfolks virke i verden. Han
diskuterte her ordet å «forgiøre» noen.30 Brunsmand
hevdet at det var en feil å tro at mennesker kunne påvirke andre mennesker gjennom forgjørelse, men det
var like feil å tro at fenomenet ikke skjedde. Det som
egentlig skjedde var at trollfolk, gjennom sine syndige
handlinger, gjorde at Gud gav Djevelen tillatelse til at
forgjørelsen kunne skje.
Vi kan også se hvordan Witsendorff mener at han ikke
kan bli tilgitt den synden han har gjort mot den hellige
ånd. Han tror ikke på Freses argumenter, men må ha
det bevist. Frese ser dette i utgangspunktet som å friste
Gud. Når mirakelet likevel kommer er det for Hans
Witsendorffs omvendelse.31 Det utføres gjennom en
«ubevegelig tro og dristighed» som Frese får av Gud.
Det beskrives som uten egennytte for Frese, men for å
redde Witsendorffs sjel. Referansen til «Daniels tid»
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viser til Daniels bok 3, 6-27, hvor tre menn ble kastet i
en glødende ovn da de nektet å tilbe Nebukadnesars
gullstatue. Det fantes dermed en direkte parallell
mellom bibelstedet og mirakelet Frese utførte. Dette
var nok avgjørende for at Brunsmand skulle kunne
tolke fenomenet som et mirakel.
Brunsmand mente at siden Satan kunne forvandle
seg til en lysets engel, ville det ikke være mulig å se
forskjell på de tegnene som kom fra de gode og de onde
englene. Han anbefalte derfor å holde seg til Guds ord
som eneste rettesnor. Uansett hvem som sto bak slike
«underlige hendelser» var det best å «prise Guds almectighed, Mayestet og vissdom».32 Tanken var slik: Handlinger som man gjennom Bibelen kunne være sikker på
at var villet av Gud kunne ikke i seg selv være syndige.
Hvis handlingens intensjon også var god, slik Freses
mirakel redder Witsendorffs sjel fra Djevelens klør, var
handlingen trolig ikke syndig, siden alle hendelser til
sist var villet eller tillatt av Gud.
Forståelsen av preternaturlige tegn i
moderne historieskriving
Historikeren Euan Cameron legger i Enchanted Europe
vekt på at debatten rundt hvordan å forstå overtroen var
en del av en forhandling om den plassen ånder skulle
ha i verdensbildet. Cameron deler debattantene i kritikere og forsvarere av overtro. Han hevder at forsvarerne
ble presset til å samle historier som kunne fungere som
beviser på at det fantes en åndeverden og dermed forsvare sin posisjon.33 Disse forfatterne ble derfor tvunget
til å bruke det materialet som tidligere hadde blitt sett
på som overtroisk for å bevise at det fantes en åndeverden som kunne påvirke menneskene. Brunsmand
viste med historien om Frese at de «overtroiske»
vesenene ikke hadde noen selvstendig plass i verden,
men kun gjennom Satans spill med menneskene. Men
Brunsmand argumenterte også for at Gud og Djevelen
fysisk kunne påvirke virkeligheten. Hvordan historien
om Frese ble brukt som tillegg i Køge huskors viser
Camerons poeng tydelig. Historiens funksjon i boken
er å vise at besettelsene i Køge ikke er enestående og at
det finnes riktige og gale tolkninger av de preternaturlige fenomenene.
Køge huskors var en del av en debatt om åndenes plassering og funksjon i skaperverket. Men det er gjennom
den litterære sjangerplasseringen denne teksten fikk
utover 1700- og 1800-tallet at vi kan se hva dette betyr
for dagens historieskriving. Filosof og kulturviter Nils
Gilje beskriver hvordan Brunsmands forestillinger i
økende grad kom under press mot starten av 1700-tallet.34 Besettelsenes ekthet ble forsvart allerede i 1700-utgaven av Køge huskors. I 1723 harselerte Ludvig Holberg
over historien i sin komedie Hexerie eller Blind Allarm.35
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I 1758 kom en ny utgave ut med overskriften Mærkverdige Trolddoms-historie. Tillegget om Jørgen Frese var
da fjernet.36 Hundre år senere, i 1819, forekom historien
i Danske folkesagn.37 I historikeren Roy Porters beskrivelse av overtroen i kulturen fra 1680-1800 skriver han
at forestillingene om trolldom og overtro ikke forsvant,
men skiftet plass til litteraturen og kunsten utover
1700-tallet.38 Vi kan se hvordan dette skjedde med
Brunsmands bok. Den ble fortsatt gitt ut i nye opplag,
men gikk fra å være en advarsel mot overtroen til å bli
et eksempel på den.
De forestillingene Brunsmand forsvarte ble utover
1700-tallet psykologisert eller avvist som falske. Siden
overtroen fikk sin plass i egne litterære sjangre har også
historieskrivingen sett alle varianter av overtro som
uttrykk for ett fenomen. Hvordan det forsvant kunne
følgelig gis én overgripende forklaring. Et godt eksempel på dette kan vi se i historikeren Keith Thomas’
Religion and the decline of Magic fra 1971. Thomas legger
vekt på hvordan hele forestillingen om magi var knyttet
til astrologien.39 Videre ser han på den funksjonelle forskjellen mellom religion og magi.40 Thomas hevder at
moderne systemer, som bedre kommunikasjon og forsikringer, gradvis minsket den usikkerheten som hadde
gjort talismaner eller spådom attraktivt.41 Når Thomas
setter alle «magiske» forestillinger i sammenheng, gir
han også én overgripende kausal forklaring på hva som
har skjedd med overtroens felt. Mot dette legger Stuart
Clark vekt på at kategorien for det preternaturlige etter
hvert ble mindre vitenskapelig interessant. Det regulære fikk en høyere status i vitenskapen til fordel for
anomaliene.42 Brunsmands behandling av mirakelet må
sees som en del av den prosessen Stuart Clark beskriver
hvor de preternaturlige hendelsene gikk fra en tredeling
i natur, preternatur og overnatur til en todeling mellom
overnatur og natur. I den samme prosessen ble de preternaturlige fenomenene også i økende grad lest som
tegn fra Gud eller avvist som overtro. Mens spøkelset
ble en del av det folkloristiske kanon, ble mirakelet
tolket som en del av en religionkanon. At dette skillet
først ble etablert i intellektuelle kretser utover 1700-tallet og visse steder kanskje enda senere, er meget viktig
for å forstå tidlig moderne tekster hvor preternaturlige
fenomener blir diskutert. For Brunsmand var skeptisk
til den overtroiske forestillingen i allmuen om at det
fantes ånder (i flertall) der ute, men at det fantes en
Djevel som forårsaket disse fenomenene, og en Gud
som tillot det, det fantes det ikke tvil om i hans udødelige sjel. ✤
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Sjølportrett av maleren med sin kone
Isabella Brant, malt ca. 1609 av Pieter Paul Rubens
(1577-1640). Henger i Alte Pinakothek, München.
Kilde: Wikimedia Commons.
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OL I OSLO 1952
– Samme sted, en annen tid
I 1952 arrangerte Oslo de olympiske vinterleker, og 70 år senere kan det bli
en reprise i Norges hovedstad. Denne artikkelen skal først og fremst presentere
beslutningsprosessen som ledet frem til en søknad om OL i 1952. Det at Oslo søkte
om OL i 1952 kom ikke ut av intet, og det fantes initiativ til et norsk OL allerede i
mellomkrigstiden. Søknaden om OL ble så vedtatt i Oslo formannskap i 1946, men
sammenlignet med dagens prosess var det påfallende lite offentlig debatt rundt saken. Det finnes både politiske og kulturelle grunner som forklarer dette og disse vil
bli presentert. Mot slutten av artikkelen vil et lite blikk bli kastet mot de prosesser
som nå skjer i forbindelse med en eventuell søknad om OL i Oslo i 2022.

K r i s to ff er H øgå s
Master i historie
Universitetet i Oslo
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L i Oslo 1952 ga det norske publikum akkurat
det de håpet på. Hjalmar Andersen vant 1500,
5000 og 10 000 meter på skøyter. 16.45,8 ble
en tid mange husket, fra da den store nederlender Kees
Broekman ble plassert i skyggen av OL-kongen Hjallis.
I Holmenkollen sørget Arnfinn Bergmann og Torbjørn
Falkanger for dobbelt norsk foran mer enn 100 000
betalende tilskuere. Kombinertløperen Simon Slåttvik
tok seg fri fra husbygging i Lillehammer og slo Heikki
Hasu og Sverre Stenersen. I tillegg vant Hallgeir
Brenden 18 km langrenn og «Mr. Ski» Stein Eriksen
ble første alpinist fra utenfor Alpene som tok OL-gull.
Totalt 16 norske medaljer, en folkefest og en vellykket
innlemmelse av tyske OL-deltagere for første gang
etter andre verdenskrig, gjorde at ettermælet til vinterlekene i 1952 var meget godt. La oss først ta en kjapp tur
innom idrettshistorien før vi gyver løs på prosessen mot
OL i Oslo.
Idrettshistorie
«Vi viste verden vinterveien».1 Dette legendariske uttrykket er beskrivende for hvordan Norge har sett på
seg selv som vinteridrettsnasjon. Man kan spore bruken
av ski i Norge så langt tilbake som 3000 år før vår tidsregning. Helt fra den tiden, via Birkebeinernes frakt av
unge Håkon Håkonsson i trygghet på 1200-tallet og
opprettelsen av militære skikompanier på 1700-tallet til
den organiserte idretten for alvor startet i 1861, har ski
vært en sentral del av nordmenns liv.2 I tiden etter dette
skulle skisporten stå i et varig spenningsforhold mellom
de som ville gjøre idretten nyttig og de som ønsket at
den skulle være mer konkurransepreget. I denne artikkelen er det den konkurransepregede idretten som står
sentralt og her har Norge som vintersportsnasjon stått
sterkt fra starten av.
Den vinterolympiske historien sporer vi tilbake til
Chamonix, der det i forkant av sommer-OL i Paris i
1924 ble avholdt en vintersportsuke som i ettertid ble
gitt status som de første olympiske vinterleker. Norske
deltagere dominerte de olympiske vinterleker fra første
stavtak til siste skihopp. Først og fremst i langrenn,
kombinert og hopp, men òg i kunstløp der Sonja Henie
sto for tre olympiske gull i tre ulike OL i mellomkrigstiden. Det var etter hvert ingen tvil om at Norge var
verdens beste vintersportsnasjon, noe som har blitt
opprettholdt til moderne tid. Per 2010 er Norge den
nasjonen med flest gullmedaljer i de olympiske vinterleker.3
Den moderne olympiske bevegelse ble skapt av den
franske baron Pierre de Coubertin med de første
moderne olympiske sommerleker i Athen i 1896. Han
ønsket å gjenopprette de antikke olympiske lekene og
benytte sportens rolle i samfunnet til noe positivt:
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For Pierre de Coubertin, the founder of the modern
Olympic Movement, Olympism was a philosophy
of social reform that emphasizes the role of sport
in world development, international understanding, peaceful co-existence, and social and moral
education. de Coubertin understood that physical
activity grounded in rule adherence where sport was
apparently «universaliasable» – providing a contact
point across cultures.4

Med dette sitatet om selve kjernen av den olympiske
ånd går veien videre til Norge og OL, og de tanker om
et norsk OL-arrangement som etter hvert ble fremsatt.
Tanker om OL i mellomkrigstiden
Det er nyttig å trekke noen tråder tilbake til mellomkrigstiden for å vise at den olympiske søknaden til 1952OL ikke kom helt ut av det blå. Allerede fra 1920 fantes
det aktører i Norge som ønsket å arrangere olympiske
leker, og det var store debatter i idrettsstyret om Norge
skulle søke. Resultatet ble negativt.5 Før vinterlekene
i 1932 var det medlemmer i Norges skiforbund som
ønsket at Norge skulle ta over lekene fra USA, men
dette ble heller ikke materialisert.6 Foran vinterlekene
i 1940 ble Norge oppfordret til å ta over OL fra Japan
som i 1937 hadde havnet i krig med Kina og sa fra seg
lekene, men denne gangen strandet det i uenighet mellom den Internasjonale olympiske komité (IOC) og
det Internasjonale skiforbundet om amatørreglementet
i OL.7 Først i søknadsprosessen til OL i 1944 la Oslo
inn en formell søknad til IOC, men denne gangen vant
Cortina avstemmingen.8 De to sistnevnte vinterlekene
ble aldri avholdt på grunn av andre verdenskrig. Det
som er tydelig er at det fantes et engasjement blant
norske aktører om å arrangere en vinterolympiade. Det
var uenighet både innad i idretten og i offentligheten
rundt disse initiativene, noe som er interessant å merke
seg når vi etter hvert beveger oss mot søknadsprosessen
til OL i 1952. Spiren til det som ville bli blomsten OsloOL i 1952 var sådd, både hos aktører i Norge, samt hos
den internasjonale olympiske komité.
Søknadsprosessen til vinter-OL 1952
Det er tre hendelser som kan karakteriseres som de
viktigste enkelthendelsene i den relativt dårlig dokumenterte prosessen som ledet til at Oslo fikk vinterolympiaden i 1952. Den første var konferanser i oktober
1945 der statsminister Einar Gerhardsen og sosialminister Sven Oftedal møtte de tre store i norsk idrett:
tidligere arbeideridrettsleder Rolf Hofmo, Norges
idrettsforbunds leder Olav Helset og IOC-mann
Thomas Fearnley jr. Det ble bemerket i ettertid at de
møttes av hensyn til 1952-søknaden.9 Det finnes ingen
referater eller sakspapirer fra disse møtene, så det har
tydelig dreid seg om et uformelt initiativ fra enten
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idrettsledelsen eller den politiske ledelsen i Norge. Den
andre hendelsen var 22. august 1946 da Oslo formannskap enstemmig vedtok å søke om OL, igjen uten nedtegnelser fra eventuelle diskusjoner.10 Verken i bystyret
eller formannskapet er det mulig å finne spor etter
uenighet eller debatt om dette vedtaket. Helt ut av intet
ble dette forslaget lagt frem av ordfører Arnfinn Vik
(Ap) og det ble enstemmig vedtatt. Siste viktige hendelse
var i juni 1947 da Oslo ble tildelt OL på en IOC-konferanse i Stockholm. Det var Rolf Hofmo som på vegne
av Oslo by overleverte søknaden.11
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argumentet finner vi også igjen i forbindelse med søknadsdebatten til OL i 2022.
Det var Oslo kommune som fra starten sto med hele
det økonomiske ansvaret, og spesielt i Oslo var det
trangt økonomisk. Dette uttrykte finansrådmann Paul
Hartmann sin bekymring for, bare ni måneder før formannskapet vedtok å søke OL:
[…] jeg vil gjerne få be om at det fra de folkevalgte
representanters side vil bli lagt alt det arbeidet og all
den interesse som det er mulig i studiet og løsningen
av de økonomiske problemer. […] Jeg kan også godt
forstå at det er mer takknemlig å legge sitt arbeid
i spesialoppgaver – bad, idret, store reguleringer,
praktbygg eller hva det nå kan være. Grunnlaget for
å kunne få fremmet disse tingene er imidlertid en
ordnet økonomi, og det er derfor nødvendig at en
først og fremst har oversikt over disse ting og handler etter den kunnskap man derved får.14

Hva fikk Oslo og Norge til å satse en stor sum penger
på et elitearrangement som de olympiske vinterleker,
i en tid preget av rasjonering og gjenoppbygging? Og
mer interessant, hvorfor tok ingen kritiske røster offentlig til orde mot en vinterolympiade?
Hvorfor ingen debatt?
For å komme frem til årsaker til den fraværende
debatten før Oslo søkte om OL i 1952, kan det legges
frem to hypoteser. Den første tar for seg det politiske
aspektet, mens den andre ser på de sosiale og kulturelle
innfallsvinklene.

Åpningsseremonien
på Bislet Stadion
15. februar 1952.
Foto: P. A. Røstad.
Kilde: Wikimedia
Commons.

Mellom disse hendelsene finnes det ingen spor av
offentlig debatt. Verken i media, bystyret, formannskapet, regjeringen eller i noen av de styrende organer
i idretten.12 Grunnen til at man, sett med dagens øyne,
kunne forvente debatt var økonomien. Budsjettet til
lekene kom til å ende på 15 millioner kroner, uten at det
fantes noen utredning som forutså dette. Omregnet til
2012-kroner er dette over 277 millioner kroner.13 Ikke i
nærheten av budsjettene til dagens enorme olympiaprosjekter, men en relativt sett stor sum penger med
tanke på den økonomiske situasjonen Norge og Oslo
befant seg i så kort tid etter andre verdenskrig. Det eneste argumentet som kunne pynte på denne økonomiske
sannheten var argumentet om etterbruk, uten at dette var
planlagt da søknaden ble vedtatt i 1946. Sogn studentby
og sykepleierblokkene ved Ullevål sykehus var deltagerlandsbyer, Clarion Hotel Christiania var pressesenter
og hovedkvarter, og man klarte seg med kun ett nybygg,
nemlig Jordal Amfi til ishockey og kunstløp. Etterbruks-

1. De politiske beslutningsprosessene i etterkrigstiden
hindret offentlig diskusjon
I konferansene nevnt over møttes deler av idrettsledelsen og deler av Arbeiderpartiledelsen. Det gir selvfølgelig en viss fornemmelse av konspirasjon å vise til
disse møtene i 1945 der Gerhardsen, Hofmo og Helset la
sine planer i møter det ikke finnes referater fra. Annen
litteratur som omhandler beslutningsprosesser i samme
periode underbygger en tanke om at beslutninger gjerne
ble tatt på bakrommet uten offentlig diskusjon.15 Var
OL-søknaden en OLigarkisk idé?
Både Torstein Hjellum og Hans Olav Lahlum beskriver
hvordan Arbeiderpartiet i denne perioden fungerte
som et oligarki i langt større og viktigere saker enn en
OL-søknad. Hvis det var slik at Arbeiderpartiledelsen,
etter konferansen og møtet i 1945, gikk aktivt inn for å
få et OL til Oslo, er det naturlig å anta at de brukte sin
innflytelse for å unngå offentlig debatt. Enten ved at
«noen av dem snakket sammen» eller ved at den lojaliteten og solidariteten som fantes til ledelsen gjorde at
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det ikke ble noen debatt. Nettopp på grunnlag av at det
ikke finnes nedtegnelser fra møtene mellom idrettsledere og politiske ledere blir det vanskelig å trekke
noen endelige konklusjoner. Det er sannsynlig å anta at
Arbeiderpartiets sterke posisjon i etterkrigstiden hadde
noe å si. Men tar man i betraktning de lange linjene,
og Norge som vintersportsnasjon var det kanskje ikke
noen overraskelse at Oslo kommune brukte en uforholdsmessig stor sum penger på en vinterolympiade.
Dette bringer oss over til den andre hypotesen.
2. OL i Oslo var et selvsagt valg hvis man ser på den
kulturelle og sosiale bakgrunnen
Norge var i mellomkrigstiden den suverent mest suksessrike vintersportnasjonen hva OL-resultater angår.16
Både for IOC og norske idrettsaktører ville det vært
helt naturlig at Norge skulle arrangere et vinter-OL,
historien tatt i betraktning. Idretten hadde en viktig
posisjon og høy status i det norske samfunn i disse første årene etter krigen. Blant annet hadde idretten stått
samlet mot okkupasjonsmakten i andre verdenskrig og
Sven Oftedal myntet ordhellet «Den som har gjort sin
plikt, kan også kreve sin rett» på idretten, som en positiv
respons på idrettsungdommens innsats under krigen.17
Folk var sulteforet på idrett etter krigen, både som
egenaktivitet og tilskuersport, og mange publikumsrekorder ble satt i det første fredsåret.18
Beslutningstagerne kunne òg ha tatt i betraktning
hvordan idretten kunne bygge opp under det nasjonale
samholdet som fantes i et Norge som var delvis splittet
av landssvikoppgjøret. Det å arrangere et OL kunne
være med på å opprettholde og styrke de kollektive
følelser og forestillinger som gir samfunnet dets samhold og dets egenartede individualitet.19 Det at det ikke
var noen motstand fra verken det gamle Arbeidernes
idrettsforbund (AIF) eller deler av den norske arbeiderbevegelsen mot et elitearrangement som OL, kan man
også se i sammenheng med integrasjonen av arbeiderbevegelsen i det nasjonale fellesskapet. Dette var en
prosess med kontinuitet fra 1930-tallet, men med
betydelig gjennomslag i etterkrigstiden.20 Deler av det
gamle AIF ville være naturlige meningsytrere mot et
vinter-OL, men i stedet ble den tidligere AIF-lederen
Rolf Hofmo stående som selve hovedarkitekten bak
OL-søknaden. Noe som i seg selv er et paradoks verdt
en egen artikkel.
I forbindelse med denne fellesskapsideologien kommer
neste argument om at det å arrangere et OL ville forsterke den norske nasjonale identiteten.21 La oss rette
blikket litt bakover. I perioden etter unionsoppløsningen i 1905 gjaldt det å skape en norsk identitet. I Tor
Bomann-Larsens bok Den evige sne er nasjonsbygging
og ski et bærende emne, og det var den sosiale eliten
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i Kristiania som brukte ski og skigåing for å forme et
norsk selvbilde. Ideen om at nordmenn var et skigående
og skihoppende folk kom ovenfra, fra en elite med stor

”Idretten hadde
en viktig posisjon og
høy status i det norske
samfunn i disse første
årene etter krigen. ”
nasjonal påvirkningskraft. Tankene hadde sitt utløp
fra velstående personer som Fridtjof Nansen, og ble
ført videre av ledere i Skiforeningen og Norges Skiforbund.22 Men selv om ideene kom ovenfra, var det
deltagere fra jevne kår, og alle deltok i skirenn og i
andre idrettssammenhenger. Som folklorist og idrettsviter Thor Gotaas beskriver, falt Norges selvstendighet
og ungdomsår sammen med idrettens oppsving til en
mektig folkebevegelse.23 Og den beste måten å fastsette dette skihegemoniet kan sies å være å vise verden
vinterveien ved å arrangere et vinter-OL. Det at en
sosial elite forsøkte å skape dette selvbildet og at det ble
videreført, er tråder som kan plukkes opp i forbindelse
med søknaden til OL i Oslo. I den grad man kan bruke
argumentet om å styrke den norske identiteten ved å
arrangere et OL i 1952, var det lederne i politikken og
idretten som fremmet forslaget. Gerhardsen, Oftedal,
Fearnley, Hofmo, Helset og Arnfinn Vik var alle med
i oppstartsprosessen og selv om de kom fra forskjellige
samfunnslag, var de alle i makteliten i Norge på hver
sin måte.
Et siste bærende argument for å arrangere et vinter-OL
i Oslo var å fremme folkehelsen. Umiddelbart etter at
vinterlekene var ferdig ble det avholdt en internasjonal
konferanse i Oslo om helse, hygiene og samfunnsmedisinske aspekter ved idretten. Historiker Sture
Kvarv skriver at en viktig del av legitimeringen av OLarrangementet på forhånd, var at vinterlekene skulle
virke som et helsefremmende tiltak, noe som sto sentralt i gjenoppbyggingstiden. OL skulle fremme idrett
og fysisk fostring generelt, noe som var positivt for den
fysiske fostringen av arbeidsstokken. «Den bevisste
koblingen mellom vinter-OL av 1952, den profylaktiske
medisinen, det utvidede helsebegrepet og den sosialmedisinske tenkemåten har vært vel så utslagsgivende
for realiseringen av arrangementet som argumentet om
etterbruk», konkluderer Kvarv.24 Mangelen på offentlig
diskusjon før en søknad til vinter-OL i 1952 skjedde
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både på grunnlag av beslutningsprosessene i denne
perioden, men også fordi det å søke om et OL på
mange måter var et selvsagt valg for aktørene. Med
denne bakgrunnen kan fokuset rettes mot nyere tid og
sammenligne denne prosessen med den som nå pågår
i 2013.
Komparativt blikk mot 2022-søknaden
I et historietidsskrift skal man være forsiktig med å
fokusere for mye på nåtid, men det er en del momenter
som er interessante i forbindelse med diskusjonen om
søknaden til et OL i Oslo i 1952. Det er én slående forskjell til søknadsprosessen før 1952, og det er mengden
av offentlig debatt før et endelig vedtak. La oss kort
trekke frem noen hovedpoenger. Det er viktig å ha det
helt klart for seg at OL i 1952 var av en helt annen størrelse enn dagens OL, men samtidig var OL i 1952 det til
da største vintersportarrangementet arrangert i verden,
og det var en betydelig økonomisk satsning.
Argumentene for et nytt OL til Oslo har på mange
områder ikke endret seg så mye.25 Idrettens posisjon
i Norge kommer man ikke utenom, Norge er på flere
områder verdens beste vinteridrettsnasjon og det «virker riktig» at Norge skal ta på seg å arrangere et OL.
Arrangementene av ski-VM i 2011 og vinter-OL for
ungdom i 2016 baner vei og skaper interesse for et nytt
norsk OL. Norsk idrett vil profittere fra dette, og det vil
gi et løft både for rekrutteringen og generell folkehelse,
mener mange. Argumentet om etterbruk og positive
ringvirkninger av investeringene står sterkt i begge
prosesser. Der hvor OL i 1952 var med på å forsterke
den norske identiteten og konsolidere nasjonen Norge,
er et av argumentene til Oslo 2022: «at lekene skal bidra
til dypere felleskap, lokalt, nasjonalt og globalt. […]
OL som motivator for deltagelse innen rammen av
frivillighet, folkehelse og inkludering».26 Der hvor
inkluderingen av arbeiderbevegelsen i det nasjonale fellesskap var aktuelt i 1952, finnes det andre inkluderingsog integreringsutfordringer i dagens norske samfunn.
Idretten er en arena som kan virke positivt på dette, og
et OL-arrangement innehar en av de sterkeste symboleffektene i idretten.
Den store debatten rundt om Oslo skal søke om OL i
2022 har munnet ut i en folkeavstemning i Oslo høsten
2013.27 Der hvor det var trekk som viste en nesten oligarkisk beslutningsprosess før 1952, er vi plassert i andre
enden denne gangen. I det representative demokratiet
i Oslo skal det i denne ene saken brukes direkte demokrati. Den offentlige virkeligheten har forandret seg
og med folkeavstemningen kommer også de offentlige
debattene som kunne vært naturlige i 1952, uten at de
fant sted. Det å arrangere et OL i Norge er ikke lenger
et selvsagt valg.28 Vi finner store uenigheter mellom
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hovedstaden og distriktene, der spesielt de nordligste
distriktene er skeptiske etter at prosjektet Tromsø 2018
ble skrinlagt før en søknad.29 Der hvor Oslo ’52 ble vedtatt i formannskapet uten at et eneste tall, overslag eller
utredning ble presentert, ble man i mars 2013 presentert
for en 200 siders samfunnsøkonomisk analyse og en
konseptvalgutredning av vinterlekene 2022.30 Disse ble
lagt frem av en egen midlertidig opprettet etat i Oslo
kommune som skal utrede en eventuell søknad før
bystyret tar et endelig vedtak. Kontrastene til søknadsprosessen før 1952 er slående. På samme måte som
idretten har forandret seg drastisk fra 1952 til i dag, har
også den politiske virkelighet gjort det. Jeg tviler på at
vi får se hoppere i Holmenkollen i 2022 med topplue,
slips, v-halsgenser og dype nedslag som i 1952. Men
spørsmålet om vi får hoppere med hjelm, skreddersydd
hoppdress og V-stil, det står foreløpig ubesvart. ✤
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Uttrykket er brukt i mange varianter gjennom historien, også
etter OL i Oslo, men det skal være først brukt av journalist
Per Foss i bladet 50 km langrenn der Haug vant foran Idrettsliv. Selve uttrykket ble skrevet etter Thoralf Strømstad og
Johan Grøttumsbråten. Kilde: http://www.maihaugen.no/
no/Norges-Olympiske-Museum/Vinterleker1/Chamonix-1924/USA-vant-forste-OL-gull/ (Hentet: 25.10.2012)

2 Gotaas, Først i løypa; Bomann-Larsen, Den evige sne.
3 Norge har 107 gull, mens neste land på listen, USA, har 87.
4 Girginov (red), The Olympic: a critical reader, s. 9.
5

Riksarkivet: RA/PA-0090/D/Db/L0021: 1919–1940-Idrettsstyrets møtevirksomhet og protokoller. Avstemning på
Idrettstinget i 1920.

6 RA/PA-0090/D/Db/L0006: Nordisk samarbeide, Internasjonalt samarbeide 1916–1940 og RA/PA-0090/D/Db/
L0021: 1919–1940-Idrettsstyrets møtevirksomhet og
protokoller.
7 RA/PA–0090/D/Dd/L0371.b: Norges idrettsforbund –
Årsberetning 1926–1940. Denne stridigheten måtte ha blitt
løst for at Oslo kommune og regjeringen kunne gå inn med
økonomisk støtte.
8 RA/PA–0090/D/Dd/L0371.b: Norges idrettsforbund –
Årsberetning 1926–1940.
9 Norges olympiske komitè 1945–1948. Utgitt av Norges Idrettsforbund. Funnet i Skiforeningens arkiv.
10 Oslo kommunes aktstykker 1947/48: i.h. forhandlinger.
Sak nr 43. Hentet på Oslo byarkiv.
11 Oslo byarkiv: OBA/A-20130/X/L0004: OL-beretningen.
12 For en grundigere gjennomgang og kildehenvisninger, se
kapittel 3 i Høgås, OL i Oslo – et selvsagt valg?.
13 http://www.ssb.no/kpi
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14 Oslo kommunes aktstykker 1945/46 – referater: Sak nr 11:
driftsbudsjett for bykassen 1945/46. Møte 15.11.45.
15 Se for eksempel: Seip, Fra embedsmannsstat til ettpartistat
og andre essays; Hjellum, «Noen av oss har snakket sammen»;
Lahlum, Noen av oss har snakket sammen…
16 I de fire OL i mellomkrigstiden vant Norge 20 gull og totalt
57 medaljer. USA nærmest med 10 gull og totalt 26 medaljer.
17 Goksøyr (red), Andersen og Asdal, Kropp, kultur og
tippekamp, s. 18.
18 Goksøyr (red), Andersen og Asdal, Kropp, kultur og
tippekamp, s. 18.
19 Slagstad, (Sporten), s. 475.
20 Om fellesskapsideologien og prosessen i etterkrigstiden
er beskrevet i Pryser, Klassen og nasjonen, s. 588-594. For
prosessen på 1930-tallet, se Dahl, Fra klassekamp til nasjonal
samling.
21 Tankene om nasjonal identitet og OL er inspirert av Sørensen, «Når ble nordmenn norske?»; Goksøyr, «Idretten og det
norske: aktivitet som identitet»; Goksøyr, «Nationalism».
22 Bomann-Larsen, Den evige sne.
23 Gotaas, Først i løypa.
24 Kvarv, «De olympiske vinterlekene i 1952: politisk legitimering og debatt».
25 Generalsekretær i Norges idrettsforbund, Inge Andersen,
oppsummerer mye i denne kronikken: http://www.dagbladet.no/2013/02/26/kultur/debatt/debattinnlegg/25950733/.
26 http://www.oslo2022.oslo.kommune.no/ol-i-oslo-2022-hovedside/oensker-din-stemme-i-visjonsarbeidet-article238975-60811.html.
27 http://www.oslo2022.oslo.kommune.no/
tidslinje_mot_ol_2022/.
28 Cathrine Sandnes, redaktør i Samtiden, oppsummerer
mange av argumentene mot et OL i denne kronikken:
http://www.dagbladet.no/2013/02/15/kultur/debatt/
lordagskommentaren/cathrine_sandnes/ol_i_oslo/25777676/.
29 http://www.nrk.no/sport/sa-nei-til-tromso2018-1.6248929?&_suid=136525056224003604604338761419.
30 http://www.oslo2022.oslo.kommune.no/
konseptvalgutredning_kvu/.
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All’ Antica
- Samling og utstilling av
antikk kunst i renessansen
Hvordan presenteres og benyttes historiske objekter i epoker som definerer
seg med basis i historien? Dynamikken mellom tidligere epoker lagt til grunn
for det samtidige og hvordan historie benyttes, kommer visuelt til uttrykk i
presentasjon og fremstilling av historien. Resepsjonen av antikken var
grunnlaget for renessansens tankegods og hadde høy status. Omgang
med antikk kunst overførte status til samleren, som ønsket å vise
frem sine samlinger i så stor grad som mulig.1
K r i s t i a n R ei n f j o r d
Rådgiver arkeologi
Akershus fylkeskommune

I

et brev datert 10. desember 1513 beskriver Niccolò
Machiavelli for sin venn Francesco Vettori hvordan han etter endt dag vender hjem for å studere
og konversere med antikkens menn. Hans studier av
– og skue på – antikke skrifter og levninger gjorde det
mulig for ham å: «step inside the venerable world of
the courts of the Ancients… where I am unashamed
to converse with them and to question them about
the notions of their actions, and they, out of their human kindness answer me… I absorb my self into them
completely».2 Machiavellis brev gir innblikk i renessansens syn på bruk av antikke levninger og deres tilstedeværelse. Antikken skulle nytes i private hjem som en
kontrast til dagliglivets mindre lystbetonte gjøremål.
Gjennom studier av antikken og omgang med dens
levninger ble en selv opphøyd, og en ønsket å vise
sin opphøyde stilling overfor andre. Som i skulpturfragmenter og gjenstander var antikken tilstedeværende
i renessansen, og gjennom disse ble antikken virkelig.
Antikkens verdier og ideer dannet utgangspunkt for
renessansens samlere og utstillere.
Kunstpresentasjoner forteller historier om forskjellige
estetiske og ideologiske idealer i sine delokaliserte

former og nye kontekster, som antikkens kunst i renessansen. Objekter tillegges mening som stadig endres i
forhold til ulike perioders resepsjon av objektet og dets
representasjon. Hvilke meningsinnhold som tillegges
kunstobjekter kommer til uttrykk i hvordan disse
benyttes og presenteres. Arkitekturhistorikeren JeanLouis Cohen mener at det ikke er det komplette
kunstverk, fysisk til stede i for eksempel museet, som
primært utstilles, men dets intellektuelle idé.3 En bredere
forståelse av hvilke faktorer som ligger bak utstilling av
ideologisk ladete objekter søkes i følgende artikkel belyst
gjennom monumentet Augustus’ fredsalters (Ara Pacis
Augustae) tidlige utstillingshistorie. Objektet representerer antikken som epoke, og viser hvilke holdninger og
føringer som i renessansen lå til grunn mellom resepsjon,
samling og utstilling av antikken.
Endringer i kunstformidling påvirkes over tid på tvers
av sosiale endringer og vitenskapelige paradigmer.
Slike endringer viser forhold mellom gjenstanders
tillagte intellektuelle idé og presentasjoner av disse.
Gjenstandsbiografier, eller deler av tings «liv», viser
hvordan sosiale samhandlinger mellom objekt og aktør
skaper og tillegger hverandre mening.4 Det biografiske
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utgangspunkt søker å forstå hvordan objektet tillegges
mening gjennom sosial interaksjon, og endring i det
tillagte meningsinnhold. Hvilke meningsinnhold ble
antikken tillagt i renessansen? Til grunn ligger tanken
om museumsobjekter som ikke-statiske, og at gjenstander kontinuerlig tillegges nytt meningsinnhold i ulike
kontekster/perioder. Videre påvirkes objektenes presentasjon og utstilling av det tillagte meningsinnhold.
Et slikt metodisk rammeverk vil være gyldig også i undersøkelser av deler av en gjenstands historie, slik som
ved renessansens forståelse av Ara Pacis. Biografiske
utgangspunkt tydeliggjør sammenhenger mellom mennesker og objekter, hvordan deres verdier akkumuleres
og endres. Ara Pacis (eller enkeltfragmenter av alteret)
sees som en bestanddel i flere kommunikasjonssystem
hvor alteret opptrer som medium for sosial informasjon
og for strukturering av menneskelig handling.5 I et slikt
perspektiv blir ikke objektet i seg selv bærer av statisk
meningsinnhold, men ansees tvert imot som bærer av
et motsetningsfylt meningsinnhold. Innholdet leses i
forhold til hvordan de har vært inkorporert i fortidige
og samtidige handlingsforhold.6
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Ara Pacis i antikken
I antikkens Roma hadde kunsten en kommunikativ
rolle, ofte som formidler av politisk propaganda. Ara
Pacis er et slikt eksempel hvor kunsten fikk en viktig
rolle i presentasjon av Augustus’ formidling av sitt politiske budskap.7 Ara Pacis Augustae ble gitt til Romerrikets første keiser Augustus av Senatet i 9 f.Kr., da han
hadde skapt fred i hele det romerske riket. For å minnes
denne bragd, ble Ara Pacis bygget på Via Flamina hvor
Augustus kom da han vendte tilbake til Roma fra felttog i Gallia og Spania.8 Monumentet er dekorert med
relieffer hvis ikonografi dekker alle Augustus’ dynastiske, politiske og religiøse ambisjoner. Ara Pacis ble
påbegynt i 13 f.Kr. og dedisert på Livias fødselsdag den
30. januar 9 f.Kr. Dette ble gjort til tross for at alteret
ble reist til ære for Augustus, noe som viser Livias
viktige posisjon i keiserfamilien.9 Selve alteret ligger
innesluttet av fire vegger, delt inn i paneler med relieffer.
Panelene inneholder på utsiden figur- og blomsterfremstillinger med en kraftig meanderbord i mellom.10
Ikonografien tolkes som et symbol på den augusteiske
fred, som førte til vekst og gjenfødelse.11 Figurfrisene på
østre og vestre sider er satt øverst på front- og bakveggene, og er ordnet slik at det er to figurfriser med

Fig. 1: Ara Pacis
Augustae slik
alteret fremkommer rekonstruert av
Mussolinis arkitekt
Vittorio Ballio
Morpurgo i 1938 til
2000 årsjubileet til
Augustus fødselsdag.
Kilde: Wikipedia
Commons.
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blomsterfriser under på hver vegg. Scenenes ikonografi
er meget omstridt, men synes å forestille Aeneas, Tellus,
Roma og Pax.12 På de nordre og søndre vegger finnes de
berømte prosesjonsscenene øverst, med blomsterfriser
under. Prosesjonsscenene viser sentrale personer fra
keiserfamilien og prester, sammen med Augustus selv.
På innsiden av omgangsveggene finnes også relieffer,
ordnet i to soner per vegg. Her er en enklere dekor
som forestiller gjerder i de nederste sonene og girlandere i de øvre. I girlanderne henger frukt fra alle årets
sesonger, som refererer til hvordan den augusteiske fred
gav gode vekstvilkår på jorden og gjorde den fruktbar.13
Girlanderne henger fra oksekranier (bucrania), som er
dyrene som har blitt ofret til keiseren.
Ara Pacis’ tidlige oppdagelse og samling
Første gang Ara Pacis opptrer etter antikken er fragmenter av alterets blomsterfrise gjengitt i et kobberstikk gjort av Agostino Veneziano, datert før 1536 (fig.
2). Her vises deler av en akantusfrise lik den fra omgangsveggenes nedre soner, samt en svane med utslåtte
vinger, sammen med en fugl og et lite reptil. Detaljene
og ikonografien tyder på at stikket skulle fremstille
blomsterfrisen på Ara Pacis.14 Stikket er i dag tapt, og
en visste ikke i renessansen at blomsterfremstillingene
tilhørte Ara Pacis. Men en forsto at blomsterfremstillingene stammet fra antikken. Slike stikk ble som
antikk skulptur i renessansen primært benyttet som
modeller for kunstnere som trengte inspirasjon for sine
malerier. Stikkene ble solgt som deler av skissebøker, og
var med på å spre kunnskap om antikken og øke dens
popularitet. Et kjent eksempel på slike skissebøker er
Codex Escurialensis, kjent allerede fra 1509.15 Av felles
oppfattelse var det at alle kunstnere i renessansen burde
benytte og mestre etterligninger og imitasjoner av antikkens mesterverker.16

Fig. 2: Kobberstikk
med blomsterfrise og
fugler av Agostino
Veneziano, datert før
1536, tolket som Ara
Pacis’ blomsterfrise.
Kilde: Rossini
2006, s. 15.
Fig. 3: Tellus-panelet
på Ara Pacis’ venstre
bakside. Alterets mest
omdiskuterte ikonografiske element, forestiller gudinne med to
spedbarn omgitt av
dyr. Kilde: Rossinini
2006, s. 37.
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Fragmenter av Ara Pacis ble i renessansen gjenfunnet
under restaureringer som deler av fundamenter for et
palass i Via in Lucina i Roma. Eiendommen tilhørte
Peretti- og senere Fiano og Almagiá-familiene. Hvilke
fragmenter som da ble funnet vites ikke. Neste sikkert
daterte episode i alterets tidlige historie er kardinal
Giovanni Ricci da Montepulcianos oppkjøp av ni store
marmorblokker med friser i 1566. For disse betalte han
125 scudi.17 Fragmentene fremstilte blant annet girlandere fra omgangsveggenes innsider og figurfriser med
ikonografi fra prosesjonen, men ble på den tiden feilaktig ment å komme fra Domitians triumfbue.18 Blant
Montepulcianos fragmenter var også det mye omdiskuterte Tellus-panelet, satt inn på venstre side øverst
i Benito Mussolinis rekonstruksjon av Ara Pacis (fig. 3).
Heller ikke kardinal Ricci visste da at hans fragmenter
senere, i 1894, skulle identifiseres som deler av Augustus’
fredsalter.
Fire år senere, i 1570, skrev kardinal Montepulciano fire
brev til hertugen av Toscanas sekretær, for å informere
ham om sine funn. Her overtalte han samtidig hertugen
til å kjøpe fragmentene for Cosimo de’ Medici i Firenze
hvor Tellus-panelet ble sendt. I denne sammenheng
fremkommer det at fragmentene var oppdelt for å lette
transport og utstilling.19 Oppdeling av fragmentene
forteller om holdninger til disse. I renessansen var det
kun fragmentenes visuelle og ideologiske innhold som
var viktig. Verdier for forskning på fragmentenes bruk,
proveniens eller antikvariske verdier ble sett bort fra.
Samlingens øvrige fragmenter med deler av alterets
nord- og sørsides prosesjonsscener, blomsterfrisen,
kranier og girlandere ble fraktet til Pincio-høyden i
Roma for å pryde residensen som kardinal Ricci bygde
ved Trinità dei Monti, den fremtidige Villa Medici.
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Samler av Ara Pacis’ tidligst oppdagede fragmenter,
kardinal Ricci, var svært antikkinteressert. I kraft av
sitt embete i Vatikanet var han involvert i en rekke
restaureringsprosjekter i Roma, som for eksempel ved
akvedukten Aqua Vergine i 1568.20 I samme periode
arbeidet Ricci også med Vatikanets veier, elver og fontener. Slik virksomhet ga muligheter for ervervelse
av skulptur som kom for dagen i forbindelse med gravinger og restaureringer. Kardinal Ricci var forretningsmann med en stor formue, som han ofte brukte på
antikk skulptur. Han var på midten av 1500-tallet en
av Romas største byggherrer og samlere. Vi vet at han
i tillegg til Ara Pacis-relieffene samlet 102 romerske
portretter og 149 skulpturfragmenter, som fulgte hans
villa da Medici-familien kjøpte den.21 Å gi antikviteter
i gave til rike interessenter i forretningsøyemed ble i
renessansen vel ansett. Kardinal Ricci gjorde dette i stor
grad i sin nettverksbygging. Skulpturene var ansett for
å være svært viktige og verdifulle, og velegnede gaver
til rike forretningsforbindelser. Kanskje var det slik
Ara Pacis-relieffene kom i Cosimo Medicis eie, etter
at de ble sendt ham i 1569 sammen med en rekke andre
stykker, blant annet en Pyrrhus-byste.22 Medici skal ha
betalt godt for Ara Pacis-fragmentene, en sum omtalt
som «grassamente».23
Renessansens samlingspraksis
Renessansens samlingspraksis var i første rekke knyttet
til samling og klassifisering av objekter hentet til Europa
fra Den nye verden og antikk kunst.24 Objektene ble på
slutten av 1500-tallet systematisert og stilt ut i kabinetter, kasser, skuffer og andre spesiallagde møbler. Ofte
ble dette gjort i spesielle rom hvor gjenstandene fikk
en opphøyd stilling i hjemmene til rike samlere og
akademikere. Slik ble antikk kunst også samlet. Renessansens samlinger, enten det var objekter fra Den nye
verden eller antikk kunst, var knyttet til prestisje og en
fullbyrdelse av aristokratiets karakter. Paula Findlen
skriver om renessansens samlinger at: «the humanistic notion of collecting as textual strategy and the
social demands of prestige and display was fulfilled
by a collection».25 Store samlinger fikk stor betydning.
Dette gjaldt for eksempel Medici-familiens samling,
som også inneholdt fragmenter av Ara Pacis. I Firenze
benyttet Medici-familien sin samling til å fremstå med
verdighet overfor byens aristokrati, og å legitimere seg
som herskere.26 Renessansens samlinger og utstillinger
ble, som i antikken, sett på som statussymboler, brukt i
politikk og propaganda blant ledende personer og familier. Også slik ble fragmenter av Ara Pacis presentert
og utstilt, gjengitt i kobberstikk og senere som en del av
Medici-familiens samlinger.
Samlingsinteressen i Italia tiltok på 1400-tallet i stor
skala, og kunstnere følte en estetisk tiltrekning til

Fig. 4: Torso Belvedere hadde stor betydning for renessansens kunstnere. Fragment av naken mannsstatue av den athenske skulptør Apolonios, sønn av Nestor. Befinner seg i dag i Vatikanmuseet i Roma.
Skisser av Marten van Heemsskerck (ca. 1532-36) og Hendrik Golzius (ca. 1590). (etter Barkan 1999, s.
192-193 og foto Kristian Reinfjord, s. 77. Ill. Hanne Huseby)

skulpturer selv om det bare var fragmenter.27 Kunstnerne benyttet antikke former i kunstneriske studier og
til estetisk inspirasjon (fig. 4). Flere kjente renessansekunstnere som Donatello, Ghilberti og Mantegna, var
kjent for å eie og benytte sine skulpturer i arbeider.28 Å
eie og fremvise antikke levninger var et tegn på å være
en god humanist, som var et ideal i samtiden. Ved å
omgi seg med slike rester av antikken ble en ansett for
være moderne og i tiden, noe en uttrykte med stolthet
og glede. Renessansehumanisten Niccolò de’ Niccoli lot
sin livsstil påvirke av antikken i så stor grad at han kun
spiste av originale antikke middagsservise.29
Antikke objekter ble i renessansen samlet av ulike
årsaker, men presentasjon og utstilling av sine antikviteter var essensielt. Enkelte likte å omgi seg med
antikken for at dennes storhetstid skulle smitte over på
eieren. Utstillingen av antikke objekter, som Ara Pacisfragmentene, utdypes av Pierre Bourdieus konsept om
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kunst/arkitektur som objektifisert kulturell kapital, som
i ulike kontekster vurderes og brukes på ulik måte, av
ulike aktører for å fremstå som mer betydningsfulle.30
Det ideologiske innholdet ble trukket ut, materialisert i
gjenstandene. Naturlig nok ble disse sentralt fremsatt i
eiernes omgivelser og fikk praktiske funksjoner. Å omgi
seg med antikken, samtidens estetiske ideal, ga prestisje
og status, samtidig som den uttrykte rikdom. Å eie en
bit av antikken vitnet også om humanitære og kulturelle interesser.
Belegg for renessansens utstillingspraksis av antikk
kunst finnes hos den romerske samleren Pietro Barbo,
som i 1457 eide 47 antikke bronser, 227 cameer (relieff i
gravert stein) og et stort antall mynter.31 Han eide også
elfenbensstykker fra tidligkristen tid som han hadde
hengt opp på veggen i en
nydelig forgyllet sølvramme, som i dag kan
sees i Brescia.32 Romerske
byster ble i Barbos hus satt
opp med sølvforgylte plaketter med kardinalens
våpenskjold og noen latinske tekstlinjer hvor han
påberopte seg eierskap til
gjenstandene. Skiltene
fortalte ikke om selve
stykkene eller om hvem
bystene representerte,
men Barbo var kjent
for å studere sine samlinger og antikviteter, og var en
kjent antikvar.33 På samme måte ble Lorenzo Medicis
samlinger av blant annet greske vaser stilt opp i hans
palass. Her fulgte sølvplaketter med vitne om eierskap
hver enkelt. På noen stykker risset han til og med inn
innskrifter med samme budskap: LAUR. MED, slik
at det ikke skulle være tvil om eierskapet.34 Lorenzos
samlinger av skulptur ble satt opp i hans palasshage,
som han hadde åpnet for unge lovende kunstnere til
studie. Dette var delvis nytt, da å gjøre tilgjengelig antikk
skulptur for allmennheten allerede ble gjort av Sixtus IV
ved opprettelsen av Kapitolmuseet. Antikke antikviteter
var ikke bare populære gjennom å materialisere antikken
og gi assosiasjoner til denne, men skulpturene appellerte
også til øyet. Isabella d‘Estes samlingsmotivasjon viser
dette tydelig, da hun ønsket å forskjønne sitt hjem
snarere enn å skape et museum.35

til.36 Bevaringsforhold for skulpturene var ikke vektlagt,
da de ofte manglet beskyttelse for vær og vind ute i
friluft. Samlingene var ikke motivert av antikvariske
ambisjoner, da dette i renessansen bare ble gjort med
mynter og innskrifter.37 Utstilling av antikk kunst i renessansen initierte antatte former for utstilling og bruk
av skulptur i antikken selv. En parallell som belyser
utstillingen av Ara Pacis-fragmentene i Villa Medici
er Poggio Bracciolinis samlinger kjent fra brev. Han
samlet antikk kunst på begynnelsen av 1400-tallet for å
utsmykke sin villahage i Valdarno «på samme måte som
romerne pleide».38
Komparative konsepter gjenspeiles i bruk av antikk
tankegods i renessansen generelt, hovedsakelig benyttet
av poeter og talere. Det virker derfor sannsynlig at paralleller mellom antikken
og samtiden ble benyttet
også i utstillingspraksis.
I kunst og arkitektur var
imitasjon av antikken et
av renessansens viktigste
virkemidler.39 Imitasjonene ble i første rekke gjort
av naturen og mennesket,
som nettopp er det som
fremstilles i antikkens
kunst. Imitasjonsprinsippene var allerede til stede i
antikken, gjennom romernes stadige kopiering av
sine greske forbilder. Diskusjonen av imitasjon var
viktig i renessansen og fikk stor betydning allerede på
slutten av 1300-tallet, med Francesco Petrarcas gjennomgang av Ciceros tanker rundt imitasjon i sin De Inventione.40 Imitasjonsprinsippene ble benyttet også rundt
kunstpresentasjoner, slik de kommer til uttrykk i utstillinger av Ara Pacis.

”Imitasjonsprinsippene var
allerede til stede i
antikken, gjennom
romernes stadige
kopiering av sine
greske forbilder. ”

Antikk kunst i nye omgivelser
Utstillingspraksis av antikk kunst i renessansen ønsket
en reintegrering i nye omgivelser. Samtidig ønsket eiere
av antikk kunst å smelte sammen med – og assosieres
med – levningene. Deres samlinger var derfor ikke
museale i moderne forstand, men tillot besøkende av og

Slik det fremkommer av kildene, utstiltes Ara Pacisfragmentene med prosesjonsscener og blomsterfrise
som en del av Villa Medicis hage i en portal ut mot
en skog, hvor de sto frem til 1780. 41 Da ble også disse
fragmentene sendt til Firenze hvor de ble konservert
av skulptøren Francesco Carradori. I renessansen ble
antikken integrert i rekonstruksjoner av deres omgivelser (ambiente), hvor deres meningsinnhold primært
ble vektlagt. Man ønsket tilstedeværelsen av antikken
og, slik Victor Plahte Tschudi skriver, å «vekke opp et
parallelt skikkelsesgalleri».42 Den enorme tilveksten av
antikk skulptur på 1500-tallet, slik Ara Pacis-fragmentene er eksempel på, fremtvang en ny utstillingspraksis.
Tilstedeværelsen av antikken og dens idoler var toneangivende også i utstillingspraksisen selv.
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En godt dokumentert parallell som belyser utstillingen
av Ara Pacis-fragmentene i Villa Medicis hage er Vatikanets skulpturpark Belvedere, som var i bruk mellom
1503-1550. Dateringen sammenfaller med oppstillingen
av Ara Pacis på Villa Medici. Også Belvedere-hagen
var en integrert del i Vatikanets anlegg Villa all’antica.
Motivasjonen bak anlegget var også her å gjenskape
antikkens ånd gjennom dens monumenter. Det hevdes
at fokus for antikksamlingene i perioden var assimilasjon fremfor akkumulasjon.43 Hypotesen bekreftes også
i utstillingenes natur. Belvedere-hagen dannet et nytt
konsept for utstilling av antikk skulptur, og var trendsettende. Kort tid etter åpningen hadde omtrent
samtlige rikere personer og kardinaler i Roma antikk
skulptur i sine villaer og hager, slik Ara Pacis-fragmentene i Villa Medici er eksempel på.
Belvedere-hagen hadde symmetrisk design, og grunnplanen minner i sin utforming om romerske badeanlegg. Samlingen omfattet i 1510 en rekke berømte
stykker, slik vi kjenner dem fra hagen i dag.44 I utstillingene var skulpturene plassert i nisjer på baser med innskrifter, lik antikkens presentasjon av skulptur. Nisjene
var fåtallige og inngikk i en helhetlig atmosfære hvor
skulpturene ikke overbefolket gårdsrommet. Det var
også tilfelle i presentasjonen av Ara Pacis-fragmentene
ved Villa Medici. Hovednisjene i Vatikanets skulpturgård var satt i hvert hjørne av den kvadratiske gårdsplassen, med mindre nisjer langs veggene. Skulpturnisjene var sparsomt dekorert, ofte malt med dramatiske teatermasker som kjent fra antikken.45 Ute i
gårdsrommet sto og lå frittstående skulpturer slik den
besøkende Ulisse Aldrovandi beskrev i 1550.46 Han
så også en fontene på base i midten av portrommet.
Gården beskrives som et viridarium, hvor skulpturene
naturlig inngikk i en helhet sammen med vegetasjon
og fontener. Skulpturhagen ble også beskrevet som en
planlagt hage med fontener av Albertini i 1505-1507
og 1510.47 Presentasjon og utstilling av antikk skulptur
var bevisste handlinger, og det var klare meninger om
hvordan dette i samtiden skulle gjøres. En viss idyll
ble knyttet til skulpturhagene slik filosofen Giovanni
Mirandola fremstiller Belvedere-hagen som en «brolagt
sitrusplantasje» og et locus amoenus.48
Medici-familien benyttet ikke bare antikke fragmenter
til å pryde sin hage. Også i villaens fasade ble marmorskulptur støpt inn. Ara Pacis-fragmentene som ble satt
inn i Villa Medicis fasade sees fremdeles der de ble
plassert i renessansen, hvor de pryder byggets fasade
vendt ut mot gården (fig. 5). Av Ara Pacis fremstår to
paneler symmetrisk på hver side av villaens utgang.
Disse forestiller girlandere på hver side av to oksekranier, som tidligere var lokalisert på innsiden av alterets
omsluttende vegger, pekende inn mot selve alteret.

Oksekraniene fremstilte offer til keiserkulten, hvis
okser i romersk keisertid var det fremste offer. På Villa
Medici får fragmentene nytt innhold som representanter for antikken og uttrykk for husvertens gode smak og
humanistiske ideal.
Renessansens fasader benyttet antikkens formspråk,
uttrykt i design og dekor. Antikken reflekteres i husene,
som viser renessansens resepsjon av antikken. Byggene
uttrykte byggherrens identitet, hvis antikkforståelse
var vesentlig i øvre samfunnssjikt. En ønsket å trekke
paralleller mellom sine palasser og villaer, og antikke
byggverk. Slik gjorde pave Pius IV (1405-1464) det med
sitt palass i Pienza.49 Paven beskriver i brev sin bolig
med arkitekturtermer hentet fra den romerske arkitekt
Vitruvius’ og antikkens verden for øvrig. Slike sammenligninger ble også gjort av poeten og humanisten Giovanni Antonio Pandoni (ca. 1405-1485), som trakk paralleller mellom sitt Palazzo Piccolomini og Trajans hus
i Roma. Utsmykning av palass og villaer fra renessansen
viser periodens sammenstilling mellom antikke og da
moderne ideologiske innhold, og dets betydning for
byggherrens ambisjoner. Antikken var i stor grad en del
av deres identitet, uttrykt i bygninger, poesi og kunst.
Begrepet all´antica favnet disse ideene, og det ble trukket inn i utformingen av bygninger, hvor ønsket var å
skape et nytt arkitektonisk uttrykk basert på antikkens
bygningsformer og dekor.50 Arkitektoniske uttrykk var
ikke utelukkende antikkavhengige, men antikkens inspirasjon spilte en vesentlig rolle i renessansens arkitektoniske sfære, slik det kommer til uttrykk i Ara Pacisfragmentene på Villa Medici. Utformingen av villaenes
fasader var viktige, da disse uttrykte byggherrenes status
og smak. L.B. Alberti skriver i L´architettura at de deler
på huset som er mest offentlig og først sees av gjester,
slik som fasader og inngangsparti, bør være mest deko-

Fig. 5: Villa Medicis
fasade ut mot bakhagen med Ara
Pacis-fragmenter.
Originalene henger
fortsatt i fasaden,
girlanderne på Ara
Pacis’ innervegger
er rekonstruert i
gips. Kilde: Wikipedia Commons

92

UTENFOR TEMA

FORTID | 2/2013

rert.51 Fasadene benyttet derfor ulike antikke referanser
som relieff. Ulike former og materialer som en stein
med antikke referanser var også mye brukt. Travertin
for eksempel var assosiert med romersk arkitektur, og
derfor ofte brukt i renessansens palass.

11 For tolkninger av blomsterfrisen se blant annet Kleiner,
Roman Sculpture 1992, s. 92 og L’Orange, Blomsterfrisen,
s.79. L’Orange utrykte det slik: «Hele naturverdenen ånder
opp under Keiserfreden, den vegetabilske og den animalske
verden økes og trives under Augustus’ scepter, ja, selv den
elementære stoffverden er i kontakt med ham».

Antikkutstilling i renessansen
- avsluttende kommentar
Studien av Ara Pacis i renessansen er en studie i
meningsinnhold. Dens tillagte meningsinnhold ble
modifisert til å passe aristokratiets behov, og en kan
spørre seg om det var disse som var pådriverne i promoteringen av antikkens kunst. Rike samlere benyttet
kunsten til å fremme sin egen identitet og klasse i et
samfunn som allerede satte antikkens idealer høyt.
Derfor ble det ansett som status å eie en bit av antikken.
Meningsinnholdet tillagt gjenstandene reflekteres i
hvordan disse ble stilt ut, for å fremme eiernes intensjoner om å fremstå så fornemme som mulig. I en tid
hvor det moderne museum ennå ikke hadde sett dagens
lys var det privatpersoner som utstilte antikkens kunst.
Stykkene ble også benyttet som viktig valuta i nettverksbygging. Ara Pacis-fragmentene ble benyttet som et
viktig ledd i å bygge opp Medici-familiens identitet
basert på humanistiske idealer og antikken selv. Som i
antikken, hvor kunstobjektene ofte var ment å uttrykke
budskap utover gjenstandenes egen ikonografi, ble
romersk kunst i renessansen tillagt mening og utstilt til
inntekt og glede for eiere og tilskuere. ✤

12 For beskrivelse av altret og ikonografien i detalj, se Kleiner,
Roman Sculpture, s. 90-99.
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Fra blykuler
til bly og kulde
– om Franklinekspedisjonens
skjebne
Det ble gjort flere forsøk på å finne Nordvestpassasjen før Roald Amundsen i
1903-1906 ble den første som lyktes. Håpet var at man ved dette kunne etablere en
raskere handelsrute med Asia. England satte inn store ressurser på denne jakten
rundt midten av 1800-tallet. En ekspedisjon, den såkalte Franklinekspedisjonen,
er blitt særlig berømt. Den anses som en av de største katastrofene i polarhistorien.
Det har blitt fremsatt flere medisinske forklaringer på at ekspedisjonen mislyktes.
I denne artikkelen vil jeg gjøre rede for disse forklaringene og kort diskutere troverdigheten av dem. Blyforgiftning er en av hovedteoriene – men kan det
være hele sannheten?

A n n i k en Sa n dv i k
Master i historie
Universitetet i Oslo, og
lege i spesialisering i arbeidsmedisin
Oslo Universitetssykehus Ullevål
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”In Baffin’s Bay where
the whale-fish blow,
The fate of Franklin
no man may know.
The fate of Franklin
no tongue can tell,
Lord Franklin along with
his sailors do dwell.”
«Lord Franklin»
(folkesang)1

I

1845 sendte den britiske marinen ut en stor
ekspedisjon ledet av kommandør Sir John
Franklin. Sir John Franklin hadde tidligere
ledet to ekspedisjoner i Arktis, men det er hans siste og
fatale tur som vanligvis omtales som selve «Franklinekspedisjonen». Målet med ekspedisjonen var å utforske de ukjente delene av canadisk Arktis og å finne
Nordvestpassasjen. Ekspedisjonen besto av to tidligere
bombefartøy med de dystert klingende navnene HMS
Terror og HMS Erebus.2 I alt var det 129 mann med på
ekspedisjonen - ingen kom tilbake. Mange ekspedisjoner ble i etterkant sendt ut for å lete etter Franklin, men
man fant lite som kunne kaste lys over skjebnen til de
uheldige mennene. Mangelen på spor fra ekspedisjonen
har bidratt til at den har blitt svært myteomspunnet.
Det eneste som er blitt funnet av skriftlig materiale fra
ekspedisjonen selv, er et notat gjemt i en varde. Vrakene
fra de to skipene er til dags dato ikke funnet. Hovedkildene til kunnskap om ekspedisjonens skjebne er
arkeologisk materiale, både i form av rester av utstyr og
i form av menneskelevninger.
HMS Terror og HMS Erebus seilte fra London 19. mai
1845. Franklin var kaptein på Erebus, kaptein Crozier

hadde kommandoen på Terror. Ekspedisjonen hadde
følge av et lasteskip til det nådde Grønland. Der ble
forsyninger fra lasteskipet lastet over i Terror og Erebus
og lasteskipet returnerte til England. Forsyningene var
antatt å kunne vare i minst tre år. Den siste observasjonen av skipene var fra noen hvalfangere som så dem
nord for Baffin Island i juli 1845. Da ekspedisjonen ikke
hadde vendt tilbake innen slutten av 1847, begynte man
å uttrykke bekymring. Man visste at ekspedisjonens
forsyninger snart ville ta slutt. Tre forskjellige leteekspedisjoner ble sendt ut i 1848. Ingen av disse fant så
mye som et spor etter Franklin. Først i 1850 gjorde man
funn. Flere båter var da sendt ut fra England for å lete,
og man fant rester etter skipsutstyr, klær og hermetikkbokser på Devon Island. Flere benfragmenter ble også
funnet. Deretter ble det funnet tre graver på Beechey
Island. Navnene på gravsteinene levnet ingen tvil om at
det dreide seg om Franklins menn. I 1859 ble det funnet
en livbåt med to skjeletter i og en varde med et notat.3
Ut fra dette kunne man rekonstruere den sannsynlige
ekspedisjonsruten og hendelsesforløpet: Franklins ekspedisjon hadde frosset fast i pakkisen og blitt nødt til
å overvintre på Beechey Island vinteren 1845-1846. Der
hadde tre av mannskapet omkommet og blitt begra-
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vet. I 1846 kom skipene seg sannsynligvis fri av isen og
fortsatte ferden et stykke vestover. Imidlertid frøs de fast
igjen og mannskapet ble tvunget til nok en overvintring.
I april 1848 ble skipene forlatt. Det var da kun 105 overlevende igjen. Sir John Franklin er anført å ha omkommet 11. juni 1847. Avslutningen var sannsynligvis en
desperat ferd til fots over fastlandet, i håp om å kunne
følge Back River til sivilisasjonen i Fort Resolution. De
siste sporene av ekspedisjonsmedlemmer ble funnet ved
munningen av Back River.
Ekspedisjoner hadde vært i de samme traktene flere
ganger før den fatale Franklinekspedisjonen. Ingen
hadde lidd på langt nær så store tap. Begge Franklins
skip var spesielt utstyrt for å kunne tåle en ekspedisjon
til Arktis. De hadde fått installert sentralvarme med
tanke på den sterke kulden, skrog og dekk var blitt
forsterket med flere lag eik og stål for å kunne brøyte
seg frem gjennom isen, og en dampmotor med skrupropell var blitt installert i hvert skip for å hjelpe på
fremdriften gjennom isen når vinden var utilstrekkelig
for seiling.4 Ekspedisjonen var velutrustet og benyttet
også avansert teknisk utstyr etter tidens standard. I The
Times sto følgende å lese før ekspedisjonens avreise:
The Lords Commissioners of the Admiralty have, in
every respect, provided most liberally for the comfort
of the officers and men of an expedition which may,
with the facilities of the screwpropeller , and other
advantages of mothern science, be attended with
great results.5

Med såpass gode forutsetninger, hvordan kunne det ha
seg at det gikk så katastrofalt dårlig? Nysgjerrigheten
har vært stor og fremdeles går spekulasjonene høyt.
Kulde, sykdom, sult, uflaks med været, motortrøbbel
og uheldige valg underveis er alle sannsynlige faktorer
som virket sammen til at det endte med døden for alle.
Likevel virker det å være en enorm interesse for å finne
den enkeltfaktoren som kan ha vært avgjørende i årsakskjeden. På 1980-tallet ble det på bakgrunn av analyser
av menneskelevninger fremsatt en teori om at blyforgiftning av mannskapet kan ha bidratt til ekspedisjonens endelikt. Flere andre medisinske tilstander har
også vært trukket frem som mulig avgjørende. Jeg vil i
det følgende beskrive hovedteoriene rundt ekspedisjonens skjebne og kort diskutere dem.
Skjørbuk
Skjørbuk var en velkjent sykdom på sjøreiser på 1800tallet. Sykdommen skyldes mangel på C-vitamin. Cvitamin finnes blant annet i frisk frukt og grønnsaker,
matvarer det gjerne var dårlig tilgang til på lengre sjøreiser. Mangel på C-vitamin fører til problemer med
dannelsen av bindevev i kroppen. Dette gir symptomer
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i form av blødninger i underhuden og fra tannkjøttet,
leddsmerter og problemer med sårtilheling. Ubehandlet kan skjørbuk være dødelig.6 På Franklins tid var det
kjent at frukt og grønnsaker beskyttet mot skjørbuk,
men man visste ikke at dette var på grunn av C-vitaminet. Vitaminene ble oppdaget først i 1912.7 Imidlertid
visste man å ta forholdsregler mot skjørbuk på sjøreiser.
Så tidlig som i 1747 hadde sitronsaft vært foreskrevet
som forebyggende middel.8 Også Franklins ekspedisjon
tok slike forholdsregler, forsyningslisten for HMS
Erebus viser at flere tønner sitronsaft ble lastet om bord
på skipet. Selv om mengden C-vitamin i sitronsaften
kan ha blitt redusert over tid, er det ikke grunn til å tro
at Franklins ekspedisjon ble hardere rammet av skjørbuk enn andre sjøreisende på den tiden.
Botulisme
Hermetisering av mat var en relativt ny teknologi på
midten av 1800-tallet. Metoden ble funnet opp av den
franske konditoren Nicholas Appert i 1810.9 Dette var
noe som gav nye muligheter for oppbevaring av mat
på lange sjøreiser og var således særlig attraktivt for
militært bruk. Den britiske marinen hadde begynt å
prøve ut hermetisert mat i 1813.10 Forutsetningen for at
hermetisert mat holder seg spiselig over lang tid, er at
bakterier og bakteriesporer fjernes fra maten før hermetikkboksen forsegles. Dette gjøres ved oppvarming
av maten. Standardbehandlingen er å varme opp maten
til 121 grader Celcius i tre minutter. Den tidlige hermetikken ble ikke varmet til tilstrekkelig høy temperatur,
men bare kokt. Den hadde derfor sannsynligvis dårlig
holdbarhet. Etter hvert fant man at oppvarmingen
kunne gjøres bedre ved hjelp av trykkoker.11 Dersom
maten ikke er varmebehandlet tilstrekkelig før forsegling, risikerer man at mikroorganismer overlever og
formerer seg i boksen. Dette kan gjøre at maten råtner
og blir uspiselig. En særlig fryktet mikroorganisme i
mat er Clostridium Botulinum som ofte finnes i jord og
kompost. Denne kan forårsake sykdommen botulisme
ved produksjon av en nervegift som lammer musklene
i kroppen og etter hvert også åndedrettet. Det er ikke
alltid mulig å lukte botulinumgift i maten, den kan
virke upåfallende. Hermetikk utgjorde en stor del av
Franklinekspedisjonens matforsyninger. I sin bok Ice
Blink argumenterer Scott Cookman på en overbevisende måte for hvordan botulisme kan ha vært et problem
for Franklinekspedisjonen.12 Han beskriver hvordan
leverandøren av hermetikken til marinen, Stephan
Goldman, sannsynligvis var slurvete i tilberedningen
for å spare penger på produksjonen. Han leverte maten
til ekspedisjonen for en uvanlig lav pris og i større beholdere enn det som opprinnelig var avtalt. I tilberedningen av større hermetiske beholdere er det sannsynlig
at oppvarmingen av maten i kjernen av boksen ikke
ble tilstrekkelig. Dette kan ha medført at Clostridium
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Botulinum forsatte å leve inne i hermetikkboksen.
Likevel, som Cookman også selv bemerker, ville den
hermetiserte maten etter all sannsynlighet ha blitt kokt
ved tillaging om bord. Dette ville i så fall uskadeliggjort botulinumtoksinet. Problemer med botulisme
kan imidlertid ha oppstått når mannskapet ble nødt
til å forlate skipene og begi seg til fots videre. Mulighetene for koking av mat var da sannsynligvis mindre.
Det kan ikke utelukkes at botulisme eller annen form
for matforgiftning kan
ha bidratt til å svekke
ekspedisjonsmedlemmene raskere på sin
strabasiøse tur gjennom
isødet. På den annen
side var utsiktene for en
heldig utgang uansett
svært små da mannskapet kom til avgjørelsen
om å forlate skipene.

Sir John Franklin.
Kilde: Wikimedia
Commons.

Cookman mener botulisme er sannsynlig fordi
mye av råvarene kan ha
vært dårlig vasket og
hadde rester av jord på
seg. Det kan naturligvis ikke utelukkes
at botulisme ble det
dominerende problemet,
men kanskje er det mer
sannsynlig at maten ble
ødelagt på andre måter.
Antropologen Owen Beattie fant i forbindelse med
sine undersøkelser av området der ekspedisjonen hadde
gått i land rester av hermetikkbokser der loddesømmen
var ufullstendig og ikke nådde helt opp til topp og
bunn på boksen.13 Dette kan også ha vært en måte for
Goldman å oppnå en raskere og billigere produksjon av
hermetikk på. Dette kan ha gjort boksene sårbare for
skader og gjort at luft lett kan ha kommet til. I så fall
er det mer sannsynlig at maten råtnet og at mye av den
gikk tapt. Dermed kan sult heller enn botulisme ha blitt
hovedkonsekvensen av den dårlige hermetikken.
Blyforgiftning fra hermetikk
Hermetikken kan ha gitt flere problemer. I 1981 ledet
professor i antropologi Owen Beattie nok en ekspedisjon på leting etter forklaringer om Franklinekspedisjonen. Målet denne gangen var å bruke moderne rettsantropologiske metoder for å undersøke levningene.14
Det første som ble gjort var å undersøke ulike benfragmenter som var blitt funnet på King William Island.
Det viste seg at benrestene inneholdt ekstremt høye
nivåer av bly.15 Blyinnholdet i skjelettrestene etter
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Franklins mannskap var 228 parts per million (ppm)
sammenliknet med 22-36 ppm i andre bein funnet på
samme sted, antatt å stamme fra innfødte eskimoer.16
Blyforgiftning hos mennesker påvirker fortrinnsvis
blodet, nervesystemet og nyrene. Ved akutt forgiftning
er magesmerter/kramper vanligste symptom. Ved kronisk forgiftning skjer akkumulering av bly i kroppen
gradvis. Hovedsymptomer er da vanligvis slapphet på
grunn av anemi (blodmangel), lammelser
i armer og ben og
forvirring og nedsatt
konsentrasjonsevne på
grunn av påvirkning av
hjernen.17 Absorbsjon
av bly til kroppen skjer
lettest via lungene, ved
inhalasjon av blyholdig
damp. Herfra absorberes mellom 30 og 90%
av blymengden. Fra
fordøyelseskanalen
absorberes ca. 10% av
det blyet man inntar.18
Bly akkumuleres i
skjelettet, og dette
inneholder vanligvis
40% av kroppens blyinnhold. Halveringstiden for bly i skjelettet
er ca. 20 år. Dette vil
tjene som et depot som
stadig vil frigjøre bly til bløtvevene i kroppen. Blyinnhold i kroppens bløtdeler har en halveringstid på ca. 30
dager.19 Blyforgiftning av ekspedisjonsmedlemmene
kan absolutt tenkes å ha svekket deres fysiske yteevne
i betydelig grad. Ikke minst kan en slik påvirkning ha
gjort dem i dårligere stand til å ta rasjonelle valg og
avgjørelser, noe som kan ha hatt stor betydning i en
ekstrem situasjon som den de befant seg i.
Det kan innvendes at den generelle eksponeringen for
bly i England på midten av 1800-tallet sannsynligvis
var betydelig høyere enn det den er nå, og helt sikkert
høyere enn den var for en eskimo som levde i canadisk
Arktis.20 Blysalter var tilsatt i noen matvarer, vin og
sider ble ofte tilsatt bly for å bedre kvaliteten og man
fikk i seg bly fra tekanner og stentøy med blyinnhold
i belegget.21 Høyt blyinnhold i skjelettet kunne skrive
seg fra høy eksponering for bly over tid, og mye av
dette kan ha samlet seg opp i tiden før ekspedisjonen.
Blyinnholdet i skjelettene burde ideelt sett ha vært
sammenliknet med skjeletter av mennesker som levde
i England i samme periode som ekspedisjonsmedlem-
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mene, og ikke med eskimoer, som levde i et helt annet
miljø. Det som er avgjørende for hvor mye symptomer
blyforgiftning gir, er blyinnholdet i blodet. Hva dette
var hos medlemmene i Franklinekspedisjonen, vil vi av
naturlige årsaker aldri få vite. For å komme noe nærmere en avklaring, ble de tre likene som var begravet
på Beechey Island gravd opp og analysert av Beattie og
hans medarbeidere. Man fant der svært høyt innhold av
bly også i håret og i bløtvevet, noe som tyder på at mye
bly må ha blitt inntatt i
løpet av ekspedisjonen.22
Ut fra det høye nivået bly
i skjelettet, er det gjort
estimater som sannsynliggjør at blyinnholdet
i blodet sannsynligvis
også var svært høyt.23 For
øvrig ble det gjort funn
som tydet på at tuberkulose, lungebetennelse og
skjørbuk var bidragende
dødsårsaker hos de tre
mennene som hadde blitt
begravet der i 1846. Det er
ikke mulig å avgjøre med
sikkerhet i hvor stor grad
ekspedisjonsmedlemmene
var påvirket av blyet de
hadde i kroppen, men
et høyt innhold både i
skjelett og hår kan absolutt sannsynliggjøre at
blyforgiftning var med på
å svekke deres yteevne.

vært så stor som antatt. Battersby argumenterer med
at det ikke finnes bevis for blyforgiftning på andre ekspedisjoner, selv om hermetikk ble brukt av de fleste av
den britiske marinens skip på den tiden. Han peker på
en annen mulig kilde til blyet. Skipene HMS Terror og
HMS Erebus hadde i forkant av turen fått installert en
vanndestillator som kunne fremstille drikkevann av sjøvann.27 Rørene til en slik destillator ville etter all sannsynlighet ha vært laget av bly. Nye blyrør frigjør mer bly
til vannet enn gamle blyrør. Etter hvert danner det
seg et belegg av bl.a. kalk
fra vannet på innsiden av
røret, og dette beskytter
mot frigjøringen av bly.
Varmt vann og vanndamp
vil også frigjøre mye mer
bly enn det kaldt vann
gjør. På denne måten kan
store mengder bly ha blitt
frigitt til drikkevannet
som ble destillert på de to
skipene.

”Det syntes altså
å være avklart at
ekspedisjonsmedlemmene
hadde fått i seg
store mengder med
bly. Men hvor hadde
det kommet fra?
Beatties teori var
at blyet kom
fra hermetikken.”

Det syntes altså å være avklart at ekspedisjonsmedlemmene hadde fått i seg store mengder med bly. Men hvor
hadde det kommet fra? Beatties teori var at blyet kom
fra hermetikken. Hermetikkboksene hadde vært loddet
med en legering av tinn og bly, blyinnholdet var på over
90%.24 Blyet herfra var i direkte kontakt med maten og
kan ha gitt den et høyt blyinnhold. 25 Franklinekspedisjonen hadde med seg over 20 tonn hermetikk av denne
typen.
Blyforgiftning fra vannrør
Teorien om hermetikken som hovedkilde til blyet er
senere blitt utfordret. Matkjemikeren og vitenskapshistorikeren K.T.H. Farrer og arkeologen og økonomen
William Battersby har argumentert mot dette i to artikler.26 De mener det vanskelig kan sannsynliggjøres at
mengden hermetisk mat som ble inntatt kan ha bidratt
til så høye verdier av bly at det kan ha gitt symptomer
på blyforgiftning. Farrer mener også at mengden bly
som kom over i den hermetiserte maten ikke kan ha

Irrasjonell oppførsel?
En interessant vinkling på
ekspedisjonsmedlemmenes oppførsel har historikeren Daniel Lord Smail
i sin bok Deep History:
The architechture of Past
and Present. Her forsøker
han å argumentere for at
avhengighet av materielle ting har blitt inkorporert i
menneskelig kultur. Som et eksempel på dette viser han
til hvordan mennene i Franklinekspedisjonen fraktet
med seg mengder av tilsynelatende unyttige ting da
de forlot skipene. I 1859 ble det funnet en livbåt med
to skjeletter i på King William Island. De overlevende
fra ekspedisjonen hadde åpenbart trukket livbåten
over isen på vei mot Back River. Det overraskende var
mengden utstyr som ble funnet i og rundt livbåten.
Det ble funnet fem gullklokker spredt omkring, sølvtøy
med monogrammer, mengder med klær, åtte par støvler,
silkelommetørklær, såpe, kammer og en tannbørste. I tillegg fant man seks bøker: fem Bibler og et eksemplar
av den populære viktorianske romanen The Vicar of
Wake-field.28 En del av tingene, som klær, sko og redskaper hadde åpenbar nytteverdi. Verdigjenstandene som
gullklokkene og sølvtøyet var kanskje tenkt å kunne
komme godt med som byttemiddel i et eventuelt møte
med eskimoer. Mindre forståelig er det at menn truet
av sult og utmattelse valgte å slepe med seg bøker
over isen. Smail argumenterer altså for at dette viser
hvordan tingene har blitt en del av menneskelig kultur.
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Sett i lys av sannsynlig blyforgiftning, er det imidlertid
ikke sikkert mennenes oppførsel kan brukes til støtte
for Smails teori. Kanskje var det heller effekten av bly
på nervesystemet som førte til irrasjonelle avgjørelser
som å slepe med seg bøker. På den annen side er det
noe rørende i å slepe med seg en sentimental roman
helt til det siste. The Vicar of Wakefield kom ut i 1766 og
ble raskt en av de mest populære romanene i England.
Den handler om engelsk dagligliv og bryllupsforviklinger. Før 1845 hadde den kommet i en rekke utgaver og
boken refereres til både i Middelmarch, Emma og David
Copperfield.29 Den kan oppfattes som et uttrykk for noe
svært britisk.30 Kanskje var det denne forbindelsen med
hjemlandet som gjorde at mennene tok boken med seg,
uten at vi skal avskrive denne handlingen som forvirret
og irrasjonell. Mer usikkert er det hvor sanne de fant
ordene som innleder kapittel seks: «No situation, however wretched it seems, but has some sort of comfort
attending it».31
Konklusjon
Mye er fortsatt ukjent når det gjelder hva som skjedde
med Franklinekspedisjonen. De materielle funnene
gjort i etterkant kan imidlertid sannsynliggjøre at sykdom, og blyforgiftning spesielt, kan ha påvirket ekspedisjonens skjebne i negativ retning. Fortellingen om
hvordan man gravde opp 138 år gamle lik og sto ansikt
til ansikt med fortidens mennesker er uhyggelig, men
samtidig fascinerende lesning.32 Samtidig er det uttrykk
for den sterke nysgjerrigheten som driver oss til å finne
en forklaring på hvorfor noe gikk galt.
I mitt møte med pasienter må jeg ofte forholde meg til
teorier om at årsaken til en sykdom er eksponeringen
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for et kjemisk stoff eller et metall i miljøet. Av og til
kan det sannsynliggjøres at så kan være tilfelle, kanskje
oftere ikke. Det er overraskende hvor sterk denne
overbevisningen kan være og at man stiller seg helt
avvisende til andre mulige forklaringer. Hvorfor det er
slik, er naturligvis en kompleks diskusjon som jeg ikke
har tenkt å gå inn på i full bredde her. Personlig tror
jeg noe av grunnen til dette kan være at en årsaksfaktor i miljøet i stor grad fritar enkeltindividet for
ansvar for sin egen sykdom. Det er lettere å forholde
seg til en «ytre fiende» enn å ta inn over seg at noe ved
ens egen genetikk eller adferd kan ha vært hovedårsak til utvikling av sykdom. Kanskje kan dette også ha
sammenheng med at rask teknologisk utvikling gjør
at verden oppfattes som fremmed og skadelig for oss.
Disse perspektivene kan overføres også til hvordan vi
tenker om Franklinekspedisjonen. Ved å fokusere på
teorien om blyforgiftning, fritas ekspedisjonsmedlemmene for noe av det personlige ansvaret ved eventuelle
dårlige avgjørelser underveis. 33 De blir i stedet ofre for
den moderne teknologien. Man kan la seg rive med av
Beattie når han hevder at:
It is sadly ironic that Franklin’s expedition, certainly
one of the greatest seafaring expeditions ever launched, carrying all the tools that early industry and
innovation could offer, should have been mortally
wounded by one of them.34

Når alt kom til alt, var det kanskje metallet som avgjorde kampen mellom mennesket og naturen: De
tidligere krigsskipene fraktet fremdeles dødelig bly. ✤

N O T ER
1

Sitert etter Beattie, Frozen in time, s. 78.

2 Terror betyr frykt, Erebus betyr mørke.
3 Hele dette avsnittet bygger på Beatties fremstilling, Beattie
Frozen in time, s. 47-105.
4 Bayliss, «Sir John Franklin’s last arctic expedition: A medical
disaster», s. 151.
5

The Times 12 May 1845, gjengitt i Beattie, Frozen in time, s. 35.

6 Up to date: søkeord «scurvy».
7 Cookman, Ice Blink, s. 44.
8 Cookman, Ice Blink, s. 46 og Beattie, Frozen in time, s. 15.
(Refererer til: Lind, James. A treatise on scurvy, utgitt 1753).
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9 Wikipedia: Hermetikk. http://no.wikipedia.org/wiki/
Hermetikk.
10 Beattie, Frozen in time, s 22 .
11 Autoklaven ble funnet opp i 1870 (http://no.wikipedia.org/
wiki/Hermetikk).
12 Cookman, Ice Blink, s. 108-173.
13 Beattie, Frozen in time, s. 236.
14 Beattie, Frozen in time, s. 105-106.
15 Beattie, Frozen in time, s. 140.
16 Bayliss, «Sir John Franklin’s last arctic expedition: A medical
disaster», s. 152.
17 Amundsen, Næss et al, «Blyforgiftning – en oversikt», s. 1474.
18 Amundsen, Næss et al, «Blyforgiftning – en oversikt», s. 1473.
19 Moen, Kjemiske helsefaktorer, s. 218.
20 Farrer, «Lead and the last Franklin Expedition», s. 400.
21 Farrer, «Lead and the last Franklin Expedition», s. 400.
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Bokmeldinger
Tore Skeie:
A LV ER LIN G SSON :
F ORTELLIN G EN OM EN A D EL SM A NNS U N D ERG A N G
Anmeldt av Even Gulbrandsen

Sigrid Krohn Eide, Tonje Finvold Lacher, Ingrid Lamark,
Louna Lehto og Sigrun Sæbø Åland (red.):
Fa r li g f em i n i n !
30 å r m ed F M - i n i s m e på r ad i O r a k el
Anmeldt av Ingeborg Amadou Fossestøl

Eirik Vassenden:
N o r s k v i tali s m e .
Li t t er at u r , i d e o l o g i o g li v s dy r k i n g 1 890 – 1 940
Anmeldt av Morten Haave

Margit Løyland:
H o llen da rt i da i N o rg e 1550 – 1 7 50
Anmeldt av Aslak Kittelsen

Fløytespillende gutt,
malt av Judith Leyster (1609-1660).
Henger i Nationalmuseum, Stockholm.
Kilde: Wikimedia Commons.
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Bekjentskap med en svunnen tid
A lv E rlingsson : F ortellingen
om en adelsmanns undergang
Tore Skeie
Spartacus Forlag, 2009

H

istorisk er det liten tvil om at storhetstid og undergang ofte følger hverandre som uadskillelige ledd.
Eksemplene er mange og fortellingene ofte fylt av
store kontraster. Fornemme høyder glir over i jammerlige og
gudsforlatte daler. Slik er også historien om adelsmannen Alv
Erlingsson, som endte sitt liv i Helsingborg i 1290. Veien er kort
fra de ypperste kretser i datidens Norge, til landsforvisning, flukt,
ydmykelse og en æreløs død.
Tore Skeie er en ung og fremadstormende norsk forfatter. Han
har master i historie fra Universitetet i Oslo og vant Spartacus’
skrivekonkurranse i 2008. Hans imponerende fortellerkunst
gjør denne historien til noe helt spesielt. Særlig dyktig er Skeie
til å sette sammen bokens mange små historier til én sammen
hengende og levende fortelling. Boken er bygd opp omkring
Alv Erlingssons liv, og følger dette i en form for kronologi. At
det første leseren møter er Alvs siste dag, setter likevel en fin vri
på historien. Hele boken igjennom vil man som leser stille seg
spørsmålet: Hvordan kan et så tilsynelatende vellykket liv ende
opp slik Skeie skildrer i de innledende sidene? At dette spørsmålet henger i luften til langt ut i boken, gjør enkelthendelsene
underveis mer spennende. Man sitter med en følelse av at nå
må lykken snart snu, noe den ikke gjør før nesten mot slutten.
Leseren vil konstant lete etter hva som gjorde at Alvs liv ble

snudd på hodet. Det er umulig ikke å la seg rive med, og Skeie
har gjort en glimrende jobb med å bygge opp historien nærmest
som en kriminalroman.
Leseren tas med på en reise inn i den norske middelalderen, der
Alv både fungerer som hovedperson og som et utgangspunkt for
å beskrive de utfordringene datidens maktpersoner måtte ta stilling til. Slik viser Skeie hvordan maktstrukturene på 1200-tallet
fungerte, på mange måter en salig blanding av enkeltpersoners
valg og personlighet, andre lands interesser og en rekke tilfeldigheter. Selv om kildematerialet boken bygger på langt fra kan sies
å fortelle den hele og fulle sannhet om Alv Erlingssons liv, har
Skeie klart å trekke ut det som må sies å være essensen av det
som er bevart. Alvs topp- og bunnpunkter som norsk adelsmann
representerer nok både hans eget liv og mange andre i liknende
posisjoner. Skeie gir klart uttrykk for at det finnes mange deler vi
aldri vil få svar på, en innrømmelse jeg mener hever fortellingen
mange hakk. En slik bok har absolutt rom for antagelser og tidvis
gjetning, men det viktige er at Alvs livsløp er satt sammen ut
fra det som ansees som de beste kildene fra samtiden, herunder
sagaer, diplomer, annaler og krøniker.
Som nevnt er Alv Erlingssons endelige skjebne aldri en hemmelighet i Skeies fortelling. Bildene av en naken og ribbet mann
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radbrekket på et kjerrehjul følger oss gjennom hele boken. Han
ble henrettet med et ritual som hadde som hensikt å frata han
alt han hadde blitt gjennom sitt liv. Alvs kropp skulle ødelegges
foran hele byens skue, og slik virke både som en forestilling og
en advarsel: «Slik skulle han dø æreløs og patetisk og navnet og
ettermælet ville ødelegges» (s. 11). Det er likevel ikke Alvs brutale
død som gjør boken interessant. Som leser blir man trukket inn i
en tid og verden som for de fleste er relativt ukjent, men samtidig
så nær. Underveis kjenner vi oss igjen i landskaper som fortsatt
er en stor del av vår hverdag. Spesielt drømmer man seg bort
i Norderhovs (et tettsted i dagens Ringerike) fruktbare natur,
der trell, husmann og storkar levde i en evig og tilsynelatende
uforanderlig avhengighetsrelasjon. Tornberghuset og dens slekt
sørget for livsgrunnlaget til sognets folk. Horisonten er likevel
større enn dette. Makt og ære var drivkreftene i samfunnet, og
kampen om herredømmet over landet var stormennenes og folkets historie.
Navnene kjenner vi godt. Håkon Håkonsson, Magnus Lagabøte
og Håkon Magnusson. Alle trer de ut av sine hvilesteder og gir
oss ett innblikk i feidene, familie-tumultene og dystre, men store
skjebner. I denne sammenhengen står adelshuset Tornberg noe
i skyggen, og Tornberghuset ville ikke fått den samme plassen i
historien uten hendelsene som preget Alv Erlingssons liv. Hans
far var riktignok en sentral mann i 1200-tallets politiske Norge:
Han var både lendmann og baron, og var blant annet til stede i
Magnus Lagabøtes bryllup. Tidlig i sitt liv var han langt fra den
mest fremstående, men vennskapet til Håkon Håkonsson og
Magnus Lagabøte gjorde at han etter hvert ble en av relativt få
menn med posisjon til å påvirke landets videre skjebne. Det er
denne rollen Alv arvet. Han overtok en stand og anseelse som
var få forunt, med ansvar og innflytelse langt utenfor Norderhovs grenser. Slik ble han kjent og respektert, lyttet til og aktet.
I kortene ligger det likevel en skyggeside. Alvs far levde lenge.
Hvorvidt dette var en glede eller en byrde for Alv vil aldri bli
besvart, men det er ingen tvil om at han som person ikke fikk
mulighet til utfolde seg helt fritt før faren var ute av bildet. Selv
om Alv satt ved kongens bord, deltok i møter med nabolandenes
overhoder og ble tatt inn i det ypperste selskap i ung alder, kan vi
ane en bremsekloss i farens tilstedeværelse.
Det er likevel ikke dette som bandt ham fast til kjerrehjulet i
Helsingborg. Maktens sentrum, kongehuset, viste seg å være et
lunefullt sammensurium av solide, men uberegnelige intriger.
Konflikter der hele Nord-Europas elite spilte kort med hverandres skjebne, satte Alv på prøve. Hansaforbundets tallrike
kontakter opptrådde som en mektig faktor. Den skotske og
engelske tronen ble viklet inn, det samme ble den danske og
svenske. Overalt hersket en uoversiktlig og utydelig maktstruktur, der familiemedlemmer, gamle og nye allierte og store
handelsinteresser ble bundet sammen og revet i fra hverandre i
en håndvending. Økonomisk vinning, ære og politisk lureri er
kildene til det spillet vi blir vitne til. I sentrum av det hele finner
vi Alv Erlingsson. Han herjet de danske kystbyene, kom på kant
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med den norske kongefamilien, tapte sitt livs viktigste slag og
endte sitt liv som en fryktet sjørøver.
En slik kort introduksjon yter ikke rettferdighet til en av
1200-tallets mest spennende skikkelser. Nettopp derfor er Tore
Skeies bok til stor glede. Gjennom 300 sider bindes kjente og
ukjent navn sammen til en rivende og fengslende helhet.
Norderhov og Tornbergslekten ligger hele tiden fremme i leserens bevissthet, og med Skeies formidlingsevne skal det ikke
mye fantasi til for å leve seg inn i de mange skjebnene. Sammen
med Alv Erlingssons spennende liv får vi også et opplysende og
tankevekkende innblikk i vår egen nasjons middelalderhistorie.
Skeies evne til å skildre dagliglivet, personene, omgivelsene og
samtidig føre oss med på intense og velformulerte høydepunkter,
er imponerende. Mitt største ankepunkt er at historiens tempo
øker etter Alvs nederlag og påfølgende rømning. Kanskje kunne
de siste bitene av adelsmannens liv vært gitt mer plass? Hendelsene hadde utvilsomt tålt femti ekstra sider. Det kan også stilles
spørsmål ved hvorvidt Tornbergslektens innflytelse burde vært
mer nyansert gjennom flere sidesprang til de andre store adelsfamiliene. Jeg lar likevel ikke dette sette en stopper for en flott
leseopplevelse. Tore Skeies Alv Erlingsson: fortellingen om en
adelsmanns undergang er en bok vel verdt å lese. ✤
Ev en G ulb r a n d s en
Masterstudent i historie, UiO
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Tretti år med kvinneradio i bokform
Farlig feminin ! 30 år med
F M - inisme på radi O rakel
Sigrid Krohn Eide, Tonje Finvold Lacher, Ingrid Lamark, Louna Lehto og Sigrun Sæbø Åland (red.)
Spartacus Forlag, 2012

I

2012 fylte radiOrakel tretti år. Tretti år med kvinneradio ble
markert med bok: Farlig Feminin! 30 år med FM-inisme på
radiOrakel. Det er et viktig stykke mediehistorie som skrives. RadiOrakel var verdens første kvinneradio, og gjennom flere
tiår har den beskjeftiget seg med saker som andre radiokanaler
ofte har latt ligge. Vold mot kvinner, kvinners situasjon hjemme,
på jobb, i organisasjoner og i idrett. Hva er det som er spesielt
med radiOrakel? Hva har radiokanalen betydd i det norske mediebildet og hva er det som gjør at den har holdt stand i tretti år?
Helt siden radiOrakel brøt eteren for første gang i oktober 1982
har radiokanalen vært et sted for samfunnsdebatt og musikk, og
ikke minst har det vært et sted der veldig mange damer, og en del
menn, har fått lage feministisk radio.

de deler hus med? Her beskrives politirazziaen i radioens lokaler,
og Jannicke Skrinde Heier skriver om veien fra Blitz til programlederstolen i radiOrakel. I del tre og fire tar flere bidrag for seg
feminismen og musikken som hele veien har gjennomsyret kanalen – radiOrakel har satt dagsorden og gitt kvinnelige intervjuobjekter og musikere plass og oppmerksomhet de kanskje ikke
ville fått ellers. Louna Lehto skriver om de mange ulike formene
for feminisme som radiOrakel beskjeftiger seg med, Signy Fardal
skriver om å være feminist i et motemagasin, og Arne Berg skriver om «den andre musikken». I siste del fortelles historiene om
radioens betydning utenfor studio: oppstarten av kvinneradio i
Uganda, utdanningen av kvinnelige teknikere, selvtilliten mange
av radioens frivillige er blitt utstyrt med.

Farlig feminin! er delt inn i fem deler. Boka inneholder 29 bidrag
av 22 forskjellige bidragsytere (sytten damer og fem menn!).
Bidragene er korte og er hele veien illustrerte med fotografier fra
radioens tretti år lange historie. I første del beskrives oppstarten:
hvor kom idéen om en kvinneradio fra? Hva skulle radioen være?
Rita Westvik intervjues og bokas redaktører skriver om horekundesaken i 1983, som virkelig satte radiOrakel i søkelyset. Det
skrives om tekniske utfordringer og om å lage radio med en
gjeng amatører. I del to er det radiOrakel og Blitz som beskrives
– hvilket forhold har radiOrakel til de opprørske blitzerne som

Da radiOrakel gikk på lufta første gang var Kåre Willoch statsminister. Hans regjering sto for «frislippet på eteren» (s. 30):
Statskanalen kunne vente seg konkurranse fra et stort antall nærradioer. Et stort overskudd fra Kvinnekulturfestivalen på Kalvøya
i 1979 var øremerket Aksjon Kvinnekultursenter, og det var her
idéen om en kvinneradio dukket opp. Konsesjonssøknaden ble
sendt og innvilget, og søkerne listet opp saker de ville sette på
dagsorden: kvinner og arbeidsliv, vold mot kvinner, unge jenters
situasjon og lesbiskes situasjon (s. 35). I søknaden kalte radioen
seg for Oslo Kvinneradio, men behovet for et mer fengende navn
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meldte seg snart: «Så dukket det opp, et eller annet steds fra, på
pressekonferansen, akkurat i tide: radiOrakel. Med liten ‘r’ og
stor ‘O’. Et navn som vokser i bevisstheten. Fester seg. Og det
skal bli stående» (s. 37-38). Verdens første kvinneradio var i gang.
I et mylder av nærradioer skilte radiOrakel seg ut, og i 1983 fikk
de for alvor søkelyset rettet mot seg da de gikk med på å la Aksjonsgruppa mot porno og prostitusjon navngi sexkjøpere i beste
sendetid. Siden da har radiOrakel fortsatt å lage radio om ting
andre radiokanaler ikke har laget radio om – planene som ble
skissert i konsesjonssøknaden er blitt fulgt opp.
radiOrakel har gitt flere generasjoner kvinner og menn opplæring i radioarbeid, og radioen har utvilsomt gjort sitt for å
bedre kvinnerepresentasjonen i norske medier: Rita Westvik,
Signy Fardal, Ingrid Wergeland og Marte Michelet har alle vært
innom radiOrakel. Men de som har bakgrunn fra radioen har
også tatt med seg et kvinneperspektiv ut i medieverden – bevisste
holdninger til bruken av kvinnelige intervjuobjekter og artister
kan vanskelig undervurderes. Einar Lie Slangsvold skriver i sitt
bidrag om kildeminoriteten: Tretti år etter at radiOrakel gikk
på lufta for første gang er et overveldende flertall av kilder i nyhetsbildet menn. «Skal vi nå full likestilling må media ta sin del
av ansvaret», skriver han (s. 122). radiOrakels opplæring av stadig
nye folk er et skritt i riktig retning. «Jeg har aldri sluttet å rette
fokuset mot kvinner, enten det er som intervjuobjekter, mulige
kolleger, som tematikk i kunstverk eller i redaksjonelle sammenhenger. Etter mange år i en kvinneradio har det fokuset blitt en
refleks», skriver Charlotte Thiis-Evensen (s. 184). Farlig feminin!
viser frem den viktige rollen radiOrakel har spilt og fremdeles
spiller, både som radiokanal og som opplæringsarena.
Redaktørene skriver innledningsvis at de ikke har noen ambisjon om å fortelle hele radiOrakels historie. Snarere enn hele
historien om verdens første kvinneradio «er boka ei skildring av
hvordan det har vært å være en del av radiOrakel» (s. 11). Farlig
feminin! bærer heller ikke preg av å være noen historiebok som
sådan. Bidragsyterne er journalister og teknikere med bakgrunn
i radiokanalen, og de skriver for det meste om sine egne opplevelser i radiOrakel. Kvaliteten på bidragene er varierende, og
innholdsmessig er det mye av det samme som går igjen. Det
skrives om opplevelsen av å være en del av kvinneradioen i Blitzhuset og om de tydeligvis veldig sterke følelsene som trappa opp
til studio fremkaller, det er knapt et bidrag som ikke nevner den.
Det er morsomme historier som fortelles, men som leser kan
man i blant ønske at de større historiene hadde fått litt mer plass.
Horekundesaken har fått sin egen artikkel, men hvilke andre
store saker har preget radiOrakel og gjort kanalen kjent? Hvorfor
er det egentlig så viktig med en egen kvinneradio? Hva slags
reaksjoner er radiokanalen blitt møtt med i årenes løp? Samtidig
er kanskje ikke Farlig feminins format helt egnet til å ta fatt i de
større spørsmålene. Den mer enn overkommelige lengden på
bidragene og de mange bildene underveis, gjør det fremfor alt til
en bok det er underholdende å bla i gjennom.
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For gjentakelser og litt varierende kvalitet til tross: Felles for
alle bidragene er begeistringen for radioen, og troen på at det
radiOrakel driver med er viktig. «radiOrakel er som en gammel
elsker. Det var en fantastisk romanse, den betød alt mens det stod
på. Vi var mo i knærne hele gjengen. Vi kunne ikke komme tilbake til radioen i Pilestredet 30 c fort nok», skriver Tom Ottmar
(s. 55), som var med som tekniker i oppstartsårene. Og begeistringen som formidles av bidragsyterne smitter over på leseren. Mer
enn en historiebok er Farlig feminin! en hyllest til radiomediet,
til radiOrakel og alle dens medarbeidere i særdeleshet, og en slik
hyllest kan det være vel verdt å lese. I en tid der medievirkeligheten er i rask endring, er det fint å bli minnet om radioens
kvaliteter, for tretti år siden og i dag. Det er ikke så farlig om
bidragene i Farlig feminin! overlapper hverandre eller om boka
gir inntrykk av mest av alt å være skrevet for radiofolket selv (noe
som kanskje også er tilfellet), så lenge radiOrakel fortsetter å lage
radio i tretti år til! ✤
I n g eb o rg A m ad o u F o s s e s tøl
Bachelorstudent i historie, UiO
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Livskraftig vitalisme-verk
N orsk vitalisme .
L itteratur , ideologi og livsdyrking 189 0 – 19 40
Eirik Vassenden
Scandinavian Academic Press, 2012

M

ed Norsk vitalisme har HiB-amanuensis Eirik
Vassenden levert et 500 siders verk om vitalisme i
Norge fra litteraturvitenskapens ståsted. Vitalisme
vil hos Vassenden si «en holdning, en filosofi eller en ideologi
som setter instinkter, intuisjon og det irrasjonelle fremfor rasjonell tanke og sosiale kontrakter […] tendensen til å dyrke kraft
og vitalitet, oftest med utgangspunkt i livet slik det viser seg i og
gjennom naturen» (s. 13).

Nå er verken Fortid noe litteraturvitenskapelig tidsskrift, eller jeg
utdannet litteraturviter. Imidlertid er også historie et tekstfag, hvor
det slett ikke er uvanlig med litteraturanalyse som en variant av
kildebearbeiding. Fagene bør kunne derfor gjøre gjensidig nytte av
hverandres innsikter. Spørsmålet er da i hvor stor grad Vassendens
dykk i forfatterskapene til seksten vitalisme-pregede skribenter
bidrar til en bredere historisk forståelse av mellomkrigstida, som
Vassenden selv kaller for «den kanskje mest interessante – og
fortsatt mest uutforskede? – perioden i det 20. århundrets norske
litteratur» (s. 10). Om mellomkrigstida er den mest uutforskede
perioden også i historiefaget, er et spørsmål som skal få stå ubesvart. At det var et hull der som denne boka bidrar til å fylle,
synes imidlertid godt belagt. Denne bokanmeldelsen har nettopp
som formål å undersøke Norsk vitalisme som bidrag i historiefaget.

Vassendens prosjekt må være fruktbart, ikke minst på grunn av
den strategi han slutter seg til innledningsvis. Vassenden har et
«mer eller mindre historiserende» ærend, skriver han, og søker
med det å kontekstualisere, eller «rehistorisere», ei rekke forfatterskap. Dette etter mange år der litteraturkritikken har vært
preget av en «autonomiestetikkens berøringsangst for det utenomlitterære» (s. 9f ). Vassendens forsett er velklingende musikk
i historikeres ører. Selv de mest åndrike og opphøyde forfattere
hører hjemme i en sammenheng og en kontekst, med påvirkninger fra – og på – kulturen rundt.
Misjonen om å kontekstualisere bærer forskjellige frukter på
ulike steder i boka. I en del tilfeller peker Vassenden mest på impulser som sirkulerer innad i kritikerlauget; det blir redegjort for
diskusjoner skribenter i mellom. Vassenden har her måttet gjøre
et utvalg av «noen relevante samtalepartnere», skriver han (s. 51).
Dette er selvsagt riktig fra et litteraturvitenskapelig standpunkt,
så min kommentar kommer litt fra utsiden: Jeg mener at boka er
aller mest interessant når den påviser sammenhenger og påvirkninger mellom de vitalistiske skribentene og det politiske feltet –
begge veier. I hvilken grad fikk vitalismen et faktisk gjennomslag
i politikk og samfunn, eller i hvilken grad forble den en strømning for de innforståtte i kunst og skjønnlitteratur?
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Blant de tilfeller der Vassenden påviser slike sammenhenger på
en god måte, er når han trekker tråder fra forskjellige forfattere
til det perifere, men interessante Samfundspartiet som eksisterte
på 1930-tallet med Bertram Dybwad Brochmann i spissen. Olav
Duun er blant dem som har nevnt Brochmann i en passasje, og
Vassenden sammenligner dessuten politikeren med Christen
Collin, en vitalistisk filologiprofessor og allmenndebattant.
Vitalismen som disse personene sto for, fikk konsekvenser i
politikken, blant annet gjennom enkeltes kategorisering i
«‹sunne› og ‹syke› samfunnstrekk» (s. 279-282). Videre presenterer Vassenden Knut Hamsun i to kapitler, en kjent debattant i
ei rekke politiske saker. Det var trolig en sammenheng mellom
Hamsuns vitalistiske ideer og hans politiske stillingtagen, det
som etter hvert ble en sterk helling mot nazismen.
En slik helling fant man også hos flere andre diktere som
presenteres i boka, særlig Åsmund Sveen. I den sammenheng
redegjør Vassenden interessant for tendensen å ville skille dikter
og politiker, en tendens som blant kritikere oppsto lenge før
nazismen egentlig vokste fram. Hamsuns kunstneriske ferdigheter gjorde at man kunne se mellom fingrene med den politiske
aktivismen – Hamsun var «stor, men reaksjonær» som dikter,
heter det (s. 121-126). Dette er en av flere måter Vassenden
nyanserer den vitalistiske litteraturen på. Han tar tidlig opp at
vitalisme har mange negative assosiasjoner, men det at forskeren
historiserer går jo nettopp på å se kildenes egenart i stedet for å
felle verdidommer.
Også kapitlet om Tarjei Vesaas er godt. I gjennomgangen av
Vesaas' førkrigsromaner Det store spelet og Kvinnor ropar heim
peker Vassenden mot mange utenomlitterære forhold; særlig
ved å drøfte grenseoppganger mot nazistenes menneske- og
samfunnssyn, mot «den tyske blut und boden-litteraturen» (s. 381).
Det fokuset som Vesaas' førkrigsromaner har blant annet på avl,
et klart vitalistisk trekk, må vi forbinde med et norsk samfunn
som ikke var fullt ut industrialisert, og der politiske beslutninger
til dels ble fattet på grunnlag av agrare erfaringer.1 Kapitler som
dette gjør boka interessant, endatil for sosiologer, på grunn at
det trekkes fram eksempler på skjønnlitterær behandling av den
såkalte aktør-struktur-problematikken. Fra før er Tarjei Vesaas’
bøker om Per Bufast sitert i denne sammenheng på sosiologiske
forelesninger, og Vassendens bok bringer nye forfriskninger til
dette koldtbordet. Det vil si: Postulatet som Bufast-karakteren
utsettes for, «Du skal vera på [gården] Bufast all din dag», uttrykker strukturens påvirkning på individets handlinger. Resten av
kapitlet hos Vassenden handler på den annen side om hvordan
Vesaas framstiller karakteren som et subjekt med kraften til å
overskride dette, med sin refleksjon og tvil (s. 385, jf. sammenligning med Jakob Sande s. 452f ). Disse nyansene gjør kapittelet til
ett av bokas sterkeste.
Noen få steder blir det ikke belagt at det er noen tankemessig
sammenheng mellom en bestemt kulturell impuls og en skribents produkt. Om en strofe hos Kristoffer Uppdal heter det
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at den «kan bringe tankene henimot J.M.W. Turners sene og
ekspressive malerier fra 1840- og 1850-årene» (s. 224). Det er vel
og bra at Vassenden kan peke på dette, men er det noen egentlig sammenheng her? Vet vi at Uppdal ble inspirert av bildene?
Diktstrofer kan jo sikkert bringe tankene hen på mye, men det
må presenteres en direkte kobling mellom bildene og forfatteren,
for at det skal bli interessant for leseren at Vassenden tenker på
akkurat dette.
Noe annet som kunne vært forbedret visse steder, er språkføringen,
som tidvis er av den mer akademiske sorten. Dette burde man
kanskje vente når boka er utgitt på Scandinavian Academic
Press, og ikke i særlig stor grad beregnet på det allmenne publikum. Men likevel våger jeg et par kommentarer. Begrepsparet
transcendens og immanens, ikke umiddelbart tilgjengelig utenfor
faglige sirkler, vendes det stadig tilbake til (s. 146, 384, 412, 478).
Vi får høre om den «autokhtone selvskapelse» (s. 422), tropos med
mer, og som synonym for regn opptrer den oppstyltede konstruksjonen «himmelsk klimatisk instans» (s. 215). Hvorfor ikke
«celestial» i samme slengen? Her kunne altså språkbruken vært
mer jordnær – bokstavelig talt. Likevel må jeg få understreke at
språket stort sett har framdrift og flyt i seg.
Jeg spurte innledningsvis om det har noe for seg å lese Norsk
vitalisme for historikere. Vassenden ønsket nettopp å historisere
et knippe skribenter og knytte dem til samfunnsstrømninger. Det
mener jeg han gjør på en god måte; i noen kapitler enda bedre
enn andre. Boka er akademisk i sin grunntone og blir aldri folkelesning. Den er nok mest aktuell for lesere som ønsker et særlig
dypt dykk i enkelte eller flere av de forfattere som behandles,
eller folk som er spesielt interessert i den behandlede historiske
perioden 1890–1940. ✤
M o rt en H aav e
Master i historie, UiO

N oter

1

Et eksempel fra politikken: Erling Bjørnson (Bondepartiet) var saksordfører da Stortinget diskuterte Innstilling fra justiskomiteen til lov om
sterilisering m. v. i 1934. Den seinere NS-eren åpnet sin begrunnelse
for innstillingen slik: «Det er naturlig at valget til å fremlegge denne
proposisjon er falt på en bonde. For der er ingen som gårdbrukerne som
daglig kan iaktta den uhyre fordel som en gjennemført rasehygiene har
for gårdsdriften og dermed for det hele land. Dette gjelder ikke bare
buskapen, men også alle nyttevekster som landbruket er avhengig av. På
den ene siden går våre bestrebelser ut på å sikre en kraftig avlsdyktig og
ydende stamme, på den annen side å befri den for snyltedyr og ukrutt».
O.tid. 1934 s. 157 (bind 8 i Stortingsforhandlinger)
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Velskrevet om nettverk
over Nordsjøen
H ollendartida i N orge 1 5 50 – 1 750
Margit Løyland
Spartacus, 2012

S

partacus er et forlag som forstår verdien av å gi ut historielitteratur. Forlaget har blant annet gitt ut bøkene Alv
Erlingsson (2009) og Jomfruen fra Norge (2012) av Tore
Skeie, antologien Opptøyer i Norge 1750–1850 (2012) samt
en serie av biografier om sagakongene. I fjor høst forelå endelig
Hollendartida i Norge 1550–1750, som tar opp nederlendernes påvirkning på Norge. Den er skrevet av Margit Løyland, historiker
og førstearkivar ved Riksarkivet.
Nederlenderne moderniserer Norge
Hovedtemaet i boka er hvordan kontakten med nederlenderne i
perioden 1550 til 1750 har utviklet Norge økonomisk og kulturelt.
Det er knapt noen overdrivelse å si at Skandinavia og NordTyskland var nederlandsk innflytelsessfære i mye av denne perioden: Langs hele østbredden av Nordsjøen foregikk det handel
med Nederland, innvandring fra Nederland, og utvandring til
Nederland. Ikke minst i Norge hadde denne brede folkelige kontakten sterk påvirkning på lokalsamfunnene, og det er dette Løyland hovedsakelig peker på. Politikken kommer for det meste i
bakgrunnen, noe som ikke er urimelig, siden mye av denne folkelige kontakten foregikk utenom myndighetenes kontroll, noe den
illegale trelasthandelen på det tidlige 1600-tallet er et eksempel
på. Derimot er den kulturelle påvirkningen inkludert, noe som
gir et perspektiv som føles mer helhetlig enn om den ikke skulle

vært med. Kulturen er en del av historien, enten det er snakk
om tekopper eller tankegods, men utelates i mange generelle
historieverk. Løyland unngår denne utelatelsen, med stort hell.
Boka er jevnt over fint og oversiktlig disponert, og skrevet i et
vakkert, lett og ledig nynorsk med bruk av «Norge» som landets
navn i beste Kåre Lunden-stil. Like fra innledningen, der forfatteren slår fast at hollendertida «var verdt meir enn ein døyt», er
tonen lett humoristisk. Seks kapitler presenterer hvert sitt tema:
Amsterdams ledende stilling, handel og råvarer, kartlegginga av
nordområdene, bank og finans, demografi og til slutt kulturell
påvirkning. Internt er disse kapitlene disponert med ganske
mange underkapitler som presenterer ulike tema fortløpende
og litt om hverandre. Her har Løyland tatt seg friheter i forhold
til det som er gjengs i akademisk skriving, og resultatet blir noe
kåseriaktig, med en rød tråd hun stadig tar digresjoner fra, for så
å vende tilbake til. For en som er vant til skrivemåten man blir
indoktrinert i ved IAKH, er dette noe som det tar tid å bli vant
til. Når man først blir vant til det, oppleves det som en befrielse.
Reiser, kobberhandel og rosemaling
Særlig kan kapittelet «Møte med metropolen» trekkes fram.
Dette kapittelet presenterer sjøfart og migrasjon mellom Norge
og Nederland i en fin balanse mellom store strukturer og små
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historier. Mellom fakta om kaperfart (s. 142-148) og det norske
miljøet i Amsterdam finner vi også historien om både store og
små enkeltpersoner, fra generaladmiral Cort Adeler til helt alminnelige mennesker som Eli Pedersdatter fra Lista, som reiste
til Amsterdam i 1729 for å slippe straff for å føde barn utenfor
ekteskap (s. 132-133).

snakke om utenrikshandel? Hvilken plass hadde kontakten med
utlendingene i vanlige bønders hverdagsliv? Jeg har forståelse for
at dette kanskje ikke passer helt inn i ei populærhistorisk framstilling som denne, men basert på resten av boka våger jeg å tro at
Løyland kunne presentert også stoff som i prinsippet er «tørt», i
en leservennlig form.

Også utenfor dette kapittelet støter vi på interessante enkeltpersoners historier. En særdeles fascinerende historie er den om
Åsmund fra Rygnestad i Valle i Setesdal (s. 158-161). Etter tjeneste som soldat i Den nordiske sjuårskrigen, vervet han seg som
leiesoldat på kontinentet. Til slutt havnet han i tjeneste under
hertugen av Alba, altså på spansk og katolsk side i Åttiårskrigen.
Senere dro han hjem igjen, men var flere ganger tilbake i Nederlandene som handelsmann, og hjemme på Rygnestad bygde han
et treetasjes loft som han dekorerte med nederlandske malerier
med bibelske motiv.

I tillegg synes jeg Løyland med fordel kunne gjort enkelte sammenhenger tydeligere. Eksempelvis nevnes flere amsterdamske
handelsfamilier på side 90 som kontakter for Oluf Horneman,
blant dem familiene Pelt og van Gansepoel. Senere, på side 122,
nevnes Cort Adelers kone Anna Pelt. Hun var datter av kjøpmann Arnoult Pelt og Susanna van Gansepoel, men det gjøres
ikke åpenbart i teksten at hun hørte til to av nettopp de familiene
som ble nevnt tretti sider lenger fram i boka. Et annet eksempel
er at forfatteren viser kort til det norske miljøet i Amsterdam på
side 107-108, uten å vise direkte til hvilke gater som var tettest
bosatt av nordmenn. To av de aller viktigste gatene nevnes derimot på side 141 som «farlege for nye sjøfolk». Her kunne Løyland
med fordel gjort oppmerksom på at det var snakk om samme
strøk, ikke minst for å illustrere hva slags miljø nordmenn flest i
Amsterdam var del av.

Generelt presenterer Løyland mange sider ved norsk historie i
tidlig nytid som er relativt ukjente for de fleste. Et eksempel på
dette er at nederlenderne nærmest hadde monopol på norsk
kobber på 1600-og 1700-tallet. Det aller meste av kobberet som
ble utvunnet i bergverkene blant annet på Røros, ble sendt rett
fra Trondhjem til Amsterdam, og derfra ut til resten av Europa,
der norsk kobber hadde en stor markedsandel (s. 64).
Ei annen relativt ukjent side er at et kunstuttrykk som regnes for å
være erkenorsk kom til landet gjennom nederlandsk påvirkning,
nemlig rosemalinga. Ifølge Løyland var det vanlig med vevde
tepper på veggene i norske bondestuer, men på slutten av hollendertida begynte lokale kunstnere rundt om i landet å la seg inspirere av motivene de så på nederlandske kobberstikk. De rosene
og tulipanene som er gjennomgående motiv i norsk rosemaling
stammer herfra (s. 164).
Kunne vært tydeligere
Det er ikke til å unngå at ei bok som presenterer en veldig viktig
del av to hundre års norgeshistorie på rundt 180 sider ikke scorer
like høyt på alle måter. Som historieformidling er Hollendartida
mesterlig, men enkelte savn melder seg likevel. Først og fremst
savner jeg en begrunnelse av perioden 1550–1750. Jeg vil veldig
gjerne vite hvorfor Løyland har valgt å definere akkurat disse to
hundre årene som hollendertid, og ikke minst hva slags regionale
variasjoner det er snakk om. Noen deler av landet, særlig kysten
av Vest-Agder, hadde tettere og mer langvarig kontakt med
Nederland enn andre. De mange eksemplene Løyland trekker
fram fra Vest-Agder gjør at man kan dedusere seg fram til at nettopp dette området hadde en helt spesiell kontakt med Nederland. Imidlertid hadde det ikke gjort noe om forfatteren hadde
sagt dette rett ut, og kanskje utbrodert forskjellen mellom de
forskjellige landsdelene tydeligere.
Generelt savner jeg mer kontekstualisering: Hvor viktig var handel overhodet for ulike befolkningssjikt på 1600-tallet, for ikke å

Velskrevet utgangspunkt for mer forskning
De svakhetene jeg her har nevnt skader imidlertid på ingen måte
lesegleden ved denne boka. Hollendartida i Norge er ei god bok
som presenterer mye informasjon om sider ved norsk historie
som ikke har vært framme i lyset. I likhet med to andre bøker
som kom i 2012, nemlig Sølvi Sogners «Og skuta lå i Amsterdam…» og antologien Eufemia – Oslos middelalderdronning,
minner Hollendartida i Norge oss på at landet vårt også i tidligere
tider mottok sterke impulser fra utlandet. På samme måte som
forfatterne bak Eufemia demonstrerer at ei dronning av tysk
herkomst kan ha hatt vel så mye å si for Norges utvikling som en
«rotnorsk» sagakonge, minner Løyland oss på at handel og bred
folkelig kontakt med det lille landet i sør gjorde mye for å modernisere oss. For å si det med forfatterens egne ord: «[I] løpet av
dei vel to hundre åra som hollendartida varte, utvikla Norge seg
til å bli ein stor og sjølvstendig trelasteksportør og, ikkje minst,
ein stor og sjølvstendig sjøfartsnasjon» (s. 55).
Hollendartida i Norge anbefales for alle som er interessert i historie, og jeg håper at temaene Løyland tar opp er noe vi vil se mer
til i framtidig historieskriving. ✤
A s la k K i t t el s en
Masterstudent i historie, UiO

112

QUIZ

FORTID | 2/2013

Quiz
Q U I Z M A STER : Th o r S t i a n S æ t h er
Masterstudent i historie, Universitetet i Oslo

1

8

2

9

Hvilken hendelse har gitt inspirasjon til en britisk tegneserie fra 1980-tallet, og en film fra 2006? Denne hendelsen var et
mislykket forsøk på å myrde kong Jacob 1. av England og de engelske parlamentsmedlemmene under åpningen av parlamentet i
1605. Den mest kjente av gruppens medlemmer var Guy Fawkes.
Hvilke av verdens syv nye underverker ble bygget eller
påbygget på 1600-tallet? Verdens syv nye underverker var en
foreslått revidering av Antipatros av Sidons liste over verdens
syv underverker fra 140 f.Kr. Revideringen ble organisert av det
sveitsiske selskapet New Open World Corporation (NOWC)
og ble offentliggjort i Lisboa den 7. juli 2007.

3

Hva het kongen i Frankrike i perioden kardinal
Richelieu satt med det meste av den reelle makten?

4

Kun en norsk by er nevnt i Norges nasjonalsang, «Ja,
vi elsker dette landet.» Byen som er nevnt i sangen hadde dette
navnet offisielt fra 1665 til 1928. Fra 1928 tok byen tilbake sitt
opprinnelige navn. Hva heter denne byen i dag?

5

Hvilket år ble London rammet av den store bybrannen
som raste mellom 2. og 5. september dette året? Dette var tredje
gang London ble rammet av en bybrann som nesten raserte hele
byen. De to andre gangene var i 1133/1155 og 1212.

6

Hva er navnet på en av Nederlands fremste malere som
blant annet står bak oljemaleriene «Melkepiken» fra 1657/58 og
«Utsikt over Delft» fra 1660/61?

7

En av Sveriges fremste historikere fikk sitt gjennombrudd i 1988 med boken Poltava. I boken gjenskapte han, time for
time hendelsene som førte til at Karl den 12.s hær ble utslettet på
én dag i 1709. Han har også skrevet en trilogi om Trettiårskrigen.
Denne historikeren deler etternavn med den amerikanske skuespilleren som er mest kjent i rollen som seriemorderen Freddy
Krueger i filmserien Nightmare on Elmstreet. Hva er deres felles
etternavn?

Den 7. september 1631 pågikk et av de største feltslagene under Trettiårskrigen. Dette slaget var et av de viktigste
i Sveriges historie, og et vendepunkt i krigen. Gustav 2. Adolf
kan anses som en av tidenes fremste feltherrer etter dette slaget.
Hvilket slag?
Kongen av Frankrike, Henrik 4, utstedte i 1598 det
nantiske edikt (Ediktet i Nantes). Nantes er en by i regionen
Bretagne i Frankrike, og er landets sjette største by med rundt 1
million innbyggere når man tar med forstedene. Fotballklubben
FC Nantes spiller i den nest øverste divisjonen i Frankrike og
har fostret opp mange store fotballspillere som Marcel Desailly,
Didier Deschamps og Christian Karembeu. Hvem av disse løftet
pokalen da Frankrike vant VM i 1998?

10 Hannibal Sehested var en dansk statsmann og greve som
var stattholder i Norge en gang på 1600-tallet. Nevn et år han var
stattholder?

11 Denne nevnte Hannibal Sehested var delaktig i Hannibalfeiden, som var en krig mellom Danmark-Norge og Sverige.
Hva blir denne feiden kalt i de andre skandinaviske landene?

12 En mann med nesten likelydende etternavn, Francis

Sejersted, var leder for nobelkomiteen mellom 1991 og 1999.
Hvem satt før og etter Sejersted som ledere for nobelkomiteen?
Hint: Personen som satt etter var finansminister på 80-tallet og
kommunalminister på 90-tallet. Personen som satt før Sejersted
var aktiv i den kommunistiske motstandsbevegelsen i Norge
under den andre verdenskrig, har jobbet som NRK-korrespondent i Frankrike, og har skrevet biografier om Sigrid Undset og
Trygve Bratteli.

13 Én av Indias største herskere, Jalaluddin Muhammed

Akbar, bedre kjent som Akbar den Store, hersket over det
islamske Mogulimperiet frem til sin død i 1605. En annen som
døde dette året var oppdageren John Davis, som har gitt navn til
Davisstredet. Mellom hvilke to øyer ligger Davisstredet?
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14 Den nevnte John Davis prøvde flere ganger å nå

Magellanstredet. I sitt forsøk på dette fikk han den 14. august
1592 Falklandsøyene i syne. Davis ilandsteg aldri øyene, men
det gjorde kaptein John Strong for førte gang i 1690. Øyene var
imidlertid så avsidesliggende at de var uinteressante for europeiske stormakter inntil den franske sjøfareren Louis-Antoine
de Bougainville etablerte en fransk utpost, kalt Port Louis, på
Øst-Falkland i 1764. Jeg skal fram til landet hvor Port Louis er
hovedstad i dag, eller et kunstmuseum som ligger i byen Haag,
som er nesten likelydende med landet, hvor blant annet malerier
av Rembrandt van Rijn og Frans Hals pryder veggene. Navn på
land eller kunstmuseum?

15 Under slaget ved Kringen ble en skotsk avdeling av

leietropper overfalt og utslettet av et norsk bondeoppbud. Dette
såkalte «skottetoget» var på gjennomfart til Sverige. Etter slaget
ble overlevende tatt med til skottelåven på Klomstad i Kvam og
massakrert på brutalt vis. I hvilket år skjedde dette?

16 Hva heter mannen som på 1600-tallet var med på å legge
grunnlag for en moderne bibelkritikk? Han var sammen med
Rene Descartes og Gottfried Wilhelm Freiherr von Leibniz regnet som en av de store rasjonalistene i filosofien på 1600-tallet.

17 Den sistnevnte i forrige spørsmål, Gottfried Wilhelm

Freiherr von Leibniz gjorde seg bemerket blant annet som filosof, matematiker, sinolog, diplomat og advokat. Leibniz spilte en
stor rolle i europeisk diplomati og politikk på 16- og 1700-tallet
og han innehar også en stor plass i filosofiens og matematikkens
historie. Han kan beskrives som en polyhistor eller et universalgeni. Men hva er adjektivet eller substantivet som vanligvis betyr
«som snakker flere språk» og er synonymt med flerspråklighet?

18 Hva er navnet på komponisten, fiolinisten og den katol-

ske presten som i dag regnes om en de viktigste komponistene
fra barokken? Ved denne personens død var hans egen musikk
gammeldags og mye hadde gått i glemmeboka. Selv da interessen for Johann Sebastian Bach begynte å stige, ble hans musikk
ignorert. Det var ikke før på 1930 og 40-tallet at musikken hans
våknet til liv, da den franske musikkforskeren Marc Pincherle
børstet støv av manuskripter som hadde ligget på diverse slott og
klostre. Hvem var så denne komponisten?
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20 Statslederen i Venezia mellom 1311 og 1312 deler etter-

navn med en italiensk langrennsløper som har spesialisert seg på
sprint. Under OL i 2006 i Torino var denne mannen ankermann
på det italienske laget som vant gull foran Tyskland og Sverige.
Han har også en bakke oppkalt etter seg, men denne bakken omdøpte Thomas Alsgaard til Eldar-bakken under Ski-VM i 2013.
Navn på statsleder og langrennsløper?

21 Den 6. september 1620 forlot det pilgrim-transporte-

rende skipet Mayflower byen Plymouth og ankret opp nær Cape
Cod den 11.september samme år. Cape Cod er en armformet
halvøy i hvilken amerikansk stat?

22 I 1914 ble Cape Cod-kanalen gjennomført og forandret i

realiteten Cape Cod til en øy. En annen, og langt større, kanal ble
også åpnet i 1914, nemlig Panamakanalen. Visstnok skal ideene
om en kanal tvers gjennom Panama blitt snakket om allerede på
1600-tallet. Uansett, det satt en amerikansk president da kanalen
ble åpnet. Han satt fra 1913 til 1921. Hvem var de to etterfølgende
presidentene?

23 «Skilpaddeøya» eller Tortuga var et fristed for pirater i

Karibia på 1600-tallet. Det få vet, er at Tortuga faktisk er navnet
på to øyer i det Karibiske hav. Den ene øya er ubefolket, og er på
156km2, mens den andre har omtrent 25 000 innbyggere med en
utstrekning på 180km2. Hvilke to land hører disse øyene til?

24 En annen øy i det Karibiske hav er New Providence.

På denne øya ligger hovedstaden til et selvstendig land med ca.
350 000 innbyggere. Navnet på hovedstaden er også del av navnet
til en greveslekt som har hersket som konger over Nederlandene
og som storhertuger over Luxembourg. Hovedstaden deler dessuten navn med en by i den tyske delstaten Rheinland-Pfalz, og et
county i delstatene Florida og New York i USA.

25

«Berget der Oslos gamle rettersted var» er navnebakgrunnen til Galgeberg. Her ble det foretatt henrettelser
frem til 1864. Galgeberg er også endestasjon på 20-bussen som
går mellom Skøyen i vest og Galgeberg i øst. En av 20-bussens
holdeplasser er oppkalt etter en norsk konge. Hva het denne
kongens eneste sønn?

19 Venezia var i sin tid en republikk som var selvstendig i

nærmere 1000 år fra tidlig på 700-tallet til 1797. Hva var tittelen
på statsoverhodene i Venezia i denne perioden?

Svar på side 114
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Redaksjonen
H åva r d B r ed e Av en
Håvard er masterstudent og sysler med økonomisk
historie og moderne politisk historie. Masteroppgaven
tar for seg Høyres syn på statlig industrieierskap i Norge
på 1970-tallet.
H aava r d M i cha el
F o n d - G a r at hu n
Haavard er mangfoldig og ikke helt grei å bli klok på.
Som bachelorstudent ved UiO forsøker han å fokusere
på «maskuline identitets- og gruppemarkører i Vesten i
det 20.århundre». Hvorvidt han lykkes med dette er et
spørsmål besvart i fremtid.
hmfg@fortid.no
H en r i e t t e M i k k el s en H o el
Henriette ble master i historie i 2012. Hennes hovedinteresse er middelalderhistorie, og masteroppgaven
resulterte i en undersøkelse om dronning Eufemias
politiske kulturelle rolle i Norge fra 1299 til 1312.
Masteroppgavens funn har ført til flere publikasjoner
og videre prosjekter.
hmh@fortid.no
H a n n e Li n e H valby
Hanne Line er masterstudent med elsk på eldre historie, spesielt den engelske og kontinentale middelalderen, med dens skuespillere og poeter. Hun har derfor
fordypet seg i de myteomspunnede «goliardene».
hlh@fortid.no
Ole K r i s t i a n H åt v ei t
Ole Kristian er masterstudent med en tilbøyelighet for
eldre historie. Masteroppgaven handler om krigføring i
vikingtiden og borgerkrigstiden slik det blir presentert
i Heimskringla.
okh@fortid.no
M o rt en H aav e
Morten ble master i historie i 2012, og fullfører i disse
dager lektorutdannelse. Hans hovedinteresse er politiske
strømninger i de siste 150 år, gjerne motstrømspregede.
Ett eksempel er antimilitarisme, som tematiseres både
i masteroppgaven samt i artikkelen i Fortid nummer
1/2013.
mh@fortid.no

M i r i a m F i n s e t I n gvald s en
Miriam er masterstudent, og skriv om korleis reiseskildringar som kjelde kan vere med på å vise ulike
haldningar til norsk produksjon og forbruk i perioden
1780–1840.
mfi@fortid.no
A s la k K i t t el s en
Aslak er masterstudent, og veldig glad i tidlig nytid,
særlig det spennende 1600-tallet. Han arbeider med
norsk utvandring til Amsterdam 1661–1720 fra et
demografisk og kvantitativt ståsted, og har til tider blitt
beskyldt for å være positivist, ikke helt uten grunn.
ak@fortid.no
H en r i k O. Mat h i e s en
Henrik er masterstudent, og interesserer seg særlig
for politisk idéhistorie i det lange nittende århundret.
Hans masteroppgave vil handle om amerikansk imperialisme før borgerkrigen.
F RED RIKKE SKR Å MM
Fredrikke er en bachelorstudent begeistret for eldre
historie. Hun interesserer seg også for arkivfaglige
spørsmål, og kommer til å fokusere på dette videre i
utdannelsen.
Er i k To b i a s Taub e
Tobias fullfører masterstudiet i disse dager, et arbeid
med å kartlegge livet til den første og siste generalkonsul for Sverige i Christiania, J. C. Martinau (1733–1792).
Han har forkjærlighet for den tidligmoderne perioden
generelt, og i særdeleshet den svenske stormaktstiden.
ett@fortid.no
Li n n A n e t t e Th o r s en
Linn er masterstudent som finner glede i moderne
norsk historie, særlig sosialpolitiske tema. Hun jobber
med å belyse Johan Castbergs politiske virke i årene
1900–1920.
lat@fortid.no
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VEILEDNING
TIL BIDRAGSYTERE
Bidragene til Fortid kan skrives på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Innsendte bidrag blir
vurdert av redaksjonen og vi vil gi tilbakemelding og råd om bearbeidelse hvis det er nødvendig
før publisering. Vi tar i mot forskjellige typer bidrag:
• A rt i k ler o g e s s ay – lengden kan være fra seks til ti normalsider (à 2300 tegn uten mellomrom, alt
inkludert). I artikler og essay på mer enn seks sider skal det være et kort sammendrag/ingress av teksten på opptil
seks linjer.
• Ko rt t ek s t er – med en lengde mellom én og tre normalsider.
• B o k m eld i n g er o g d ebat t i n n le g g – lengden bør ikke overskride fire normalsider.
Bidraget må være skrevet i 12 punkts Times New Roman, 1 1/2 linjeavstand. Alle bidrag må inneholde tittel, forfatternavn,
samt faglig og etisk forsvarlige referanser i henhold til tekstens form og sjanger. Noter og litteraturliste plasseres nederst,
med overskriftene: Noter og Litteratur- og kildeliste. Det bør være minimum tre avsnitt pr. side, markert ved en linjes mellomrom, og minimum en underoverskrift pr. andre side. Boktitler og fremmedspråklige uttrykk og begreper skal i kursiv, eks. ad hoc.
Sitater skal alltid markeres med anførselstegn, og vi bruker i god typografisk tradisjon tegnene «». Sitater lengre enn tre linjer skal
markeres med innrykk og skriftstørrelse 10.
Referanser i teksten settes som sluttnoter med forfatterens etternavn, (eventuelt forkortet) tittel, og eventuell sidehenvisning.
Slik: Veiteberg, Den norske plakaten, s. 81‐93. Litteratur- og kildeliste redigeres alfabetisk etter forfatterens etternavn og skal
inneholde forfatterens/forfatternes navn, utgave, forlag, utgivelsessted og utgivelsesår. Titler på publiserte bøker skal settes
i kursiv, titler på artikler i samleverk eller tidsskrift skal settes i anførselstegn.
Eksempel på bok: Veiteberg, Jorunn. Den norske plakaten. Pax forlag, Oslo, 1998.
Eksempel på tidsskriftartikkel: Thaiss, Gustav. «The Conceptualization of Social Change Through Metaphor». I
Journal of Asian and African Studies, Vol. XIII. Leiden, 1978.
Merk at alle videre referanser av tidligere nevnte verk skal gjengis med forfatternavn, tittel og utgivelsesår. Forkortelser som ibid., op. cit. og liknende skal ikke brukes. Har du spørsmål underveis i skriveprosessen eller ønsker tilbakemelding før teksten er ferdig, kan du henvende
deg til oss per e-post. Både tekster og spørsmål kan sendes til fellesadressen
redaksjonen@fortid.no eller du kan ta direkte kontakt med en av oss.

✤

115

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kruttsammensvergelsen, på engelsk the Gunpowder
Plot. (Tegneserie og film er V for Vendetta).
Taj Mahal (bygd 1632-1648 (1653)) og Den kinesiske mur (påbegynt på 200-tallet f.Kr og ferdig på
begynnelsen av 1600-tallet). De øvrige underverker er Petra (storhetstid fra 400 f.Kr til 300 e. Kr),
Kristusstatuen i Rio de Janeiro (1931), Macchu Picchu
(1400-1500-tallet), Chichen Itza (Rundt år 525), Colosseum (mellom år 70 og 80 e.Kr). Pyramidene i Giza
har for øvrig en særstilling, siden de var blant de syv
orginale underverker.
Ludvig 13. eller Louis 13.
Halden (Fredrikshald mellom 1665 og 1928).
1666.
Johannes Vermeer ( Jan Vermeer).
Englund (Peter Englund og Robert Englund).
Slaget ved Breitenfeld.
Didier Deschamps.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

1642 -1651.
Torstenssonkrigen.
Før: Gidske Anderson. Etter: Gunnar Berge.
Grønland og Baffinøya. Begge to er for øvrig på topp
10 av de største øyene i verden, på henholdsvis første og
femte plass.
Mauritius eller Mauritshuis.
1612.
Baruch de Spinoza.
Polyglott.
Antonio Vivaldi (1678-1741).
Doge.
Christian Zorzi.
Massachusetts.
Warren G. Harding og Calvin Coolidge.
Haiti (180km2) og Venezuela (156km2).
Nassau (slekten Oranje-Nassau).
Magnus Berrføtt. Holdeplass: Olav Kyrres plass.

Svar til quiz på s. 112
I forrige utgivelse presenterte vi også en quiz av
masterstudent i historie Thor Stian Sæther. Dessverre
trykket vi et spørsmål og et svar som ikke stemte med
hverandre, nemlig nr. 11. Riktig spørsmål til svar nr. 11
er «Hvilke land grenser til det landet som tidligere var
kjent som Gullkysten?», og riktig svar til spørsmål 11 er
«Amy Diamond».
I forrige utgivelse presenterte vi en tekst av Bjørn
Sverre Hol Haugen, konservator NMF ved Hedmark
Fylkesmuseum og PhD-stipendiat ved Institutt for
kulturstudier og orientalske språk (IKOS).
I bidragsyterlista på baksida kom vi dessverre i skade
for å feilaktig opplyse at han er forsker ved Norsk
Bergverksmuseum.

Fortid beklager!
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Fagtidsskriftet til historiestudentene 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 il d u gi F ortid en framtid ?

A nnonsere i F ortid ?

Fortid trenger stadig skribenter som kan
bidra med korttekster, lengre artikler og
bokmeldinger – på tema eller utenfor.
Kontakt: redaksjonen@fortid.no

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

A bonnere på F ortid ?

T ema for kommende n u mmer

Et abonnement koster kr. 300,–
per kalenderår.
Studentabonnement: kr. 150,–.
Institusjonsabonnement: kr. 600,–.
Kontakt: abonnement@fortid.no

Nr. 3, 2013: Studenter i samfunnet
(Deadline: 1. august)
Nr. 4, 2013: Framtid
(Deadline: 1. oktober)

Bidragsytere FORTID nr 2/2013
Bjørn Ivar Berg
Daniel Ergo Biesenbaum
Martin Ellingsrud
Ingeborg Amadou Fossestøl
Karl-Erik Frandsen
Siv Falang Gravem
Even Gulbrandsen
Ole Kristian Håtveit
Morten Haave
Miriam Finset Ingvaldsen
Aslak Kittelsen
Kristian Reinfjord
Åmund Norum Resløkken
Anniken Sandvik
Thor Stian Sæther
Linn Anette Lund Thorsen
Nils Erik Villstrand
Eva Österberg

forsker, Norsk Bergverksmuseum
masterstudent i historie, Universitetet i Oslo
master i historie, Universitetet i Oslo
bachelorstudent i historie
lektor emeritus ved SAXO-instituttet, Københavns Universitet
stipendiat i historie, Universitetet i Oslo
masterstudent i historie, Universitetet i Oslo
masterstudent i historie, Universitetet i Oslo
master i historie, Universitetet i Oslo
masterstudent i historie, Universitetet i Oslo
masterstudent i historie, Universitetet i Oslo
rådgiver arkeologi, Akershus fylkeskommune
master i kulturhistorie, Universitetet i Oslo
master i historie, Universitetet i Oslo og lege i spesialisering
i arbeidsmedisin, Oslo Universitetssykehus Ullevål
masterstudent i historie, Universitetet i Oslo
masterstudent i historie, Universitetet i Oslo
professor i nordisk historie, Åbo Akademi
professor emerita i historie, Lunds Universitet
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