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år Fortid-redaksjonen velger tema for et kom-
mende nummer, har vi noen kriterier vi prøver 
å følge. Vi må selv finne temaet interessant, vi 
må ha troen på at studenter og fagpersoner har 

lyst og evne til å skrive om temaet, og sist, men på ingen måte 
minst, resultatet må kunne fenge våre lesere. Over 20 historie-
studenter fra Universitetet i Oslo jobber i redaksjonen for å 
skape en publikasjon der studenter og fagpersoner kan få sine 
tekster utgitt side om side. Det gleder oss at vi mottar stadig 
flere bidrag fra andre høyskoler og universiteter. Temaet for 
denne utgaven av Fortid tilfredsstiller våre kriterier med god 
margin. Som tema er «religion» stort og har potensiale til både 
å fenge og forarge.

Hva kan sies generelt om et stort tema i en kort leder?  
Religion er abstrakte ideer satt i system. Religioner kan gi men-
nesker svar på de største usikkerhetene ved tilværelsen: hvor 
kommer vi fra, hvordan bør vi leve, hva skjer når vi dør? Å ak-
septere et trossystem kan gi et menneske tilhørighet og mening. 
Det kan også skape et skarpt skille mellom oss og dem, mellom 
de som deler samme tro og de som ikke gjør det. Religion har 
vært brukt som et organiserende prinsipp for ulike samfunn 
opp gjennom historien. Dette har blant annet ført til enhetlige 
statsdannelser, som ofte består over lang tid, og et utall kriger 
og forfølgelser. Det overveldende flertallet av mennesker på 
kloden i dag har tilhørighet til en eller annen religion, det sam-
me gjelder bakover i tid. Alt dette gjør religion til et naturlig 
felt for historikere.

Religion er aktuelt. Det går ikke lang tid mellom hver gang te-
maet er oppe til debatt i landets medier. Ikke sjeldent gjelder 
det Islam. Det skal godt gjøres ikke å ha fått med seg bilder el-
ler videoer av Den islamske staten Irak og Levantens (ISILs) 
grusomheter, eller reportasjene når terror rammer i Europa. 
Hendelsene er forferdelige og skremmende. Muligens utgjør 
mediedekningen en utfordring for historikere som skriver om 
relaterte temaer – kanskje også for de som ikke gjør det. Hvor-
dan skal vi ta dette innover oss? Er det fortsatt mulig å være ob-
jektiv når det kommer til religion, og da spesielt Islam? Ønsker 
vi, for ikke å si våger vi, å ta fatt på temaet religion? Her går det 
nødvendigvis et skille mellom den offentlige debatten på den 
ene siden, og fagdebatten på den andre. Historikere bør likevel 
delta aktivt i begge. Noen ganger kan det også hjelpe å sette 
ting i perspektiv. I et intervju i NRK nylig minnet den israel-
ske historikeren Yuval Noah Harari oss om at langt flere dør av 
fedme enn terror i Europa (NRK, «Torp», 12.5.16).

Uavhengig av personlig holdning til tro bør en historiker som 
studerer temaet, ha som forsett å gjøre særlig en ting: ta religion 
på alvor. I faglige analyser er det noe nær en kardinalsynd å ilegge 
fortiden mening basert på dagens verdier og holdninger. Histo-

rikere vil antagelig være de første til å innrømme at vi ikke er 
objektive og at dette er uunngåelig, men målet er likevel å forstå 
fortiden på dens premisser. Her ligger det mange spennende mu-
ligheter for de som velger å studere religion. Tro og måten den 
har blitt praktisert på, i den grad vi klarer å spore slikt, kan for-
telle oss mye om fortidens mennesker og deres samtid.

Til spalten «Historikeren» har vi intervjuet professor og religi-
onshistoriker Jens Erland Braarvig. To av redaksjonens med-
lemmer hadde på forhånd fått i oppgave å skaffe oss et intervju 
som sto til temaet. Det går kanskje an å si at vårt intervju om 
religion tok en språklig vending. Anders Brenna har gransket 
tre metodebøker i historie, samtlige skrevet av professorer ved 
UiO, og har funnet religiøse mangler. Brennas utgangspunkt 
er en artikkel av Bjørg Seland, utgitt i Historisk Tidsskrift høs-
ten 2015. Han låner begrepet «metodologisk sekularisme» for å 
anklage historiemiljøet for svekket religionsforståelse når det 
kommer til metode. Bjørg Seland utgis også i dette nummeret 
av Fortid. Det er ingen planlagt kobling mellom de to bidra-
gene. Seland tar for seg lekmannsrørsla og modernitetsbegrepet 
og forfekter et mer nyansert bilde på dette. Tradisjonelle hold-
ninger levde videre både med og til tross for progressiv utvik-
ling. Hun minner oss om at religion ofte faller utenfor synsfel-
tet i vår behandling av moderne historie. 

Ingebjørg Aamlid Dalen forteller historien om Nille Jensdat-
ter som ble dømt og halshugget for fødsel i dølgsmål i 1687. Det 
viktigste vitnet i saken var et spøkelse. Før det forsvant beskrev 
vitnet ugjerningen og hendelsesforløpet til soknepresten. Terje 
Breigutu Moseng har tatt et kildedykk i Thietmar av Merse-
burgs krønike på leting etter bispeidealer. Den nå 1000 år gamle 
krøniken gir et bilde av biskoper som både gikk i forbønn hos 
kongen og deltok aktivt i opprør og feider. Det krevde en viss 
fleksibilitet å utøve bispeembetet i Tyskland i den ottonske pe-
rioden. Carl Petter Arbo gir oss et innblikk i hva som skjedde 
da religion og fascisme ble blandet i Romania annis domini 
1927–1941. Bevegelsen Erkeengelen Mikaels legion hadde på 
høyden Romanias tredje største parti. Arbo konkluderer med 
at bevegelsens ideologi må anses som en sekulær, intolerant og 
fundamentalistisk politisk religion.

Vi avrunder temadelen med Hans Kristian Drangslands ana-
lyse av ortodokse retninger i de fire første århundrene i vår tid. 
Vi ser blant annet utviklingen av hvordan skillet mellom oss og 
dem kan trekkes skarpt opp innad i religioner. Drangsland ar-
gumenterer for en rekke likheter mellom kristen ortodoks ideo-
logi og zarathustrismen i Iran på denne tiden. Flere aktører var 
på leting etter den sanne religion. Vi har også spennende tek-
ster utenfor tema, bokmeldinger og andre innslag.

God lesning!
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Historikeren

JENS ERLAND BRAARVIG
FRA SUMERISKE LEIRTAVLER 
TIL GAME OF THRONES

JØRGEN HAMRE SVEEN OG
PETTER SAUGE
Masterstudenter i historie
Universitetet i Oslo

Jens Erland Braarvig er professor i religionshistorie ved Institutt for kulturstudier 
og orientalske språk på Universitetet i Oslo. I tillegg til å være spesialist innen ar-
kaiske religioner, kan han flere gamle språk enn de fleste. Vi møtte ham en snøfull 
torsdags morgen. Smilende og byende på kaffe tok han oss med inn på pauserommet 
til religionshistorikerne. Vi fikk gleden av å bruke de neste timene med dette svært 
kunnskapsrike intervjuobjektet. Braarvig måtte ikke bes to ganger om å gi lange og 
innfløkte svar, både på det vi spurte om og ting vi ikke spurte om. 

t naturlig sted å starte, er vel å spørre hva det 
var som gjorde at du endte opp med å studere 
arkaiske religioner? 
Det var vel kanskje først når jeg begynte på uni-

versitetet at jeg oppdaget historien i all sin velde. Jeg 
begynte med religionshistorie på starten av 70-tallet, da 
fungerte dette faget som et slags nytt perspektiv på li-
vet, som man ikke fant verken i teologi eller i de natur-
vitenskapelige forklaringene. Det var et nytt og kraft-
fullt språk. Religionshistorie, med trykk på historie, var 
veldig appellerende. Det som mangler i nåtiden, finner 
man i historien. Vi mennesker definerer oss selv ut fra 
smale perspektiver. Å reflektere over historien er derfor 
verdifullt. Og dess lengre tilbake man går, dess mer rart 
finner man. Ideologier som er ti, hundre eller tusenvis 
av år gamle gir en bredde. ”Det hele mennesket” er kan-
skje å ta munnen for full, men historien gir i hvert fall 
en innsikt i hva et menneske kan være. Det oppdaget 

jeg med religionshistorie, og sånn ble den arkaiske his-
torien mitt felt. Hvis man ser for seg historien som et 
tre, er det klart at roten er mer sentral enn greinene for 
å forstå treet, det vil si helheten. 

Du trur ikke «det hele mennesket» er noe vi kan fin-
ne på et laboratorium da, med kartlegging av gener og 
lignende? 
Joda, biologien er nettopp et forsøk på å forstå det 
hele mennesket. I og for seg også fysikken med tanke 
på hva materie er. Dette er en fremherskende ideologi 
i vårt samfunn, men alle forsøk på å forklare det hele 
mennesket naturvitenskapelig ser ut til å være mislyk-
kede. Biologien er en viktig og flott vitenskap som jeg 
har stor respekt for. Det er fantastisk hva de faktisk har 
funnet ut, men de nye ideene finnes ikke i det som er 
opplest og vedtatt til enhver tid.  I dag kan man si at 
biologien er både opplest og også i stor grad vedtatt. 

E

Religionshistoriker Jens Erland Braarvig er spesialist på arkaiske religioner og språk. For Jens var det ingen vei utenom å lære seg oldtidens språk. Foto: Petter Sauge.
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språk. Apropos historie og matematikk, når man leser 
matematikk, så leser man egentlig verdenshistorien. 
Man begynner med matematikken slik den var langt 
tilbake. Når du leser matematikken fra det enkle til 
det avanserte, går du gjennom en historisk prosess. En 
oppsummering av matematikkens utvikling. 

Så det du sier er at min gang fra matematikken i første-
klasse til videregående, er et bilde på verdenshistorien?
Ja, men man kommer sjeldent lenger enn til Newton, 
og det er vel ikke alle som kommer dit heller. På Bi-
bliotheca Polyglotta har vi en svær utgave av Euklids 
Elementer, den kanskje viktigste boka i verdenshisto-
rien etter bibelen, fordi den er oversatt så utrolig mange 
ganger. Frem til ca. 1800 var den oversatt omtrent like 
mange ganger som bibelen, kanskje flere. Den geome-
trien man kan lese der, er ganske sofistikert og den kre-
ver mye tenkning. Jeg mener at man på videregående 
burde lese Euklids Elementer på gresk og latin. Da ville 
man lært både geometri, historie og språk på en gang. 
Jeg vet at mange ville trukket på smilebåndet hvis de 
hadde hørt dette forslaget, men dette blei faktisk gjort 
helt fram til rundt år 1900. Så denne boken har vært læ-
rebok i 2200 år, og det er ikke verst. 

Vi skjønner at du kan mange språk. Men sett at vi had-
de sendt deg tilbake med en tidsmaskin til Ur, Uruk, 
Babylon eller India ca. 500 fvt., hvor godt trur du du 
hadde gjort deg forstått?
Vel, jeg hadde nok klart meg bedre på sanskrit enn su-
merisk og akkadisk. Jeg hadde først og fremst kunnet 
lese en del, men jeg veit ikke hvordan det uttales. Men 
skrifttegnene kan jeg, så jeg kunne funnet vegen til for 
eksempel palasset dersom de hadde trafikkskilt. Det er 
ikke så dårlig. Hvis jeg kom dit, ville jeg  gjort en stor 
innsats for å lære meg disse språkene enda bedre, men 
som kjent er det ikke mulig med tidsmaskiner. Det er 
interessant i seg selv, at fortiden faktisk fysisk sett er 
borte. Øyeblikket er den eneste virkeligheten. Vi sitter 
her nå. Men øyeblikket jeg sa «nå» er allerede forsvun-
net, men gir fremdeles gjenklang i vår tilværelse. Vi le-
ver i nuet, men har fortida med oss. Vi er historiske ve-
sener, enten det er snakk om historie for tre sekunder 
siden eller 3000 år siden. Et universitet skal være et sted 
hvor man driver med analytisk virksomhet av alle de fe-
nomener og væremåter som finnes i et hvert samfunn. 
Da er det klart at historien, som er en så stor del av oss, 
bør oppta en stor del av disse virksomhetene. Jeg som 
arkaisk globalhistoriker må si at jeg er meget bekym-
ret for universitetets politikk når gjelder å forvalte både 
språk og den globale makrohistorien. Dette mangler, 
tross religionshistoriens veldige innsats. Religionshis-
torien har lenge vært, i praksis, den eneste reelle glo-
balhistoriske disiplin. Nå er dette annerledes. Den nye 
strategien for religionshistorien skal hvile på tre søyler; 

Kristendom, Islam og Buddhisme, med vekt på nåtida. 
Dette mener jeg er skremmende.

La oss være djevelens advokater: Hvor relevant er det 
egentlig å studere disse utdødde religionene? Hva har 
for eksempel hettittiske leirtavler med oss å gjøre?
Nei, ingen ting, er det lett å si. Men når vi leser dem 
er det lett å se at vi speiler oss selv i historien. Å forstå 
andre væremåter hjelper oss å forstå «de andre» i dag. 
Det er det sosialantropologiske dictum. Dessuten er 
de siste 5000 årene et useelig lite punkt i jordens his-
torie, og også menneskets historie. Hvis man spør seg 
hva som er vitsen med historie, vil jeg si at for eksempel 
biologien desidert er en historisk vitenskap. Den lager 
hele tiden familietrær som går tilbake i tid, med for-
skjellige typer basert på hodeskaller og den slags, laget 
til opprinnelser. Biologien er nyttig i dag for å forklare 
menneskers væremåter og lignende. Før het jo alle disse 
vitenskapene naturhistorie. Alt dreide seg om opphav. 
Dessuten handler historie om å ta hensyn til alt ma-
terialet. Akkurat som i en rettsak. Alt skal på bordet. 
Basert på bevisene lager man et veridictum, et «sant do-
kument». Så hugger man hodet av mannen, men det er 

Som vi skjønner er du interessert i arkaiske religioner, 
men vi veit at du også kan mange gamle språk. Begyn-
te du med religionshistorie, for så å lære deg språk etter 
hvert?
Ja, jeg oppdaget etter hvert at for å komme dypere inn 
i disse kulturene, var det ingen veg utenom å lære seg 
disse gamle språkene; Sanskrit, gresk, latin, kinesisk, 
arabisk osv. Det har jeg brukt mye tid på. Jeg tenker, 
som vi alle burde, på mitt studium som et livslangt stu-
dium. Mitt tidligste arbeid dreide seg om buddhismen. 
Samtidig hadde jeg alltid litt gående når det gjaldt 
gresk religion. Det jeg erkjente godt inn i førtiårene, 
det vil si mine egne førtiår, var at det er én kultur som 
er grunnleggende i verden, nemlig den mesopotamis-
ke. Alle kulturer har i en viss forstand emanert fra det 
gamle Mesopotamia. Det er der det begynte, i landet 
mellom elvene, med de gamle byene Ur, Uruk og Ba-
bylon osv. i det tredje årtusen fvt. Derfor begynte jeg å 
lese sumerisk og akkadisk. 
Etter hvert har jeg pluk-
ket opp flere og flere språk. 
Det å besinne seg over hva 
ord betyr er et helt grunn-
leggende spørsmål for oss 
mennesker, både akade-
misk og på annen måte. 
Når man leser Aftenposten 
går det fort, men når man 
leser akkadisk og sumerisk 
tar det nødvendigvis noe 
mer tid. Dette er den her-
meneutiske evne. Å stikke 
ut av sin vante begrepsver-
den og spørre seg; Hvor-
dan tenkte man egentlig dette? Med andre begreper, 
for så vidt om det samme liv, kan man se seg selv i forti-
dens mennesker. Det er sunt, og skaper den fleksibilite-
ten i tenkingen som historiestudiet gir.

Hvor mange og hvilke utdødde språk kan du egentlig?
«Kan» må man sette anførselstegn rundt. Husk at vi er 
homo insipiens, det uvitende mennesket. Vi er det enes-
te vesenet som er bevisst at det er noe vi IKKE vet. Vi 
er et spørrende vesen. Historien er for eksempel noe vi 
hele tiden spør oss om. Vi har et historisk sug. Vi som 
er historikere forstår det, men gjør alle det? Det tror jeg 
i bunn og grunn. For vi kan si at vi også er homo myt-
hopoeticus, det fortellende mennesket. Vi forteller hele 
tida, om oss selv, vårt miljø, vår familie, våre ulykker og 
gleder. Ved å fortelle fyller vi rommet av uvitenhet. Alle 
forteller jo, og noen gjør det mer enn andre… Også er 
vi Homo Imaginans, vi lager bilder. Ofte snakker man 
om at ting er historieløst, det er et godt argument. Vi 
forteller utfra den tiden vi lever i. Vi bruker historien 

for å lage politikk og ideologi. Slike narrativer, eller 
snarere narrerier, hehe, er jo myter. Disse kan korrigeres 
av å studere kilder. At vi ikke slipper historia til mener 
jeg både er trist og farlig. Om historia ikke er direkte 
nyttig, så har den med vår kunnskapshorisont å gjøre. 
Kulturer har interagert. Dette er for eksempel interes-
sant å ha med seg i innvandringsdebatten. Mye av den 
arabiske lærde litteraturen er for eksempel oversatt fra 
gresk. Sånn sett er den muslimske kulturen et barn av 
den klassisk greske, akkurat som vår kultur. Historien 
kan brukes for å bygge ned rasisme, den kan i og for seg 
brukes til det motsatte også, men den globale historien 
kan være med å understreke det menneskelige felles-
skapet. Dess lenger tilbake vi går, dess mer felles finner 
vi. 

Interessant! Vi prøver oss likevel igjen: Vi veit du har 
oversatt fra sanskrit og…
Ja, det var dette antallet språk ja… Jada, jeg kan si litt 

om det. Vi holder på med 
en nettside som heter Bi-
bliotheca Polyglotta. Den 
bør dere ta en titt på. Det 
er en komparativ studie 
av gamle tekster på uli-
ke språk. Å arbeide med 
oversettelser fra sanskrit 
til tibetansk, fra sanskrit 
til kinesisk, fra kinesisk til 
uighur (gammeltyrkisk), 
da ser man retningens 
veier gjennom overset-
telse. Da får man både det 
det idehistoriske, samtidig 
som man lærer språkene. 

Gjennom å lære seg andre språk tilegner man seg an-
dre tenkemåter som ikke er umiddelbart tilgjengelige. 
De språkene dere finner på Bibliotheca Polyglotta, de 
kan jeg. Pluss noen til. Men jeg vil si at jeg kan noen 
bedre enn andre… Det som ennå ikke har kommet inn 
der, men som vi har planer om, er akkadisk, sumerisk, 
hettitisk og ugarittisk. Disse språkene er historisk vel-
dig viktige. Egyptisk også selvfølgelig. Men disse andre 
språkene hadde enorm påvirkning på andre kulturer. 
Ikke minst vitenskapshistorisk. Vitenskapen har sine 
røtter i det sumerisk-akkadiske. Deres matematikk for 
eksempel var meget sofistikert. Vi historiserer alt mu-
lig: kunsthistorie, religionshistorie osv. Men hvor blir 
det av vitenskapshistorien? Jeg tror det kommer av at 
det å tilegne seg både humanistiske og naturvitenska-
pelige disipliner er veldig krevende. Her vil jeg laste vår 
grunnutdanning. Nå har matematikken bedret seg mye, 
men det går alltid på bekostning av mye annet: histo-
rie, idrett, osv. Det er viktig å få til en balanse mellom 
disse fagene. Det er viktig å lære matematikk, men også 

Hvis man ser for seg  
historien som et tre, er 
det klart at roten er 
mer sentral enn grei-

nene for å forstå treet, 
det vil si helheten.

Leirtavle fra eldre babylonsk periode i Mesopotamia, hvor én del av 
Gilgamesh eposet står skrevet på akkadisk. Braarvig har oversatt Gil-
gamesh eposet til norsk både fra akkadisk og sumerisk i serien Verdens 
Hellige Skrifter. Foto: Wikimedia Commons.
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ingen andre enn han selv som vet om han har gjort det. 
Kanskje vet han det ikke selv heller. Som historikere 
har vi mye å lære av den juridiske prosess for å etablere 
sannheter. I politisk sammenheng har vi også stor nytte 
av alt bevismaterialet for hva menneske har vært. Det 
gir oss et mer komplett bilde av oss selv. 

Hvis du måtte velge: Hva 
hadde du valgt av rel- 
igionshistorie og filologi?
Det skrevne dokument er 
grunnlaget for alle huma-
nistiske studier. I og med 
at filologien har vært så 
selvfølgelig, har man kan-
skje ikke tematisert den 
noe særlig. Akkurat som at 
mor alltid er der, er filolo-
gien alle humanistiske fags 
moder. Gresk og latin var 
inntil nylig helt grunnleg-
gende for all utdanning, og 
det var gjennom studiet av disse de andre humanistiske 
disiplinene vokste fram. Så dersom jeg må velge, tar jeg 
det jeg vil kalle et inklusivt valg, gjennom å velge filo-

logien, hvor religionshistorien er en funksjon. Derfor er 
det så farlig i dag, at man alltid tar mor for gitt. Det er 
først når mor forsvinner at vi skjønner hvor viktig hun 
er. I dag har filologien i stor grad fordampet fra dette 
universitetet, og er redusert til en uformell virksomhet. 
Vi er en underskog av ansatte og studenter som driver 

filologiske studier, nærmest 
på fritiden. Gresk og latin 
står sterkt, men klassisk 
kinesisk, klassisk arabisk, 
sanskrit, osv.… alt dette li-
der. Det umiddelbare nyt-
tehensynet gjør at disse blir 
nedprioritert. 

Du har allerede nevnt 
nettstedet Bibliotheca Po-
lyglotta, også veit jeg at 
du har jobbet med mange 
oversettelser i forbindelse 
med bokserien Verdens hel-
lige skrifter.1 Har det vært 

din måte å fremme filologien?          
Ja, for så vidt, men kanskje i enda større grad har Ver-
dens hellige skrifter vært med på å fremme globalhisto-

rien. Dette har vært grunnideen bak denne bokserien. 
Her har vi integrert mange originaloversettelser fra 
folk som har sittet rundt omkring på sine små kon-
torer. Det vil jeg si har vært en suksess. Vi kan kal-
le det et av de største formidlingsprosjekter i Norge 
noen sinne, med sine 88 bind. Dette har bokklubben 
klart å finansiere med bare peanuts fra det offentlige. 
I den serien har jeg selv deltatt. For eksempel har jeg 
oversatt Gilgamesj-eposet og en del sumeriske ting, 
litt gresk og annet. Men min rolle har først og fremst 
vært filologisk refleksjon, i et forsøk på å lage forståe-
lige norske versjoner.

Så du kan leve med at folk leser oversettelser?
Ja, selvfølgelig. Alle kan jo ikke drive med sånne ting 
som meg. Men å ha et visst innblikk i klassiske språk 
mener jeg bør være viktig for i hvert fall en del av be-
folkningen. Før hadde alle gresk og latin, og det var 
veldig bra synes jeg. Men nå er dette blitt for de spesi-
elt interesserte, og da kan 
denne bokserien vekke in-
teresse for historien. Den 
interessen denne bokse-
rien har vekket, viser at 
det er stor etterspørsel et-
ter slike globalhistoriske 
samtaler som vi bedriver. 
En ting er kanskje nyreli-
giøsitet og den slags, men 
jeg tror det i enda større 
grad henger sammen med 
et sug etter å vite mer om 
gamle samfunn og perio-
der. Et historisk sug. Seri-
er som Game of Thrones går 
rett hjem hos folk, fordi de er nysgjerrige på de andre 
forklaringsmodellene. Andre aspekter ved vårt liv som 
også kan komme til uttrykk i Odins og Allahs Solda-
ter. Da er det bedre å vite hvor disse historiene kom-
mer fra, i stedet for å leve i en fantasy-verden. At man 
veit hvor disse historiene har hentet sin inspirasjon. 
Tolkien var tross alt professor i gammelengelsk og 
kunne norrønt. Hvor hadde fantasy-litteraturen vært 
uten religionshistorien og språkforskningen? Game 
of Thrones er en parafrase av nord-europeisk histo-
rie. Da er det viktig at noen vet litt om den historien. 
Jeg har foreslått virksomheter her på universitet, som 
kan balansere fantasy-sjangeren med dens historiske 
inspirasjonskilder. 

Har du en favorittgud eller gudinne?
Nei, det har jeg ikke. Monoteismen brukes den dag i 
dag på forskrekkelig vis. Jeg er polyteist. I polyteistiske 
religioner er det jo slik at det er guden som velger de 
mennesker de vil favorisere … 

Hva med favorittreligion? 
Mange som begynner på religionshistorie har gjerne en 
religion de er spesielt glad i. Men dette pleier å avta et-
ter hvert. Det er noe som heter at i studiet av «compara-
tive religion» så blir man «comparatively religious». Det 
kan jeg skrive under på. Religionshistorien er tuftet på 
tanken om pluralistiske sannheter. Religionshistori-
kere forsøker å dekonstruere de absolutte sannhetene, 
i motsetning til teologien og i motsetning til monote-
ismen med sin ene gud, ene politikk og ene sannhet. Vi 
ser hvor det bærer med den slags monos. Monoteismen 
har blitt brukt til å legitimere autoritære regimer og 
ideologier. Det har polyteismen mindre potensiale for.  
Religionshistorien er i seg selv mer polyteistisk, i mot-
setning til teologien, enten den er kristen eller islamsk. 

Innen historie er det noe som heter «Å ønske seg 
dagboka til trellen Kark.» Hva er din hypotetiske 
drømmekilde? 

Jeg vil vel si at det er utal-
lige kilder man kunne øn-
sket seg. Jeg kunne for ek-
sempel ha tenkt meg flere 
kilder om buddhismens 
utvikling. Kilder som kun-
ne hjulpet med å etablere 
mer av tidslinjen til bud-
dhismen. I de tidslinjene vi 
har er ofte unøyaktigheten 
både to og tre århundrer. 
Men inderne har jo mest 
vært interessert i evighe-
ten, så disse to-tre hundre 
årene har kanskje ikke vært 
så nøye for dem. Her er si-

tuasjonen bedre der man nettopp har vært interessert i 
tiden, slik som i kristendommen, bibelen, antikken osv. 
Her var man mere opptatt av «Når skjedde det?», «Un-
der hvilken olympiade?» osv. I Kina og Tibet har man 
også klare tidslinjer med tanke på keisere, dynastier o.l. 

Det sies ofte at vi har noe lære av Østen, men her har 
de altså noe å lære av oss?
Man skal passe seg for å ta parti for en kultur og et his-
toriesyn, slik som for eksempel Eduard Said gjør i sitt 
verk Orientalismen. Indisk fundamentalisme vil også eie 
sin egen historie, uten vestlig innblanding. Her vil jeg 
heller si at vi alle har noe å lære av hverandre. I politikk 
og kanskje også i hverdagen er det ikke alltid så for-
målstjenlig å være relativistisk, men i akademisk sam-
menheng er det veldig viktig. 

I dagligtalen skiller folk ofte mellom religioner og my-
tologier. Hvorfor er det så viktig for deg å snakke om 
gresk religion i stedefor gresk mytologi?

Øyeblikket er den 
eneste virkeligheten. 
Vi sitter her nå. Men 

øyeblikket jeg sa «nå» 
er allerede forsvunnet, 
men gir fremdeles gjen-
klang i vår tilværelse. 

Vi lever i nuet, men har 
fortida med oss.

Verdens Hellige Skrifter er en bokserie utgitt av De norske Bokklubbene. Serien tar for seg sentrale religiøse skrifter fra ulike religioner og mytolo-
gier fra hele verden. Serien utkom fra 2000 til 2015, og omfattet i alt 85 bøker. Foto: Petter Sauge.

Jeg mener at man på 
videregående burde 

lese Euklids Elementer 
på gresk og latin.
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Fordi mytologibegrepet har hatt en nedsettende betyd-
ning helt fra antikken. Mythos betyr egentlig bare for-
telling, og en fortelling kan jo være alt mulig rart. Men 
når en snakker konkret om gresk mytologi, tenker en 
gjerne dette som eventyr. Det kommer av at kristen-
dommen hadde to strategier for å ta knekken på det 
som for dem var hedensk religion. Det ene var å demo-
nisere de greske gudene. Den andre var å mytologisere 
dem, det vil si å gjøre dem ufarlige, gjøre dem til even-
tyr. Det vi i dag kaller myter, for eksempel gresk myto-
logi, var sett på som historie på den tida. Akkurat som 
gamle testamentet ble sett på som historie helt opp til 
1700-tallet. Å kalle det mytologi er nedsettende. Det er 
å frata disse fortellingene sitt sannhetsgehalt. 

Indoeuropeisk strukturalisme er tanken om at sentrale 
fellestrekk i indoeuropeiske religioner bør forklares 
med utgangspunkt i en tidligere moderreligion, som 
blei spredt med den indoeuropeiske folkevandringa. 
Hva tenker du om denne teorien?
Njææææ. Dette paradigme bygger på språkforsknin-
gen. Man oppdaget at gresk var i slekt med sanskritt, 
iransk, norrønt osv. Særlig George Dumezil ville over-
føre dette på samfunnsstrukturen og det religiøse. Det 

er en del likheter i måten å framstille arkaiske samfunn 
på. Problemet er bare at disse framstillingen ikke stem-
mer helt. Dette er mer en slags mytologi, for å si det 
sånn. De samfunnsstrukturene Dumezil fant i indo-
europeiske samfunn, er i stor grad like samfunnsstruk-
turene i semittiske kulturer. I min verden er ikke den 
skarpe grensen mellom det indoeuropeiske og semittis-
ke noe viktig. Den grensen er mer en politisk konstruk-
sjon. Dumezil var jo en nasjonalist i mellomkrigstiden, 
da dette var populært. Folkevandringer kan forklare 
språklige fellestrekk. Kanskje kan dette også forklare 
likheter innen gudepantheon, navn på guder og slike 
ting. Men de hadde sine tilsvarende guddommer i se-
mittiske kulturer. Det har lenge vært erkjent at pant-
heon i Midtøsten var ganske likt det man fant i indoeu-
ropeiske pantheon. Det har i større grad vært et politisk 
prosjekt å se på dette som noe særegent indoeuropeisk, 
og det er vi vel ferdig med nå. 

Men det er, som du sier, mange guddommer hvor vi 
kan påpeke likheter på tvers av arkaiske religioner. 
Zevs ligner på Jupiter, Inanna og Ishtar på Afrodite og 
Venus og Dionysos på den indiske Soma. Hvordan vil 
du forklare disse likhetene?

Det er ofte en misforståelse i historieforskningen at 
disse kulturen levde i lukkede rom. Etter at det nasjo-
nalistiske paradigme har sprukket, tenker vi verden som 
en kontinuitet. Hettittisk religion var på mange måter 
veldig påvirket av den akkadisk-sumeriske kulturen, 
selv om de snakket et indoeuropeisk språk. Videre på-
virket det hettittiske det greske. Men det var kulturene 
rundt Babylon som var de mest aktive bidragsyterne til 
omkringliggende kulturer. Det å forstå indoeuropeisk 
religion og kultur på bakgrunn av det akkadisk-sume-
riske er derfor viktig.
 
Jeg husker fra en av dine forelesninger at du har et al-
ternativt forslag til år null, i stedet for dagens kristne 
tidsregning.
Ja, det var nå et litt flåsete framlegg fra min side. Tids-
regninger har alltid vært knyttet til religiøse fester. 
Kristne, muslimer og buddhister har sine respektive 
tidsregninger basert på sine fortellinger og myter. I det 
akkadisk-sumeriske, egyp-
tiske og kinesiske er det 
konger, faraoer og keisere 
man refererte til. Men nå 
når verden og kulturene 
blandes er det ikke lenger 
comme il faut å si anno 
domini, det vil si “i Her-
rens år”. Hvis man skulle 
samles om én tidsregning 
alle kunne like, så måtte 
det være olympiaden. Det 
er den eneste festen som 
er feiret av alle i hele ver-
den, og som ingen har noe 
vondt å si om. Den første 
var i 776 f.Kr., og i antikken brukte man olympiadene 
som tidsregning. Det burde vi ta opp igjen. 

I vår del av verden lever vi i ei tid hvor flere og flere kal-
ler seg ateister. Trur du vi kan få ei utvikling i retning 
av en verden med lite eller ingen religion?
Den store atomfysiker Max Planck sa en gang at «Re-
ligionen begynner med Gud, men naturvitenskapen 
slutter med Gud». Vi kommer aldri til noen endelige 
forklaringer. De forklaringene vi har forblir alltid mo-
deller. Enten du er ateist, eller kaller deg ateist, vil du 
aldri slutte å oppsøke det ukjente og stille spørsmål. 
Noen forsøker å finne endelige svar, og mener at de er å 
finne i en bok eller lignende. Da viser ofte historien at 
man kanskje har tatt munnen for full. 

I hvilken grad vil du si at IS’ ødeleggelse av kulturmin-
ner fratar oss framtidig historisk kunnskap?
Ja, det er klart den gjør det. Det er forskrekkelig, men 
heller ikke noe nytt at monoteistiske religioner el-

Runinene av Baal-tempelet i Palmyra (dagens Syria) slik det så ut før ISILs ødeleggelser i august 2015. Bygningen er nå jevnet med jorden. 
Foto: Wikimedia Commons.

ler monistiske systemer er ute med sine ideologier for 
å ta knekken på det de mener ikke tilhører sin histo-
riefortelling og sine egne politiske interesser. Stalin rev 
ned kirkene, mongolene ødela buddhistiske templer 
og drepte munker. Dette ikonoklastiske finner vi opp 
gjennom hele historien. Når IS nå driver med dette, vil 
jeg spørre om folk har glemt hva Mao gjorde i Tibet 
fra 1959 og framover. Her ble så og si alle buddhistiske 
templer plyndret og ødelagt i løpet av 12 år. Det var en 
ikonoklasme uten like. Absolutistiske ideologier, med-
regnet monoteistiske religioner, som utdefinerer alt 
annet enn det som står i den hellige bok, den være seg 
marxistisk, kristen eller islamsk, har alltid villet utrade-
re det som ikke tilhører den fortellingen man vil lage. 
Her kan vi også trekke fram protestantismens ødeleg-
gelse av de katolske kirkene her i Norge på 1500-tallet. 
ISIS' ødeleggelser er forferdelige og forskrekkelige. De 
gjennomfører disse, med sin grønne bok i hånden, for å 
provosere vesten og vestens historiesyn. Men det faller 

inn i rekken av historiske 
eksempler. «Det skal ikke 
ligge sten tilbake på sten» 
som det står i skriften. Nå 
har vi begynt å snakke om 
kulturelt folkemord. Vi 
forsøker å beskytte den 
globale kulturarven på 
samme måte som men-
neskerettighetene. Disse 
ødeleggelsene er i en viss 
forstand krigsforbrytel-
ser. Problemet er at stater 
i dag har lov til å ødelegge 
sin egen kulturarv så mye 
de vil. Innenfor sine egne 

grenser er statene suverene. Men det burde de nek-
tes, på lik linje med når herskere tar livet av sine egne 
undersåtter. 

Hvilken utdødd religion har vi mest å lære av i dag?
For å sitere den store filologen og religionshistorike-
ren Max Müller (1823-1900): «Den som kjenner bare 
én religion, han kjenner ingen religioner». Livet skif-
ter jo, så det synes jeg er vanskelig å svare på. Det man 
studerer mest er man mest interessert i, og da havner 
det andre i bakgrunnen. Men jeg klarer nok ikke å vel-
ge en bestemt religion. Da må svaret heller bli histo-
rien selv.   ✤

NOTER

1 Verdens Hellige Skrifter er en bokserie utgitt av De norske Bok-
klubbene. Serien tar for seg sentrale religiøse skrifter fra uli-
ke religioner og mytologier fra hele verden. Serien utkom fra 
2000 til 2015, og omfattet i alt 85 bøker.

Hvis man skulle samles 
om én tidsregning alle 

kunne like, så måtte det 
være olympiaden.
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typer strukturer, viser han til Annales-historikeren Lu-
cien Febvre og spørsmålet om det fantes ateister i Frank-
rike på 1500-tallet. Ifølge sistnevnte var «det totale ver-
densbildet og den daglige praksisen i Frankrike på denne 
tida [...] gjennomtrukket av kristen religiøsitet. De ån-
delige strukturene var slik at en ateist i denne tida er en 
anakronisme på linje med at Napoleons tropper skulle 
ha brukt jernbanen på sine felttog i Russland.»3 På neste 
side slår Kjeldstadli fast at «vi skal ha med handling og 
samfunn, aktør og struktur, begge momentene.»4 Men så 
unnlater han altså selv å drøfte religiøse faktorer direkte 
i boka, til tross for at eksempelet viser hvor elementært 
religion kan være i studiet av fortiden.

Religion er også fraværende i Sandmos Tid for his-
torie. Frontkjempen fra den såkalte «Sannhetsdebat-
ten» går derimot til sakens kjerne når han skriver 

Hvis vi vil forstå så mye av fortiden som mulig, kan 
vi bli nødt til å tro på ting vi ikke tror på – i hvert 
fall i vår historieteoretiske praksis. Det betyr selvføl-
gelig ikke at vi skal tro at trolldom er like sann her 
og nå, men skal vi skrive god historie, må vi forklare 
ved hjelp av de faktorene som faktisk hadde påvir-
kningskraft på den tiden vi skriver om.5

for en fremgangsmåte som går ut på at vi bruker [se-
kularisme] som empirisk ramme uten å være det me-
todisk bevisst.»2 Faren ved dette er at «om vi anvender 
[sekularismen] som ramme, risikerer vi å være blinde 
for [religiøse] prosesser.» Det virker jo enkelt og greit 
nok. Det interessante her er det faktum at jeg må gå 
såpass kreativt til verks og omskrive en annen defini-
sjon for å forklare et begrep som er ukjent for mange. 

En gjennomgang av Jan Eivind Myhres «Historie: 
En introduksjon til grunnlagsproblemer», Knut Kjeld-
stadlis «Fortida er ikke hva den engang var», og Erling 
Sandmos «Tid for historie», bekrefter nemlig den meto-
dologiske sekularismen: Ingen av disse metodebøkene 
tar eksplisitt for seg religion! Ikke som tema. Ikke som 
grunnlagsproblem. Som historiestudenter lærer vi med 
andre ord ingen metode eller teori som virkelig om-
handler religiøs atferd og handling, hverken på indivi-
duelt eller kollektivt plan. Hvordan skal vi unngå den 
metodologiske sekularismen om det ikke finnes meto-
der for å være bevisste rundt religion, både som histo-
risk fenomen og som intern faktor i faget i dag? Eller 
enda verre: Hvordan skal vi i det hele tatt forstå og for-
klare fortidige handlinger og strukturer hvor religion 
og livssyn har spilt en rolle? 

Enkelte vil nok spørre seg om historiefaget trenger 
å lefle med religion på denne måten. Universitetet her 
har jo både et teologisk fakultet og et eget religions-
historisk studium. Men vi har også et idéhistorisk stu-
dium, uten at vi som ordinære historikere kan legge til 

side ideer, forestillinger og ideologier i vårt eget arbeid. 
Tilsvarende ville det vært helt absurd å overlate studier 
av kollektive størrelser til sosiologene. Historiefaget er 
i sin natur dømt til å være tilnærmet uendelig tverr-
faglig! Og det er ikke spesielt langt tilbake i fortidens 
hage man kan rusle før man støter på en lettere tilslørt, 
religiøst motivert aktør. 

Om en leter litt finner man faktisk et lite eksempel på 
dette i metodeboka til Kjeldstadli. I drøftingen av ulike 

a Fortid-redaksjonen først vurderte 
«religion» som tema for neste nummer, 
oppstod det umiddelbart diskusjoner 

vedrørende rollen religion spiller, og eventuelt bør 
spille, i historiefaget. Selv hadde jeg bemerket meg 
visse tendenser til at religion ofte blir behandlet med 
ekstrem mistanke og tidvis fremstilt utelukkende 
som maktpolitikk. De siste ukene har religionsdis-
kusjonene blitt mange og hyppige mellom oss his-
toriestudenter her på Universitetet i Oslo, og godt 
er det. For som det nå vil åpenbare seg, har diskusjon 
og drøfting av religion i historiefaget tydeligvis vært 
en mangelvare. 

Historieskriving har i hovedsak vært orientert mot 
det materielle; religiøst motiverte bevegelser er for 
det meste blitt overlatt til kirkehistorikere med fag-
lig bakgrunn i teologi. Dette er ikke noe særnorsk 
trekk – i nyere europeisk historieskriving er religi-
on og religiøse bevegelser stort sett behandlet som 
marginale fenomener.1

A N D ER S  B REN NA 
Mastergradsstudent i historie
Universitetet i Oslo

En gjennomgang av tre fremtredende norske metodebøker i historie viser at religion 
tas for gitt, både som historisk faktor og grunnlagsproblem. Tilsynelatende preges for-
fatterne og historiemiljøet for øvrig av en metodologisk sekularisme, hvor religion er 
et marginalt fenomen som først og fremst forstås som politikk. I en tid med økende 
mangfold, også i akademia, må historiefaget våge å ta religionsforståelse på alvor.

Metodologisk sekularisme
I fjor høst publiserte professor Bjørg Seland artikke-
len «1800- og 1900-tallets religiøse bevegelser» i Historisk 
Tidsskrift. Her undersøkte hun hvordan de norske be-
vegelsene har blitt fremstilt i den historiske faglittera-
turen, og dommen var knallhard: 

Mens jeg her fokuserer på de metodiske aspektene 
av religion i historiefaget, har altså de religiøse beve-
gelsene ifølge Seland også blitt neglisjert rent tematisk. 
I stor grad har emnet simpelthen blitt overlatt til an-
dre disipliner. Ser man denne trenden i sammenheng 
med det Seland kaller for metodologisk sekularisme, er 
det mulig å hevde at religion er noe historikeren vegrer 
seg for å ta i, og helst ser at andre, mer åndelig anlagte 
akademikere tar hånd om. 

For å forklare begrepet metodologisk sekularisme, 
støtter jeg meg her på Jan Eivind Myhres definisjon av 
metodologisk nasjonalisme. Ved å bytte ut ordene «na-
sjonalisme», «nasjon» og «stat» med «religion» og «se-
kularisme», trer en overraskende god forklaring ned fra 
oven: «Metodologisk [sekularisme] er et kritisk begrep 

METODOLOGISK SEKULARISME SVEKKER 
HISTORIEFAGETS RELIGIONSFORSTÅELSE 
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Gitt den rollen religion har spilt, og spiller, for milli-
arder av mennesker, finnes det ingen vei utenom: Stø-
ter man på religiøse faktorer i sine studier, er man nødt 
til å ta dem på alvor. Men uten en metode for å gripe 
disse, er sannsynligheten stor for at historikere med se-
kulære utgangspunkt vil komme til å underspille reli-
gionens betydning.

Et godt populærhistorisk eksempel på dette er tv-se-
rien Vikings. I tredje sesong følger vi vikingenes affærer 
i Skandinavia, England og Frankrike samtidig. Seriens 
to kompetente ledere, vikingen Ragnar Lothbrok og an-
gelsakseren Egbert av Wessex, fremstilles begge som ut-
pregede sekulære aktører. De religiøse hovedkarakterene, 
blant dem den frankiske keiseren i Paris, fremstilles på 
sin side som svært naive og lite kompetente. Sånn sett 
reflekterer TV-serien vår egen vesteuropeiske samtid i 
større grad enn den historiske situasjonen.
 
Ut av tåka 
Trenger historiefaget en egen metode for religion? 
Kjeldstadli skriver: «Valget av metodisk grep, også av 
grep som umiddelbart virker objektiverende og upar-
tiske, kan ha konsekvenser for vår tenkning om sam-
funnet. [...] Av flere mulige teorier [...] velger vi en 
som står i forhold til de verdier vi er forpliktet på.»6 
Det er først og fremst politiske verdier og tenkning 
Kjeldstadli refererer til her, men overføringsverdien til 
religion og livssyn er stor. Vårt eget utgangspunkt på-
virker utvilsomt hvordan vi ser andres, slik som i Vi-
kings. Men metodisk sett blir altså religion tilsynela-
tende bare kastet inn sammen med politiske strukturer 
og ideologier. Jeg mener 
at man i hermeneutikken 
også finner svar på proble-
mene knyttet til livssyn, og 
at det utvilsomt er mange 
likhetstrekk og overlap-
pende egenskaper mellom 
politikk og religion. Jeg 
proklamerer derfor ikke et 
behov for en fundamentalt 
ny metode, men jeg finner 
det påfallende at religion 
uteblir fra våre metodiske 
drøftinger og lærebøker. 

Enkelte av mine med-
studenter har påpekt at 
siden religion og politikk 
ofte er så sammenvevd at de knapt lar seg skille, dek-
ker våre politiske og sosiale teorier saken godt nok. 
Men dersom dette var tilfellet kunne man jo hevdet 
det stikk motsatte, at det lot seg gjøre å forklare det 
hele utelukkende med religiøse faktorer. Å prøve seg 
på noe slikt ville vært som å banne i kirken! Når man 

studerer godt sammenflettede fenomener må det være 
et mål å undersøke flest mulig av disse, og prøve å se 
dem som deler av en helhetlig størrelse. Dersom man 
teoretisk skiller dem fra hverandre er de jo ikke lenger 
sammenflettet, og da svekkes denne helheten. Er vi i 
stand til å se religiøse ledere som troende personer? El-
ler ser vi dem utelukkende som kalkulerende individer 
som benytter seg av tomme religiøse skalkeskjul for å 
fremme sine egne personlige interesser? En god frem-
stilling må kunne kombinere disse to elementene til en 
kompleks helhet, fremfor å skille dem fra hverandre og 
se bort fra de religiøse faktorene. 

En mulig løsning på historiefagets metodologiske 
sekularisme kan være tverrfaglig samarbeid. På religi-
onshistorie her på universitetet har de et eget teori- og 
metodefag på både bachelor- og masternivå, men per-
sonlig har jeg aldri møtt eller snakket med en av disse 
studentene. Jeg visste faktisk ikke at studieretningen 
eksisterte engang, før jeg begynte på denne kronikken. 
Det kan kanskje tilskrives min metodologiske egoisme, 
men jeg tror det også sier noe om et fraværende sam-
arbeid mellom fagene på studentnivå. Om de er me-
todisk kompetente på religion i historien bør vi slå på 
tråden umiddelbart og håpe at vi har noe å bidra med 
i retur. Utfra pensumlistene til de to nevnte metodefa-
gene kan jeg slå fast to ting: Hverken Myhres, Kjeld-
stadlis eller Sandmos metodebøker er – naturlig nok 
– å finne noe sted, og forøvrig ser det ut til å være en 
overvekt av sosiologiske bøker om religion. 

I religionshylla på biblioteket fant jeg derimot en 
bok med tittelen Bridging the Gaps: Sources, Metho-
dology and Approaches to Religion in History. Det er en 

artikkelsamling med en 
rekke religionshistoriske 
«caser», hvor hver enkelt 
forfatter fokuserer på me-
todiske utfordringer på sitt 
felt. Problemet for mitt 
vedkommende er at boken 
mangler en generell opp-
summerende del, som om-
handler religion i historien 
som grunnlagsproblem 
– ikke bare som isolerte 
problemer i svært spesi-
fikke studiefelt. Men hva 
metode angår overgår den 
likevel alt som er å finne i 
historiehylla – sammen-

lagt! Det er faktisk på tide å «bridge the gaps.»
 
Inn i mangfoldet
Som samfunn preges vi i økende grad av religiøst, kul-
turelt og etnisk mangfold. Dette vil gjenspeile seg på 
universitetene og i akademia. Graden av livssynssitu-

Jeg proklamerer  
derfor ikke et behov for 

en fundamentalt ny  
metode, men jeg finner 
det påfallende at reli-
gion uteblir fra våre  
metodiske drøftinger 

og lærebøker. 

erte historikere, om den ikke allerede er høy, vil være 
betydelig. Derfor er det viktig at vi også diskuterer reli-
gion og livssyn som noe vi selv er en del av, og ikke bare 
som et fortidig fenomen. Selv om tendensen i Norge 
går mot økt sekularisering, finnes det sterke religiø-
se motstrømmer. Det er følgelig slettes ikke gitt at vi 
går mot en fremtid uten livssyn. Religion i Norge har 
lenge betydd kristendom, men med det flerkulturelle 
samfunnet er det i ferd med å bli uendelig mye mer 
enn det. Det kan derfor hevdes at religionsforståelse vil 
bli viktigere fremover, også innad i historiefaget. Hvil-
ken effekt vil det for eksempel ha på våre historiske 
studier av Midtøsten, dersom antall muslimske histo-
riestudenter øker betraktelig? 

Kjeldstadli er inne på dette når han noe klossete 
skriver at en kan «finne det folkelivsgranskerne kaller 
‘troer og skikker’, i fullt monn også blant faghistori-
kere. ‘Troene og skikkene’ underminerer tanken om at 
gruppeenighet er en fullstendig løsning på problemet 
objektivitet.»7 Her kan det være på sin plass å nevne 
at ateisme også er et livssyn, og at det neppe finnes et 
«objektivt» utgangspunkt i møte med religion over-
hodet. Således er vi alle situerte, og en diskusjon om 
hvordan vi skal forholde oss til dette faktum er sårt 
trengt. Jeg sitter nemlig med en ubegrunnet følelse av 
at det er noe enklere å trå ut av sitt politiske ståsted 
enn sitt ateistiske eller religiøse. 

Anders Brenna (f. 1987) er mastergradsstudent i historie 
ved Universitetet i Oslo. Han har tidligere utgitt «Roald 
Amundsen og bruken av sledehunder på Sydpolsekspedisjo-
nen» (Fortid 1/2016). 

NOTER

1 Seland, 1800- og 1900-tallets religiøse bevegelser, s. 420 

2 Myhre, Historie, s. 144 

3 Kjeldstadli, Fortida er ikke hva den engang var, s. 34 

4 Kjeldstadli, Fortida er ikke hva den engang var, s. 35 

5 Sandmo, Tid for historie, s. 205

6 Kjeldstadli, Fortida er ikke hva den engang var, s. 310 

7 Kjeldstadli, Fortida er ikke hva den engang var, s. 306 
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ra uskyldig til mistenkt
På 1600-tallet var grensene mellom tro- og 
overtro, fantasi og virkelighet mindre avklarte 

enn i dag. Samtidskildene vitner om tro på trolldoms-
kunst og overnaturlige vesener, og denne troen førte 
flere personer foran rettsapparatet. Tidlig på 1670-tallet 
ble Nille Jensdatter ansatt som tjenestejente hos Lars 
Olsen og Ane Olsdatter på gården Skålvold. Da var 
den gifte Mads Titing husmann der, men ifølge bygde-
sladderen var han slettes ikke trofast. Han skal ha vært 
utro med Nille og ettersom dette gjentok seg flere gan-
ger, ble han forvist fra Steigen til Bodø for å få bukt 
med problemet.2 Titings rolle i selve Nille-saken var 
ikke det mest sentrale i kildene, men han brukes flittig 
for å begrunne Nilles påståtte utsvevende kjønnsliv.

I N G EB J Ø RG  A A M LI D  DA LEN
Doktorgradsstipendiat i historie
Universitetet i Tromsø 

Den 16. desember 1687 ble Nille Jensdatter halshugget for fødsel i dølgsmål i Steigen i 
Nordland.1 Tiltalen og straffen var ikke uvanlig mot slutten av 1600-tallet. Det som 
gjorde saken spesiell, var at det ikke fantes fysiske bevis i saken, at dommen var basert 
på rykter, og at hun ble anklaget for forbrytelsen av et spøkelse. Sentralt i saken satt to 
prester, og saken kaster lys over ulike mentalitetsstrømninger i Norge mot slutten av 
1600-tallet.

Ifølge spøkelset som anklaget Nille på slutten av 1680-tal-
let for spedbarnsdrap, fikk Nille og Titing et guttebarn 
i 1673. Etter fødselen skal hun ha kvalt ham med et hår-
band, og det er dette angivelige spedbarnsdrapet Nille se-
nere siktes for.  Etter drapet skal hun så ha begravd liket i 
Brenshelleren, en steinur like vest for gården.3 

I 1684 døde Olsen og hans kone. Like etter flyttet 
det nygifte paret Nils Jenssen og Synnøve Andersdatter 
inn på gården, og Nille ble værende som tjenestejente. 
Både de tidligere og de nye driverne av Skålvold ble be-
skrevet av sogneprest Arent Hartvigsen som gudfryk-
tige mennesker i hans beretning. 

Bankeånden ankommer gården
Nils og Synnøve skal tidlig ha følt uro og ubehag i hu-

ET SPØKELSE, TO PRESTER OG 
ET MISTENKT SPEDBARNSDRAP 
En dølgsmålssak fra 1600-tallets Nordland

F

Tittelsiden fra Kristian den IIIs bibel fra 1550. I denne perioden var grensen mellom tro og overtro mindre klar enn i dag. Foto: Wikimedia 
Commons.
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set, og etter kort tid begynte de å høre lyder rundt om 
på gården. Det var først da de hadde flyttet inn på går-
den at man, i det minste i ettertid, hører om lydene som 
ble beskrevet som bråk fra et spøkelse.4 Det kan være 
at ekteparet selv sto bak, eller ga ny næring til ryktene 
om Nilles løsaktighet og det angivelige barnedrapet. 
Det var ofte personer som levde tett innpå kvinnene, 
men som ikke var i familie med dem, som startet ryk-
tespredninger.5 Et par år senere, i 1686, eskalerte lydene 
på Skålvold. Spøkelset skrapte og banket rundt om på 
gården, og var altså nå blitt en bankeånd. Til slutt ble 
Nils så bekymret at han kontaktet den lokale presten 
Arent Hartvigsen som lovet å komme på besøk.6 

Den 21. november 1686 ankom Hartvigsen gården 
i skumringen, da spøkelset pleide å begynne å bråke. 
Denne ettermiddagen var det derimot stille, men da de 
skulle gå til bords hørte de høye lyder lengre nede på 
gården. De løp dit, og nesten umiddelbart hørte de det 
banke lengre opp på går-
den. Da de kom dit, banket 
det på nytt et annet sted. 
Sogneprest Hartvigsen var 
overbevist om at spøkelset 
ønsket at de skulle jakte 
på det.7 Ekteparet fortalte 
Hartvigsen at de ønsket å 
flytte fra gården. Han ba 
dem være sterke i troen, og 
ekteparet ble værende på 
gården over vinteren.8  

I løpet av vinteren kan vi 
anta at Nille begynte å føle 
seg mistenkt for fødsel i 
dølgsmålet. Kanskje hadde 
hun hørt bygderyktene om 
henne, eller at Hartvigsens besøk i november året før 
hadde påvirket henne. Ifølge kildene gikk Nille på våren 
1687 tilbake til barnets gravsted i Brenshelleren. Da skal 
hun ha gravd opp bena til guttebarnet hun hadde født 14 
år tidligere, båret de med seg og kastet dem på havet. 

Samme vår, ble Nille ansatt som tjenestejente av Pe-
der Jensen Stabye som var bondelensmann i Leines.9 
Da hadde Nille vært på Skålvold i 14–17 år, og at hun 
forlot gården etter så lang tjeneste, er i seg selv inter-
essant i dette stadiet av saksutviklingen. Dessverre sier 
ikke kildene om hun forlot gården av eget ønske, eller 
om hun ble oppsagt fra Skålvold. Det kan spekuleres i 
om det var en reell flytting av Nille fra myndighetenes 
side. De kan ha håpet at ved å flytte Nille fra åstedet, 
skulle spøkelset og oppstyret på Skålvold forsvinne, og 
på den måten skape fred i huset. Det skulle i midlerti-
dig vise seg at spøkelset fortsatte å romstere på gården.  

Ved pinsetider i 1687 var spøkelset borte i 14 dager 
og folkene på gården takket Gud for hans befrielse. Så 
begynte spøkelset å bråke igjen, og da høsten kom skal 

bråket ha økt i både styrke og aggressivitet. Gjenferdet 
begynte da å åpne stuedøren og kastet gjenstander inn 
i stuen og etter folkene, i tillegg til å klore på dører og 
vinduer. Nils Jenssen oppsøkte Hartvigsen igjen, som 
ga han beskjed om å være tålmodig og fortsette å prise 
Gud. Det kom også fram at Jenssen beskrev spøkelset 
som spesielt aggressivt om morgenen da de malte mel 
på to håndkverner i gangen.10

Spøkelset begynner å snakke
Søndag den 16. oktober skulle Hartvigsen igjen besøke 
Skålvold ettersom spøkelset ikke hadde roet seg, men 
han ble forhindret.11 Spøkelset hadde fortsatt å bråke 
denne søndagskvelden, men så hendte noe nytt. Da skal 
spøkelset for første gang ha begynte å snakke, og det var 
ikke lenger bare en bankeånd. Samtalen mellom Nils og 
spøkelset ble senere gjengitt i Hartvigsens beretning ba-
sert på Nils’ beskrivelse. Spøkelset skal ha spurt etter Nil-

le-mor og sagt han ville die. 
Spøkelset sa det var barn av 
Nille og Mads Titing og at 
det var født på gården. Det 
beskyldte sin mor for drap 
med et hårband, og fortalte 
at han ble begravet i Brens-
helleren.12 Nils ble skremt 
av spøkelsets ytringer og 
sendte bud på tre naboer. 
De ankom Skålvold neste 
morgen, og bekreftet spø-
kelsets utsagn.13 Noen dager 
senere i oktober begynte 
spøkelset igjen å spørre et-
ter mat og slike spørsmål 
fortsatte noen dager utover. 

Spøkelset ønsket både pølse, flatbrød og smør.14
Sogneprest Hartvigsen ble rådvill av hele situasjo-

nen og tok kontakt med prosten i Salten, Jens Møi-
nichen. Møinichen rådet Hartvigsen til å snakke med 
Nille alene. Dersom hun ikke tilsto, skulle Hartvigsen 
ta henne med til der barnet angivelig var begravd – der 
ville hun avsløre sine sanne følelser.15 En søndag i midt-
en av november, drøye tre uker senere ga Hartvigsen 
tjenestejenta Nille en moralpreken og ba henne tilstå 
i enerom. Hun nektet for forbrytelsen, men han mente 
at hun oppførte seg skyldig.16 Hartvigsen ba Nille re-
turnere til Skålvold tre dager senere. 

Da Hartvigsen og Nille ankom Skålvold etter noen 
dager, fortalte beboerne på gården at spøkelset hadde 
kastet rundt en rekke gjenstander tidligere på dagen. 
Presten formante igjen Nille til å tilstå, og hun ble så 
beveget at hun ba om å få snakke med ham uforstyrret. 
De vandret ut på gårdsplassen, hvor hun tilsto at hun 
hadde tatt livet av et barn for 14 år siden, slik som spø-
kelset hadde anklaget henne for.17 Hartvigsen ønsket å 
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På vei tilbake til Bodøgård fra rettssaken på Holke-
stad, dro amtmann Kruse innom Skålvold. Da snak-
ket han med spøkelset, og da han snakket hardt til det, 
svarte det uhøflig.26 Amtmannen beskrev stemmen til 
spøkelset som lespende som et barn, og idet amtman-
nen gikk ut døren for å forlate gården, hadde spøkelset 
knust to ruter i et vindu.27

Den 6. desember, da amtmann Kruse kom tilbake til 
Bodøgård, fortalte han om Nille-saken til prost Møi-
nichen.28 Denne samtalen engasjerte trolig Møinichen, 
for to dager senere skrev han et brev til biskop Schletter 
i Trondheim. Dette brevet plasserer Møinichen i oppo-
sisjon til både lagmannen og amtmannen. En relativt 
stor del av brevet omhandlet amtmannens samtale med 
spøkelset, da han hadde besøkt Skålvold. I tillegg skrev 
Møinichen om Nilles liv og deler av hendelsesforløpet 
i saken. Det mest spesielle ved Møinichens beretning, 
var hans tydelige skepsis mot den teologiske- og juri-

diske vurderingen i saken. 
Han mente at den var blitt 
behandlet for raskt, og at 
en slik sak trengte mer 
behandlingstid.29

Møinichen må ha 
visst at brevet hans ikke 
ville få noen betydning 
for Nilles skjebne, etter-
som hun skulle henrettes 
bare 8 dager senere, den 
16. desember. På slutten 
av 1600-tallet tok nemlig 
korrespondansen ofte 8–9 
uker fram og tilbake mel-
lom Bodø og Trondheim.30 
Man kan lure på hvorfor 

Møinichen likevel valgte å sende brevet. Kunne brevet 
være et forsøk på å renvaske seg for ettertidens kritikk? 
Eller hadde han et reelt ønske om å få ryddet opp i det 
han mente var en tvilsom rettsprosedyre? 

Når biskop Schletter mottok brevet vites ikke, men 
biskopen delte (i det minste delvis) Møinichens skep-
sis til saksbehandlingen. Biskopen videresendte brevet 
til visestattholder Høeg, noe som antyder at han også 
mente Nille-saken trengte ytterligere behandling og 
oppmerksomhet. Visestattholderen sendte trolig sin 
reaksjon på Møinichens beretning til amtmann Kruse. 
Hovedpunktet i dette brevet, var at Høegh ba embets-
mennene stanse henrettelsen av Nille.31

Henrettelsen og sakens etterspill
Den 16. desember 1687 ble Nille halshugget ved Leines 
kirke i Steigen.32 Folketroen sa at gjenferdet av drep-
te spedbarn, forsvant når moren fikk sin straff. Det var 
sannsynligvis det de trodde i Steigen også. Ti dager et-
ter henrettelsen av Nille, begynte derimot spøkelset å 

ta med Nille til Brenshelleren og lete etter fosteret hun 
tidligere hadde gravd ned. Da innrømte hun at det ikke 
var noe poeng å gå dit, for hun hadde fjernet bena tidli-
gere, og kastet de på havet.18

Da folkene på gården sto opp ved firetiden neste 
morgen, begynte spøkelset igjen å bråke. Hartvigsen 
befalte Nille å gå til håndkvernen og male mel, mens 
han sto med et lys i hånden. Da begynte de å høre ly-
der utenfor ytterdøren, og dørene i huset ble åpnet og 
lukket samt at gjenstander ble kastet rundt omkring.19 
Tilslutt åpnet de utgangsdøra og gikk ut på tunet, og da 
hylte spøkelset to ganger som en liten hund. De stanset 
rett utenfor døren, og så hadde spøkelset en hel samtale 
med selveste sognepresten. 

Spøkelset spurte etter moren sin, og sa det ville pluk-
ke henne i stykker. Det bekreftet sitt slektskap, sa at det 
var en fordømt ånd og ikke et guds barn. Drapsmeto-
den, dødstidspunktet, begravelsen og forflyttingen av 
bena ble alt gjengitt hy-
lende av spøkelset.20 Har-
tvigsen spurte Nille om hun 
var skyldig i dette, hvor hun 
svarte at spøkelsets uttalel-
ser var sanne. 

Nille og rettsvesenet
Etter det hørte ikke Har-
tvigsen mer fra spøkelset. 
Han og Nille reiste med 
båt til fogden i Salten, som 
holdt til på Leines.21 Der 
tilsto Nille offentlig sin 
forbrytelse, altså hele 14 år 
etter at drapet skal ha fun-
net sted. Den samme da-
gen sendte en rekke lokale menn (inkludert den tidligere 
presten i Steigen) et brev til lagmannen prosten og so-
renskriveren som utdypet Nilles umoralske levesett. En 
snau uke senere, den 24. november 1687, ble det avholdt 
et ekstraordinært rettsmøte på gården Holkestad. Da 
hadde de som bodde på Skålvold i 1673, da spedbarns-
drapet skal ha funnet sted, avgått ved døden. Deres vit-
nemål kunne hatt stor påvirkning under rettsmøtet. 

Et sammendrag av saken ble ført inn i Amtregnska-
pet av sorenskriveren Hveding som forklaring til ut-
giftene knyttet til saken.22 Hveding skrev i dommen til 
Nille at hun for sin ukristelige gjerning mot sitt foster 
skulle hun miste livet, og straffes på sin hals. Dommen 
ble sendt videre til lagmannen i Salten, De Fine som 
skulle vurdere dommen.23 Han bekreftet Nilles dom 
dagen etter rettssaken. Da var det opp til amtmannen 
i Nordland, Christian Kruse, å beordre dommen gjen-
nomført.24 Dagen etter rettssaken, den 25. november 
1687, bekreftet Kruse dommen og beordret en snarlig 
henrettelse.25 

Spøkelset skal ha spurt 
etter Nille-mor og sagt 

han ville die.
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utburden å anklage sin angivelige mor for barnedrap. 
Det er også på selve gården hvor Nille hadde tilbrakt 
det meste av sitt voksne liv, at utburden hørtes. I til-
legg hørtes lydene som oftest i skumring, demring eller 
i mørket. Spøkelset ser også ut til å være mer aktivt på 
høsten og vinteren hvor det er lite lys, og mindre aktiv 
på lysere tider som vår og sommer.  

Det som skiller seg mest fra datidens utburdtro, var 
hvordan spøkelset oppførte seg etter at Nille var hen-
rettet. Det vanlige var at utburden forsvant, når den 
skyldige hadde blitt straffet. Utburden på Skålvold 
fortsatte derimot å snakke og begynte å anklage an-
dre kvinner i området for å ha begått spedbarnsdrap, i 
skarp kontrast til at spøkelset/utburden skulle forsvin-
ne når rettferdigheten hadde seiret.45 

Med unntak av brevene fra Møinichen og Har-
tvigsen, er det få av primærkildene om saken som inne-
holder referanser til spøkelset. Nilles syndefulle liv ba-
sert på bygderyktene, går 
derimot igjen i alle doku-
mentene om saken som ble 
forfattet lokalt.46 Hvorvidt 
Nille hadde blitt dømt kun 
på bakgrunn av spøkelsets 
forklaring er usikkert, men 
tilståelsen hennes står sen-
tralt i de ulike kildene, også 
i domsgivelsen. Ettersom 
det ikke var noen fysiske 
bevis i form av barnelik i 
denne saken, kunne det 
vært vanskelig å få henne 
dømt uten en tilståelse. 

Generelt var det to ho-
vedgrunner til at sped-
barnsdrap ble oppdaget, enten at et barnelik ble fun-
net og/eller bygdefolkets mistanke. Bygderykter og 
sladder kunne altså føre en kvinne for retten, og det var 
ikke uvanlig at kvinner som var offer for slike rykter, 
ble mistenkeliggjort for fødsel i dølgsmål og andre se-
delighetsforbrytelser. Hvordan rykter ble oppfattet var 
nært knyttet til samfunnets oppfatning av ærlighet og 
sannhet, som ikke nødvendigvis var det samme. Ære 
var knyttet til en persons status og livsførsel. Det var 
derfor selve personen, og ikke hva personen sa, som av-
gjorde hvorvidt personen fortalte sannheten.47 Dersom 
en høyt ansett person satte ut et rykte om en lavt ansett 
person, kunne dette bli antatt for sant – basert på sta-
tusen til personene involvert i saken. At framtredende 
personer i samfunnet, som to prester og en amtmann, 
både bekreftet spøkelset og Nilles dårlige rykte – kan 
ha bidratt til at Nilles angivelige spedbarnsdrap ble 
oppfattet som sannhet av samfunnet og rettsapparatet. 
Nilles motsvar ville ikke nødvendigvis hatt noen betyd-
ning, når menn av høyere rang sa henne imot. Ryktene 

om Nille ser altså ut til å ha vært vesentlige når det kom 
til saksbehandling og domsslutning.

Isolert virker det som at spøkelsets rolle var av min-
dre betydning til at Nille ble dømt. Samtidig virker det 
som om spøkelset i Nille-saken var en slags kanal som 
formidlet tankene i lokalsamfunnet, og frambrakte fol-
kets meninger og avsky. Spøkelset var altså helt sentralt 
for at saken kom fram i lyset, og senere ble behandlet 
i rettsapparatet. Det er først etter at spøkelset skal ha 
anklaget Nille for spedbarnsdrap at hun i det minste 
offentlig ble mistenkeliggjort for fødsel i dølgsmål. Ba-
sert på kildene og beretningene virker det derfor tvil-
somt at hun hadde blitt anklaget dersom myndighete-
ne ikke hadde lyttet til spøkelset. 

Jakten på sannhet
I Hartvigsens beretning er det ingen elementer som 
antyder tvil om spøkelsets eksistens, eller om Nille 

kunne være uskyldig an-
klaget og dømt. 

I Møinichens beret-
ning er det derimot flere 
formuleringer som antyder 
skepsis til saksbehandlin-
gen. Den viktigste var tro-
lig at han tvilte på Nilles 
tilståelse. Han spurte om 
djevelen kunne ha innbilt 
henne at hun hadde begått 
barnedrapet 14 år tidligere? 
Han trakk paralleller til en 
rettssak i Finnmark noen år 
tidligere, hvor noen kvinner 
hadde tilstått å ha kastet en 
forbannelse på en handels-

manns skip slik at det sank. Dette var en forbrytelse kvin-
nene skal ha blitt henrettet for, men senere ankom både 
skipet og mannskapet i god behold Bergen. Møinichen 
hadde altså ikke full lit til personers tilståelse alene. Det 
at djevelens påvirkning ikke ser ut til å ha blitt vurdert 
av de dømmende myndighetene i Nille-saken, var trolig 
en grunn til hans kritikk av den teologiske behandlingen 
og juridisk tilnærming i saken. Det at hun ble dømt uten 
fysiske bevis, men kun basert på en tilståelse som kunne 
være feilaktig, mente han var svært kritikkverdig. Man kan 
spore en sterk frustrasjon i brevet når Møinichen spør om 
man skal gi djevelen den ære, at Nille ved hans påvirk-
ning skulle henrettes slik at han kunne «søle seg i hennes 
blod»?48 Han antyder at hun kan ha innbilt seg hele for-
brytelsen, og kan være uskyldig dømt.

Møinichen mistenkte at det kunne være en av kvin-
nene på gården som lot som hun var spøkelset. Bakgrun-
nen for det var at de kun hørte spøkelset da hun malte 
mel ved håndkvernen hvor man ikke kunne se henne, 
men var taus da hun brukte håndkvernen rett ved dø-

snakke igjen. Spøkelset nevnte ikke lengre Nille, men 
begynte å anklage andre lokale kvinner for spedbarns-
drap. 13 dager etter henrettelsen av Nille daterte Har-
tvigsen sin beretning, og mange av datoene i denne 
gjennomgangen er basert på denne beretningen.33 

Ifølge Petter Dass skal fiskere ha tatt turen innom 
Skålvold på vei hjem fra Lofotfisket for å oppleve spø-
kelset.34 Fisket sluttet utpå våren, så spøkelset var tyde-
ligvis noe prestestanden kjempet mot utover våren 1688. 
Dette til tross for at prost Møinichen snakket med me-
nigheten i Leines allerede den 12. januar, og forbød dem 
å snakke med spøkelset.35 

Ut på våren i 1688 kom saken kong Christian V for 
øre, trolig ved Møinichens beretning. I mars skrev kon-
gen et brev til stattholder Gyldenløve, og han kritiserte 
spesielt mangelen på fysiske bevis i saksbehandlingen. 
I tillegg ønsket han at sorenskriveren, prosten og lag-
mannen skulle forklare hendelsene i saken, samt at so-
renskriveren og lagmannen måtte forklare grunnlaget 
de hadde for å dømme i saken. Amtmannen fikk også 
klar beskjed om at myndighetene var svært misfornøyd 
med at han hadde beordret dommen gjennomført og 
henrettet Nille, til tross for prostens protest og vise-
sattholderens forbud. Kongen gjorde det også klart at 
i tvilsomme tilfeller, hvor straffen er henrettelse, skulle 
man innhente kongens resolusjon.36 

Etter noen tiår ble Nille-saken omtalt av forfatter-
presten Petter Dass, og det er en av enkeltsakene som 
tar mest plass i hans epos Nordlands Trompet. Etter det-
te har saken blitt omtalt jevnlig, og spesielt fra andre 
halvdel av 1800-tallet og fremover. 

Skålvoldtrollet - poltergeist og utburd 
Spøkelset, som i ettertid har blitt kalt Skålvoldtrollet, fikk 
mye oppmerksomhet i både Hartvigsens- og Møinichens 
beretninger. Det angivelige spøkelset i Nille-saken ser ut 

til å ha en vesentlig rolle for at ryktene spredde seg i lokal-
samfunnet, og at saken etterhvert kom for retten. 

Troen på spøkelser var gjeldende i samfunnet på 
1600-tallet. Spøkelser ble antatt å være avdøde mennes-
ker hvor sjelen ikke fikk hvile og som ga seg til kjenne. 
De kunne opptre på ulike måter, men felles for dem alle 
var at de brøt naturlovene.37 De aktuelle spøkelsestype-
ne i Nille-saken, kan minne om poltergeist og utburd.

Poltergeist har blitt beskrevet som den vanligste 
spøkelsestypen på 1600-tallet. De kunne oppleves ved 
skraping og banking i hus, og var sjelden synlige.38 Pol-
tergeist har også blitt beskrevet som «spirit-beings» 
som holdt til i hus, og som «teasers». Personer i mid-
delalderen skal ha uttalt at poltergeist var ånder som 
bråkte og forstyrret husholdet, men ikke påførte ska-
de.39 Lydene av spøkelset på Skålvold, slik de er gjengitt 
i kildene, stemmer relativt godt overens med datidens 
tro på spøkelser. Beboerne på Skålvold fortalte at de i 
begynnelsen hørte banking, slag og skraping i huset – 
beskrivelser som minner sterkt om hvordan poltergeist 
oppførte seg. Det gjorde også det faktum at spøkelset 
ofte var aktivt i skumringen og mørket. Spøkelset på 
Skålvold skal også ha kastet ting etter beboerne på går-
den uten at de tok skade av det. 40  

På 1600-tallet mente man at utburden var spøkelset 
av et drept og udøpt barn, og i ettertid er det regnet som 
et typisk nordisk spøkelse. Utburden ble sjelden sett, 
men i de tilfellene de viste seg var det tilnærmet alltid 
i form av barn.41 Det finnes to vitner som skal ha sett 
spøkelset i Nille-saken. De var Niels Jenssøn og Syn-
nøve Andersdatter, altså mannen og kona på Skålvold. 
Mannen hadde sett spøkelset ridende mot retterste-
det og sa at det rakk nesten opp i skyene. Kona beskrev 
spøkelset som en svært høy og tynn menneskeskikkelse 
som stakk langt over hustakene. De visuelle observasjo-
nene stemmer altså lite med samtidens tro, hvor utbur-
den var forventet å kunne observeres som et lite barn. 
Hartvigsen skrev også i sin beretning at spøkelset skal 
ha sagt at det ikke alltid var synlig, fordi det tidvis var 
lite som en mus, uten at dette utdypes videre.42 

Den vanlige oppfatningen var at man oftere hørte 
utburden og det var spesielt i demring, skumring og i 
mørket at utburden ga seg til kjenne. Man trodde ut-
burden ville hyle etter navn og/eller jordfesting, og ville 
slutte å hyle dersom man døpte og/eller gravla det døde 
barnet.43 Lydene som ble forbundet med utburden, var i 
hovedsak skraping, dunking, barneskrik eller barnegråt. 
Utburden kunne også snakke og be om å bli døpt eller 
gravlagt i vigslet jord. De kunne avsløre moren sin, eller 
mest dramatisk – ta livet av henne. Lydene hørtes oftest 
ved steder tilknyttet moren, der hvor barnet var drept 
eller begravd.44 Lydene i Nille-saken later i stor grad å 
stemme med datidens utburdtro, og hvordan utburdene 
var «forventet» å oppføre seg. I tillegg til de mer typiske 
poltergeistlydene beskrevet overfor, begynte etter hvert 

Basert på kildene og 
beretningene virker 
det derfor tvilsom at 

hun hadde blitt ankla-
get dersom myndighete-
ne ikke hadde lyttet til 

spøkelset.

Inger Christensdatter ble henrettet for fødsel i døgsmål i København 
i 1705, noen år etter at Nille Jensdatter ble henrettet for det sammen i 
Nordland. Foto: København Statsarkiv.
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ren.49 Møinichen ser altså ut til å ha vært mer skeptisk til 
selve ideen om at det fantes et spøkelse på gården, samt 
at dette spøkelset videre hadde anklaget Nille. Det er lite 
som tyder på at Møinichen skulle være mer liberal enn 
Hartvigsen, ettersom Møinichen var kjent som en av de 
strengeste prester i sin samtid. Han skal blant annet ha 
plassert en gutt i halsjern utenfor kirken, en straff som 
resulterte i at gutten døde.50 Det er derfor lite som tyder 
på at Møinichens personkarakteristikk skal ha gjort hans 
meninger spesielt milde mot Nille og hennes rettssak.

Møinichen ser også ut til å ha større tro på djevelens 
påvirkningskraft, og at kanskje Nille var påvirket til å 
tro at hun var skyldig.

Avslutning
Saken mot Nille Jensdatter ser ut til å ha engasjert en 
rekke myndighetspersoner lokalt. To lokale prester var 
klare på at Nille hadde levd et umoralsk liv. Den davæ-
rende presten mente også at hun var skyldig i spedbarns-
drapet og han mottok hennes tilståelse. Han var således 
en av pådriverne i at saken kom for retten. Prosten var 
derimot noe mer tilbakeholden i sine vurderinger om sa-
ken, og mente saken hadde fått for snarlig behandling. 
Som det fremgår her var det stor forskjell på de lokale 
prestenes tolkning av hendelsene i saken, og hvordan de 
vurderte disse opp mot tidens religiøse strømningene. 

Basert på formuleringer i brev og beretninger, later 
det til å ha vært store ulikheter i hvordan spøkelser og 
djevelens påvirkning ble oppfattet av de lokale prestene. 
Selv innenfor en relativt kort distanse, var det altså store 
uenigheter om en flere teologiske og juridiske elementer 
ved saken. 

Hartvigsen later til å ha hatt en svært viktig rolle i at 
denne saken kom for retten. I ettertid var han trolig et 
av de viktigste vitnene i saken, samt at det var han som 
mottok den første tilståelsen til Nille. Selv om bygda 
var preget av rykter om Nille og hennes livsførsel, vil 
trolig Hartvigsens vitnesbyrd ha veid tungt. 

En faktor til den raske saksgangen var trolig at Nil-
le-saken fant sted i nærheten av et regionalt maktsen-
ter. Der var sentrale myndighetspersoner samlet, og det 
muliggjorde en hurtig saksgang. I tillegg var flere av de 
lokale embetsmennene var relativt ny i deres posisjo-
nen. De kan ha ønsket å vise tjenesteiver samt embets-
effektivitet ved en rask saksbehandling. Dette motivet 
ble så understøttet av enkelte geistlige aktører med so-
lid forankring i lokalsamfunnet.  

Nille-saken fant sted da rettsapparatet var i stor om-
veltning, noe saken og behandlingen av den, ser ut til å 
bære preg av. Selve saken fikk ikke betydning for Kong 
Christian 5s Norske Lov av 1687, for den var ferdigstilt 
allerede våren før Nille kom foran rettsapparatet. Den 
loven innførte automatisk appell til lagmannen i livs-
saker, men denne endringen ser ikke ut til å ha vært en 
konsekvens av Nille-saken. Reskriptet av 31. mars 1688, 

hvor kongen kritiserte saksbehandlingen i Nille-saken, 
ser ut til å ha ført til en spesifisering av loven fra 1687. 
Den automatiske appellen til lagmannen var ikke en per-
manent endring, for allerede i 1714 ble reskriptet trukket 
tilbake. Da skulle dommen kun overprøves dersom den 
tiltalte anket saken. Fem år ble automatisk ankeprosess 
igjen innført innenfor rettsvesenet, en forordning som 
ble videreført og videreutviklet i 1735 ved at dødsdommer 
skulle stadfestes av kongen.  Selv om Nille-saken ikke ser 
ut til å hatt betydning for selve lovverket, ser saken i stør-
re grad ut til å ha ført til en innstramming av rettspraksis.

Ingebjørg Aamlid Dalen (f. 1985). Bachelorgrad i arkeologi 
og mastergrad i historie. Nå PhD-kandidat ved UiT, Nor-
ges Arktiske Universitet. Hun er medlem av den tverrfag-
lige forskningsgruppen Creating the New North (CNN), 
som forsøker å bedre forståelsen av den historiske utvik-
lingen innenfor bosetning, samfunn og identitet i Nord-
Norge. Artikkelen hennes «The Education of the Clergy in 
Northern Norway in the Early Post-Reformation Period» 
er i trykken, og blir utgitt i løpet av 2016.
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Arnesen m.fl. 1687.
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4 Hartvigsen 1687, s. 182–183.
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9 Hartvigsen 1687, s. 186.

10 Hartvigsen 1687, s. 184–185. –Hver morgen malte de nemlig 
opp det melet de skulle bruke i løpet av dagen. Da slo gjen-
ferdet personene med løse gjenstander og kastet andre gjen-
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11 Hartvigsen 1687, s. 185.

12 Hartvigsen 1687, s. 185–186.
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14 Hartvigsen 1687, s. 187.
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21 Hasselberg & Dahl 1999, s. 70–71.
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34 Dass 1927, s. 88–89.

35 SAT, KA. Brev fra lokale embetsmenn til kongen.

36 Norske Tegnelser 1688–1691. Fol 40.

37 Espeland, Spøkelse, s. 12–16; Myrvoll, «Forestillinger og prak-
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40 Selberg, «Utburden er synda si løn», s. 27–28; Espeland, Spø-
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44 Selberg, «Utburden er synda si løn», s. 27–28.
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Hartvigsen.

47 Sandmo 2002, Voldssamfunnets undergang, s. 136–138.
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49 Møinichen 1687, s. 175

50 Øverland 1897, ”Utborden og Barnemodersken i Stegen”, s. 34. 
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lik vi kjenner vår vestlige historie markerer 
opplysningstiden et avgjørende skille, idet et 
religiøst verdensbilde måtte vike for verdslig 

rasjonalitet. Sekularismen åpnet for de dyptgripende 
endringsprosessene vi i kortform omtaler som moder-
nisering. Denne idealistisk baserte forståelsen ligger 
også innbakt i den historiske materialisme som – alle 
«vendinger» til tross – ennå utgjør en solid forankring 
for vårt fag. I et grovtegnet bilde står kirke og religion 
som den konservative vokter av status quo, den sekulære 
fornuft som forløser for progressiv endring. I historie-
faget retter vi gjerne oppmerksomheten mot endrings-
kreftene. Da er det kanskje ikke så underlig at religion i 
det store og hele faller utenfor synsfeltet i vår behand-
ling av moderne historie?   

Manglende interesse for den religiøse sfære gjelder 
ikke bare vårt hjemlige historikermiljø – det er et ge-
nerelt trekk ved behandlingen av moderne historie i en 
langt videre europeisk fagtradisjon.1 Kirkehistorikere 
har, med sin faglige bakgrunn i teologi, gitt verdifulle 
bidrag til kunnskap om utvikling på det åndshistoriske 
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Norske historikere har i liten grad interessert seg for religiøse bevegelser i 1800- og 
1900-tallets samfunn. Dermed har vi også blendet av for noen ukurante sider ved 
moderniseringsprosessen. I denne artikkelen vil jeg innta en synsvinkel der den kris-
telige lekmannsrørsla betraktes som uttrykk for folkelig mobilisering på det moderne 
samfunnets vilkår.

området. Men innenfor denne disiplinen har det vært 
liten interesse for å se religion i en bredere samfunns-
kontekst.2 Innenfor vår egen fagtradisjon interesserer vi 
oss for trosdimensjonen i historiske perioder der kirke 
og styringsmakt var tett forbundet. Men når det gjelder 
de siste århundrer, behandler vi religion som det margi-
naliserte fenomenet vi mener det er. 

 
Åpnere perspektiver 
Idéhistorikere har argumentert for å myke opp det bas-
tante modernitetsbegrepet som ensidig legger vekt på 
progressive utviklingstrekk. De bestrider ikke forståel-
sen av dyptgripende sosiale og politiske endringer som 
kjerne i moderniseringsprosessen, men etterlyser en 
mer nyansert tolkning av en samfunnsutvikling som 
i økende grad ble preget av ideologisk mangfold. For 
går vi tettere inn på moderniseringens sosiokulturelle 
aspekter, står vi overfor et mangefasettert bilde: Tra-
disjonelle holdninger lever videre på tross av – og ikke 
sjelden i sammenkopling med – det nye som bryter 
fram. Der noen aktører tydelig trer fram som forkjem-

RELIGION PÅ NORSK
Lekmannsrørsla og moderniteten

S

pere for mer eller mindre omfattende oppbrudds- og 
frigjøringsprosjekter, vil andre aktører innta posisjoner 
i motstrid til dette, samtidig som de tilpasser seg den 
allmenne moderniseringsprosessens vilkår for kommu-
nikasjon og samhandling. Innenfor disse rammene kan 
motstridende posisjoner tolkes som ulike uttrykk for 
modernitet.3   

 Innenfor dette per-
spektivet må man også stil-
le spørsmål ved den enty-
dige forbindelsen mellom 
sekularisering og opplys-
ning som står så sterkt i vår 
bevissthet. Et åpnere blikk 
for mangfoldet i faktisk 
utvikling vil nok vise mer 
av motsetninger og para-
doksale koplinger enn det 
vi vanligvis forbinder med 
vestlig modernitet. Og vi 
behøver ikke gå langt for å 
peke på eksempler. For i et 
vidvinklet bilde av moder-
nitetens ideologiske utspring inngår også den norske 
og nordiske profilen, der statskirken inntok en ledende 
rolle i opplysningsprosjektet.4  Følger vi dette sporet 
framover i tid, vil vi lettere se den innflytelse religionen 
faktisk hadde, også i 18- og 1900-tallets mer sekulari-

serte samfunn.5 
Religionssosiologisk fagdebatt har lenge hatt fokus 

på sekulariseringsbegrepet. I en tidligere fase ser vi at 
begrepet gjerne ble avgrenset til strikt å gjelde verdslig-
gjøring av samfunnets institusjoner. I seinere tiår er det 
flere som ser verdien av å følge utviklingen langs flere 

dimensjoner. Det innebæ-
rer at en ikke bare tar for 
seg institusjonelle nivåer, 
men også interesserer seg 
for de mentale endrings-
prosesser som stikkords-
messig kan koples til We-
bers begrep Entzauberung 
der Welt.6  Lenge var det 
et framherskende syn at 
sekularisering av samfun-
nets institusjoner uvegerlig 
måtte føre til at religionen 
kom i en form for trover-
dighetskrise – noe som 
i sin tur ville fremme og 
forsterke sekulariserings-

tendensen. Innenfor nyere forskning vil man snarere 
hevde at sekulære samfunnsinstitusjoner tvert imot åp-
ner for økt folkelig engasjement og dermed for blom-
string av religiøs aktivitet.7 I dette perspektivet kan 
vi se 1800-tallets sekularisering av norske samfunns-

Manglende interes-
se for den religiøse 
sfære gjelder ikke 
bare vårt hjemlige 
historikermiljø…

Folk forlater Askvoll kirke i Sogn og Fjordane. Foto: Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, Flickr.
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institusjoner som provokativt grunnlag for religiøs 
mobilisering.  

Før vi beveger oss videre i dette landskapet, kan det 
være nyttig å avklare hva vi legger i selve religionsbe-
grepet. Som historikere vil vi oftest være tjent med å 
orientere oss ut fra en substansiell definisjon idet vi 
sondrer mellom verdslig og 
religiøst basert ideologi.8 
Religion vil da stå for ide-
ologier som forutsetter en 
oversanselig dimensjon i 
tilværelsen, mens religiøsi-
tet refererer til følelser for-
bundet med en slik trans-
cendent dimensjon. Så må 
vi erkjenne at følelsesmes-
sige aspekter vanskelig lar 
seg gripe, og at tilhørighet 
til trosbaserte miljøer sjel-
den hviler på religiøs moti-
vasjon alene. Det dreier seg 
like fullt om miljøer der 
aktørene vil se sine verdier 
og holdninger som religiøst begrunnet.

 
Et fritt ideologisk marked
Den amerikanske sosiologen Peter Berger var tidlig 
ute med å nytte begreper fra økonomisk terminologi 
i sosiokulturelle analyser. Med bakgrunn i studier fra 
1900-tallets USA skisserer han et bilde av vestlig mo-

dernitet der ikke bare næringslivet, men også ideologi-
basert engasjement tilpasses de vilkår som gjelder på et 
fritt marked.9 På det religiøse området kan ingen kirke 
hevde monopol – En trostradisjon som i tidligere tider 
kunne tvinges igjennom ved kirkelig autoritet, må nå 
forholde seg til et bredspektret livssynsmarked, der uli-

ke religiøse konsepter kon-
kurrerer med hverandre, 
samtidig som de utfordres 
av verdslig basert ideologi. 

Tolkingskonsepter kan 
åpne for ny innsikt, men 
også blende for forståelse 
av en kompleks historisk 
virkelighet. Om vi bastant 
skulle basere våre analyser 
på økonomiske modeller, 
vil aktørene bli redusert 
til stereotyper, og vi taper 
i dypere kulturhistorisk 
innsikt. Men i modererte 
former har markedsrelatert 
tankegang for lengst vun-

net en sterk posisjon  innenfor samfunns- og kulturfa-
gene.10 Bourdieus begreper om kulturell og sosial kapi-
tal er bare ett av mange uttrykk for dette. Økonomiske 
modeller danner også utgangspunkt for mer eller min-
dre eksplisitte fortolkninger i historiefaglige framstil-
linger. Ofte dreier det seg om uforpliktende sammen-
ligninger der terminologi fra den økonomiske sfære 

nyttes med illustrerende effekt. 
 Anvender vi markedsmodellen som et løsere for-

tolkningsgrep på ideologiske brytninger, kan vi betrak-
te det moderne samfunnets offentlighet som en arena 
der ulike aktører konkurrerer om gjennomslag for sitt 
livssyn og sine sosiale programmer. De sterkeste aktø-
rene følger opp sine ambisjoner gjennom institusjons-
bygging og strategiske framstøt på ulike plan, og fol-
kelige bevegelser utvikler sine egne deloffentligheter.11 
I Norge ble bedehuset og etter hvert ulike frikirkelige 
forsamlingshus, «kristenfolkets» viktigste møtesteder 
på lokalt nivå. Men de kristelige var ikke alene om å 
agitere for meningsbaserte fellesskap: Mot slutten av 
1800-tallet kunne totalistene samle seg på avholdsloka-
let, bygdeungdom som lot seg inspirere av den frilynte, 
nasjonale bevegelsen fikk reist sine egne ungdomshus, 
og i byer og på tettsteder skulle Folkets hus snart bli 
arena for en voksende arbeiderbevegelse.  

Innenfor alle disse be-
vegelsene ble det etablert 
plattformer for et sterkt 
sosialt fellesskap, og det ble 
investert betydelige ressur-
ser i institusjoner og tiltak 
til støtte for virksomheten: 
tidsskrifter og blader, tryk-
kerier og bokhandler, ulike 
typer kursvirksomhet og 
i enkelte bevegelser egne 
skoletilbud. Institusjoner 
som avholdskafeen og mis-
jonshotellet tjente både 
som sosiale møtepunkt og 
som inntektsbringende 
virksomhet for sammen-
slutninger som etter hvert fikk behov for å finansiere 
et voksende organisasjonsbyråkrati. Disse institusjo-
nelle nettverkene utgjorde på et vis sine egne samfunn 
innenfor storsamfunnet. 

Religion på markedsvilkår
Sosiologisk markedsteori har som nevnt sin bakgrunn 
i studier av 1900-tallets USA – Det sier seg selv at eu-
ropeisk empiri i sterkere grad yter motstand mot slike 
betraktningsmåter. Når det gjelder det protestantiske 
kulturområdet skulle det være tilstrekkelig å minne om 
statskirkens dominerende rolle. Men idet konventik-
kelplakaten ble opphevet hadde den norske statskirken 
formelt gitt slipp på sitt ideologiske hegemoni. Gjen-
nom andre halvdel av 1800-tallet ser vi en klar tendens 
til at ulike konkurrerende delkulturer står fram med til-
bud om helhetlig erstatning for tapt enhetstro.12 

Nå sto den lavkirkelige bevegelsen fritt til å orga-
nisere seg med egne sammenslutninger både på lokalt, 
regionalt og nasjonalt plan. Allerede i 1842 – samme år 

som konventikkelplakaten ble opphevet – fikk ytremi-
sjonen sin første nasjonale sammenslutning i Det nor-
ske misjonsselskap (NMS). I 1868 fikk indremisjonen 
et sentralt organ i Den norske Lutherstiftelsen. Fram 
mot århundreskiftet ble det grunnlagt en rekke større 
og mindre misjonsorganisasjoner som alle beholdt sin 
tilknytning til statskirken.13 Samtidig fungerte deler 
av indremisjonen som en pietistisk opposisjon innen-
for kirken, og insisterte på sin trosoppfatning som det 
eneste gyldige univers.14 Den moderne misjonsbe-
vegelsen fikk oppslutning over store deler av landet, 
men gjorde seg særlig gjeldende i sørlige og vestlige 
kyststrøk.15

Med dissenterloven av 1845 ble rommet for å orga-
nisere kristne trossamfunn ytterligere utvidet. De fri-
kirkelige samfunn som etter hvert vokste fram, repre-
senterte nok et kjærkomment alternativ, særlig i byer 
og på tettsteder der arbeiderklassen aldri hadde følt 

seg hjemme verken i kirke-
rommet eller innenfor den 
lavkirkelige bedehuskul-
turen.16 Men dissenterme-
nighetene kom aldri til å 
utgjøre noen stor del av re-
ligiøs organisering i Norge. 
Og det er verd å merke seg 
at Den evangelisk Luther-
ske Frikirke – som var den 
største av dissentermenig-
hetene – sto den lavkirke-
lige bevegelsen nær, både 
i teologisk fortolkning og 
organisasjonskultur. 

De lavkirkelige organi-
sasjonene for ytre og indre 

misjon vant nok på å beholde en formell tilknyting til 
statskirken. For et religiøst marked i norsk kontekst 
hadde tunge føringer, både av institusjonell og kultur-
historisk karakter. Forholdene kan illustreres gjennom 
bildet av et torg, der byens matadorer med bakgrunn 
i arvede posisjoner disponerer ruvende handelsgårder, 
mens nykommerne var henvist til spinkle boder ute på 
torgplassen: Torget var åpent for alle, men på høyst uli-
ke vilkår. 

Tilpasning til tidens krav
Lange tradisjoner for kulturell homogenitet kan bidra 
til å forklare at den norske statskirken – tross lovverkets 
bestemmelser om religionsfrihet – helt fram til våre 
dager har hatt et reelt religiøst monopol. Det har vært 
rom for brytninger mellom konkurrerende livssyn, men 
tyngden av den religiøse kulturarven ga føringer for 
hvilke typer ideologi som først ble ført til torgs. Len-
ge fikk den pietistiske lekmannsrørsla utfolde seg som 
eneste virkelige utfordrer av kirkemonopolet, samtidig 

Samtidig fungerte de-
ler av indremisjonen 

som en pietistisk oppo-
sisjon innenfor kirken, 
og insisterte på sin tro-

soppfatning som det 
eneste gyldige univers.
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kan bidra til å forklare 
at den norske statskir-
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religiøst monopol.

Misjonsmøte i Færåsen, Vigmostad 1927/1928. Foto: Lindesnes bygdemuseum.
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som forankring i den kirkelige felleskulturen ga denne 
bevegelsen betydelige fortrinn. Tanker om rettroenhet 
kombinert med forestillinger om å ha misjonsforplik-
telser overfor jevne medborgere, ga dessuten sterke til-
driv til aktiv markedsføring. 

Den lavkirkelige bevegelsen utmerker seg ved tidlig 
tilpasning til det moderne 
konseptet for frivillig orga-
nisering. Med sine demo-
kratiske retningslinjer for 
ledervalg og beslutnings-
tagning kom NMS til å ut-
gjøre et forbilde for videre 
utvikling av frivillig sektor 
i Norge, også på det verds-
lige området.17 I et grov-
tegnet bilde av den mo-
derne misjonsbevegelsen 
blir det gjerne framhevet 
at de læremessig forfektet 
det samme pietistiske bud-
skapet som i sin tid hadde 
inspirert haugianerne til 
kirkelig opposisjon, selv om de på det organisasjons-
messige området visste å tilpasse seg tidens krav. Den-
ne oppfatningen føyer seg pent inn i en mer allmenn 
påstand som har vært sterkt framme i amerikansk fag-
debatt, om at religiøse trossamfunn ikke lar markeds-
situasjonen påvirke budskapets ideale krav.18 Det er en 
oppfatning som bør utfordres!

Kontinuitet fra haugianisme til moderne indremi-
sjon lar seg saktens avlese i en grunnleggende pietistisk 
oppfattelse av at frelse til et salig etterliv kun var opp-
nåelig gjennom en dypfølt «omvendelse». Men følger vi 
forkynnertradisjonen over tid, ser vi hvordan kravene til 
omvendelse endres. Der Hans Nielsen Hauge – i tråd 

med tysk pietistisk tradi-
sjon – hadde pekt på en 
tung og omstendelig vei 
gjennom «saliggjørelsens 
orden», var de mest fram-
gangsrike indremisjons-
predikantene inspirert av 
den angloamerikanske 
nyevangelismens fokus på 
«den frie nåden». I denne 
trosforståelsen var frelse 
oppnåelig her og nå. «Kom 
som du er, du kan bli frelst 
i dag!» – Slik lød slagordet 
for den norske indremisjo-
nens vekkelseskampanjer.19 

Inspirasjon fra angloa-
merikanske vekkelsesmiljøer kan også avleses i en djerv 
og pågående forkynnerstil, men vi skal ikke undervur-
dere betydningen av den ideologiske vektforskyvnin-
gen. For det er et påtakelig sammenfall i tid mellom 
dette skiftet i forståelse av frelsesbudskapet og det bre-
de gjennomslaget for vekkelseskristendom i Norge. De 
store massevekkelsene vi ser i tidsrommet ca. 1870-1940 

kan ikke forklares med en enkel formel, men budskapet 
om den frie nåden har utvilsomt senket terskelen til be-
dehuset. Nyevangelismens tilbud om «frelse her og nå», 
framsto som langt mer omsettelig enn haugianismens 
møysommelige «saliggjørelsens orden».20

Totaliserende bevegelser 
I en perspektivrik artikkel publisert i Arbeiderhistorie 
2000, reflekterer Knut Kjeldstadli over forholdet mel-
lom arbeiderbevegelsen og andre folkelige bevegelser 
i Norge.21 Med referanse til Stein Rokkan og Gabriel 
Øidnes analyser skisserer han det kulturgeografiske bil-
det, men han går også tettere på de enkelte bevegelser 
gjennom komparasjon på ulike nivå. Når det gjelder 
ideelle ambisjoner, antyder han en typologi der «jeg-
orienterte» bevegelser – som lekmannsrørsla – for-
trinnsvis siktet mot å endre individet, mens «motstan-
der-orienterte» bevegelser – som arbeiderbevegelsen 
– klarere var rettet mot en ytre instans. I en tredje ka-
tegori, karakterisert som «den andre-orienterte», plas-
serer han rent filantropiske sammenslutninger. Denne 
typedelingen kan gi et interessant utgangspunkt for å 
avklare ulikhet i samfunnsmessige siktemål. Men en 
kan også anlegge betraktningsmåter som framhever 
likhet i samfunnsmessig profil på tvers av grunnleggen-
de ideologiske skillelinjer. 

Ingen vil hevde at ideologier i seg selv utløser hand-
ling. Som historikere vil vi likevel være åpne for å se 
ideologiers betydning for sosial mobilisering, som bak-
grunn for aktørenes virkelighetsbilde og som inspira-
sjon for deres framtidsmål.22 På tvers av skillet mellom 
transcendentalt og verdslig baserte ideologier (se oven-
for) er det påtakelige likhetstrekk mellom sterkt verdi-
baserte bevegelser. Det gjelder sammenslutninger som 
tilbyr et fullstendig konsept for identitet og tilhørighet, 
og som tenderer mot å monopolisere medlemmenes 
ideologiske og sosiale engasjement – la oss forsøksvis 
kalle dem totaliserende bevegelser.23 Her ligner den ra-
dikale arbeiderbevegelsen og den kristelige bevegelsen 
hverandre ved sine krav om totalt engasjement og gjen-
nom sine heldekkende systemer av ideer, institusjoner, 
skikker og ritualer. Insitamenter til misjonerende virk-
somhet har de to bevegelsene også til felles. 

Sluttord
Mot slutten av 1900-tallet tapte den lavkirkelige be-
vegelsen sterkt i oppslutning, også i de etablerte kjer-
neområdene på Sør- og Vestlandet. Den første et-
terkrigsgenerasjonen hadde ikke på samme vis som 
foreldre og besteforeldre personlig erfaring med mas-
seomvendelse og radikal nyorganisering av det sosiale 
livet. 1960-tallets unge fikk også bedre grunnskole enn 
tidligere generasjoner, og i langt større grad adgang til 
høyere utdanning. Som følge av allmenn samfunnsut-
vikling var de dessuten under massiv påvirkning fra en 

stadig sterkere internasjonalisert og kommersialisert 
ungdomskultur.

I disse dager skrives det et nytt kapittel i norsk his-
torie, idet det tverrpolitiske «kirkeforliket» fra 2012 blir 
fulgt opp med reguleringer som skal effektuere skil-
let mellom kirke og stat. Det er en reform som skal ta 
hensyn til utviklingen i et land med økende kulturelt 
mangfold, også på det religiøse området. Ved siste års-
skifte var ennå hele 73 % av den norske befolkningen 
medlemmer av Den norske kirke. Samtidig ser vi hvor-
dan krevende teologiske og sosialetiske vurderinger 
splitter det gamle kirkefellesskapet, idet markante lav-
kirkelige organisasjoner bryter sine bånd til kirken. Slik 
dempes den verdikonservative opposisjonen lekmanns-
rørsla tradisjonelt har utgjort innenfor en felles kirke-
organisasjon; slik mister mange menigheter også sitt 
mest iherdige frivillige mannskap. Under det nasjonale 
kirkemøtet 2016 svarer agderbispen likevel selvtrygt på 
spørsmål fra avisen Fædrelandsvennen om hvilke end-
ringer «vanlige kirkegjengere» vil merke når reformen 
er gjennomført: «Hvis vi gjør jobben vår, skal ikke folk 
merke noen forskjell.»24 – Mon det? 
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en episode han skildra i krøniken sin, som dek-
ker årene 915 til 1018, beskrev den saksiske bisko-
pen og kronikøren Thietmar av Merseburg (ca. 

975–1018) en konflikt mellom markgreve Ekkehard 
I av Meissen og erkebiskop Giselher av Magdeburg. 
Markgreven var misunnelig på erkebiskopen fordi sist-
nevnte var høyt verdsatt av keiser Otto III (r. 983–1002), 
så når erkebiskopens menn hengte noen av markgre-
vens menn for tyveri, uten å bringe saken inn for ty-
venes herre, fikk markgreve Ekkehard krigerne sine til 
å bortføre alle mennene fra landsbyen hvor tyveriet og 
henginga hadde funnet sted. Han holdt dem som gis-
ler helt til slektningene deres hadde betalt ei stor bot. 
Thietmar, som var kannik i Magdeburg på denne tida, 
ble sendt av erkebiskopen til markgreven for å be om 
erstatning, og han ble forarga da han fikk høre at mark-

T ER J E  B REI G U T U  M O S EN G 
Doktorgradsstipendiat i historie
Universitetet i Bergen

I Tyskland i den ottonske perioden (ca. 919–1024) var biskopene blant de viktigste 
politiske aktørene. Hvordan taklet innehaverne av disse grunnleggende religiøse em-
betene kravene de ble pålagt av en tidvis brutal, verdslig politisk virkelighet? Denne 
artikkelen drøfter idealene for biskopenes politiske virksomhet, med særlig vekt på for-
holdet til kongen og opprør, slik de framstår i biskop Thietmar av Merseburgs krønike 
(ca. 1012–18).

greven ikke akta å betale. I krøniken fulgte Thietmar 
beskrivelsen av denne hendelsen med en klage om at 
det aldri ville bli fred i provinsen så lenge den verds-
lige makta fortsatte å rase på denne måten, i strid med 
guddommelig lov.1 Thietmar skrev videre at saken bare 
kunne avgjøres gjennom et bispemøte, i tråd med ka-
nonisk rett. Han la til at «hvis biskopenes vilje hadde 
vært én, slik vi kan lese i Apostlenes gjerninger,2 så ville 
ikke onde menns gjenstridige hovmod bli styrket på 
denne måten».3 I stedet, hevdet Thietmar, «når en av bi-
skopene med rette blir anklaget for noe, blir han for-
svart av de andre på en hvilken som helst måte; og dette 
er ingen unnskyldning, men en grov forverring av uret-
ten, som vil gjøre vondt verre i framtida».4

 Thietmar så tydelig for seg at biskopene skulle 
spille en rolle i samfunnet som forsvarere av fred og 

I

BISPEIDEALER I THIETMAR 
AV MERSEBURGS KRØNIKE:
Opprør, nåde og feider
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rettferdighet, og at de skulle være forholdsvis samstem-
te og forente i denne oppgava.5 Han erkjente imidlertid 
også at idealet ikke alltid ble overholdt. Ingen av dis-
se punktene er særlig overraskende, men kan vi kom-
me nærmere Thietmars syn på biskopenes ideelle rolle 
i samfunnet som forsvarere av fred og rettferdighet? I 
denne artikkelen vil jeg se på Thietmars framstillinger 
av biskoper som på forskjellige måter var involvert i 
opprør og feider. Formålet vil være å spesifisere noen 
av Thietmars mer generelle politiske «spilleregler»6 for 
biskoper. Mer konkret ønsker jeg å fokusere på regle-
ne som gjaldt biskopenes ansvar for å bistå kongen i å 
opprettholde fred og rettferdighet i kongeriket. Som 
en representant for den herskende eliten i det ottonske 
Tyskland, som sønn av en greve, som forhenværende 
medlem av domkapitlet i Magdeburg, og som biskop 
av et lite bispedømme, kan Thietmars syn på biskope-
nes sosiale rolle kaste lys på hvordan andre med en lig-
nende bakgrunn og status kan ha tenkt om biskoper i 
samfunnet.

Forholdet til kongen – idealer, normbrudd og sosiale 
sanksjoner
Idealer kan være diffuse størrelser og vanskelige å få tak 
på. Ofte kan de imidlertid tre tydeligere fram når vi ser 
på situasjoner hvor idealene ble brutt og hvordan andre 
reagerte på slike brudd. Relativt sett kritiserte Thietmar 
bare unntaksvis bispekollegene sine. Han oppsummer-
te hvordan han så på kritikk i avslutninga av krønikens 
fjerde bok:

Mange lovprises av folket, og veldig lite forhindrer 
dem fra å bli regnet blant de beste av menneskene. 
Men fordi det er umulig for mennesker å oppnå 
sann fullkommenhet, hva nytter det vel å snakke om 
de som er enda mer uverdige? Hvert menneskes pris 
vil synges ved verdens ende, og de dødeliges liv vil 
bli testet i ilden.7

Til tross for Thietmars gode intensjoner om ikke å 
klandre andre finner vi nok eksempler på både kritikk 
og ros i krøniken hans til å kunne skissere opp noen bi-
speidealer. Denne skissa vil i tillegg bygge på passasjer 
hvor Thietmar henvender seg direkte til etterfølgeren 
sin. I prologen til krønikens første bok uttalte Thietmar 
at ett av formålene med krøniken – ved siden av å prise 
de tyske kongene og beskrive historien til bispedøm-
met Merseburg – var å tjene som en guide for etterføl-
geren, som kunne lese den og få innsikt i hvordan han 
best kunne utøve embetet som biskop.8

 Det mest iøynefallende trekket ved biskopene i 
Thietmars krønike er forholdet deres til kongen. Thi-
etmar ga ettertrykkelig uttrykk for kongens betyd-
ning overfor etterfølgeren sin. I kapittel 8.14 ba han 
etterfølgeren om å sørge for at kongen alltid har ham 
i tankene, slik at kongen kunne fortsette å støtte bispe-
dømmet deres. Én måte å gjøre dette på, var å oppsøke 
kongen på helgenfester og ved lignende anledninger, en 
annen var å utføre forskjellige plikter for kongen. Det 
nære forholdet en biskop burde dyrke til kongen var 
delvis motivert av pragmatiske hensyn, som Thietmar 
gjorde klart da han forklarte etterfølgeren sin at kongen 
kunne hjelpe kirka deres. Men det var også en religiøs 

plikt. Thietmar skrev flere steder i krøniken om betyd-
ninga av å opprettholde den doble kjærlighetens bånd,9 
som han oppsummerte i kapittel 6.13 som «lydighet til 
Gud og ærefrykt for høyere makter».10 Disse ordene ble 
lagt i munnen på biskop Gottschalk av Freising, under 
en preken han holdt 8. september 1004 i Praha, foran 

Thietmar så tydelig  
for seg at biskopene 

skulle spille en rolle i 
samfunnet som forsva-
rere av fred og rettfer-
dighet, og at de skulle 
være forholdsvis sam-

stemte og forente i  
denne oppgava.

Kong Henrik II (r. 1002–1024) og en stor forsamling 
geistlige, inkludert flere biskoper.11 Den tyske historike-
ren Robert Holtzmann foreslo at biskopens preken var 
basert på 1 Pet 2,17 og Rom 13,1,12 bibelsteder som for-
maner kristne om å være trofaste mot verdslige makter 
ettersom all myndighet til sjuende og sist kommer fra 
Gud. At den doble kjærlighetens bånd er en grunn-
leggende kristen dyd i Thietmars verden understrekes 
i kapittel 7.37. I en beskrivelse av de danske angrepene 
på England tidlig på 1000-tallet inkluderte Thietmar 
en kort etnografisk passasje om nordområdene. Etter 
en etymologisk forklaring av navnet Arktis og en notis 
om klimaet (kortversjonen: det er kaldt der), skrev han 
at begge typene kjærlighet er ukjente for innbyggerne.13 

Siden de to typene kjærlighet er gudsfrykt og respekt 
for høyere makter, impliserte Thietmar at mangel på re-
spekt for kongen er ukristelig.

 Vi ser dette i praksis i ett av tilfellene hvor Thiet-
mar skildra en biskops deltakelse i et opprør. Tilfellet 
det er snakk om er opprøret til dronning Kunigundes 
brødre mot kong Henrik II. I kapittel 6.35 blir Kunig-
undes bror Adalbero valgt til erkebiskop av Trier av 
det lokale domkapitlet. Ifølge Thietmar ble dette gjort 
mer av frykt for kongen enn av kjærlighet til religio-
nen. Domkapitlet feiltolket imidlertid Henrik II. Kon-
gen utpekte i stedet Meingaud, kammerherren til er-
kebiskop Willigis av Mainz. Dronningas brødre ser ut 
til å ha ansett dette som et tap av ansikt, ettersom de nå 
gjorde opprør mot kong Henrik. Borgerne forsøkte å 
forhindre kongen fra å komme inn i Trier, og han ble 
tvunget til å beleire byen for å få innsatt kandidaten sin 
på bispetrona i katedralen. Etter innsettelsen fikk kong 
Henrik også svogeren sin 
bannlyst, det vil si at han 
ble støtt ut av det kristne 
fellesskapet. Thietmar bi-
falt uforbeholdent kongens 
handlinger i denne situa-
sjonen, og han skrev at det 
opprørerne hadde gjort 
mot den velvillige her-
ren sin, fikk de nå tilbake 
til fulle. Han stilte videre 
et retorisk spørsmål: «Hva 
kan alle disse si, nå eller 
på Dommens dag? De-
res ubeskrivelige synd får 
Moderkirka til å gråte over 
hennes sønners død og ut-
plyndring. Tårene strømmer nedover ansiktet hennes 
foran øynene på en hevngjerrig Gud.»14

 Thietmar var imidlertid ikke ferdig med dron-
ning Kunigundes brødre med dette. Biskop Dietrich 
hadde barrikadert seg i Metz sammen med en tredje 
bror, den nylig avsatte hertugen Henrik av Bayern.15 

Da kong Henrik kom for å beleire dem hadde noen av 
kongens slaviske og hedenske allierte plyndra ei kirke 
og menigheten dens, like utenfor byen. Selv om Thiet-
mar tidligere i krøniken hadde kritisert kong Henrik 
for å ha alliert seg med hedninger,16 la han i dette til-
fellet all skyld på biskop Dietrich og hevdet at Die-

trich hadde gjort uoppret-
telig skade på seg selv og 
sine etterfølgerne. Thiet-
mar avslutter dette kapit-
let med en hard dom over 
kongens geistlige svoger: 
«Det ville vært bedre for 
denne kirka (dvs. bispe-
dømmet Metz) hvis den 
mannen aldri var født.»17

 Vi kan kaste mer 
lys over Thietmars syn på 
biskoper som gjør opprør 
gjennom de mer gene-
relle kommentarene hans 
i kapittel 6.48. Her snak-
ket han om «vestmenne-

nes alltid skiftende sinn».18 Thietmar var fra Sachsen, 
i Det tyske rikets grensetrakter mot de slaviske områ-
dene i øst, så for ham var det innbyggerne i hertugdøm-
met Lotharingia som var «vestmenn». Blant de mange 
viktige bispedømmene i Lotharingia var nettopp både 
Metz og Trier, og dronning Kunigundes familie var en 

Det mest iøynefallende 
trekket ved biskopene 

i Thietmars krønike 
er forholdet deres til 

kongen. 

Kroninga av Henrik II. Fra Henrik IIs sakramenter, München Clm 
4456, fol. 11r. Foto: Wikimedia Commons

Side fra Thietmars krønike. Opphavsperson: Thietmar av Merseburg.
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av de mektigste i hertugdømmet.19 Thietmar skrev vi-
dere at enkelte skrøt av vestmennene for at de ikke fant 
seg i noen urett fra herrene sine. Thietmar selv deri-
mot, fordømte dem som feiginger uten tanke for an-
net enn egne kjødelige lyster. Disse menneskene, skrev 
han, «brydde seg ikke om 
at Gud har lagt rettfer-
dighetens tøyler i kongens 
hender».20 Thietmar valgte 
selv å stille seg på samme 
side som de som utholdt 
urett ved å underkaste seg 
Gud og de maktene Han 
hadde etablert, heller enn 
å fornærme den himmel-
ske majestet gjennom strid. 
Som vi så i eksemplet med 
biskop Dietrich av Metz, 
gjaldt dette åpenbart bi-
skoper også.

Biskoper, forbønn og 
feider
Thietmars syn på biskopers rolle overfor opprørere var 
imidlertid ikke begrensa til fordømmelse. Hvis vi ven-
der tilbake til Biskop Gottschalk av Freisings preken i 
Praha i kapittel 6.13, ser vi at oppfordringen om å be-
vare den doble kjærlighetens bånd bare var halve pre-
kenen. Biskopen fortsatte med å minne kong Henrik II 
om at hans fremste plikt var å vise nåde. Kongen hadde 
selv, ifølge biskopen, nytt godt av Guds uforanderlige 
nåde, ettersom det var denne Guds nåde, heller enn 
kongens egne bedrifter, som hadde tillatt ham å oppnå 
enhver æresbevisning og fordel. Etter å ha fortsatt ei 
stund om hvordan nåde er en framstående kristen dyd, 
tok Gottschalk og Thietmar en mer spesifikk tilnær-
ming, ved å henvende seg direkte til kongen:

Kjæreste herre, i navnet og ved kjærligheten til 
[Kristus], han som tilga (…) de omskårede jødene at 
de hadde forbrutt seg mot hans lære, ber jeg deg om 
å ha miskunn med Henrik, tidligere markgreve, men 
nå, håper jeg, virkelig angrende. Løs lenkene og vis 
ham nåde, slik at du på denne dag med større frihet 
kan be Gud om å forlate oss våre synder.21

Hvis vi skal tro på Thietmars framstilling av denne 
hendelsen,22 lyktes Gottschalk i å bruke prekenen sin 
til å gå i forbønn hos kongen for en angrende opprørsk 
aristokrat. Vi kan se gjennom hele Thietmars krønike 
hvordan han vektlegger biskopenes formanende rolle 
i slike saker. Den opptrer så hyppig at vi kan si at det 
var et viktig biskoplig ansvar for Thietmar at de skulle 
minne kongen om at han pliktet å vise nåde.

Å faktisk oppnå kongens nåde var avhengig av at 

opprøreren undergikk et formelt ritual, deditio, en of-
fentlig demonstrasjon av anger og ydmykhet, ofte et-
terfulgt av en eller annen slags botsøvelse.23 Fra et 
moderne ståsted er det ikke alltid like enkelt å forstå 
disse botsøvelsene, noe som er tydelig i det kanskje 

mest kjente eksempelet fra 
den ottonske perioden. Et-
ter at Otto I (r. 936–973), 
kjent som «den store», 
hadde slått ned opprøret til 
hertug Eberhard av Fran-
ken i 937, måtte hver av 
de fremste støttespillerne 
til Eberhard, ifølge histo-
rieskriveren Widukind av 
Corvey, bære en hund fra 
et visst punkt til Magde-
burg, helt øst i Sachsen.24 
Biskopene ser imidlertid 
ikke ut til å ha vært bundet 
av like strenge regler som 
kongen i dette henseendet. 

Forbønn for angrende opprørere var i stedet noe i nær-
heten av en religiøs plikt, et inntrykk som blir styrka 
av likheten til syndsforlatelse, som delte mange av de 
samme forutsetningene.

 Biskoplig forbønn kan knyttes til idéen vi traff på 
tidligere, om biskoper som forsvarere av fred og rett-
ferdighet. Ethvert samfunn trenger mekanismer for 
konfliktløsning for ikke å ende i anarki. Kongens nåde 
var en viktig konfliktløsende mekanisme i det otton-
ske Tyskland. Samtidige forventa at kongen skulle vise 
nåde, og han kunne tape ansikt hvis han ikke levde opp 
til forventningene. Den tyske historikeren Gerd Alt-
hoff har til og med foreslått at barmhjertighet kunne 
imponere undersåttene mer enn harde straffer som å 
beslaglegge embeter.25 At samtidige forventa nåde fra 
kongene sine var imidlertid ingen garanti for at indi-
viduelle konger nødvendigvis var tilbøyelige til å gi det. 
Noen ganger trengte de en påminnelse, og det er her 
biskopene kommer inn i bildet.

 Hos Thietmar finner vi et godt eksempel på en 
biskop som minner kongen på at han bør vise nåde i 
et av opprørene til markgreve Henrik av Schweinfurt. 
Dette var den samme markgreve Henrik som biskop 
Gottschalk hadde gått i forbønn for under prekenen i 
Praha, men det var ikke den første gangen Henrik had-
de nytt godt av biskoplig forbønn. Markgreve Henrik 
hadde opprinnelig vært en av kong Henrik IIs støtte-
spillere under interregnumet i 1002, etter at kong Otto 
III døde uten arvinger. Markgreve Henriks lojalitet til 
kong Henrik hadde imidlertid kjølna etter at kongen 
brøt løftet sitt om å gjøre ham til hertug av Bayern.26 
Han gjorde til slutt opprør mot kongen i 1003, sammen 
med hertug Boleslav Chobry av Polen, hertug Ernst av 

Vi kan se gjennom 
hele Thietmars krønike 
hvordan han vektleg-

ger biskopenes  
formanende rolle i  

slike saker.

Schwaben, og kongens bror Bruno, den senere bisko-
pen av Augsburg. Da markgreve Henrik senere angret 
på opprøret og ba kongen om nåde, var kong Henrik 
lite villig til å innvilge ønsket hans.27 Etter at erkebiskop 
Tagino av Magdeburg og hertug Bernhard av Sachsen28 
hadde gått i forbønn for markgreve Henrik, tilga imid-
lertid kongen ham og fikk 
erkebiskopen til å passe på 
ham i en av erkebispesetets 
borger.

 Å overgi seg frivillig 
var en viktig forutsetning 
for kongens nåde, men det 
var ikke nødvendigvis like 
viktig for at biskoper skulle 
gå i forbønn. I kapittel 5.34 
fanget kong Henriks kri-
gere hertug Ernst av Sch-
waben, en av aristokratene 
som hadde gjort opprør 
sammen med markgre-
ve Henrik. Ettersom han 
ikke hadde overgitt seg fri-
villig, og dermed ikke ydmyket seg ved å be om nåde, 
hadde kongens dommere dømt ham til døden. Men 
før straffen kunne fullbyrdes hadde erkebiskop Willi-
gis av Mainz gått i forbønn for hertugen, og straffen 
ble redusert til ei stor bot. Nok en gang ser vi altså en 
biskop som megler i konfliktløsning, hvor han bidrar 
til å formilde en situasjon som ellers kunne ha blitt yt-
terligere trappet opp. Hvis hertugen hadde blitt hen-
retta, ville det kunne ha anspora familien, vennene og 
tilhengerne hans til å søke oppreisning gjennom en fei-
de.29 Den amerikanske historikeren David A. Warner 
hevdet at dette var et generelt trekk ved det ottonske 
samfunnet, og at «much of what may seem irrational 
or inexplicable in Ottonian politics ultimately derives 
from these two factors: the desire for honour and fear 
of disgrace.»30

 Biskopenes overgripende plikt til å fostre fred og 
rettferdighet i samfunnet kan kvalifiseres med Thiet-
mars syn om at biskopene – som alle andre ottonske 
aristokrater – hadde rett til å forfølge sine egne feider, 
som Warner også har pekt på.31 Thietmar framstilte det 
for eksempel som en rettferdig handling da fetteren 
hans, biskop Dietrich av Münster, ville hevne «sin el-
skede venn»,32 grev Wichmann, som hadde blitt drept 
på oppfordring av en viss grev Balderich. Da han fant 
vennen livløs hadde biskop Dietrich sendt budbringere 
gjennom hele regionen for å oppfordre «landsmenn og 
slektninger»33 til å ta hevn, før han ledet tropper mot en 
av grev Balderichs borger. Biskop Dietrich ser ut til å 
ha trådt tilbake fra rollen som hevner ved ankomsten 
til hertug Bernhard II av Sachsen, enda en av Dietrich 
og Thietmars fettere. Feide var en viktig mekanisme for 

konfliktløsning i det ottonske Tyskland, og så lenge den 
ble holdt innenfor akseptable rammer, ble ikke feider 
sett på som illegitim vold. Å føre en rettferdig feide kan 
i stedet sees som et positivt aspekt ved biskopenes an-
svar for å forsvare fred og rettferdighet.

 Dette bringer oss tilbake til eksemplet som inn-
ledet denne artikkelen. 
Innenfor et paradigme 
hvor biskoper legitimt 
kunne utøve vold for å 
straffe det de anså som 
ugjerninger, kan Thietmars 
kommentarer til konflik-
ten mellom erkebiskop 
Giselher av Magdeburg 
og markgreve Ekkehard I 
av Meissen bidra til å kaste 
lys på noen aspekter av de 
ottonske politiske spille-
reglene. Selv om Thietmar 
innrømte at erkebiskopens 
menn hadde begått det vi 
kan kalle en saksbehand-

lingsfeil da de ikke varslet markgreven før de straffet 
mennene hans, slik de burde ha gjort, er det klart at 

Feide var en viktig  
mekanisme for konflikt-
løsning i det ottonske 
Tyskland, og så lenge 
den ble holdt innenfor 

akseptable rammer, ble 
ikke feider sett på som 

illegitim vold.

Liuthar-evangelieboka fra Reichenau, ca. 990. Innblikk i det ottonske 
verdensbildet: Kongen på toppen, kronet av gud. En verdslig fyrste på 
hver side. To biskopper og to krigere avbildet nederst. Foto: Wikimedia 
Commons
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Thietmar syntes at erkebiskop Giselher hadde en rett-
messig sak, i motsetning til markgreve Ekkehard. Ved å 
la mennene sine reagere med vold på det han anså som 
et overtramp av markgrevens menn, forsøkte erkebis-
kopen etter Thietmars syn å begrense «den verdslige 
maktas raseri».34 For Thietmar var dette et oppdrag som 
biskopene burde ha vært forent i til å begynne med, og 
dette er også en tendens i Thietmars framstilling av de 
ottonske biskopene.

Konklusjon
Biskopene utgjorde sammen med kongen den viktigste 
statsbærende institusjonen i det østfrankiske samfun-
net i den ottonske perioden. Både biskopene og kongen 
var innsatt gjennom religiøse seremonier, og hadde der-
med et gudegitt mandat når de sammen forsøkte å styre 
det kristne fellesskapet. Det er sannsynligvis her vi fin-
ner grunnlaget for at Thietmar vektlegger at biskopene 
skal opprettholde fred og orden i samfunnet. I denne 
artikkelen har jeg forsøkt å vise at biskopene ifølge Thi-
etmar skulle samarbeide med kongen og bistå ham i å 
styre riket som en god kristen konge, og om nødvendig 
minne ham på at den kristne herskerens fremste dyd 
er nåde. Som del av dette skulle de også gå i forbønn 
for de som hadde forbrutt seg mot Guds orden ved å 
motsette seg kongens vilje. Som eksempelet med erke-
biskop Giselher og markgreve Ekkehard viser, skulle 
imidlertid biskopene også kunne handle selvstendig, 
for å beskytte både verdigheten til det hellige embetet 
sitt og ikke minst den gudgitte samfunnsordenen.

Terje Breigutu Moseng (f. 1985) er doktorgradsstipendi-
at i middelalderhistorie ved Institutt for arkeologi, histo-
rie, kultur- og religionsvitenskap, Universitetet i Bergen. 
Han arbeider med en avhandling om historieskriveres syn 
på egen rolle i offentligheten i det tyske riket, ca. 950–1150. 
Han har en master i historie fra NTNU med oppgava 
«Hyrder på ville veier». Kritikk av biskoper i 900-tal-
lets historieskriving (Trondheim, 2012). Ved siden av ar-
beidet som stipendiat jobber han med en ny oversettelse av 
Augustins Bekjennelser i Gyldendals Kanon-serie. En tid-
ligere versjon av denne artikkelen ble presentert som inn-
legg på International Medieval Congress i Leeds i 2015.

NOTER

1  «Si in hac provincia aliquid valeret lex divina, non sic insaniret 
secularis potesta», Thietmar, Chronicon, 4.73.  All latinsk tekst 
er hentet fra Holtzmann og Trillmich (red.), Chronik, men vil 
bare refereres til som Thietmar, Chronik, med bok og kapittel. 
Alle oversettelser fra latin er mine egne. For en kort drøfting 
av Thietmars liv og verk, se f.eks. Bagge, Kings, politics and the 
right order of the world, 95–188.

2 Apg 1,14, 15,25.

3 «Si consentiret coluntas coepiscoporum, sicut legitur in acti-
bus apostolorum, non sic corroboraretur pertinax presumpcio 
iniquorum», Thietmar, Chronicon, 4.73.

4 «Cum aliquis ex numero illorum recte inpugnatur, ab alio, qu-
odlibetcumque id fieri potest modo, defenditur; et non est hoc 
excusacio, set ad multum deteriora quaedam iniusta sibique in 
posterum nocens confortatio», Thietmar, Chronicon, 4.73.

5 Her var han i godt selskap; det karolingiske idealet var at bi-
skopene skulle samarbeide med kongen om å opprettholde 
den indre og ytre freden i kristenheten. Se Patzold, Episcopus.

6 Althoff, Spielregeln der Politik im Mittelalter, særlig 21–56.

7 «Multi a populo laudantur, nisi pauca res eis obstaret, qoud in-
ter optimos haberetur; et quia verum est, hominibus de per-
fectione iusta nimis deesse, quid prodest de inferioribus hiis 
tale quid promulgare? Omnis laus in fine canitur, et mortalis 
conversacio igne probatur», Thietmar, Chronicon, 4.75.

8 Thietmar, Chronicon, prolog.

9 For eksempel Thietmar, Chronicon, 5.42, hvor biskop Wolfgang 
av Regensburg på dødsleiet formante den tiltenkte etterfølge-
ren sin Tagino, den senere erkebiskopen av Magdeburg, om å 
bevare den dobbelte kjærlighetens bånd, «de conservando ge-
mine dilectionis vincula».

10 «de obedientia Dei sublimiorumque honore potestatum», Thi-
etmar, Chronicon, 6.13.

11 Biskopen av Praha var naturligvis til stede, og det er sannsyn-
lig at biskopen av Kolberg også var der. Utover dette reiste 
kongen som regel alltid med flere biskoper i følget sitt. 

12 Holtzmann (red.), Die Chronik des Bischofs Thietmar von Mer-
seburg, 291, note 6.

13 «mentes incolarum caritatis geminae experts», Thietmar, Chro-
nicon, 7.37.

14 «Quid hii omnes hic et futuro examine dicturi sunt, quorum 
culpa ineffabili aecclesia mater incorrupta tocies in filiorum 
suimet nece et despoliacione gemens lacrimas a maxillis de-
scendentes ante conspectum vindicantis Dei fundit?”, Thiet-
mar, Chronicon, 6.35.

15 Denne episoden er skildra i Thietmar, Chronicon, 6.51.

16 Thietmar, Chronicon, 6.26.

17 «Sacius esset huic aecclesiae, quod numquam natus fuisset 
homo ille», Thietmar, Chronicon, 6.51.

18 «varias occidentalium mentes», Thietmar, Chronicon, 6.48.

19 Om Lotharingia og lotharingiernes forkjærlighet for feider, se 
Arnold, Medieval Germany 500–1300, 55–57. Den beste over-
sikten over Tyskland i tidlig middelalder er fortsatt Reuter, 
Germany in the early middle ages; se 201–203 om opprøret til 
Kunigundes brødre.

20 «freno equitatis a Deo inpositae regi nullatenus currant», Thi-
etmar, Chronicon, 6.48.

21 «Te (…) obtestor per nomen et amorem eius, qui (…) Iu-
deis recutitis suorum transgressionem preceptorum, indulsit, 
Heinrici quondam marchionis, nunc autem, ut spero, vere pe-
nitentis, senior karissime, miserearis, vincula solvas et gratiam 
dones, ut eo liberiori animo hodie Deum interpelles: dimitte 

nobis debita nostra», Thietmar, Chronicon, 6.13.

22 Det er flere grunner til å være skeptisk til akkurat denne talen. 
Markgreve Henrik av Schweinfurt var Thietmars fetter; Hen-
riks mor var Eila, datter av markgreve Liuthar II av den saks-
iske nordgrensa (Thietmars bestefar) og kona til babenberge-
ren Berthold av Schweinfurt, og Thietmar omtalte henne et 
annet sted i krøniken som «min venn» (5.14). Lippelt, Thietmar 
von Merseburg, 117, hevder på den andre siden at talen antake-
ligvis er autentisk, siden han tolker den som kritisk til kon-
gen. Han hevder videre at slike kritiske innslag i krøniken kan 
være med å forklare hvorfor Thietmar aldri ble blant Henrik 
IIs nærmeste rådgivere, til tross for at kongen var i Merseburg 
mye oftere enn i noen annen by (ibid., 115).

23 Om politiske ritualers rolle i det ottonske Tyskland, se Leyser, 
«Ritual, ceremony and gesture». Althoff, Spielregeln der Politik 
im Mittelalter befatter seg også i stor grad med politiske ritua-
ler og opprør. Buc, The dangers of ritual advarer mot en alt for 
sterk tiltro til middelalderske skildringer av ritualer. 

24 Leyser, «Ritual, ceremony and gesture», 197.

25 Althoff, Spielregeln der Politik im Mittelalter, 36.

26 Thietmar, Chronicon, 5.14.

27 Thietmar, Chronicon, 6.2.

28 Hertug Bernhard var gift med Hildegard, en av søstrene til 
Thietmars mor, som gjennom ekteskap var svigerinna til 
markgreve Henriks mor Eila, ettersom hun som sagt (se note 
22) var søstera til Thietmars far. Politikk i førmoderne tid var i 
høyeste grad en family affair. For en nylig og omfattende drøf-
ting av forholdet mellom personlige forbindelser og politikk i 
tidlige middelalder, se Althoff, Family, friends and followers.

29 Althoff , Family, friends and followers. Det var dette som skjed-
de i kapittel 5.6, hvor markgreve Ekkehard I av Meissen ble 
drept av en viss Henrik, sønn av en greve som ifølge Thietmar 
hadde blitt piska av kong Otto III på Ekkehards oppfordring.

30 Warner, Ottonian Germany, 27.

31 Warner, Ottonian Germany, 34, med referanse til Thietmar, 
Chronicon, 7.48–9.

32 «dilecti amici», Thietmar, Chronicon, 7.48.

33 «comprovinciales et affines», Thietmar, Chronicon, 7.48.

34 «Si in hac provincia aliquid valeret lex divina, non sic insaniret 
secularis potesta», Thietmar, Chronicon, 4.73.
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rkeengelen Mikaels Legion (Legiunea Arhange-
lului Mihail), heretter Legionen, hadde Gud som 
den ideologiske grunnsteinen i sitt univers. «Det 

var som om Gud satt oss sammen», skrev den karisma-
tiske grunnleggeren og lederen Corneliu Z. Codreanu 
om bevegelsens tilblivelse i 1927.1 Legionærene mente 
de representerte den politiske virkeliggjøringen av den 
rumensk-ortodokse kristendommen. De så på seg selv, 
og den rumenske nasjonen, som spesielt utvalgt av Gud 
og lidelse, martyrdød, frelse og gjenoppstandelse var sen-
trale bestanddeler i deres virkelighetsoppfatning. 

I forskningslitteraturen har Legionen blitt karakteri-
sert som et av de mest utypiske uttrykkende for fascis-
men i mellomkrigstiden.2 Den tilsynelatende religiøse 
ideologien ble ispedd nasjonalisme, antisemittisme og 
antikommunisme, og videre vevd sammen med typisk 
fascistiske trekk som militaristiske uniformer, marsjer, 
kampsanger, flagg og romersk hilsen. I en klassisk fas-

CA RL  P E T T ER  A RB O
Master i historie
Universitetet i Oslo

Erkeengelen Mikaels Legion (1927-1941) var Romanias mest fremtredende fascist-
bevegelse i mellomkrigstiden. Det ideologiske universet var preget av en helt særegen 
sammenveving av politikk og religion. Bevegelsens medlemmer, legionærene, var den 
rumenske nasjonens profeter, apostler og soldater. De så på den ortodokse kristendom-
men som det fremste politiske virkemiddelet i kampen for en gjenfødelse av nasjonen. 
Erkeengelen Mikaels Legions opptreden og uttrykk var en politisk religion.

cistisk ånd mente legionærene at så lenge det fantes en 
sterk nok vilje, så var alt mulig. Ambisjonen var nasjonal 
gjenfødelse. Gjennom en revolusjonær omveltning og 
brudd med det bestående skulle noe fundamentalt nytt 
etableres. Legionærenes framtidsdrøm var et gjenfødt 
Romania. Et antidemokratisk, antiliberalistisk og ruralt 
fundamentert Romania. Befolkningen ble tilbudt «en 
overlegen menneskelig tilstand i samsvar med en kristen 
persepsjon, og en ny livsfilosofi; tenkt som en permanent 
forfatning, en irrasjonell og vedvarende impuls, som frir 
oss fra materielle behov; for å tjene Gud og Legionens 
nasjon».3 Dette var et attraktivt budskap for mange, og 
førte til at Legionens medlemstall i løpet av 1930-tallet 
vokste til over 272 000. Det beste valgresultatet som ble 
oppnådd var 15,5 prosent og posisjonen som Romanias 
tredje største politiske parti i 1938.4

Fascismens søken etter nasjonal gjenfødelse dreier 
seg naturligvis ikke om gjenfødelse i en religiøs forstand. 

NÅR RELIGION BLIR POLITIKK. 
DEN RUMENSKE ERKEENGELEN 
MIKAELS LEGION

E

Snarere er det snakk om en revitalisering av nasjonen, 
samfunnet og kulturen. Fra den italienske fascismen ble 
de rumenske legionærene inspirert av tanken om ånde-
lig, kulturell og moralsk fornyelse drevet framover av en 
symbiose mellom nasjon og religion. På mange måter 
var det ikke lenger Gud som ble tilbedt, men nasjonen 
og fedrelandet - «a new altar to the nation had been rai-
sed. Fascism appropriated it: in the name of the nation 
it placed upon that altar the idols of its own religion».5 
Spørsmålet denne artikkelen søker å besvare er hvorvidt 
Legionen kan karakteriseres som et uttrykk for religiøs 
fundamentalisme eller som en fascistbevegelse som ut-
trykte sin misnøye med det etablerte, og sine mer eller 
mindre totalitære ambisjoner, i kvasi-religiøse termer. 
Artikkelen er basert på kildemateriale analysert i forbin-
delse med min masteroppgave ved Universitetet i Oslo 
høsten 2015, og presenterer argumenter for hvorfor legio-
nærenes opptreden og uttrykk bør karakteriseres som en 
politisk religion som krevde 
uforbeholden hengivenhet 
og underkastelse.6

Politisk religion og sakra-
lisering av politikk
Begrepet politisk religion 
har vært, og er, mye disku-
tert. Tanken om en sivil re-
ligion som nødvendig for 
å holde et samfunn samlet 
kan spores tilbake til filo-
sofene Jean-Jacques Rous-
seau og Georg Friedrich 
Wilhelm Hegel, videre til 
Abraham Lincoln og sei-
nere til Italia, Risorgimento 
og politikeren Giuseppe Mazzini. Uavhengig av opprin-
nelsen så er begrepet de siste 20 årene affiliert med den 
spansk-amerikanske statsviteren Juan Linz og den itali-
enske historikeren Emilio Gentile. 

Av Juan Linz er politisk religion definert som et sys-
tem av trosforestillinger med en virkelighetsoppfatning 
der nasjonens gjenreisning blir betraktet som en religiøs 
oppgave. Trossystemet innebærer en sakralisering eller 
helliggjøring av personer, steder, symboler og ritualer. 
Linz har utdypet definisjonen ved å hevde at «religiøse» 
manifestasjoner blir utviklet i den politiske sfæren, og at 
den historisk tradisjonelle dualismen mellom religion og 
politikk dermed blir ødelagt.7

Emilio Gentile ser politisk religion som en ideologi 
basert på myter og trosforestillinger og der en «gud-
dommelig» enhet har fullstendig makt over mennes-
kets skjebne. Den er en ideologi som skaper tilhørighet 
og identitet, og som mobiliserer til støtte for nasjonens 
gjenfødelse. Sakralisering av politikk forekommer når 
enheten i sentrum av trossystemet tillegges altomfat-

tende makt. Denne enheten påberoper seg retten til å 
definere godt og vondt, og skape et fiendebilde. I tillegg 
påtvinger den folket en politisk kult som krever abso-
lutt lojalitet. Medlemmene av kulten blir videre over-
bevisst om at handling utgjør en messianistisk funksjon, 
en form for offerhandling, rettet mot oppfyllelsen av en 
«hellig» misjon.8 

En politisk religion opererer med absolutte sannhe-
ter og oppfører seg mer eller mindre som en tradisjonell 
religion. Forskjellen er imidlertid at den i utgangspunk-
tet er sekulær. I tillegg aksepterer den ikke sameksistens 
med andre ideologier, og har ofte en fiendtlig holdning 
til tradisjonell religion. En politisk religion har ikke 
et perspektiv på en hinsidig tilværelse og må betraktes 
som en religionserstatning - en såkalt ersatz-religion. 
Måten en politisk religion fungerer på gjennom å pro-
klamere løsningen på alle problemer og gi folk håp, tro 
og fellesskapsfølelse gjør at den kan påpekes ved flere 

av de ulike -ismene i mel-
lomkrigstiden. Både fascis-
men, nasjonalsosialismen 
og kommunismen kan alle 
sies å ha representert et al-
ternativ til tradisjonell reli-
gion.9 Denne artikkelen vil 
vise hvordan de rumenske 
legionærene inkorporerte 
og tok i bruk religiøse ele-
menter i sitt forsøk på å rea-
lisere sitt politiske prosjekt. 
Ved å bruke religion som et 
politisk instrument søkte de 
å erstatte tradisjonell religi-
on til fordel for et sekulært, 
intolerant og radikalt kvasi-

religiøst uttrykk.

«Våkn opp, Romania»
Legionens ubestridte leder, Corneliu Z. Codreanu, 
hadde som student vært politisk aktiv gjennom hele 
1920-tallet da han 24. juni 1927 etablerte Erkeengelen 
Mikaels Legion. Sammen med noen tidligere medfan-
ger fra et kortere fengselsopphold tilbake i 1923, bestem-
te Codreanu seg for å vie sitt liv til Gud og kampen for 
den rumensk-kristne tradisjonen. Den fremste premis-
sleverandøren for Codreanu og legionærenes idégrunn-
lag var resirkulert nasjonalistisk tankegods fra slutten av 
1800-tallet, mens den utløsende årsaken til Legionens 
etablering var de geografiske og demografiske endrin-
gene i kjølvannet av første verdenskrig.

På 1800-tallet var de rumenske land- og språkområ-
dene underlagt Det osmanske riket, Det russiske imperi-
et og Habsburgmonarkiet. Den tidlige rumenske nasjo-
nalismen vektla det rurale og typisk rumenske, nasjonen 
og kulturens særstilling. Dette var elementer legionæ-

Gjennom en revolu-
sjonær omveltning og 
brudd med det bestå-

ende skulle noe funda-
mentalt nytt etableres. 
Legionærenes framtids-

drøm var et gjenfødt 
Romania.
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rene i betydelig grad tok til seg. Idéer fra den nasjonale 
oppvåkningen i siste del av det 19. århundre ble sammen 
med nasjonale helter og sagn, kulturelt særpreg, kirken, 
gudstro og døden sentrale komponenter i legionærenes 
ideologiske univers. 

Fredsoppgjøret etter første verdenskrig førte til at 
Romania gikk fra å være en liten, etnisk homogen stat, 

til å bli en stor, multietnisk stat. Befolkningen ble doblet, 
mens landarealet økte fem ganger.10 Romania var under-
utviklet, ruralt og fattig, og blant en befolkningen som 
nå var heterogen i både tradisjon, kultur og religion, fikk 
ekstreme holdninger og synspunkter fotfeste. Antise-
mittisme og rasisme, populisme og frykten for urbanise-
ring - det å bli en del av den store anonyme massen - var 

Førstesiden av legionærenes hovedorgan Pământul Strămoşesc 1. mars 1928. Avisens navn kan på norsk oversettes til «våre forfedres jord». Forsi-
den inneholder både kors, svastika og en illustrasjon av Erkeengelen Mikael. Foto: Carl Petter Arbo.

et effektivt politisk budskap og våpen i mellomkrigs-
tiden, og ble brukt av så å si alle de politiske partiene i 
landet. Det som imidlertid gjorde at Legionen i løpet av 
1930-tallet opplevde en enorm medlemsvekst og folkelig 
oppslutning var at de var seg bevisste hvordan religion 
kunne brukes som en politisk katalysator. Legionærene 
idylliserte, inkorporerte og brukte religionen i sin kamp 
for en gjenfødelse av den rumenske nasjonen. 

Legionærenes liturgi
Legionærene dannet en egen liturgi der nasjonalismen 
og den ortodokse kristendommen var synonymer. En 
egen liturgi var viktig for bevegelsens legitimitet, ev-
nen til å appellere til og manipulere massene, uttrykke 
tro, myter, verdisyn og målsetninger. Legionen presen-
terte seg selv som den politiske kraften og den åndelige 
strømningen som skulle skape en ny storslagen æra for 
den rumenske nasjonen. Deres ideologi var bygget på et 
tros- og idésystem som utgjorde den absolutte sannhe-
ten og den eneste aksepterte forestillingsverdenen.

Legionærene var overbevist om at de arbeidet ut ifra 
en forhåndsbestemt skjebne. De var sammen med den 
rumenske nasjonen særskilt utvalgt av Gud og deres for-
utbestemte skjebne var en «hellig» misjon som innebar 
å bekjempe alt det onde på jorden - med referanse til 
Erkeengelen Mikael, leder av Guds arme av engler, og 
den himmelske endetidskampen mot dragen (Satan), 
beskrevet i Johannes’ åpenbaring. For legionærene var 
kampen mot nasjonens fiender (les jøder, kommunister, 
frimurere og demokratiet) et «hellig» oppdrag alle ru-
menere var deltakende i - det var noe de var nødt til.11 I 
tillegg til referansene til Johannes’ åpenbaring sammen-
liknet legionærene nasjonens historie med en bibelsk li-
delseshistorie. Ergo innebar legionærenes revolusjonære 
prosjekt både korsfestelse, død og gjenoppstandelse. Le-
gionærene brukte pathos i sin retorikk, betraktet seg selv 
som «slaver av troen» og understreket sin offervilje på 
vegne av nasjonen og folket gjennom sanger.

Samle dere i front, alle dere som vil dø
for frelsen av vårt folk.
Kom, la et nytt Romania oppstå
fra alles blods offer.

Sa strângă frontu-acei ce vor să moara, 
Pentru salvarea’ntregului popor
Veniţi, o Românie nouă să răsară
Din jertfele de sânge a tuturor. 

Over: fra «Med hodet høyt hevet» (Cu fruntea sus).12

Det hellige offer brenner i oss for alltid,
offeret er vår frelse. 
Fra martyrgravene oppstår heltene,
vår nasjon er hellig.

Dar jertfele sfinte ard pururi in noi,
Jertfele ne-au mântuit.
Şi cresc din morminte martirii eroi, 
Neamul se’nalţa sfinţit.

Over: fra «Sangen om heltene Moţa og Marin» (Cânte-
cul eroilor Moţa-Marin).13 

Dødsbegjæret
Legionærene hevdet de led for den rumenske nasjonen 
på samme måte som Jesus hadde lidd for menneske-
heten. Lidelsen var et steg mot nasjonal gjenfødelse og 
frelse, og innebar en reise til toppen av «lidelsens fjell», 
gjennom «skogen med ville dyr» og «sumpen av fortvi-
lelse».14 Den rumenske nasjonens historie ble betraktet 
som en evigvarende lidelse (eller påske), fylt med offer, 
frelse og gjenoppstandelse. Det vil si en virkelighetsopp-
fatning basert på Jesus’ siste dager før korsfestelsen, men 
som også har sammenheng med hvordan gudstjenes-
ten innenfor den ortodokse kirken anses for å være en 
evigvarende påske. Legionærene brukte sin egen påståtte 
lidelse til å symbolisere deres offer og død som kristne 
martyrer. Martyrdøden var en belønning og det ypper-
ste offer en legionær kunne gjøre for nasjonen - et hel-
lig sakrament.15 Legionærene skulle elske døden fordi 
den innebar tilgivelse av nasjonens synder og den en-
delige seier, proklamerte Legionens leder Corneliu Z. 
Codreanu.16

For legionærene var dødsbegjæret mye mer enn en 
abstrakt tankegang. Lidelse og død ble presentert som 
panacea (fra gresk mytologi), det vil si løsningen på alle 
problemer. Døden var vakker og noe å være stolt over.17 
Det fremste eksempelet på deres «kjærlighet til dø-
den» var de fremstående og sentrale legionærene Vasile  
Marin og Ion I. Moţas død under den spanske borger-
krigen. I januar 1937 reiste åtte rumenske legionærer for 
å delta på Francos side i krigen, i den tro at legionærene 
og de spanske nasjonalistene var direkte knyttet sammen 
gjennom en gudegitt misjon. Marin og Moţas død i fe-
bruar 1937 ga legionærene et «bevis» på sin oppofrelse og 
villighet til å dø for en høyere sak.18 Det å dø for nasjonen 
var en ære og gjennom å dø oppnådde man posisjonen 
som et fullkomment udødelig vesen.19 Fordi det å dø for 
nasjonen var et heroisk offer uttrykte legionærene stadig 
sin vilje til å dø. Ion I. Moţa ga, før han reiste, uttrykk for 
viljen til å dø for legionærenes sak, samt hva det å dø i seg 
selv betød: 

[…] Prisen som skal betales for vår kristendom er 
et offer til det beste for andre; et personlig offer, av 
kjærlighet, uten å tenke på de formelle bilaterale av-
taler vi har med Gud. Ofringen kommer fra kjær-
ligheten til vår egen tilværelse […] Det setter oss i 
direkte kontakt med Gud […] På denne måten blir 
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vi mer levende, levende i vår sjel, og vi blir bedre 
kristne.20

Blod og jord
Filosofen Mircea Eliade, som sympatiserte med Legio-
nen, omtalte Marin og Moţas død i nasjonens tjeneste 
som begynnelsen på en «kristen revolusjon».21 Både han 
og legionærene oppfattet de døde legionærenes blodsof-
fer som et fundament for nasjonens gjenfødelse. Marin 
og Moţa hadde ofret seg og gitt sine liv i kampen for 
kristendommen, skrev Codreanu.22 Blodsofferet ble hel-
liggjort, og de to ble betraktet som martyrer og gjort til 
helgener. Marin og Moţas handlinger og død utgjorde 
den tidligere nevnte messianistiske funksjonen, eller of-
ferhandlingen. De hadde oppfylt den «hellige» misjonen 
de var utvalgt av Gud for å gjøre. 

Legionærlivet ble ansett for å være en særegen til-
stand basert på den rumenske nasjonens identitet og fø-
lelser, arven etter de døde 
forfedrene, blodet, jorden 
og Guds vilje. Disse fore-
stillingene, tankene og fø-
lelsene dannet premisset for 
den ideologien legionærene 
fulgte. Politikken ble hellig-
gjort på en slik måte at det 
vokste fram en oppfatning 
blant legionærene om at 
Legionen var mye mer enn 
bare et politisk parti. Legio-
nærenes «religiøse» overbe-
visning førte til en hellig-
gjøring av døden, mytene 
rundt blodet og landets for-
fedre. Den historiske og 
kulturelle arven religionen representerte la grunnlagt 
for legionærenes «blod og jord»-begrep, i nært slektskap 
med det nasjonalsosialistiske Blut und Boden-begrepet. 
Forskjellen var at legionærene knyttet det opp mot troen 
på sjelens udødelighet.23

Denne forståelsen sprang ut av ortodoks teologi, men 
var også fundert på læren om udødelighet representert 
ved Zalmoxis. Sistnevnte var en guddom for oldtidens 
grekere og de trakiske stammene i antikken, men opp-
levde en revitalisering på 1800- og 1900-tallet. Mircea 
Eliade var en av de som så Zalmoxis som en «døende 
Gud», eller en Jesus-liknende skikkelse som dør og gjen-
oppstår.24 For legionærene ble Zalmoxis et symbol på 
deres forståelse av døden, gjenoppstandelse og den ab-
solutte sannheten. De uttalte selv at deres forståelse av 
døden og dyrking av sjelens udødelighet bygget på «for-
skriftene til Zalmoxis», og utgjorde en sentral del av de-
res virkelighetsoppfatning.25 De døde ble betraktet som 
fortsatt til stede og deltagende i den heroiske kampen for 
nasjonen. Selv om vedkommende ble fysisk borte fort-

satte man å leve videre i legionærenes univers. «Moţa, du 
døde ikke; du lever blant oss», skrev Codreanu i sin hyl-
lest til legionæren som falt i Spania.26 I ortodoks teologi 
består en kirkes menighet av både levende og døde, og 
det legges stor vekt på å minnes de døde. Legionærene 
utvidet forståelsen av de dødes tilstedeværelse til, ikke 
bare å gjelde en menighet, men hele nasjonen. Codreanu 
beskrev troen på Gud, og kontakten mellom levende og 
døde som et ideologisk utgangspunkt for legionærene.27

Erkeengelen Mikaels Legion som politisk religion
Legionærene proklamerte løsningen på den rumenske 
nasjonens politiske, økonomiske og sosiale problemer. 
Folket ble gitt håp, tro og fellesskapsfølelse. Legionæ-
rene var seg bevisste hvordan religion var et populistisk 
element som gjorde det enkelt å legitimere og rettferdig-
gjøre sin egen eksistens, og innkassere støtte. Religionen 
ble underordnet og forvandlet til et politisk instrument 

som tjente deres idéer om 
det framtidige. Den rumen-
ske nasjonens kollektive 
skjebne ble underlagt den 
opphøyde og «guddomme-
lige» enheten Legionen ut-
gjorde. Deres uttalte visjon 
innebar et ønske om å er-
statte (kanskje også fjerne) 
eksisterende religion, til 
fordel for sin egen abso-
lutte, intolerante og selv-
opphøyende ideologi som 
innebar ubetinget dyrkelse, 
hengivenhet og underkas-
telse. Det endelige målet 
var et gjenfødt Romania 

bestående av, noe irrasjonelt, både levende og døde.28

Både Juan Linz og Emilio Gentile definerer en poli-
tisk religion som et trossystem der personer, steder, sym-
boler og ritualer blir helliggjort, men den religiøse di-
mensjonen kun er instrumentell. Nettopp derfor er det 
fruktbart å betegne legionærenes opptreden og uttrykk 
som en politisk religion. De religiøse elementene i legio-
nærenes virkelighetsoppfatning ble ilagt nye betydninger 
og satt inn i en ny sammenheng. Religion ble brukt som 
et politisk virkemiddel. Legionen søkte på ingen måte 
innføringen av et teokrati, men snarere etableringen av 
et etnokrati der det «utvalgte» folket (rumenerne) styrte 
seg selv. Den sekulære karakteren til Legionen ble for-
sterket av martyrkulten, helliggjøringen av de døde og 
den apokalyptiske endetidsforestillingen. Legionære-
ne tilbød et alternativ til tradisjonell religion og kirken. 
Blod, død og gjenfødelse var grunnleggende i deres li-
turgi, mens frelsen var jordlig og kollektiv. Legionærene 
hadde intet perspektiv på et himmelsk paradis.29

Legionæren Mihail Polihroniade forklarte selv hvor-

Fra den italienske fas-
cismen ble de rumen-
ske legionærene in-

spirert av tanken om 
åndelig, kulturell og 

moralsk fornyelse dre-
vet framover av en sym-
biose mellom nasjon og 

religion.

dan legionærene var bevisste hvordan de brukte religion i 
en symbolsk manipulering av folkemassene:

[Legionen] er i stand til å manipulere, på en formi-
dabel måte, de elementene som berører massene; 
dyktig komponerte og sirkulerte sanger, impone-
rende marsjer, teatralske, men storslagne opptog, en 
hel kortesje av midler som fremkaller kvasi-religiøse 
inntrykk hos massene, og som ikke er begrenset til 
lånte taktiske klisjéer, men tilpasset rumenske tradi-
sjonelle forhold.30

Legionen presenterte seg selv som en «guddommelig» 
opphøyd enhet med uinnskrenket makt. Sammen med 
helliggjøringen av nasjonen, døde forfedre og jorden er 
dette trekk ved Legionen som stammer fra den italien-
ske fascismen. For de begge var jorden arnestedet for 
nasjonens identitet, men ideologien bygget på et men-

neskeskapt system av tro og «religiøs» praksis vis formål 
kun var å tjene de politiske ambisjonene. Dette var en 
formålsrasjonell handling, det vil si at det mest effektive 
middelet bevisst ble tatt i bruk for å realisere det fram-
tidige siktemålet. Legionærene avviste den tradisjonelle 
ortodokse kristendommen til fordel for sitt eget kom-
ponerte religionssubstitutt. Kun ved å støtte opp om le-
gionærene kunne en altomfattende nasjonal, kulturell og 
religiøs fullkommenhet oppnås. 

Måten legionærene presenterte seg selv på gjør det 
fruktbart å betegne deres opptreden og uttrykk som en 
sekulær, intolerant og fundamentalistisk politisk reli-
gion. Legionærene var sekulære individer, eller soldater, 
som mer enn gjerne påtok seg martyrrollen. De fulgte  
Codreanus skrevne ord og revolusjonære katekisme, sna-
rere enn bibelen. Selv om dette siste poenget er en re-
lativt normativ oppfatning av hva kristendommen er, 
påpeker den like fullt et interessant poeng. Legionære-
nes kamp for en rumensk nasjonal gjenfødelse var fun-
damentert på en liturgi som inneholdt «hellige» skrif-

ter (Codreanus selvbiografi og ideologiske hovedverk 
For mine legionærer og Redesjefens håndbok), en Messias 
(Codreanu), kanonisering av enkeltindivider (Marin og 
Moţa), apostler og misjonærer, ritualer og myter. Legio-
nærene tilbød det rumenske folket og nasjonen en religi-
onserstatning der martyrdøden var den ypperste måten å 
vise hengivenhet og dedikasjon til nasjonen og Gud på.

Arbo, Carl Petter (f. 1988). Masteroppgave i historie: «Gud 
er fascist! Erkeengelen Mikaels Legions modernitet, 
mentalitet og mystikk», Universitetet i Oslo, 2015.
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eligious Orthodoxy: Dialectic Discourse
A few preliminary remarks are necessary. 
The idea of orthodoxy, not to be mista-

ken with the Eastern Orthodox Church of later de-
sign, was first of all established in the top echelons of 
religious communities, and was a top-down pheno-
menon; common people tended to practice religion in 
their own way. Second, orthodox doctrine never tri-
umphed in the way it was supposed to, always strugg-
ling to stay in position as the catholic (universal) chur-
ch impinged on fringe areas and people. That much is 
evident from the wars on heresy in the Middle Ages. 
Third, it is important to note that religious identiti-
es were not clearly distinguished in Late Antiquity. 
Hence, when I talk of Christians, Jews or Maniche-
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This article consists of two parts. First, I will examine some of the key aspects behind 
the idea of orthodoxy within the Roman-Christian world of Late Antiquity. Se-
cond, I suggest that the formation of orthodoxy in the west had repercussions on Zo-
roastrian Iran, whose policy resembles Christianity in the Middle Ages. Hopefully 
this article will show the pivotal role the Late Antique idea of orthodoxy would 
have on contemporary and subsequent peoples.

ans, such distinctions might not reflect realities on the 
ground, but are more convenient for analytical purpo-
ses. Fourth, imperial backing of Christianity has been 
left out of this text, but it is important to stress that 
such patronage was absolutely vital for the self-pro-
claimed orthodox Christians to elevate themselves to 
a position where they could influence policies. 

The idea of orthodoxy can have immense implica-
tions, and to this day people still grapple with ques-
tions of in- and out-group relations within religious 
communities. Questions of orthodoxy are related to 
religious practice, interpretation of religious texts, 
questions on the nature of the divine and more. Ort-
hodoxy can best be translated into “right opinion”.1 
Such a definition underscores that orthodoxy is a 
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mental construct with no real basis outside individu-
als whom believe that, in a multiplicity of religious 
doctrines, their personal beliefs somehow constitute 
the truth more than others'. The point is to formu-
late dogmas and assert an authoritative position. At 
the core of Christian ort-
hodox doctrine was the 
prospect of eternal bliss, 
and certainly some pro-
moted orthodoxy from 
such sincere motivations. 
But there is also awesome 
power in any ideology at 
the prospect of unifica-
tion. It can drive people 
to action, and justify po-
licies and social hierar-
chies, which is an impor-
tant piece to understand 
the strong position of 
Christian churches in the 
Middle Ages. Apart from spiritual, economical, so-
cial and political motivations, orthodoxy served as 
a tool for Christians to carve out a special space of 
their own in an amalgamation of Judaic, Hellenistic, 
Roman and other traditions. This community would 

be labeled true in opposition to others’, subsequen-
tly labeled false. As this dichotomy gained momen-
tum over time and more clearly defined ideological 
disagreements were developed, resulting in tighter 
control over interpretations, censorship, slandering 

of opponents, iconoclasm, 
persecution and sectarian 
violence, people were for-
ced to choose sides – all 
in search of an unified, 
truer and better religious 
community.2

Formulation of Ortho-
doxy in the Christian 
World
Paul of Tarsus (c. 5 CE-c. 
67 CE) was himself a Jew 
whom believed that Je-
sus was the son of God, 
the long awaited Messiah. 

Unlike traditional Judaism, however, Paul had a ra-
dical idea: Jews were no longer the sole recipients of 
God’s grace – it belonged to all mankind. Paul’s mes-
sage was revolutionary and his universalism explains 
why Christianity became a proselytizing religion, as 

Eleventh century painting from the Monologion of Basil II depicting Ignatius of Antioch in the Colosseum c. 108. He was one of many holy men 
willing to die for their belief. Foto: Wikimedia Commons.

Orthodoxy can 
best be translated 

into “right opinion”

opposed to Judaism which was more exclusive and 
never thought Israel could extend to all peoples. Paul 
also assured that those who wanted inclusion in the 
coming redemption would have to worship the god of 
Israel only, and reject all lower divine powers.3 First 
identified as Christendom by Ignatius of Antioch (35-
108), whom cast Judaism aside on grounds of inferio-
rity, foundations were laid.4 Rejection of other gods 
had previously been an internal consensus within Ju-
daic communities, but Paul promoted the idea outside 
these traditional boundaries. Late Antique Christians 
began rejecting religious pluralism en masse, which 
Greco-Roman religion undeniably had not. Where 
religious pluralism and local divinities had been the 
accepted norm, Christian intellectuals began staking 
out an orthodox path. If not for Paul’s universal as-
pirations, Christianity might well have been another 
religion with an internal discourse, with little care for 
proselytization and spreading the word of God.

In the first centuries after Jesus, several authors 
showed concern with false apostles and prophets. 
For whatever motivations, in the name of unity, devi-
ant preachers were to be rooted out. John of Patmos, 
author of the first century Book of Revelation, wrote 
“you have tested those who call themselves apostles, 
but are not, and you found them false”.5 Furthermore, 
John depicted a false prophet in lead with Satan.6 Ac-
cording to the fourth century Clementine Homilies, the 
apostle Peter saw the need to counter heresies with 
true doctrine. Homilies continues and says that “there 

will be, as the Lord said, false prophets, heresies, desi-
res for supremacy”.7 These writers contrived the idea 
that an enemy existed within the Christian commu-
nity, which allegedly sought to lead Christians astray. 
The second century theologians Valentinus, Marcion 
and Justin Martin threw themselves into the debate 
of what orthodoxy should be by trying to define the 
nature of Christ and what texts should comprise the 
Christian canon, and in the process added new mea-
ning to the concept of haeresis; what had meant choice 
now meant error.8 Heresy became a by-product of ort-
hodox doctrine, and subsequent ecumenical councils, 
such as Nicaea (325), Ephesus (431) and Chalcedon 
(451), would see Arians, Monophysites and Nestori-
ans denounced as heretics simply because their inter-
pretation on the nature of Christ was different. The 
accusation of heresy became a powerful new tool to 
slander opponents, and it heavily relied on the idea of 
an enemy within. It is also noteworthy that prophetic 
personage, or at least a vast range of opinions and in-
terpretations, existed in Late Antiquity – heterodoxy 
was the norm, not unified orthodoxy.

Concern with false prophets and/or teachings also 
applied in the sphere of private cultic practice. Histo-
rian Kim Bowes argues that the importance of private 
cultic practice was carried over from Greco-Roman 
religion to early Christian adherents; early house-
churches serving as an obvious example. Private cult 
was a chance for the aristocracy, in the role as cultic 
leaders, to nurture social networks and patronage with 

A Zoroastrian Tower of Silence in Iran. Zoroastrians left their dead out in the open for animals so as not to pollute the sacred elements fire, water 
or earth. In the fifth century, a Sasanian king had the bodies of buried Christians exhumed to cleanse the earth. Foto: Wikimedia Commons.
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their clients.9 Bishops would set a stop to this tra-
dition by presenting themselves as successors of the 
apostles and argued for control of Christian commu-
nities and properties. Private cult, they said, was sy-
nonymous with heresy and risked polluting the whole 
Christian community and 
incur God’s wrath.10 In the 
eyes of the self-proclai-
med defenders of ortho-
doxy, why would someone 
practice their religion in 
private, unless they had 
something to hide? These 
bishops waged a war of 
ideas in order to promote 
themselves and their con-
victions, to bring religion 
under their control and 
hinder heterodoxy. In ad-
dition, bending the aris-
tocracy to clerical will by 
breaking familial ties and 
social networks served to promote a stronger clergy 
in terms of political, economical and social capital. 
Curtailing false prophets and aristocrats were all batt-
les fought in the name of orthodox doctrine, and the 
battle against private cult, to the benefit of the clergy, 
points forward in time towards a powerful Christian 
clerical position in the Middle Ages. 

St. Augustine of Hippo (354-430) represents the 
apex of prior scriptures and thoughts on the forma-
tion of orthodoxy, and his writing became influential 
in the Middle Ages, even contrived as justification for 
the First Crusade. His life’s work was the promotion 
of an orthodox Christian doctrine, and his texts nicely 
illustrate that inherent in the idea of orthodoxy was 
the dichotomy of true versus false. Augustine writes 
about the Manicheans, a religious community which 
mixed Christian and Zoroastrian doctrine: “These na-
mes [Lord Jesus Christ and the Holy Spirit] were ne-
ver absent from their mouths. But it was only sound 
and noise of the tongue, for their heart was void of 
truth.” Furthermore, the Manicheans “uttered false 
statements”.11 Augustine argued that only through re-
futing other religious traditions and false Christian 
doctrines could “true religion” be established.12 Ques-
tions of opinion were reduced to a binary position of 
true versus false, us versus them; a key characteristic 
of orthodox doctrine. It is well known that Augustine 
had been an adherent to Manichaeism himself prior 
to his conversion, and that might explain why among 
the vast array of doctrines out there, Manichaeism 
was considered the worst. In any case, the dichoto-
mous relationship between true catholic Christianity 
on one side and all other religions on the other, clea-

red the path for sectarian escalation. To be branded 
as a Manichean was equated with being a heretic of 
the foulest sort, and men and women in the High 
Middle Ages met their end by burning at the stake 
on the same accusations. Augustine also identified 

false Christians within the 
community, Manicheans 
obviously among them.13 
These had to be rooted 
out, lest they destroy the 
community or lead peo-
ple astray. He also belie-
ved “the mind itself, the 
actual ruler of the flesh”, 
and further that “corrupt 
thoughts, corrupt lives 
and corrupt conduct are so 
dangerous that their most 
learned men assert that 
countries come to ruin 
through them.”14 This ni-
cely illustrates that ortho-

doxy was an idea that targeted people’s cognition, in 
order to change the way they thought and acted, and 
how they experienced the world. For Augustine this 
war of ideas could promote a true Christian commu-
nity and put distance between them and other false 
doctrines. 

Orthodox Beginnings in Zoroastrian Iran
In this section I suggest that early Sasanian and Ro-
man-Christian religious policy shared similarities. 
This is illustrated by events that are often associated 
with medieval Christian policy; iconoclasm, sacrilege, 
a powerful clergy and persecution of non-conforming 
religious communities. While orthodoxy played a pi-
votal role in the formation of Christianity, the idea 
also spilled over into adjacent areas. To illustrate Ira-
nian orthodox ideology in the third century, the pe-
riod from the first Sasanian king Ardashir I (224-239) 
until the death of the Zoroastrian priest Kerdir so-
metime during the reign of Narseh (293-302), is va-
luable.15 Kerdir is important because he promoted the 
idea of an orthodox Zoroastrian creed and rose to 
power during the reign of the second Sasanian king, 
Shapur I (239-270). Hence, he represents a continuous 
feature throughout six consecutive Sasanian kings, 
not to mention that he was the only non-royal perso-
nage in the third century to write his story on stone, 
at no less than four different places, testimony to his 
important position within Iran at the time.16

Besides orthodox ideology, some examples serve to 
show interaction between west and east. Clementine 
Homilies notes that all false religion began in the time 
of Zoroaster, the founder of Zoroastrian religion, and 

Where religious plura-
lism and local divinities 
had been the accepted 
norm, Christian intel-
lectuals began staking 
out an orthodox path.

Firmicus Maternus, writing in the fourth century, cri-
ticized the Iranian worship of fire, which was a sacred 
element to the Iranians.17 It is also noteworthy that 
the Bible and the Avesta, Christian and Zoroastrian 
holy texts, respectively, were canonized at approxima-
tely the same time in Late Antiquity.18 Of course, this 
was a milestone in, and a product of, the formation 
of orthodoxy within both religions. Furthermore, it 
has already been attested to that Augustine denoun-
ced Manichaeism with religious zeal, and I will show 
that the prophet Mani was greatly influenced by Zo-
roastrian thought. But Mani was also influenced by 
Christianity, and Christians were no aliens within Sa-
sanian Iran – some probably fled persecution in the 
Roman Empire prior to Constantine, not to mention 
the proselytizing tendencies inherent in the faith. Zo-
roastrians also had a duty to trample to death snakes 
and frogs wherever possible, the agents of Ahriman, 
the god of falseness, in service of Ahura Mazda, the 
god of truth.19 The viciousness of snakes in Judeo-
Christian tradition goes back to Adam and Eve, and 
in the Book of Revelation the following passage is of 
interest: “And I saw three evil spirits that looked like 
frogs leap from the mouths of the dragon, the beast, 
and the false prophet.”20 In addition, the dichotomy 
of true versus false was not new to Iranians; it had, 
however, never formed an aggressive religious policy. 
Clearly, there was some common ground between 
Christianity and Zoroastrianism. 

The Iranians had become familiar with Greek cult, 
Jews, Buddhists, Brahmans, Christians and more. 
However, concern for Iranian identity was already rai-
sed by the Parthians in the first century CE, notably 
at a time when Christians 
were driving wedges bet-
ween communities them-
selves.21 Simultaneously 
with their concern for 
Iranian identity, an icono-
clastic movement gained 
momentum in Iran. In 
what had previously been 
a most heterodox soci-
ety, Ardashir I endorsed 
this movement and em-
barked upon a more ag-
gressive and exceptional 
policy of iconoclasm and 
sacrilege. The Sasanian 
king is reported to have broken statues in Armenia; 
and to have destroyed established fires throughout 
the empire. Letter of Tansar states that “the King of 
kings has taken away fires from the fire-temples, ex-
tinguished them and blotted them out, and that no 
one has ever before presumed so far against religi-

on.”22 Zoroastrians considered it a great crime to let a 
fire die out, given its sanctity. The newfound dynasty, 
however, viewed the widespread establishment of fi-
res as illegitimate, that local fires were unsanctioned 
innovations.23 The destruction of idols would, like in 
its Roman-Christian counterpart, foremost befall 
Greco-Roman cult, but at least Buddhists were highly 
susceptible as well. Strikingly, the first century icono-
clastic movement testify that some people had con-
ceptions of what Zoroastrian religion ought to be, or 
at least, what it ought not to be. Hence, idolatry was 
linked with heresy. Ardashir’s destruction of sacred 
fires also illustrate the dichotomous idea of true ver-
sus false religious practice. Perhaps an orthodox creed 
did not crystalize at this point, but none the less third 
century Sasanians began rooting out religious prac-
tices that were henceforth disassociated from Zoro-
astrian religion. 

Kerdir represents continuation from this more ag-
gressive policy. He reported of his own deeds: “their 
idols were destroyed and the dwellings of the dews 
[demons] were annihilated”,24 and “I established the 
Magians [Zoroastrian priests] and fire (sanctuaries) 
that existed in those provinces.”25 Kerdir also physi-
cally harmed those he considered non-Zoroastrians: 
“them (heretics) I punished, and I tormented them 
until I made them better.”26 Ardashir and Kerdir seem 
to have found common ground; they both oversaw the 
destruction of idols and established officially sanctio-
ned fires to the detriment of traditional ones. It must 
be stressed that, to some people, this was sacrilege. 
Furthermore, Kerdir actively promoted the clergy to 
a more powerful position, and had no problem with 

harming heretics to drive 
home his points. Hence-
forth, Zoroastrian priests 
would become an impor-
tant stepping stone in Sa-
sanian society. Acting as 
judges, councilors, atten-
dants to sacred fires and 
overseers of taxes, they in-
fluenced spiritual, judicial 
and economic spheres. The 
Armenian historian Agat-
hias confirms this: “Not-
hing among the Persians 
is regarded legitimate or 
just if not affirmed by a 

Magus.”27 Royal endorsement for clerics, iconoclasm 
and active persecution of non-Zoroastrians within 
Iran resembles tendencies within the Christian west.

Shapur I, the second Sasanian king, seems not to 
have been an iconoclast apart from endorsing Kerdir. 
Yet, Shapur reported that he established fires and pro-

Why would someone 
practice their religion 
in private, unless they 
had something to hide? 
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moted priests: “We founded a great number of Vah-
ram fires in each country and carried out good deeds 
for many Magi. And we enlarged the establishment of 
the gods.”28 Furthermore, 
the Jewish Babylonian Tal-
mud suggests that Shapur 
killed Jews at the siege of 
Caesarea in 260: “Shapur 
the [Persian] king killed 
12,000 Jews in Caesarea 
Mazaca”.29 Whatever the 
actual number involved, 
the passage was meant to 
lend context to a rabbi-
nical discourse of how to 
mourn the death of Jews, 
and I see no reason to be-
lieve the passage should 
have been attached to 
Shapur unless it was factual.30 Why risk the monarch’s 
wrath by telling lies? Kerdir also reported persecution 
in his enterprises: 

Royal endorsement 
for clerics, iconoclasm 
and active persecuti-

on of non-Zoroastrians 
within Iran resembles 
tendencies within the 

Christian west.

Ahriman and the idols suffered great blows and 
great damages. And the [false] doctrines of Ahri-
man and of the idols disappeared from the empire 

and lost credibility. And 
the Jews, Buddhists, Hin-
dus, Nazarenes, Chris-
tians, Baptists and Ma-
nichaeans were smashed 
in the empire, their idols 
destroyed, and the ha-
bitations of the idols 
annihilated…31

As previously noted, Ker-
dir had notions of what 
he considered hereti-
cal doctrines and heavily 
played on the dichoto-
my of truth versus false. 

It is well known that Shapur endorsed Mani as well, 
whom Kerdir would later have executed. However, 
Mani, like Kerdir, also despised Judaism.32 In other 
words, Shapur endorsed a priest and a prophet with 

Kerdir’s rock relief in Naqsh-e Rajab. Foto: Wikimedia Commons.

anti-Jewish sentiments. Not only that, but Mani also 
went campaigning with Shapur’s armies. The same 
may have been the case with Kerdir as he was active in 
“the provincial capital of Caesarea and the province of 
Cappadocia” where he promoted Zoroastrianism.33 It 
seems possible that Jews were killed at Caesarea, and 
that they were killed because they were belonging to a 
specific religious community, taken into consideration 
the strong anti-Jewish sentiment of Kerdir and Mani. 
Priestly personage may even have overseen it. 

But if Shapur was susceptible to the idea and pro-
moted an orthodox creed, how could he have endor-
sed two priests that were at odds with one another, 
namely Kerdir and Mani? Although Christians since 
Augustine would come to view Manichaeism as the 
heretical doctrine par excellence, I argue that it first 
and foremost was an Iranian doctrine. Mani conside-
red himself the seal of prophets, in line with and to 
have perfected the doctrine of Zoroaster: “Thereupon 
this revelation has come down, this prophecy in this 
last age, through me, Mani, messenger of God of truth 
to Babylonia.”34 Mani referred to Zoroastrian deities 
and placed the god Zurvan at the top of his panthe-
on, believed fire and water to be sacred elements, and 
even mentions a god of truth.35 All were ideas nati-
ve to Zoroastrianism, although Mani combined this 
with Christian ideas as well. But it is important to re-
member that even though the early Sasanians pursued 
a more aggressive religious policy, a clear-cut idea of 
what orthodoxy should be, was yet in the making. 
Shapur was himself gathering texts for the Avesta,36 
yet to become a finalized canon. However, the process 
had begun where chosen aspects were labeled hereti-
cal and rooted out, in comparison with late antique 
christianity. Shapur possibly viewed Kerdir and Mani 
as two priests whose core emphasis was anchored in 
Zoroastrian religion. First in 293, about twenty years 
after Shapur and Mani’s death, is the term zandik at-
tested to in Kerdir’s inscription KKZ 9-10.37 Zandik 
means interpreters, but is also translated into Maniche-
ans.38 Hence, in the eyes of Kerdir, Manicheans inter-
preted Zoroastrianism wrong, represented enemies 
from within, and were ultimately labeled heretics. The 
creation of true religion was up for grabs – and many 
wanted to play their part. Both Kerdir and Mani 
threw themselves into the debate but there could only 
be one dogmatic formulation, and at least one of them 
was bound to lose. I suggest that the term Manichean 
was created retrospectively and that Mani considered 
his doctrine to have been true to the teachings of Zo-
roaster. Hence, Shapur only endorsed two priests pla-
ced within the Zoroastrian orbit. 

Conclusion
This has been a brief look at orthodox ideology wit-

hin two civilizations. In the first section I have shown 
some key characteristics behind orthodox doctrine, 
most notably that it is a matter of opinion. With their 
universal ambitions Christians began to set apart their 
community from all others as more true, reducing reli-
gious questions to a binary position of true versus fal-
se. A stronger clergy was promoted and internal ene-
mies were to be rooted out. For whatever motivations, 
spiritual, economic, social or political, orthodoxy was 
at the heart of sectarian conflict and the strong po-
sition of medieval Christianity. In the second section 
I have suggested that the idea of orthodoxy spilled 
over into Iran. As Christianity’s concept of orthodoxy 
reached the Iranians, it brought about new consequ-
ences. Iran witnessed a religious policy usually asso-
ciated with Christianity, namely iconoclasm, sacrilege 
and persecution. In addition, Iranian kings took an 
interest in religious matters and promoted Zoroastri-
an priests to a stronger position, exactly what their 
Christian counterparts in the west were aspiring to 
achieve. Although the dichotomy of true versus fal-
se was already inherent in Zoroastrian thought, it is 
conspicuous that as Christianity branched out, early 
Sasanians began targeting various religious commu-

Eleventh century artwork from the Persian national epic the Book of Kings showing 
the execution of Mani in 274. Foto: Wikimedia Commons.
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nities. The invention of orthodox ideology and its 
universal claim stands as the most important legacy 
of Late Antiquity. To this day, dogmatic formulation 
has influenced religious communities, but also values 
and policies, and one must be prudent before accep-
ting similar, self-proclaimed unquestionable trains of 
thought.  ✤

Hans Kristian Drangsland (f. 1989) er masterstudent i his-
torie ved Universitetet i Oslo.
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H I LD E  H EN RI K S EN  WA AG E
Professor of history
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upervising master students is inspiring, gre-
at fun, and a lot of work – I also learn a lot. 
Of course, this is not the case with all mas-
ter students. But it is the case for the ones 

who are devoted, who want to work hard – meaning 
writing, rewriting, and rewriting again – and who 
want to contribute to new research by digging their 
way through huge piles of documents in archives, here 
or abroad. When these master students return with 
thousands of copies of documents, and they manage 
to analyze and put these documents into a broader 
historical context, the students really can contribute 
with new understanding within their fields. 

It is, however, not easy to get the content of a 
master thesis known outside the University of Oslo. 
It is not enough to write an excellent thesis, get and 

A or a B, and then let the thesis rest in the bookshel-
ves of some professor, or be published at DUO, the 
website at the University of Oslo where all master 
theses are published. I am sorry to say that in such 
cases no one – or almost no one – will read it, and no 
researcher outside Norway will even know about it. 
It is a shame, but this is the case.

Therefore, the master student needs help. And the 
professors and the researchers need the master stu-
dents. We do not have the opportunity, nor capacity, 
to dig through every archive in or outside Norway 
by ourselves. So, the alliance between the resear-
cher and the master student can be a most fruitful 
cooperation and a win-win situation for both parties. 
What I am advocating is to use this symbiotic part-

S

The following manuscript formed the basis for a lecture professor Hilde Henriksen 
Waage held for master students on December 16th, 2015. The lecture was part of the 
Writing Workshop – a two-day seminar – held by the Forum for Contemporary His-
tory at the University of Oslo. The goal of the workshop was to increase all partici-
pants’ chances, professors and students alike, of getting their manuscripts published in 
leading, international journals. Waage not only offered some excellent, step by step ad-
vice to students on how to improve manuscripts. She also recommended that professors 
and master students should co-author articles, thus giving both parties a better chance 
of reaching a wider audience. 

MAKE THE MOST OF IT! 
PUBLISHING FOR MASTER STUDENTS

nership to co-author articles that can be published 
in leading, international journals.

I have not invented this approach. Almost every-
thing I know about academic publishing I have lear-
ned from professor Nils Petter Gleditsch, my super-
visor at the Peace Research Institute Oslo (PRIO), 
and for decades (almost half a century) editor of the 
prestigious Journal of Peace Research. I can assure you 
that being his master student back in the previous 
century was both demanding and hard. All of his 
students learned a lot (Tor Egil Førland and Olav 
Njølstad among them), and are likely to remember 
his extremely small hand-writing, usually written 
with a green pen. Before I go on with some advice 
on how to get published, I offer you, as inspiration, a 
list of some of the published articles my students and 
I have written – all are based on their master theses:

In The International History Review, 2011:
“Powerful State, Powerless Mediator: The 
United States and the Peace Efforts of the  
Palestine Conciliation Commission, 1949–51”, 
Stian Johansen Tiller and Hilde Henriksen 
Waage.

In British Journal of Middle Eastern Studies, 2012:
“Coercive Diplomacy: Israel, Transjordan and 
the UN—a Triangular Drama Revisited”, Jør-
gen Jensehaugen and Hilde Henriksen Waage.

In The International History Review, 2013:
“’Finishing the Enterprise’: Israel’s Admission 
to the United Nations”, Marte Heian-Eng-
dal, Jørgen Jensehaugen and Hilde Henriksen 
Waage.

In Diplomatic History, 2014:
“The Palestine Option: Nixon, the National 
Security Council, and the Search for a New 
Policy, 1970”, Simen Zernichow and Hilde 
Henriksen Waage.

In International Negotiation, 2015:
“Weak Third Parties and Ripening: Revisiting 
Norwegian Interventions in Guatemala and 
the Israeli-Palestinian Conflict”, Ada Nissen 
and Hilde Henriksen Waage.

Several more articles have been accepted for publica-
tion, and even more are in the process of being sent 
out to new journals. I could not have done all this my-
self and neither, I believe, could the master students.

How do we do it? What are the important les-
sons learned on how to get research based on a mas-
ter thesis published? 

1.  Find a suitable journal. The first thing we do 
is to find a journal that is suitable for the to-
pic we would like to write about. This means 
that we go through various journals, concen-
trating on the ones we ourselves read. We 
choose a journal and go through articles si-
milar to the one we would like to write, and 
see how those articles in that particular jour-
nal are constructed. How is the introduction 
written? Does the article have a theoretical 
or methodological focus? How are referen-
ces handled? Footnotes? Endnotes? And not  
least, how long can an article be? Most jour-
nals have a word-limit. 

2. What are the important f indings in the master 
thesis? When the journal is chosen, take the 
master thesis and ask yourselves: What are 
the important findings in your thesis? What 
should be your research questions? You need 
to formulate a how, what, but most important 
a why-question. Decide what you are going 
to remove from the thesis: the introduction, 
because you are going to write a new one; the 
background chapter, because you will only 
have a few paragraphs with background and 
most of the background chapter would be in-
tegrated as context; and the conclusion, which 
you will also have to write anew.

3. Go through your empirical chapters and mark 
out the paragraphs you are going to include in 
the article. This is the easiest part, gathering 
your findings, the most important and illus-
trating quotations, and the belonging foot-
notes. Only mark out the quotations that re-
ally underline your point. Many researchers 
and master students in history love long – 
too long – quotations.

4. The wrapping of the article – the most diff i-
cult part. We need to convince the editor of 
the journal, the referees and, if the article is 
accepted, the readers, why they should bother 
reading the article in the first place. We have 
to sell the article. What is new? What have 
we found that is our contribution to resear-
ch? What is the purpose of the article? This 
has to be made clear up-front, and it has to 
be answered in the conclusion.

   
I can give you one example: In September 2015, I and 
one of my former master students, Lars Hasvoll Bakke, 
sent the article “Facing Assad: American Diplomacy 
Toward Syria, 1973–77” to Diplomatic History, the Rolls 
Royce among the journals in my area of expertise. Both 
authors and several of my research assistants, in addi-
tion to my Hebrew interpreter, had been working hard 
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on this particular article, and we were quite satisfied 
with the result. In all probability the new editor of DH 
also liked the article as he sent it back to us and as-
ked for several changes before he sent it out to referees. 
Why else would he have bothered? After hearing from 
the editor, associate professor Marte Heian-Engdal, 
my former research assistant and PhD-student was as-
ked to help us with the article in order to do what we 
thought would be some small changes. But Marte sho-
wed no mercy towards her former supervisor and now 
colleague. She asked one question: “Hilde, what do you 
actually want to tell me with this article?” Ahhhhhh? 
– was my answer. I was not immediately able to spell 
out what the original purpose of the article had been, 
nor what its main message now was. A very bad sign. 
Marte did not let me off the hook that easily, and ad-
ded: “And what is new? What will I learn? What dis-
tinguishes your article form others? Why is it impor-
tant?” Ahhhhhh. These were very good and important 
comments, and they contributed to me clarifying my 
thoughts. Now we have, for the tenth time, re-written 
the article, and it will soon be on its way to DH again. 
The lesson learned from this – which I now wish to im-
press upon you – is to ask yourself these Marte/Hilde-
questions. If you cannot answer them immediately, you 
have to look over your article yet again.

5.  Language editing. We are Norwegians; Eng-
lish is not our mother tongue. Writing acade-
mic English, and competing with those who 
have English as their first language, is indeed 
a drawback. Our English, by comparison, 
may look simple, childish or unsophistica-
ted. More than likely, texts will contain many 
mistakes, grammatical or otherwise. Therefo-
re, language-edit the article before you send it 
to the journal! Imagine being an editor, read-
ing tons of articles every day. Then you come 
across an article from Norway by an author 
who cannot write proper English. The arti-
cle is doomed to end its life in a paper bas-
ket. I have written many texts in English, but 
my English is not – and never will be – good 
enough. So I always send my articles to one 
of PRIO’s former language editors. When 
the article comes back, it is as if magic pow-
der has been sprinkled on it.

To conclude, the alliance between the researcher and 
the master student is a very fruitful cooperation, and 
a win-win situation for all parties. So, make the most 
out of it, take your thesis, go out into the world and 
preach the gospel!

M A RI A  J O H N S O N  D Ø LO
Masterstudent i historie
Universitetet i Oslo

1292 reiste Marco Polo langs silkeveien. Han 
beskrev i sine notater et dyr som både lignet og 
skilte seg drastisk fra et dyr han allerede var kjent 
med fra Europa. Nemlig en enhjørning. De fær-

reste europeere hadde sett en faktisk enhjørning, men 
mange hadde lest beskrivelser og sett avbildninger. 
De fleste kjente til historien om et dyr som var stolt, 
sterkt og nesten umulig å fange. Den eneste måten 
man kunne fange en enhjørning på var ved å bruke en 
vakker jomfru som åte. Da ville enhjørningen komme 
og legge hodet sitt i fanget hennes og bli rent beruset 
av hennes jomfruelige aura. Dyret Marco Polo så, med 
et horn, delte tilsynelatende ikke de samme karak-
tertrekkene som den europeiske enhjørningen. Han 
kommenterte dens griselignende hode, hvordan den 
badet i gjørme og poengterte at hvis dette faktisk var 
den beryktede enhjørningen, var den nokså annerle-
des enn hva man hadde trodd. Og at ingen jomfru, el-
ler andre for den saks skyld, ville latt dette dyret legge 
hodet i fanget sitt.1

I antropologene Bob Mullan og Garry Marvins 
bok, Zoo Culture, omhandler dyr i tidligere kultu-

rer og artskategorisering. Der konkluderer forfat-
terne med at «[…]in an important sense animals are 
human constructions.»2 I lys av dette må arkeologer 
og historikere som jobber med menneskelige inter-
aksjoner med dyr i fortiden tilby en hermeneutisk 
tolkning mellom en moderne og en fortidig forstå-
else av den naturlige verden. Samtidig må man ha en 
forståelse av denne forestillingens funksjon i sam-
tiden når man skal prøve å forklare hvorfor enhjør-
ningen eksisterte i fortidens kollektive bevissthet 
i flere hundre år. Det er denne forståelsen som må 
ligge til grunn når man skal forklare hvordan Marco 
Polo i 1292 så et nesehorn som badet i gjørmet og 
hans nærmeste referansepunkt var en enhjørning.  

Å skape en enhjørning
Beskrivelser av enhjørninger finnes langt tilbake i 
skreven historie, men et godt utgangspunkt for å for-
stå hvordan denne myten oppsto er reisebeskrivelse-
ne til Ktesias, en gresk hofflege som dro til Persia for 
å tjene under Darius II og Artaxerxes rundt 416 f.kr. 
Han returnerte til hjembyen sin Knidus rundt år 398 

I

Beskrivelser av enhjørninger finnes langt tilbake i antikke kilder, og troen på deres 
eksistens opphørte ikke før i «moderne tid». Myten om enhjørningen infiltrerte og 
ble holdt i live av forskjellige samfunn. Områder som kunst, kultur, religion, medi-
sin og handel ble alle viklet inn i troen på et fantastisk dyr, med ett horn i pannen, 
som bare kan fanges av en jomfru. Selv om vi i dag ikke lenger leter etter enhjør-
ninger på fjerne steder, kan sporene den har etterlatt seg i historien tilby en unik 
innsikt i fortiden.

PÅ LETING ETTER ENHJØRNINGEN
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hvor han skrev Persias historie i tjuetre bøker samt 
Indica, preservert i det niende århundre av Photius, 
Patriarken av Konstantinopel.3 Her finner vi gjengitt 
en beskrivelse fra India av et dyr med ett horn i pan-
nen, med legende egenskaper – eksempelvis for epi-
lepsi og forgiftning.4 Ktesias var ikke selv i India og 
har derfor ikke sett dyret, men gjengir beskrivelsen 
slik den er blitt fortalt av andre reisende og mennes-
ker han møter ved det persiske hoffet. 

There are in India certain wild asses which are as 
large as horses, and larger. Their bodies are white, 
their heads dark red, and their eyes dark blue. They 
have a horn on the forehead which is about a foot 
and a half in length. The dust filed from this horn is 
administered in a potion as protection against dead-
ly drugs. The base of this horn, for some two hands`-
breadth above the brow, is pure white; the upper 
part is sharp and of vivid crimson: and the remained, 
or middle portion, is black. Those who drink out 
of these horns, made into drinking vessels, are not 
subject, they say, to convulsion or to the holy disease 
(epilepsy). Indeed, they are immune even to poison 
if, either before or after swallowing such, they drink 
wine, water or anything else from these beakers. 
Other asses, both the tame and the wild, and in fact 
all animals with solid hoofs, are without the ankle-
bone and have no gall in the liver, but these have 
both the ankle-bone and the gall. This ankle-bone, 
the most beautiful I have ever seen, is like that of an 
ox in general appearance and in size, but is as heavy 
as lead and its colour is that of cinnabar through and 
through. The animal is exceedingly swift and power-
ful, so that no creature, neither the horse nor any 
other, can overtake it.5

Beskrivelsen av enhjørningen ser ut til å være ka-
rakteristikker ved flere dyr. Det kan minne om et 
nesehorn, men få som har sett et nesehorn vil si at 
kroppen er hvit, hodet rødt og øynene blå. Fordelene 
ved å drikke av hornet til dette dyret kan stamme fra 
indiske kongeliges vane med å drikke ut av horn av 
nesehorn for å motvirke forgiftningsforsøk. Claudi-
us Aelianus forteller at enhjørninghornet ble brukt 
som drikkebeger av indiske stormenn, og at når man 
gjør dette kan man ikke bli forgiftet.6 At beskrivel-
sen av enhjørningen kan se ut til å være en kombi-
nasjon av flere faktiske dyr må ikke nødvendigvis 
tilskrives Ktesias. Rapportene han belager seg på 
fra reisende og persiske offisielle om enhjørningen, 
kan ha blitt skapt av en sammensmeltning av flere 
observasjoner.7 

Myten om eksistensen av et virkelig dyr med et 
horn i pannen og i besittelse av overnaturlige egen-
skaper kunne dødd ut om det ikke var for det som 
tilsynelatende var en oversettelsesfeil. En gruppe på 
om lag 70 hebraiske lærde oversatte Det gamle tes-
tamentet til gresk rundt år 200. Av ukjente grunner 
oversatte de systematisk ordet R`em eller Re`em (okse 
eller oksen, egentlig villokse Bos primigenius, vanlig 
i den antikke verden, men nå utryddet) med mono-
keros; slik ble det en-hornede dyret en del av den bi-
belske fauna.8 Hverken Aristoteles eller Plinius den 
Eldre betvilte enhjørningens eksistens og med tiden 
ble det akseptert kunnskap. Informasjon om enhjør-
ningen økte, ikke direkte observasjoner, men kom-
mentarer, diskusjoner og lignende tekster. På denne 
måten festet enhjørningens eksistens seg ved folks 
bevissthet, og i en stadig uutforsket verden virket det 
heller ikke usannsynlig at det fantes et slikt dyr. Tro-
en på enhjørningen ble stadig styrket av flere rap-
porter og beskrivelser av dens utseende, habitat og 
egenskaper.
  I Alexandria i det fjerde århundret ble det sam-
let og skrevet flere historier om dyr. Noen av dem var 
velkjente beast-epics fra forskjellige verdenshjørner.9 
Disse ble kalt Bestiarer, som er en samling naturhis-
toriske manualer som ble skrevet for å sette søke-
lys på Guds hensikt på jorden gjennom allegoriske 
skildringer av mytiske eller faktiske dyr. De ville 
vise at alle dyr var skapt i Guds bilde for å komme 
menneskene til gode.10 I Syriac, en av de tidlige be-
stiarer, oppsto ideen om at en enhjørning bare kunne 
bli fanget av en jomfru. Denne tanken forble i folks 
bevissthet, og den kristne allegorien etter det tredje 
århundret identifiserte Kristus med enhjørningen – 
og jomfruen ble på sett og vis jomfru Maria.11 Det er 
vanskelig å forklare hvordan myten om enhjørningen 
tok en slik retning. En del av grunnen er utvilsomt at 
enhjørningen er nevnt i Bibelen, men selve historien 
passer ikke. I Syriac står det at man trenger en jomfru 

for å fange enhjørningen, hvorfor skulle denne jom-
fruen allegorisk representere jomfru Maria? Videre 
i Syriac står det at når enhjørningen kommer: «[…] 
the girl offers him her breasts, and the animal be-
gins to suck the breasts of the maiden and to con-
duct himself familiarly with her.» Når enhjørningen 
ligger rolig og beruset av melken på fanget hennes 
kan jegeren fange den. Videre star det «Likewise the 
Lord Christ has raised up for us a horn of salvation 
in the midst of Jerusalem, in the house of God, by 
the intercession of the Mother of God, a virgin pure, 
chaste, full of mercy. Immaculate, inviolate». 12 

I sin bok The Lore of The Unicorn, lister Pulitzer 
Price vinner Odell Shepard opp syv klare referanser 
til enhjørninger i kong James engelske versjonen av 
Bibelen. Alle er å finne i Det gamle testamentet og 
er trolig en konsekvens av 
oversettelsesfeilen gjort 
da Det gamle testamentet 
ble oversatt fra hebraisk 
til gresk.13 Blant annet: 

«God brought them 
out of Egypt; he hath 
as the strength of the 
unicorn.»14 

«And the unicorns 
shall come down with 
them, and the bullocks 
with their bulls; and their 
land should be soaked 
in blood, and their dust 
made fat with fatness».15 

Shepard påpeker at alle referansene ser ut til å be-
skrive et dyr som faktisk eksisterer. Dette fikk stor 
betydning for myten om enhjørningen. Oversetterne 
visste ikke hva slags dyr de hebraiske lærde så for seg 
da de skrev om Re`em, det eneste de kunne vite var at 
det var smidig, kraftfull og kunne gjenkjennes ved at 
det hadde et horn i pannen.16 Utover middelalderen 
dukket nye beskrivelser og observasjoner opp. John 
Hesse, en prest som besøkte Jerusalem i 1389 var hel-
dig nok til og både få se en enhjørning og være vitne 
til enhjørningens water-conning.17 En myte som fin-
nes i de greske bestiariene, om at enhjørningen dyp-
per hornet sitt i vannet for å rense det før de andre 
dyrene kommer for å drikk. Det står at når dyrene 
møtes om kvelden for å drikke, velsigner enhjørnin-
gen vannet ved å lage et kors over det med hornet 
sitt.18 Felix Fabri, som dro på pilegrimsreise til Jeru-
salem hundre år senere, så med sine egne øyne en en-
hjørning som sto ved foten av Sinai-fjellet. Han og 
følget hans observerte dyret lenge og var helt sikre på 
at det var en enhjørning de så.19 Myten om enhjør-
ningen ble støttet opp av reisebeskrivelser, litteratur, 
kunst og ikke minst populære religiøse forestillinger. 

Enhjørninger dukker opp i kinesiske, indiske og 
arabiske kilder. Den kinesiske enhjørningen Ki-lin 
finnes både i kunst og litteratur, hvor den skiller seg 
fra den «vestlige» enhjørningen. Ki-lin er en høyst 
moralsk skapning som lever av en vegetarisk diett 
og vil ikke engang sette hovene sine ned på en maur. 
Tuppen av hornet er ikke hardt, men kjøttfullt, noe 
som gjør den til en hjelpeløs kriger.20 Den kinesiske 
enhjørningens horn har ingen medisinske egenska-
per og den ble ikke involvert i handel, men eksisterte 
for sin egen del og ikke for medisin, underholdning 
eller berikelse av mennesket.21 Den kinesiske enhjør-
ningen ser heller ikke ut til å bli beskrevet på for-
skjellige måter, som kan minne om andre dyr, men 
blir beskrevet klart og tydelig med de samme ka-
rakteristikker. Men på tross av disse ulikhetene er 

det en del av legenden 
om Ki-lin som minner 
om den vestlige forestil-
lingen av enhjørningen. 
Kineserne trodde at en-
hjørningen dukket opp i 
form av et menneske. Et 
gudommelig menneske 
som avslører mysterier 
og elsker menneskehe-
ten. Han skal komme når 
stjernene står på en spe-
siell måte på himmelen 
på et spesielt oppdrag på 
vegne av menneskehe-
ten.22 Man finner altså en 

klar messiasreferanse i både den vestlige og østlige 
enhjørningtroen. 

Kommersielle interesser
Gjennom antikken og middelalderen var det stor 
interesse for enhjørningen, men få tvilte på at den 
eksisterte som et virkelig dyr. De største autoritete-
ne på den tiden, som Aristoteles, Plinius den eldre, 
Claudius Aelianus og Bibelen forsvarte og legitimer-
te at det var snakk om et faktisk dyr. Narhvalhorn 
ble transportert på handelsrutene over Atlanteren 
som knyttet Grønland og Island til de britiske øyer, 
Skandinavia og Balkan. I denne nye kulturelle sfæren 
ble de transportert og solgt som enhjørninghorn.23 
Mens enhjørningen var velkjent fra både skriftlige 
kilder og kunst i middelalderen, var narhvalen rela-
tivt ukjent. Narhvalen finnes nesten utelukkende i 
områder rundt Grønland og viten om dens eksistens 
var begrenset. 

I den islandske vitenskapsmannen og apologe-
ten Arngrimr Jonssons bok, Specimen Islandiae His-
toricum finnes det en passasje som forteller om den 
første Islandske biskopen Arnhalds skipsforlis på 

Fra Rochester Bestiary (Royal MS 12 F. xiii), folio 10 verso: Unicor-
nis, rundt 1230, England. British Library, London. Foto: Wikimedia 
Commons. Myten om eksisten-

sen av et virkelig dyr 
med et horn i pannen 
og i besittelse av over-
naturlige egenskaper 
kunne dødd ut om det 
ikke var for det som 

tilsynelatende var en 
oversettelsesfeil.
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vestkysten av Island i 1126. Arngrimr skriver at ste-
det der likene fra forliset ble skylt opp fra havet fikk 
tilnavnet Pool of Corpses der man også hadde funnet 
hvaltenner som hadde gått ned med skipet. De var 
tydeligvis verdifulle fordi mennene ombord hadde 
skrevet navnene sine i runer på dem.24

Dette var i 1126, flere hundre år senere var prisen 
på enhjørninghorn vokst enormt og verdt ti ganger 
sin vekt i gull. Det er vanskelig å vite hvor mange 
skip med en slik dyrebar last som kom seg trygt til 
europeiske havner, men det kom ikke nok av dem til 
å fylle markedet og stoppe etterspørselen, og de kom 
ikke hyppig nok til å vekke oppmerksomhet. I 150 år 
etter Arnhalds forlis var det bare 20 kjente enhjør-
ninghorn i Europa, og på tross av deres popularitet 
var det ingen som visste hvor de kom fra.25 I 1577 la 
Martin Frobisher ut på sin andre reise for å finne en 
nord-vest passasje til Kina. Under reisen oppdaget 
mennene hans noe som fløt i vannet: 

A dead fish floating, which had in his nose a horn 
straight and torque, of length two yards lacking two 
inches, being broken in the top, where we might 
perceive it hollow-into the which our sailor putting 
spiders, they presently died. I saw not the trial the-
reof, but it was reported to me of a truth, by the vir-
tue whereof we supposed it to be the sea-unicorn.16 

Elleve år senere skyldte et annet eksemplar av denne 
fisken opp på kysten av Norfolk i England, men det-
te var ikke tilstrekkelig til å stoppe engelskmenn fra 
å kjøpe dyre enhjørninghorn.27

Ole Worm, professor ved universitet i Køben-
havn, zoolog og antikvar, 
leverte kanskje en av de 
meste avgjørende innleg-
gende i historien om en-
hjørningens eksistens i 
København i 1638.28 Det 
var faktisk danske kjøp-
menn som betalte Worm 
for å undersøke horne-
ne og redegjøre for dets 
opprinnelse. Kanskje for-
ventet de at Worm ville 
huske hvem som betalte 
for arbeidet hans, men de 
ble utvilsomt skuffet når 
det ble klart at hans kon-
klusjon var dårlig for forretningene. Worm konklu-
derte med at disse hornene ikke er horn i det hele 
tatt, men tenner. Videre etablerte han at alle enhjør-
ninghorn i Europa utvilsomt var tenner som stam-
met fra narhvalen.29 Man ville trodd at dette kom til 
å sette en stopper for troen, i det minste handelen, 

på enhjørninghorn og at hele myten om enhjørnin-
gen ville dø. Men for de fleste forble Worms opp-
dagelse ubemerket, både leger og prinser fortsatte 
å tro på enhjørningen og hornets egenskaper. Pri-
sen på enhjørninghorn falt på denne tiden, men 
dette mener Shepard skyldes et overbelastet mar-
ked. At narhvalen ble kjent for flere ble ikke slut-
ten på enhjørningen, heller motsatt. Hvis det fantes 
en enhjørning i havet var det bevis på at det måtte 
finnes en på land.30 Zoologer på 1600-tallet trodde 
at alle dyr på jorden hadde sin blåkopi, eller mot-
part, i havet. Det førte heller ikke til at man slut-
tet å tro på de medisinske fordelene ved hornet, for 
hvis land-enhjørningens horn hadde legende egen-
skaper virket det trygt å anta at dens maritime mot-
part også var i besittelse av de samme egenskapene.31 
Ole Worm sin avsløring dempet ikke troen på en-
hjørninger, eller salget av enhjørninghorn. Den 
generelle befolkningen i Europa, som aldri had-
de hørt om Ole Worm, fortsatte å kjøpe pul-
verisert enhjørninghorn mer enn hundre år et-
ter hans redegjørelse av hornets opprinnelse.32 

Hornets egenskaper 
For å virkelig kunne forstå hvorfor myten om en-
hjørningen ble opprettholdt i så lang tid, må man 
angripe temaet fra en annen innfallsvinkel: dens 
funksjon i samfunnet.

Legevitenskapen hadde opplevd en viss stagna-
sjon siden antikken. Menneskets indre var et mys-
terium, og sykdommer ble behandlet med all slags 
kvakksalveri. Liten kunnskap om forgiftning gjor-
de det mulig å tilskrive alle plutselige, og uforklar-

lige dødsfall til nettopp 
dette. Selv om det rådet 
uvitenhet om hvordan 
gift virket på kroppen 
var muligheten for å bli 
forgiftet en høyst reell 
frykt for mange. Selv om 
denne frykten var irra-
sjonell fantes det tilfeller 
som gjorde den sterkere. 
Giulia Toffana fra Milan, 
skal ha vært ansvarlig for 
forgiftningen av mer enn 
seks hundre mennesker 
før hun ble kvalt på et of-
fentlig sted i en alder av 17 

år.33 Myten om enhjørninghornets medisinske funk-
sjoner ble utvilsomt seiglivet i møte med denne fryk-
ten. Menneskene da, som nå, ville beskytte seg selv 
og sin familie. I mangel på noe bedre alternativ var 
de fast bestemt på å bruke det eneste de følte de vis-
ste kunne motvirke en tragisk skjebne. Hertug Char-

Zoologer på 1600- 
tallet trodde at alle 
dyr på jorden hadde 

sin blåkopi, eller  
motpart, i havet.

The Hunt of the Unicorn (The Unicorn Tapestries), The Unicorn in Captivity, circa 1495 – 1505, South Netherlands. The Cloisters, The Metropoli-
tan Museum of Art, New York. Gave fra John D. Rockefeller, Jr., 1937 (37.80.6). Foto: Wikimedia Commons.
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les av Bourgogne hadde alltid enhjørninghorn ved 
bordet der han spiste for å motvirke forgiftningsfor-
søk.34  Selv om dette med moderne øyne kan virke 
som et uttrykk for sterk paranoia var denne praksi-
sen vanligere enn man skulle tro blant adelsmenn og 
kongelige på 1400- og 1500-tallet. Enhjørninghorn 
var fast inventar i de fleste store apoteker. De offisi-
elle medisinlistene, det som alle registrerte apoteker 
i London skulle ha på lager, inkluderte enhjørning-
horn fra 1651 til 1741 og ble først slettet fra listen i 
1746.35 Man trodde at enhjørninghorn kunne trekke 
gift ut av kroppen eller på andre måter motvirke gift. 

1600-tallsmedisin besto i stor grad av animalske 
komponenter som virker både fremmede og me-
ningsløse i dag, men det demonstrerer hvor mye av 
medisinen som var basert på magi og overtro.36 I en 
bok med medisinske oppskrifter, ført i pennen av 
flere personer, trolig påbegynt etter 1648 finner man 
en oppskrift på en kur mot tæring, som inneholder 
hele sju gram med en-
hjørninghorn.37 Det vir-
ker som om forfatterne 
av slike bøker har tatt det 
hele svært seriøst, og man 
får inntrykk av at de ble 
laget med tanke på bruk 
og ikke som en kuriositet. 
Samtidig virker det ikke 
som om forfatterne var 
spesielt kritiske til hva de 
skrev, trolig har oppskrif-
tene blitt videreført gjen-
nom generasjoner og ført 
i pennen på nytt uten ve-
sentlige endringer. Opp-
skriftene som bar tydelig preg av overtro og magi, 
ble satt ved siden av de mer fornuftige plantebaserte 
kurene, matoppskrifter og familielegens anbefalin-
ger.38 Selv om troen på enhjørninghornets medisin-
ske egenskaper mistet terreng blant legene utover på 
1600-tallet, ble det ennå hyppig anbefalt, i frykt for 
at pasienten skulle bli verre og at familien ville legge 
skylden på legen som ikke utdelte den livsnødven-
dige enhjørninghorn-resepten.39

I Venezia i 1566 ble det utgitt to bøker som tar 
for seg enhjørningens eksistens, men fra forskjelli-
ge synspunkter. Den ene er skrevet av Andrea Ma-
rini, den andre er Andrea Bacci. Ingen av dem nev-
ner hverandre ved navn, eller referer direkte til den 
andres argumenter eller synspunkter. Når man leser 
begge er det tydelig at de forsvarer hver sin side av 
samme sak. Shepard presenterer en teori som går ut 
på at Baccis verk er bestilt av hans patron, Don Fran-
cesco Medici, som fryktet at allmennhetens tro på 
enhjørningen skulle svekkes.40 Hvorfor? 

Marini tilbakeviser enhjørningens eksistens og 
de medisinske fordelene ved dens horn med at man 
egentlig ikke hadde noen holdbare kilder som hadde 
observert en enhjørning, og at om den så skulle fin-
nes, så ville det vært høyst usannsynlig at dyrets horn 
kunne kurere all slags gift. Han mente at grunnen 
til at hornet var blitt tillagt disse egenskapene stam-
met fra rapporter om at indiske kongelige drakk av 
drikkebegre laget av enhjørninghorn (nesehornhorn) 
for å motvirke potensielt giftig drikke. Det kan hen-
de at de selv trodde på dette, men det kan også ten-
kes at det var fordelaktig for dem at andre trodde på 
det. Hvis du tror det er umulig å forgifte en person 
fordi de er i besittelse av en medisin som motvirker 
all gift, hvorfor skal du da bruke tid og ressurser på 
å prøve? Kan dette ha vært Don Francesco Medicis 
baktanke da han bestilte verket som skulle motbevise 
Marinis argumenter? Hvis allmennheten trodde at 
han og andre som hadde et enhjørninghorn i praksis 

var immune mot gift, kan 
dette ha hatt en avskrek-
kende effekt på potensi-
elle forgiftningsplaner.  
Don Francesco Medici 
døde, antagelig av gift 
gitt av hans bror Cardinal 
Ferdinand. Femten timer 
senere døde hans kone 
Bianca Capello. Enhjør-
ninghornet i Medici-fa-
miliens besittelse, forsvart 
av Baccis Discorso hadde 
lidd et utvilsomt neder-
lag.41  

Problemet utover 
1600-tallet var at selv om flere lærde begynte å sette 
spørsmålstegn ved enhjørningens eksistens, var det 
vanskelig å avvise enhjørningen uten å stille spørs-
mål ved hele Bibelen. Hvis man foreslo at enhjør-
ningen i Bibelen var en fabel, ville andre elementer 
i boken, og i den kristne tro, kanskje også bli utsatt 
for den sammen granskning. Troen på enhjørningen 
fikk til og med et lite løft med protestantismen og 
Martin Luthers oversettelse av bibelen på tysk. Prin-
sene og fyrstene som eide kostbare enhjørninghorn 
som gjorde dem immune mot forgiftningsforsøk var 
heller ikke interessert i at befolkningen skulle slutte 
å tro på enhjørningen. De kommersielle interessene 
var også blitt betydelige. Det finnes flere referanser 
til et Copenhagen Company of Greenland Merchants 
i litteratur om enhjørninger. Det kan virke som om 
dette selskapet monopoliserte handelen med enhjør-
ninghorn i en lengre periode.42 Når en representant 
fra selskapet nevnt ovenfor skulle selge et horn til 
hertugen av Moskva, fikk hertugen hornet under-

søkt av en lege. Legen konkluderte med at det ikke 
stammet fra en enhjørning. Svaret kjøpmannen får 
når han rapporterer dette til sine overordnede er at 
han burde ha bestukket legen til å si at det var ekte.43 
Opprinnelsen til enhjørninghornene solgt på det 
europeiske markedet var nok lenge ukjent selv for 
kjøpmennene, og de skandinaviske jegerne visste 
nok ikke hva fangsten deres ble solgt som nedover i 
Europa. Men etter hvert finner man tegn på en klar 
kynisme i denne handelen.

Da de første observasjonene og beskrivelsene av 
indiske og afrikanske enhjørninger nådde Europa 
var det ikke usannsynlig at et slikt dyr kunne eksis-
tere. De fleste reisende kom tilbake og fortalte om 
fantastiske og eksotiske dyr. Stemningen var slik at 
hvis man ikke rapporterte om utrolige ting fra an-
dre siden av jorden var det vanskelig for folk å tro 
at man hadde vært der. Enhjørningen passet perfekt 
sammen med elefanter, giraffer, griffer og drager. Det 
som skiller enhjørningen fra andre fabeldyr er hvor 
lenge folk trodde den fantes, på tross av manglende 

bevis. Ved å følge sporene etter enhjørningen finner 
man, i dens kaotiske og fantastiske historie, en for-
telling om menneskets verdensbilde, frykt, håp og 
tro som strekker seg tilbake til før vår tidsregning og 
frem til opplysningstiden. 

Det er umulig å finne en enkel forklaring på hvor-
for enhjørningen fantes så lenge i menneskets ver-
densbilde. Forklaringen er en kompleks redegjørelse 
av alle de mange delene av fortidens samfunn som 
var infiltrert av dette mytiske dyret. Men når man 
prøver å spore myten tilbake i tid kan det utvilsomt 
fortelle oss mye om hvordan samtidens mennesker 
oppfattet verden rundt seg. Som Wallace C. Eller-
broek skriver:

The unicorn was a fabulous beast who inhabited 
only the realm of mankind`s imagination. But the 
student of human thinking will find it well worth 
his while to pursue such trails as the unicorn of-
fers - not off hoof marks in the forest, but black 
print on white or yellowed pages: the lair of this 

Hvis du tror det er 
umulig å forgifte en 
person fordi de er i  

besittelse av en medi-
sin som motvirker all 

gift, hvorfor skal du da 
bruke tid og ressurser 

på å prøve?

Domenichino, A Virgin with a Unicorn, (working under Annibale Carracci), 1604 – 1605, fresco, Farnese Palace, Rome. Foto: Wikimedia 
Commons.
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beast is in the library stacks, and not in the fields 
or on the wooden hills.44  ✤

Maria Johnson Dølo (f.1992) er masterstudent i historie 
ved Universitetet i Oslo
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TO M M Y  LA R S S O N
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he massive divergence in the political climate 
of Italy after the First World War triggered 
the emergence of the radical movement of 

squadristi: squad violence mainly targeted at the po-
litical left. When the future leading fascist and squad 
leader, Roberto Farinacci, returned to his fatherland 
in 1917 after participating in the First World War, he 
proclaimed that he would be "(…) equally useful to the 
patria* by fighting the enemies within, who are more 
cowardly than those beyond our borders".1 Many vete-
rans thought that they had a duty to kill the internal 
enemies, labeling them as “monsters”.2 Italy after the 
First World War was replete with discontent and so-
cio-political issues. Between the end of the First World 
War and prior to the creation of Fascist Italy, the na-
tion experienced major political polarization. Consis-
ting of many war veterans, the nucleus of the milita-
ristic squads quickly became the substantial associate 
to Mussolini's newborn organization, The Italian Fasci 
of Combat (FIC). With the ex-servicemen as the ru-

ling mob, the political militias' trajectory was shaped as 
brutal and destructive. The veterans saw themselves as 
the new ruling class, because they had the right to re-
make the nation.3 With their shared beliefs of cama-
raderie, commitment, sacrifice, discipline, patriotism 
and loyalty, their acts of violence were transferred from 
the trenches to the streets. Culminating in 1925 when  
Mussolini finally consolidated power, the squads estab-
lished violence as central to their political identity.4 
The history of early fascist violence can be divided into 
three stages: beginning and formation (1919-20), the 
era of great squad violence (1920-22) and the era of fas-
cism in power, prior to the regime (1922-25).  Throug-
hout this entire period, violence evolved into more than 
just a tool for the construction of the fascist regime - a 
means to an end – into an aim in itself. As a concrete 
example of the flowering of provincial fascism and vio-
lence, this article will partly shed light upon Ferrara in 
Northern Italy. Ferrara stands as a perfect showcase for 
the study of violent fascism because of the significant 

T

Fascist squad violence permeated Italy in the years 1919-1925 prior to the dictators-
hip constructed by Benito Mussolini. The fascist machinery of squadristi – fascist ac-
tion squads - was established as violent from its beginning as a way to seize power. 
Eventually violence evolved into a vital element of the core manifestation of early 
Italian Fascism. Political violence did not only become an instrument for power, but 
a goal in itself, a new way of living and viewing politics, as a part of the newborn 
ideology and practice. 

THE VITALITY OF VIOLENCE: 
The origins of the “fascist style”, 1919-1925
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fascist terror which took place in the province. One of 
the reasons why and how Ferrara became the epicenter 
of early fascism was because of the brutal violence that 
occurred in the region.

Beginning and formation (1919-20)
Italy was caught off-guard entering the war: participa-
ting from 1915, in just two years the Italians experien-
ced a colossal military defeat.5 Economic and political 
issues were raging throughout the whole continent, 
with the First World War 
still ongoing, and the new 
challenge of communism 
arising. Consequently af-
ter the First World War, 
the Italian peninsula ex-
perienced vast economic 
and social problems. The 
nation had billions of dol-
lars in debt, and faced a 
high unemployment rate 
and increasing inflation. 
At the same time many 
ex-servicemen did not ad-
just comfortably to civilian 
life.6 Numerous riots oc-
curred, and violent outbursts in Italy increased after the 
war. Over a hundred people died as a consequence of 
political disorder during the postwar years of 1919-20.7

FIC was officially established in March 1919 by 
Mussolini. Soon after its creation, the organization 
adapted a core doctrine that sought to overcome the 
political status quo, seize power through pragma-
tic means, and create a new state.8 Already from 1909,  
Mussolini had partly adapted a political persuasion of 
antiparliamentarianism and a propagandist worldview, 
emphasizing the necessity of violence as the accurate 
commitment to construct the new world and state.9 He 
was removed from his original position in the Italian 

Socialist Party (PSI), in 1914, for rejecting neutrality in 
the First World War.10 To begin with, FIC was origi-
nally not characterized by right-wing authoritarian 
mentality, but had a socialist (though anti-Marxist) 
approach accompanied by the idea of syndicalism: it 
was a continuation of his earlier political views on the 
pathway to what would become fascism. The essential 
belief held by Mussolini at the time was the ideology 
of national syndicalism or corporatism: a revolutionary 
unit of the national workers movement which wanted 
to take action through pragmatic and direct means. The 
economic and political crisis of war-torn Italy paved 
the way for Mussolini, who, maybe in the right place 
at the right time, had the capacity and opportunity to 
exploit the situation.11 FIC was known as "an anti-par-
ty", refusing to be affiliated with the political programs 
of other parties, with the squadristi calling themselves 
"anti-political politicians".12 

As soon as three weeks into the existence of FIC, a 
group of former WWI soldiers charged a socialist de-
monstration and killed three people and later burned 
down the offices of the socialist newspaper Avanti.13 
Beginning in spring 1919, fascist violence driven by 
squadristi appeared as a limited phenomenon mostly 
occurring in urban areas. Veterans clashed and fought 
with leftists, Catholics and anarchists.14 Numbers from 

a report dated June 1921 re-
veals that the squadristi it-
self composed as much as 
approximately 33% of fas-
cist members. This shows 
that violence was from the 
beginning an important 
part of the organization. 
Who were these veterans 
that rapidly joined FIC 
and became the forefront 
crusaders of early fascism 
and squad violence? 

Archive material 
found by Italian historian  
Roberta Suzzi Valli, based 

on 440 squad men from Bologna and Ferrara, shows 
that most of the squad members were people from 
urban areas. This is more common than the agrarian 
bourgeoisie perspective often linked with Marxist histo-
rians.15 It was not until 1920 that fascism spread to pro-
vinces like Ferrara and Bologna and marked the origins 
of rural fascism and the birth of extreme squad violen-
ce.16 Most of the squadristi men were very young and 
political novices with little experience. For example, 
approximately 88% of squadristi members in Bologna 
were between 16 and 27 years of age.17

With FIC established in 1919, the transition from 
general postwar anti-leftist violence towards pure fas-

Throughout this entire 
period, violence evol-

ved into more than just 
a tool for the construc-
tion of the fascist regi-
me - a means to an end 
– into an aim in itself. 

Blackshirts in 1922, here represented by the squadristi of Lucca, Italy. 
Photo: Wikimedia Commons.

cist motivated violence by the squad is somewhat un-
clear. British historian Philip Morgan argues that 
between the early political violence and the groups of 
1917-18, and fascist violence from 1919-20, there was 
no real break, but continuity, both aims and members 
taken into consideration.18 Italian National Congress 
numbers reveals that in November 1921, approximately 
as much as 58% of FIC members claimed to be vete-
rans from the First World War.19 The link between ve-
terans and the early fascist movement is not a coinci-
dence. FIC especially tried to attract the ex-servicemen 
by proclaiming passages like "the workers who were 
returning from the trenches" and "the rights of those 
who had fought in the war", present in the political 
programme. No wonder Mussolini predicted his new 
legion as the trenchocracy20. 

Era of great squad violence (1920-22)
The definite rise of fascism came in 1920-22. During 
these years, the violence was at its harshest21, targeting 
mainly socialists, but also punishing other liberals and 
Catholics.22 Brutality, disorder and assaults quickly be-
came the main force for bringing about the new ide-
ological order. Squadristi, now also known as Blacks-
hirts, maintained a crusade of political warfare in the 
northern districts of Italy, killing hundreds of people 
and wounding thousands. 
Typical terror methods in-
cluded murder, beatings, 
force-feeding of castor oil, 
ritual humiliation and ar-
son, pioneered by Blacks-
hirt and squad leader of 
Ferrara, Italo Balbo.23 Ar-
med with truncheons, kni-
ves and daggers, revolvers 
and grenades, the squa-
dristi usually triumphed. 
Blackshirt militia destroy-
ed property, harassed and 
humiliated peasants and 
workers, journalists and 
politicians. The war on internal enemies was highly 
favored by the fascists, proclaiming their patriotic and 
glorious acts of violence as a "creative, regenerative act 
that transcended class".24 

American historian Michael R. Ebner emphasizes 
the necessity of violence in the shaping of fascism. Vio-
lence became in the early 1920s synonymous with the 
fascist style, he writes. Ebner, building on the research 
by German historian Svein Reichardt, argues that early 
squad violence defined and became central to the fascist 
identity during this period.25 The emphasis on violence 
is not an exaggeration. In the electoral period of 1921, 
at least 207 people of all different political convictions 

were killed as a result of the political disorder. The scale 
of fascist members grew from 20,000 to 187,000 from 
1920 to 1921.26 Becoming a mass movement in such a 
short time, no wonder the take-off of provincial fas-
cism unfolded as the Blackshirts were dominating the 
landscape of political violence. Prior to the March on 
Rome in 1922, with Mussolini finally seizing power, the 
squads penetrated the northern regions and punished 
political foes. The importance of violence by the squads 
and fascists in general is clear: during the fascist take-

over, fascists regularly kil-
led persons who were "ac-
ting illegally"27. The squads 
advanced their influence 
by focusing on the local so-
cial and political issues in 
the provinces rather than 
the national ones. In other 
words, the factional and lo-
cal was at the heart of the 
fascist politics from 1920 
onwards.28 

Bologna and Ferrara 
became two of the first fas-
cist provinces by around 
1921. Historian Paul Cor-

ner writes that it was not only violence, but also demo-
ralization among the socialist parties as well as gene-
ral enthusiasm for fascism (not only by fascists), which 
was one of the main driving forces for the uprising of 
rural fascism in Ferrara. It was however predominantly 
and essentially with the squadristi that the fascist mo-
vement ultimately and so rapidly established a base in 
the province. Corner shows that groups varying in size 
from 100-500 squad members would, usually at night, 
hunt down leading socialists in Ferrara. Sources from 
the newspaper Popolo d'Italia shows that In March 
1921, more than 100 fascists beat up and killed resis-
tant forces near the commune Ro.29 This does not mean 

The link between vete-
rans and the early fas-
cist movement is not a 

coincidence.

The first seat and main office of Benito Mussolini, The Italian Fasci of 
Combat, 1919. Photo: Wikimedia Commons.
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anwhile, Blackshirts raided Italy, mobilizing new areas, 
emphasizing the vitality of violence for the construc-

tion of a fascist regime. With the government appro-
ved fascist militia, violence became once again a vital 
force to hassle and repel political opponents.43 The doc-
trine of fascism showed that opposition was intolerable 
and would be punished. On January 3rd 1925, Mussolini 
claimed responsibility for everything that had happe-
ned since he took office in 1922, thereby taking respon-
sibility for all acts of violence purged on his enemies.44 

Concluding remarks
Violence was a vital element in the origins of fascist 
Italy and the subsequent era of violence until 1925. The 
March on Rome and the ability and opportunity of 
the squadristi evolved into the fascist militia and be-
came even a political organ, stressing the significance 
of violence in the fascist politics controlled from the 
capital. Violence was always a part of the fascist ideo-
logy, as well as an instrument, seeking towards a fascist 
triumph and authoritarian takeover of politics. Nino 
Valeri was one of the first historians attributing the 

that violence was the ultimate cause for the growth 
of fascism and destruction of the political opponents. 
The three main points in the Ferrara model, as Philip 
Morgan calls it, was squad violence, political syndica-
lism and the instability of the provincial government. It 
was these three main factors that eventually led to the 
fast development of fascism in the area.30 In Ferrara as 
in many other provinces, the fascist takeover (and later 
regime) was still permeated by rampage, bloodshed and 
brutality.31 

There is no doubt about the importance of the sheer 
violence in the early years: not only as a part of the for-
ce to bring the new world forward, but as a part of the 
fascist ideology. Italian historian Nino Valeri said in the 
1950s that the fascist violence affirmed itself as a mo-
ral system – a squadristi mentality. Valeri meant that the 
squads did not contemplate violence as an apparatus, 
but as a moral of which to apply to one's life.32 Italian 
historian Emilio Gentile writes that from 1921 onwards, 
the squadristi looked upon 
political violence as a "new 
way of living and viewing 
politics".33 

The violence was ex-
tremely severe in the ye-
ars 1920-22, but the exact 
extent of reported casual-
ties caused by fascist vio-
lence in the era tends to 
vary. Ebner, structuring his 
work upon Reichardt, con-
siders thousands of casu-
alties killed by anti-leftist 
squad violence in the early 
1920s. Generally at le-
ast around 900 socialists were killed in the years up to 
1922.34 By the middle of 1921, the assaults were about to 
get out of control. Five hundred squadristi patrolled in 
the town Genoa and clashed with police and socialist 
demonstrators. There were fascists casualties, and reta-
liation ascended in the following weeks. Mussolini pur-
ged out unwanted squad members and later followed 
with a pact of pacification. The peace was short lived, 
and many squad members continued to see the socia-
lists as the enemy that had to be eradicated. The pact 
was a failure for the most part. As an example, in Fer-
rara, a police report dated November 1921 when fascists 
mostly had control over the province still indicates that 
a new wave of violence emerged in the villages: "there 
is not a village which has not once again experienced 
the terror (…)". The members of FIC in Italy at the be-
ginning of 1922 was approximately 218,00035, and, with 
a new socialist congress on the rise and official means 
to support The Italian Communist Party, just the more 
reason for violence emerged.36

Fascism comes to power (1922-25)
Philip Morgan argues that the time period of 1922-25 
was the time of "normalization and revolution", where 
the transition from parliamentarian liberalism towards 
a pure fascist state took place, prior to the authoritarian 
state.37 In October 1922 an immense crowd of fascists, 
many of them squad leaders – including Balbo - mar-
ched towards Rome as a celebration of the first fascist 
controlled government. The victory was political, Paul 
Corner writes, rather than military.38 In reality, much 
of Northern Italy was under fascist authority already 
by 1922, preceding the march, with Ferrara under total 
fascist control by November the same year. In fact, not 
much changed in Ferrara before or after Mussolini en-
tered the council. Was Ferrara seized through violence? 
What we do know, is that rural fascism had somewhat 
of a downfall after the commencement of Mussolini, 
making fascism more national and ruled from the capi-
tal. Even though the ascend to power was considered 

successful strictly in poli-
tical terms, the violence of 
the fascists were still clea-
rer than ever. 

The brutal violence in 
Ferrara and other provin-
ces did not stop as a result 
of the March on Rome. 
Corner writes that the de-
sertion of violence after 
the March would mean the 
collapse of provincial fas-
cism, since the evolution of 
fascism still weighed hea-
vily on the squads. Squad 
leader Balbo himself utte-

red that he now saw the increased potential and pos-
sibilities of the squad violence that lied ahead.39 Accor-
ding to American historian Stanley Payne, the fascist 
style (as Ebner also mentions) was completely and ul-
timately embraced from this era onwards. Violence was 
a way of life from 1922, he writes: "Violent action served 
to maintain the spirit of the patriotic war (…)".40 This 
is cohesive with Emilio Gentile's own thoughts on the 
topic.41 Meanwhile the Blackshirt militia was expan-
ding. When the fascists marched on Rome, as many as 
25,000 squadristi joined the march. The plan was not 
carnage or a coup, but a march of symbolic value - a 
display of force. No doubt the intimidation and violen-
ce was important to the fascists.42 

The squadristi eventually evolved into the fascist 
militia, the Voluntary Militia for National Security 
(MVSN) in 1923. In other words, party militia violence 
continued towards 1925: not only to preserve the status 
of fascist control in government, but also to infiltrate 
and ultimately take over all areas of the legislature. Me-

What we do know, is 
that rural fascism had 
somewhat of a down-

fall after the commen-
cement of Mussolini, 
making fascism more 
national and ruled 

from the capital.

Violence was always a 
part of the fascist ideo-

logy, as well as an  
instrument, seeking  

towards a fascist  
triumph and autho-
ritarian takeover of 

politics.

importance of the history of the squads to understand 
the mind set of Italian fascism. He defined the fascist 
doctrine as a moral system to apply to one's life: the 
squadristi sense of reality. Michael R. Ebner links the 
squad violence, political violence and military violence 
of the fascists together, applying their very identities to 
violence. Svein Reichardt observed that squad violence 
defined and became the central core of the fascist iden-
tity.45 Violent acts as a goal in itself became the essence 
of the early fascist squad mentality, and in the words of 
Ebner and Payne also became the fascist style.46  ✤

Tommy Larsson (f. 1992) er masterstudent i historie ved 
Universitetet i Oslo.
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T RO N D  H E U M
Hovedfag i historie
Universitetet i Oslo

istoriske spillefilmer og dramaserier ap-
pellerer gjerne til et stort publikum. Det 
er nok å nevne Max Manus (Rønning og 
Sandberg, 2008), Vikings (Hirst, 2013) og 

Kampen om tungtvannet (Sørensen, 2015). Inneværende 
år kan vi se to nye norske historiske storfilmer på kino: 
Birkebeinerne (Gaup) som hadde premiere i februar, og 
Kongens nei – Tre døgn i april (Poppe), som handler om 
overfallet på Norge i 1940 og har premiere til høsten.

Svært ofte følges lanseringen av historiske spillefil-
mer og serier av en omfattende debatt i tradisjonelle og 
sosiale medier, på arbeidsplasser, i hjem og på skoler, 
om hvorvidt framstillingen av fortiden er troverdig. Ut-
gangspunkt for diskusjonene er gjerne de kunstneriske 
grepene filmskaperne har tillatt seg å gjøre for å ska-
pe en historie som fungerer på filmmediets premisser.  
Debattene kan i seg selv være nyttige, da de trigger den 
allmenne nysgjerrigheten på fortiden.  

Det ville vært både merkelig og til dels ansvarsfra-
skrivende om historikere ikke mente noe i denne sam-
menheng. Ofte bidrar da også historikere til debattene 
med å bringe inn faglige perspektiver, selv om det på 

grunn av begrenset spalteplass eller taletid i mediene 
ofte koker ned til angrep på faktiske feil. I filmentu-
siasters øyne kan nok historikere således framstå som 
surmagete kritikere som ikke forholder seg til filmer og 
serier på sjangrenes premisser. 

Faktuelle feil
I en kronikk i Aftenposten 9. desember 2013 kritiserte 
masterstudent i historie ved Universitetet i Oslo, Han-
ne Sundelin Larsen, norske historikere for å være alt-
for kritiske til den irsk-kanadiske TV-serien Vikings 
som på dette tidspunktet ble vist på History Channel 
og HBO Nordic. Ifølge Sundelin Larsen hadde histo-
rikere her hjemme i Norge nærmest latt det gå sport i 
å påpeke feil i serien. Isteden mente hun historikerne 
burde verdsette at serien økte interessen for vikingtiden 
hos et større publikum.1 

Vikings er et historisk drama inspirert av sagnene 
om Ragnar Lodbrok, en vikingkonge fra slutten av 
700-tallet som skal ha styrt over Danmark og Sverige. 
Han er neppe en historisk person.2 Ifølge Aftenposten 
er Vikings trolig tidenes mest påkostede TV-drama om 

H

Spillefilmer og dramaserier med historisk innhold skaper stadig debatt om måten de 
framstiller fortiden på. Historikere er ikke uventet å finne blant kritikerne, selv om 
det også finnes dem som ser et faglig potensial i de dramatiserte filmfortellingene. 
Bør historikere i større grad akseptere at historie på film er noe annet enn skriftlige 
faghistoriske framstillinger og la være å hisse seg opp over faglige feil? Svaret er 
trolig ja – og nei.

ER HISTORIKERE FOR KRITISKE TIL 
SPILLEFILMER OG DRAMASERIER?
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vikingenes verden, med en prislapp på til sammen 260 
millioner kroner. Flere av seriens eksteriørscener er fil-
met i Norge. 

Skaperne av TV-serien har måttet tåle en del kritikk 
for historiske tabber. En av dem var at serien viste bil-
der av noe som kan likne en stavkirke i Uppsala, mens 
handlingen er lagt til en periode før vikingene ble krist-
net. Bildene av stedet som er gitt navnet Uppsala, svarer 
heller ikke til det virkelige stedets topografi.

Initierte debatt 
Kronikken til Hanne Sundelin Larsen startet en inter-
essant debatt i Aftenpostens spalter, hvor også histori-
kere deltok. Noen generelle holdninger til historie på 
film kan leses ut av denne debatten.

En av dem som uttalte seg, var professor Jan Bill ved 
Kulturhistorisk museum i Oslo. Filmskapere må kunne 
ta seg kunstneriske friheter, mente han, så lenge de er 
tydelige på at det dreier seg om drama og ikke doku-
mentar. Han poengterte 
imidlertid at det er «vår 
oppgave som vikingtids-
forskere å legge til rette for 
at kunnskapen om feltet 
blir brukt korrekt».3

Kim Hjardar, historiker, 
lektor og forfatter av bø-
kene Vikinger i krig (2011) 
og Vikingenes verden (2013), 
meldte seg også på i de-
batten. I et leserinnlegg i 
Aftenposten pekte han på 
hvordan populære serier 
som Vikings kan trigge in-
teressen for vikingtiden 
mer enn fagbøker, arkeologiske funn og utstillinger. 

Samtidig tok Jardar historikerne prinsipielt i forsvar. 
Det er således ikke kunstneriske grep eller faktafeil som 
gjør at historikere reagerer negativt, men heller at deler 
av underholdningsbransjen ikke viser stor nok respekt 
for fortidens mennesker og epoker: «Det synes å være 
en nesten hellig overbevisning om at virkeligheten er 
for kjedelig, og at det er nødvendig å fylle ut med fri 
fantasi».4

Marlen Ferrer, som er førsteamanuensis i histo-
rie ved Høgskolen i Oslo og Akershus, framsto i le-
serinnlegget «Jeg slukte Vikings rått» som en stor 
entusiast av serien. Ferrer tok utgangspunkt i histo-
rikernes oppgave med å forklare årsaker til historisk 
endring: «[P]å svært kort tid, langt mer levende og ef-
fektivt enn lærebøker, kan [film] vise oss dette. Derfor 
bruker historikere i økende grad film til å visualisere 
årsakssammenhenger».5 

Ferrer mente Vikings i stor grad handler om vikin-
genes ekspansjon vestover og at serien på forbilledlig 

vis får fram relevante årsaker som gaveøkonomiens be-
tydning, det krigerske heltemotet i norrøn religion, vi-
kingtidens knapphet på ressurser som gjorde at mange 
søkte lykken andre steder, og skipsteknologien som en 
forutsetning for at folk kunne reise ut. Hun pekte vi-
dere på likhetstrekk mellom historiebøker og historisk 
fiksjon:

«Å forstå fortidens mentalitet er noe av det mest 
kompliserte ved historieforskningen. Enhver viten-
skapelig avhandling eller lærebok fortolker forti-
dens mennesker og gjengir aldri en ‘sann’ historisk 
virkelighet. Historiebøker har i så måte svært mye 
til felles med historisk fiksjon: Fortiden bare ligger 
der, kaotisk og uoversiktlig, mens vi i ettertid skaper 
fortellingene.»6

På filmmediets premisser
Robert A. Rosenstone er en ledende amerikansk for-

sker på emnet historie og 
film. Han har et svært po-
sitivt syn på filmmediets 
potensial for å formidle 
historie. Rosenstone er in-
spirert av teoriene til en 
annen amerikaner, littera-
turviteren og historikeren 
Hayden White. 

Etter å ha analysert 
større historiske arbeider 
på 1800-tallet, definerte 
White i boka Metahistory 
(1973) fire grunnleggende 
sjangrer som han mente 
det meste av historieskri-

vingen kunne plasseres innenfor. Hver av disse sjan-
grene har sin egen fortellerstruktur som igjen påvirker 
hvordan man forklarer historiske hendelser.8 

Whites teorier, som altså bygger på den forutset-
ningen at all historieformidling er fortellinger og for-
midles etter mønstre fra skjønnlitteraturen, er omstridt. 
White har imidlertid bidratt til å skape viktige disku-
sjoner om hva som skiller historie fra diktning, og om 
forholdet mellom historieskrivningens form og dens 
innhold.7

 Rosenstone mener at all historieformidling er sjan-
gerbaserte konstruksjoner, og at vi må forholde oss til 
historiske filmer på filmmediets premisser. I motset-
ning til den skriftlige historieformidlingen, som han i 
likhet med Hayden White karakteriserer som litterær, 
ser han filmens måte å fortelle på som metaforisk og 
symbolsk: 

«Slutt å forvente riktige fakta, at det presenteres 
en rekke ulike sider av et problem eller at alle bevis 

I filmentusiasters øyne 
kan nok historikere 
således framstå som 
surmagete kritikere 

som ikke forholder seg 
til filmer og serier på 
sjangrenes premisser.

innenfor et emne er behandlet […] Forvent heller 
ikke at filmene er et speil av en forsvunnen virkelig-
het som viser oss hvordan ting faktisk var.»9

Ut fra sin egenart mener Rosenstone snarere at film 
kan kommentere og tilføre «noe» i en utvidet histo-
riedrøfting. At filmskapere i denne sammenheng kan 
stille seg noe friere til historiske fakta enn historikere, 
mener Rosenstone snarere er spillefilmens styrke enn 
dets svakhet:

«Fiksjonsfilmene involverer oss gjennom den unike 
opplevelsen av mulige realiteter i hendelser og situa-
sjoner. De skaper følelsen av at vi ikke bare ser his-
torie, men faktisk lever gjennom hendelser i fortiden 
og opplever (eller tror vi opplever) hva andre følte 
i tider med krig, revolusjon og sosiale, kulturelle og 
politiske endringer.»10 

Den kanadiske historikeren Natalie Zemon Davis har 
forsket på middelalderen og vært konsulent for en spil-
lefilm med handling fra samme tidsperiode, The Return 
of Martin Guerre (1982). I likhet med Rosenstone mener 
hun vi kan stille mange av de samme spørsmålene til his-
toriske filmer som man stiller til historiebøker, men hun 
understreker en viktig forskjell: Vi kan ikke uten videre 
stole på all informasjon som filmene gir. For når alt kom-
mer til alt er ikke filmskapere historikere, men først og 
fremst kunstnere som er opptatt av historie. 

Davis aksepterer at filmskapere tyr til kunstneriske 
grep, men hun er motstander av kunstneriske tilføyelser 
som er vilkårlige eller unødvendige, eller som bare har 
til hensikt å gjøre fortiden mer lik nåtiden av hensyn til 
publikum. Det gjør ikke bare filmen mindre troverdig 
som formidler av fortiden, men representerer også en 
undervurdering av filmens publikum, mener hun.

 Filmskapere bør også bli flinkere til å synliggjø-
re kildene sine, sier Davis. Dette kan gjøres ved å føre 
kildene opp i rulleteksten. Filmatiske virkemidler kan 
brukes for å markere steder i handlingen som utgjør 
rene spekulasjoner om hvordan fortiden kan ha vært. 
Scener kan også fylles med motstridende innhold eller 
vise flere versjoner av samme hendelse.11

Historikere tradisjonelt skeptiske 
Mange av dagens historikere har neppe problemer med 
å slutte seg til Rosenstones argument om filmmediets 
unike evne til å skape innlevelse og opplevelse av hvor-
dan fortiden kan ha vært og hvordan mennesker kan ha 
opplevd den. Mer problematisk er det nok fra et faglig 
perspektiv å forholde seg til kunstneriske grep som ikke 
er forankret i historiske fakta.

Historikere har tradisjonelt vært skeptiske til histo-
rieformidling gjennom spillefilm.12 Robert A. Rosens-
tone mener dette skyldtes andre faktorer enn det som 

har med filmmediets kvaliteter å gjøre. 
Hans poeng er at filmmediet lenge befant seg på feil 

side av en mur som skilte høykultur og lavkultur. Dette 
førte til at film ikke ble tatt seriøst blant akademikere 
før denne muren kollapset ved inngangen til 1960-åre-
ne. Der historikere før så på sine kunnskaper om forti-
den som den «riktige» kunnskapen, begynte de nå å ta 
populærkulturelle uttrykk mer seriøst og å se nærmere 
på relasjonen mellom film og historisk kunnskap.13

 Selv om mange historikere i dag nok har en mer 
åpen holdning til filmmediet, er det et vesentlig spørs-
mål om filmskaperens kunstneriske frihet er forenlig 
med de vitenskapelige kriteriene historikere må følge i 
sitt arbeid.

Bryter med vitenskapelige krav
Det ligger i historikerens oppgave å være kritisk, ikke 
minst overfor formidlingsformer som synes å bryte 
med grunnleggende vitenskapelige krav til historiske 
framstillinger. Knut Kjeldstadli beskriver faghisto-
riske konstruksjoner som et puslespill der alle bitene 
må være med. Det kan være rom for flere versjoner el-
ler bilder på grunnlag av de bitene man har av fortiden. 
Kvalifiserte gjetninger kan også være på sin plass, men 
man må tydeliggjøre når man gjetter og når man mener 
å vite.14  

I spillefilmer og dramaserier er det glidende over-
ganger mellom fakta og fiksjon. For at en fortelling om 
fortiden skal fungere som film eller serie, må det gjøres 
kunstneriske grep. Det kan være relatert til sjangerkon-
vensjoner, behovet for å korte ned tidsforløp eller for å 
skape nerve og dynamikk i historien. Noe kan derfor 
bli utelatt, forenklet, tilføyd eller på ulike måter skred-
dersydd for å skape en god historie. Andre hensyn kan 
være å gjøre historien enklere og mer forståelig for et 
publikum av i dag. 

På grunn av friheten filmskapere kan tillate seg, 
er det ikke vanskelig å forstå en historiker som måt-
te mene at filmer og dramaserier i heller liten grad er 
egnet som kilder til fortiden. I hvert fall til bruk som 
beretninger. 

Kritiske innvendinger
I den grad filmer i det hele tatt forteller oss noe om for-
tiden, vil nok de mest kritiske historikere svare at det 
må være om filmskaperen og tiden eller miljøet filmen 
eller serien ble til i. Med andre ord at filmen brukes som 
levning, men ikke som beretning. Den franske filmfor-
skeren og sosiologen Pierre Sorlin har en tilsvarende 
holdning: «[I]stedenfor å henge oss opp i historiske 
unøyaktigheter, bør vi heller verdsette beskrivelsen av 
hvordan mennesker på et bestemt tidspunkt forsto sin 
egen historie».15

Natalie Z. Davis er, som vi har lest, motstander av 
kunstneriske grep som bare har til hensikt å gjøre for-
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tiden mer lik nåtiden. Slike kunstige koblinger mellom 
fenomener i fortiden og nåtiden er blant annet påvist i 
analyser av filmer med handling lagt til middelalderen. 
Den amerikanske historikeren Greta Austin omtaler 
det som middelalderfilmens «tredje problem». Med det 
mener hun at filmene vanligvis ikke forteller historier 
om middelalderen, men om «moderne liv i Vesten for-
kledd i en periodisk dress».16 

De to øvrige problemene med middelalderfilmene 
er ifølge Austin at de ikke sier oss noe om hva de byg-
ger historiekonstruksjonen på, og de ikke er nøyaktige 
nok i sitt faglige innhold. 

Også medieforskeren Andrew B.R. Elliott hevder 
at middelalderfilmene tilpasser historiske fenomener 
til fenomener vi er fortrolige med i vår egen tid. Han 
viser blant annet til framstillingen av riddere, som han 
mener minner om cowboyer, detektiver, politimenn el-
ler actionhelter.17

 Robert Rosenstone ser det derimot ikke som noe 
problem at filmskapere re-
laterer historiske fenome-
ner til vår egen tid. Tvert 
om mener han det er histo-
rikerens oppgave: «Det er 
vår oppgave nettopp ikke 
å la fortiden være fortiden, 
men å holde fortiden opp 
for bruk (moralsk, politisk, 
kontemplativ) i nåtiden.»18 
På dette punktet avviker 
han vesentlig fra Natalie 
Z. Davis som direkte opp-
fordrer filmskapere til å la 
fortiden være fortid. 19

Film brukt som beretning
Betyr så de kritiske innvendingene nevnt ovenfor at 
spillefilmer og serier er ubrukelige som beretninger? 
Ikke nødvendigvis. Mange filmskapere gjør så godt ar-
beid at det i deres filmer vil finnes scener og sekvenser 
som til en viss grad kan brukes som beretninger hvis 
man løfter blikket litt over detaljplanet. 

Videre er det flere måter å bruke en film som be-
retning på. Alf Sjuls Hansen har redegjort for hvordan 
film i undervisning kan brukes både illustrerende, in-
formerende og kontrasterende.20 

Kautokeino-opprøret (Gaup, 2008) er et eksempel på 
en film som er interessant å bruke på disse tre måtene. 
Anslaget (åpningsscenen) viser mennesker som er sam-
let ved et rettersted langs kysten i nord. Vi ser solda-
ter, en bøddel og en prest, alle symboler for den norske 
statsmakten. To samiske menn føres forbi publikum på 
veien til skafottet, og vi skjønner at de skal straffes for 
handlinger statsmakten anser som svært alvorlig. En 
underliggende fortellerstemme gjør det også klart for 

oss at filmen gjengir konflikten fra et samisk perspektiv.
Uavhengig av hvor historisk korrekt denne hendel-

sen er skildret, tydeliggjør anslaget at filmen handler 
om en konflikt mellom storsamfunn og urbefolkning. 
Det gjør oss nysgjerrige på hva som ligger bak. Måten 
samenes levemåte og næringsgrunnlag er skildret på 
i filmen forøvrig, gjør det også lettere å forestille seg 
hvordan det kan ha vært å leve som same i Kautokei-
no på midten av 1800-tallet (selv om scenene som viser 
Kautokeino-bygda ikke er innspilt der).

Som beretning om selve Kautokeino-opprøret er 
filmen forenklet og unyansert. Karakterskildringen 
er også temmelig stereotyp. Den gir oss imidlertid et 
grunnriss av sentrale omstendigheter bak konflik-
ten. Siden de fleste offisielle skriftlige kildene gjengir 
myndighetenes versjon av konflikten, har filmen også 
en viktig funksjon som motvekt. Den egner seg derfor 
godt til kontrasterende bruk. 

På arkivverket.no finnes en nettutstilling om Kau-
tokeino-opprøret med re-
levant informasjon og kil-
der. For eksempel kan man 
sammenlikne filmens kli-
maks, der en gruppe samer 
dreper handelsmannen 
og lensmannen og banker 
opp sognepresten, med en 
digitalisert utgave av sog-
neprestens beretning om 
samme hendelse.21 

Selv om vi til en viss 
grad kan dra nytte av his-
toriske spillefilmer eller en 
dramaserie som beretnin-
ger, kommer vi likevel ikke 

utenom det vesentlige kritiske aspektet ved disse sjan-
grene; at de åpner for løsere omgang med fakta. Der-
med står vi overfor det vesentlige spørsmålet om det-
te er noe å bry seg med for historikere. Hvor mye tid 
og krefter skal man rett og slett bruke på kritisere et 
underholdningsmedium?

Et vesentlig poeng i denne sammenheng er at man-
ge mennesker henter sine historiekunnskaper først og 
fremst fra underholdningsmediene.22 Det gjelder ikke 
minst unge mennesker, altså skoleelever. 

I historiedidaktikken er historiebevissthet et sen-
tralt begrep. Det dreier seg om hvordan vi orienterer 
oss etter tidsdimensjonene. I dette ligger evnen til å 
forstå sammenhenger mellom fortid, nåtid og framtid, 
derav hvordan forestillinger om fortiden har innvirk-
ning på oppfattelsen av nåtiden og forventningene til 
framtiden. 

Tolkninger av fortiden som barn og ungdommer 
møter utenfor skolen, for eksempel gjennom spillefil-
mer, TV-serier og spill, mener teoretikere er viktigere 

I spillefilmer og  
dramaserier er det 

glidende overganger 
mellom fakta og fik-

sjon. For at en fortel-
ling om fortiden skal 
fungere som film eller 
serie, må det gjøres 
kunstneriske grep.

for utviklingen av deres historiebevissthet enn tolknin-
gene som gjøres av historikerne og formidles gjennom 
historiefaget og i lærebøkene.23 

For historikere er det derfor ingen god løsning å 
stille seg på sidelinjen og la filmer, serier og andre un-
derholdningsmedier styre folks historieoppfatninger. 
Hvilke faglige krav historikere skal stille til en film eller 
serie vil naturlig nok ha sammenheng med hvilke for-
ventninger til troverdighet som er skapt under lanse-
ring og markedsføring. Hvis filmskaperne hevdet å ha 
lagt seg nær opp til historiske fakta, må de tåle et mer 
årvåkent blikk fra historikere enn om filmen presente-
res som «basert på historiske hendelser». 

Historikerens varslingsplikt
Når bør historikere gripe inn overfor feil i filmer og 
dramaserier som det forventes kan ha stor påvirknings-
kraft på publikum? Marlen Ferrer har tatt til orde for 
at historikere i større grad bør analysere spillefilmer 
som levninger, det vi si ut 
fra hvordan de gjenspei-
ler samtidens bilder av 
fortiden. Hun poengterer 
hvordan filmskapere bru-
ker analogier, og hevder at 
filmene i bunn og grunn 
handler om oss selv: «Dis-
se filmenes virkelige sub-
jekt er derfor dypest sett 
oss selv, i nåtiden».24  Der-
for mener hun historikere 
burde være årvåkne overfor 
hva slags historiesyn som 
formidles gjennom filmer, 
hvilke etiske dimensjoner 
filmskapere vektlegger og hvilken kollektiv identitet 
filmer skaper.  

Hva så med faktafeil og kunstneriske grep som ikke 
skyldes noen annen agenda hos filmskaperen enn øn-
sket om at filmhistorien skal fungere dramaturgisk? 
Det er her man trolig må løfte blikket og vurdere hel-
heten i filmens historiske fortelling. Det vesentlige 
spørsmålet vil være om og hvordan avvikene påvirker 
publikums forståelse av sammenhenger.

La oss se nærmere på noen eksempler på slike 
kunstneriske grep. Vi begynner med den fiktive ka-
rakteren Bjørn Henriksen i Kampen om tungtvan-
net. Her har filmskaperen altså konstruert en karakter 
som ikke bygger på noen historisk person, men svek-
ker dette grepet helhetsoppfattelsen av historien? Bjørn 
Henriksens indre brytninger som direktør på Hydros 
fabrikk på Rjukan løfter fram og problematiserer re-
lasjonen mellom næringsliv og okkupasjonsmakt. En 
slik personifikasjon gjør det snarere lettere å engasjere 
publikum i viktige moralsk-etiske problemstillinger fra 

okkupasjonshistorien. 
Et mer tvilsomt kunstnerisk grep i karakterskild-

ringen ble gjort i spillefilmen Kon-Tiki (Rønning og 
Sandberg, 2012). For å gjøre handlingen mer spennende 
valgte filmskaperne å skildre karakteren Herman Wat-
zinger med vesentlig andre egenskaper enn den histo-
riske personen med samme navn. Handlingen trengte 
en motpol til protagonisten (hovedkarakteren) Thor 
Heyerdahl. Løsningen ble å gjøre hans nærmeste med-
arbeider under Kon-Tiki-prosjektet til en antagonist 
som tviler, opponerer, er redd og tilbøyelig til å bruke 
hjelpemidler om bord på flåten som vil rive den viten-
skapelige grunnen bort fra Heyerdahls eksperiment.  

Filmskaperne forsvarte seg mot kritikken fra blant 
annet Watzingers familie ved å vise til at dette var en 
spillefilm, ikke en dokumentar. Det har de jo rett i. 
Samtidig illustrerer dette eksemplet noen vesentlige 
utfordringer når historiske hendelser skal formidles 
som dramatiserte filmfortellinger. 

Konstruktive debatter
At historiske spillefilmer 
og dramaserier skaper de-
batt, enten denne er initiert 
av historikere eller andre, 
er i seg selv bra. Det kan 
skape økt interesse for his-
torie og bygge bro fra un-
derholdningsmediene til 
lærebøker og andre faghis-
toriske framstillinger. 

Problemstillingen i 
denne artikkelens innlen-
ding var om historikere i 
større grad bør akseptere at 

historie på film er noe annet enn skriftlige faghistoris-
ke framstillinger. Formuleringen kan forstås dithen at 
historikere i utgangspunktet ikke gjør det, noe vi ikke 
uten videre kan hevde. Mange historikere og historie-
didaktikere er i dag opptatt av film, og emnet historie 
og film tilbys ved enkelte av våre universiteter. Samtidig 
har den historiske spillefilmen levd et mye lengre liv på 
kinolerretet enn på historiefaglige pensumlister. 

Hvis man skal driste seg til en konklusjon her, må 
det være at forståelse blant historikere for filmmediets 
egenart kan skape konstruktive debatter om historie på 
film. Vi trenger historikernes stemme i denne sammen-
heng, uten at man nødvendigvis trenger å framstå som 
fakta-petimetere. 

Et meget godt eksempel på hvordan historikere 
kan korrigere og fylle ut den historiske konstruksjo-
nen i en spillefilm, finner vi i Klassekampens histo-
riske spalte «Kringla Heimsins» 07.03.2016. Her tar 
historieprofessor Hans Jacob Orning utgangspunktet 
i spillefilmen Birkebeinerne. Orning viser forståelse for 

Hvis filmskaperne  
hevdet å ha lagt seg 

nær opp til historiske 
fakta, må de tåle et 

mer årvåkent blikk fra 
historikere enn om  
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«basert på historiske 

hendelser».
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at man må forholde seg til handlingen på filmmediets 
premisser, samtidig som han korrigerer den historiske 
konstruksjonen inn på et riktigere spor og reflekterer 
rundt hvordan flere historiske detaljer og en riktigere 
framstilling av middelaldersamfunnet kunne beriket 
filmen.25  ✤

Trond Heum (f.1965) er cand.philol. med historie hovedfag 
fra Universitetet i Oslo. Han arbeider som lektor og fagut-
vikler ved Sandefjord videregående skole. Heum har også 
skrevet lærebøker i historie og mediefag, og undervist høg-
skolestudenter i historie og mediekunnskap.
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istoriker Iselin Theiens biografi om Carl Joachim 
Hambro forteller norsk mellomkrigs- og krigs-
historie gjennom øynene på Høyres og Stortin-
gets «sterke mann». Vi blir godt kjent med den 

mytologiserte kjempen fra Stortinget, som hvileløst slåss for 
både fedrelandet og et økt internasjonalt samarbeid. Gjen-
nom sin kildebruk gir Theien samtidig leseren et innblikk i 
en mann tynget av kjærligheten til kvinnen han ikke kunne 
få. Boken danner dermed et godt og sammensatt bilde av ber-
genseren, avisredaktøren, politikeren, demokratiforkjemperen 
og en håpløst forelsket mann.

C. J. Hambro er for de fleste mest kjent for sin rolle under 
aprildagene 1940. Han var primus motor for å evakuere kon-
ge og regjering fra hovedstaden og sentral under utformingen 
av Elverumsfullmakten. Denne historien er godt kjent og har 
nærmest bidratt til å mytologisere Hambro. I Alf R. Jacobsens 
populærhistoriske bok Kongens nei, beskrives han som den re-
solutte statsleder, som gjentatte ganger blir nødt til å stramme 
opp en gråtende statsminister Johan Nygaardsvold.1 Theien 
bruker ikke mer enn 70 av bokens 300 sider på krigsårene, noe 
som kjennes befriende. Samtidig er dette et uunnværlig emne 
i en Hambro-biografi og blir på mange måter bokens klimaks. 
Alle kapitler før denne delen er med på å kronologisk bygge 

opp mannen bak myten fra april 1940. Boken beskriver dan-
nelsesreisen som vaksinerte Hambro mot totalitarismen og 
Hitlers sjarlataneri da det gjaldt som mest. 

Boken åpner med det Theien kaller et forord, som i praksis 
fungerer som et kort bakgrunnskapittel. Her tar hun for seg 
Hambros oppvekst, skolegang, studietid og tiden som redak-
sjonsmedlem, og etter hvert redaktør i Morgenbladet. Bokens 
tittel, Fra krig til krig rettferdiggjøres med at Hambros vei inn 
i politikken sammenfaller med slutten av første verdenskrig. 
I 1919 ble han valgt inn som stortingsrepresentant for Høyre. 
Boken følger Hambro gjennom de turbulente mellomkrigs-
årene da landet ble styrt av flyktige mindretallsregjeringer, 
mens han besatt en rekke politiske roller. Han var utenriks-
minister, Norges Folkeforbundsrepresentant, partileder for 
Høyre og stortingspresident, men aldri statsminister. Ifølge 
Theien passet dette Hambro ypperlig. I mindretallsregjerin-
genes tid var det på Stortinget den reelle makten lå, og det var 
her Hambro dominerte.

Historien om mellomkrigstiden fortelles i stor grad gjennom 
Hambros brev til sin mangeårige elskerinne, den noe eldre 
skuespilleren Gyda Christensen. Et sidesprang fra hans kone, 
Gudrun, som de fleste visste om, men nødig omtalte offentlig. 

Aktuell biografi om Stortingets sterke 
mann og hans myke sider

FRA KRIG T IL KRIG. EN BIOGRAFI OM C. J. HAMBRO
 

Iselin Theien
Spartacus 2015

Denne unike kilden gir en dybde til biografien, ved å mykne 
opp Hambro-myten. Vi opplever de turbulente verdensbe-
givenhetene gjennom en manns brev til sin store kjærlighet. 
På tross av sin verdensvante fasade bestående av eksepsjo-
nell taleførhet, ekstravagante reiser og champagne-middager 
med verdenseliten, slet Hambro med å passe inn. Theien viser 
hvordan Hambro bretter ut om sin ensomhet til Gyda: «Jeg 
kan ikke greie mennesker», klaget han (s. 76). Det viser seg at 
den store taler slet med småpraten. I tillegg led Hambro av 
vedvarende dårlig økonomi, noe han også klaget over i bre-
vene til Gyda. Slike partier er med på å gi Hambro gjenkjen-
nelige trekk for alle oss dødelige, til avveksling fra den myto-
logiserte mannen. 

Hambros eksentriske personlighet kommer fram på flere må-
ter gjennom disse brevene. Det er gøy å lese Hambros frus-
trerte utbrudd over sine politikerkollegaer. Som at Johan 
Ludwig Mowinkel forbløffet ham med sin mangel på intel-
ligens og at Johan Hjort var 
en unge (s. 51). «Han er ikke 
fremragende begavet» var ek-
sempelvis Hambros dom over 
den britiske utenriksminis-
teren Austen Chamberlain 
(s. 85). Han brettet til og med 
ut om øyensynlig hemmelig-
hetsstemplet informasjon fra 
møter i Folkeforbundet til sin 
norske elskerinne. I september 
1938 skisserte han for Gyda 
det som dager senere skulle 
utgjøre forbundets krisereso-
lusjon i tilfelle krig. Han sør-
get riktignok for å understreke 
at innholdet var strengt hem-
melig (s. 178).

Hambro har blitt kjent som en av Norges store kritikere av 
totalitarismen – en demokrat på sin hals. Denne rollen er i al-
ler høyeste grad viet oppmerksomhet også i denne biografien. 
Hambro kritiserte den revolusjonshungrige fløyen av arbei-
derbevegelsen, samtidig som også de høyreradikale kreftene i 
eget parti fikk gjennomgå. Som representant for partiets mo-
derate krefter, påtok han seg rollen som politisk gjeterhund. 
Hans anstrengelser for å holde partiflokken samlet bidro til 
at norsk politikk klarte å befeste sine demokratiske prinsip-
per i en urolig tid. Som stortingspresident var Hambro tydelig 
og viste liten tålmodighet med uparlamentarisk karakteristikk 
av motstandere. Theien beskriver godt konfliktene med Fedre-
landslaget hvor Hambro sterkt kritiserte deres antiparlamen-
tarisme. Da Fedrelandslaget ville stille Fritjof Nansen som 
statsministerkandidat skal Hambro ha reagert. Her skal han 
ha ytret at en hvilken som helst skiløper ikke kunne gjøres til 
statsminister (s. 62). 

Biografien preges av hovedpersonens kompromissløse forsvar 
av demokratiet og hans enorme arbeidsevne. Dette gjaldt også 
utenfor landegrensene. Hambro ble omtalt som «Utenriksde-
partementets pleiemor» etter at han overøste departementet 
med oppdragende «modertukt» for å få det til å tenke analy-
tisk fremfor byråkratisk (s. 41). I 1926 ble han valgt som Nor-
ges representant i Folkeforbundet, en post han holdt i en år-
rekke. Begrunnet i hans demokratiske overbevisning, gikk han 
fra å være skeptisk til forbundet, til å bli en av Norges fremste 
talspersoner for internasjonalt samarbeid. Som en mann fra 
Europas utkantstrøk talte han de små statenes sak i Genève. 
Han kjempet for mellomstatlige løsninger som sørget for at 
Europas mange småstater ikke druknet i stormaktenes bølge-
skvulp. I 1939 ble han også Folkeforbundets siste president, en 
stilling han beholdt til forsamlingen ble oppløst i 1946. 

I en tid da folkesuverenitetsprinsippet sto under press, var 
parlamentarikeren Hambro 
dens forsvarer. Han kriti-
serte Italias invasjon av Etio-
pia og Sovjets inntog i Fin-
land. Hambro fremstår tidvis 
som Norges svar på Winston 
Churchill. Dette gjelder sær-
lig i hans årvåkenhet overfor 
Hitler-Tyskland. Spesielt syn-
lig i hans sobre innstilling til 
München-avtalen, der andre 
i 1938 lot champagnekorkene 
sprette i naiv optimisme. Til 
tross for Hambros iherdige 
kamp for parlamentarisme og 
demokrati, ble likevel over-
makten til slutt for stor. Sakte 

vokste Europas mørke skyer seg større enn selv Stortingets 
store mann. De totalitære kreftene var ikke lenger til å stop-
pe og krigen som måtte komme kom. I noen uoversiktlige ti-
mer på morgenen 9. april var Hambros hode som kjent kaldt. 
Hans livs største bidrag til det norske demokratiet var å sette 
kongen og regjeringen på toget til Hamar. Kombinert med 
Elverumsfullmakten, var dette beslutninger som i ettertid har 
blitt ansett som avgjørende for motstandskampen og krigens 
utfall i Norge. 

Hambro tilbrakte okkupasjonsårene i USA. Der arbeidet han 
for å informere om og samle økonomiske midler til hjelpear-
beidet i Norge. Under dette oppholdet døde hans kone, Gu-
drun, av kreft og Hambro tok dette naturlig svært tungt. Sam-
tidig pågikk det en maktkamp mellom ham og Trygve Lie, og 
han følte seg stadig mer isolert fra norsk politikk og London-
regjeringen. Da krigen omsider var slutt mottok han en rekke 
æresutmerkelser, men det gjeveste var kanskje likevel at han i 
1946 omsider fikk gifte seg med Gyda. Likevel har denne siste 

H
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delen av boken noe melankolsk over seg. Det politiske land-
skapet hadde gjennomgått store endringer i løpet av krigen, 
og igjen i likhet med Churchill, var Hambro en politiker fra 
en annen tid. Helten fra 9. april følte seg aldri helt hjemme i 
den norske etterkrigspolitikken. Han var likevel engasjert til 
det siste, men døde knappe 80 år gammel i 1964 – samme år 
som Gyda.

Som på Hambros tid, tilhører Norge fortsatt Europa. I møte 
med et vaklevorent europeisk samarbeid, klima- og flyktning-
kriser, samt voksende oppslutning om autoritære ideer, er det 
på høy tid med en ny Hambro-biografi. La oss håpe at Erna 
Solberg og hennes arvtagere, på samme måte som sin forgjen-
ger, fortsetter å holde partiet samlet i det moderate sjiktet. Og 
at den ellers urolige regjeringen og sprikende høyresiden står 
stødig forankret i sin antiautoritære tradisjon.

Theien skriver godt og er nøktern i sin fortellerstil. Hennes 
studieobjekts fargerike person og bokens periodiske avgrens-
ning bidrar med nok dramatikk til å hekte leseren. Bokens re-
lativt begrensede omfang, gjør at det dog tidvis blir liten tid til 
å gå grundigere inn på enkeltbegivenheter og temaer. Person-
lig skulle jeg ønske Theien hadde viet noen flere sider til å dis-
kutere antisemittismen som var rettet mot Hambro person-
lig. Der særlig Bondeparti-organet, Nationen, hang seg opp i 
Hambros jødiske familiebakgrunn. Boken er generelt lettlest 
og innholdet tilgjengelig for alle som vil bli bedre kjent med 
en av den moderne norgeshistoriens viktige personer – med 
eller uten innføringsfag i nyere norsk historie. Alt i alt frem-
står Fra krig til krig som en gjennomarbeidet biografi med 
historiefaglig tyngde. 

Martin Aasbø Ringdal (f. 1985), er masterstudent i historie ved 
Universitetet i Oslo. Han har blant annet tidligere utgitt arti-
klene «Å snuse på kosmos» (Fortid 1/2016) og «Sions vises jødebol-
sjeviker» (Fortid 2/2015).
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icero får ofte æren for uttrykket «historia est magistra 
vitae» – historien er livets læremester. Cicero og talløse 
middelalder- og renessanseforfattere etter ham mente 

at menneskene ville lære seg å mestre samtiden bedre dersom 
de hadde kunnskap om fortiden. Barry Eichengreen utvikler 
forestillingen videre i sin siste bok. Slik legger han også mye 
ansvar på de som arbeider med å skape mening av fortiden: 
Hvor andre har lagt skylden for finanskrisa på økonomene, 
legger Eichengreen skylden på historikerne.

Slik er det i hvert fall fristende å lese ham. Et hovedpoeng i 
Eichengreens bok er nemlig at lærdommer fra krisen i 1929, 
slik de ble formidlet av ettertidens historikere, preget hånd-
teringen av finanskrisen i 2008. Sentralbankene trykte penger 
og regjeringene økte budsjettene for å unngå et like massivt 
tilbakeslag. Det hindret reprise av den store depresjonen.  

Men politikerne lyktes ikke med å unngå varige vanskelighe-
ter og tilbakevendende finansiell ustabilitet. I stedet skapte 
den tilsynelatende vellykkede oppskriften på krisehåndte-
ring ifølge Eichengreen en farlig selvtilfredshet. Dermed fikk 
vi også et farlig tilbakefall til politiske rutiner. I stedet for en 
grunnleggende reformbølge som i 1930-årene, videreførte 
2000-tallets politikere en liberal finanslovgivning og begynte 
å kutte budsjettene. Det bidro til den langvarige stagnasjons-

perioden i årene etter finanskrisen, perioden Eichengreen 
omtaler som «den store resesjonen».

Det er forresten i seg selv noe nær en historisk begivenhet 
når økonom, historiker og Berkeley-professor Barry Eichen-
green kommer med en ny bok, i hvert fall når innretningen 
på den er såpass ambisiøs som denne. Blant økonomiske his-
torikere generelt, og særlig blant de som driver med finans, 
er Eichengreen en superstjerne. Eichengreens store akade-
miske gjennombrudd, boka Golden fetters (1992), var en kom-
pleks analyse av hvordan politikken for å opprettholde gull-
standarden i 1920- og 30-årene bidro til å forverre den store 
depresjonen.1Flere bunnsolide bøker har fulgt, blant annet to 
mer tekstboknære standardverk om det internasjonale valuta-
systemets historie og om europeisk økonomi i etterkrigstiden.2 

Karakteristisk for Eichengreen er inspirasjonen fra Karl Pola-
nyi og, som hos Polanyi, fokuset på store systemiske endrings-
prosesser. Stilen er nok nærmere Eric Hobsbawm enn Pola-
nyi, preget av systematisk oppbygging og stor detaljrikdom. 
Eichengreen er likevel uovertruffen i lettheten og effektivite-
ten han håndterer stoffet med. Det er flere enn meg som bru-
ker Eichengreens tekster som inspirasjon for egen skriving.  

Også denne siste boka er usedvanlig velskrevet. Den er også 

Lærepenger for livets læremestre
HALL OF MIRRORS: T HE GREAT DEPRESSION, T HE GREAT RECESSION, 

AND T HE USES- AND MISUSES- OF HIST ORY
 

Barry Eichengreen
Oxford University Press, 2015

C



FORTID | 2/2016 9190 BOKMELDINGERBOKMELDINGER FORTID | 2/2016

ambisiøs. Selv om det ikke er noe nytt at finanskriser ofte har 
et likeartet forløp, er det ikke egentlig så vanlig i historiske 
fremstillinger å sammenligne systemkriser, i hvert fall ikke i et 
tilnærmet globalt perspektiv.3 Det er i grove trekk det Eichen-
green her gjør, selv om hovedvekten ligger på USA og Vest-
Europa (med noen avstikkere 
til Øst-Asia). Boka tar dessu-
ten for seg vår helt umiddel-
bare fortid, tiden frem til 2015. 
Slik sett utfordres nok både 
den analytiske systematikken 
og den politiske nøytraliteten 
mer enn i tidligere bøker. Uten 
at det på noen måte går på be-
kostning av kvaliteten kan vi 
kanskje si at Eichengreen har 
tatt et ørlite skritt i retning 
debattbok-sjangeren.

Boka er bygd opp i fire hoved-
deler hvor det alle steder hop-
pes frem og tilbake mellom de 
to periodene. Den første beskriver oppbyggingen av en finan-
siell boble i 1920-årene og på 2000-tallet. Disse beskrivelse-
ne avdekker ifølge Eichengreen «more than a passing resem-
blance» (s. 100) mellom de to hendelsesforløpene. Ekspansiv 
pengepolitikk og liberal finanslovgivning skapte i begge tilfel-
ler en kredittfinansiert spekulasjonsboble som til slutt måtte 
sprekke.

Den andre delen beskriver på medrivende vis øyeblikket da 
boblene sprakk og hvordan politikerne håndterte det. I de før-
ste kapitlene ligger vekten på 
å forklare hvorfor krisen i 1929 
utviklet seg til den store de-
presjonen. Den konvensjonelle 
visdommen har, mye takket 
være Eichengreen selv, blitt å 
legge skylden på pengepolitik-
ken, og Eichengreen bekrefter 
at dette et godt stykke på vei 
er riktig. Da en ny, lignende 
situasjon oppsto med subpri-
me-krisen i USA sommeren 
2007, hadde politikere og sen-
tralbank «lært» at de måtte gå 
mer aktivt til verks, noe de da 
til slutt også gjorde. Eichen-
green viser imidlertid hvordan en viktig lærdom likevel hadde 
gått tapt, nemlig hvor mye usikkerhet store finansielle kri-
ser er omgitt av. Tvil og usikkerhet om den reelle situasjonen 
gjorde også i 2007–09 at tiltakene ikke kom så fort og resolutt 
som de burde.

Den tredje delen beskriver etterspillet etter de akutte krisene, 
forsøkene på å få i gang veksten i USA, Japan og Vest-Europa 
i 1930-årene og i USA og Euro-sonen fra 2009. I korte trekk 
er Eichengreens konklusjon at politikere og sentralbanker 
særlig i USA og Storbritannia i sistnevnte tilfelle lyktes med 

å unngå en reprise av den store 
depresjonen. Fallet i vekstra-
ter i 2009 var mye lavere enn 
i 1930, og allerede i 2010 var 
veksten positiv. 
Siste del beskriver hvordan 
vestlige regimer, etter Eichen-
greens mening, unnlot å trek-
ke de riktige konklusjonene av 
historien, hvordan årene etter 
2010 har gitt et tilbakefall til 
de politiske normene fra tiden 
før finanskrisen, med vekt på 
pengepolitisk normalisering 
og budsjettkutt, ikke minst 
i Eurosonen. Sammen med 
manglende styrke, utholden-

het og samordning av de opprinnelige krisetiltakene har dette 
bidratt til å gjøre den økonomiske utviklingen i årene etterpå 
svak og ustabil.

Hall of mirrors er uten tvil en milepæl i historiografien om 
den siste finanskrisen. I tillegg er den et solid oppdatert bi-
drag til historiografien om den store depresjonen. Ikke minst 
er Hall of mirrors trolig den mest detaljerte og autoritative 
sammenligningen av de to krisene som er foretatt. En lang, 
lang rekke små og mellomstore spørsmål tas opp og drøftes 

for å bygge opp under den 
overordnede konklusjonen, og 
det ville føre alt for langt å gå 
inn på alle her.

Interessant i denne sam-
menhengen er det likevel at 
Eichengreen som nevnt i så-
pass stor grad legger skylden 
for den store resesjonen på 
2000-tallet på historikerne: 
historikere har ifølge Eichen-
green lagt altfor stor vekt på 
hvordan sammenbruddet etter 
finanskrisen i 1929 ble skapt 
eller forverret av dum poli-

tikk, og dermed på hvordan et sammenbrudd kunne ha vært 
avverget ved en annen type politikk. Slik ledet de oppmerk-
somheten mot en enkel politisk oppskrift, bort fra det mer 
grunnleggende spørsmålet om hvordan krisen kunne oppstå 
i utgangspunktet. Den historiske lærdommen om hvordan 
totalt sammenbrudd kunne avverges fikk ifølge Eichengreen 

politikerne til å overse en annen, sentral historisk innsikt: 
nemlig at finansmarkeder er grunnleggende ustabile. 

Det kan presiseres at Eichengreen ikke utelukkende tenker på 
faghistorikere. Mange profilerte engelskspråklige økonomer 
har nettopp vært særlig opptatt av den store depresjonen, slike 
som John Maynard Keynes, John Kenneth Galbraith, Mil-
ton Friedman og Ben Bernanke, og det er ikke minst disse 
Eichengreen har i tankene. Eichengreens poeng er heller ikke 
at det ikke finnes historikere og økonomer som har forsøkt 
å forklare hvorfor krisen i 1929 oppsto. Eichengreen hevder 
imidlertid at slike undersøkelser har vært mindre systematiske 
og mindre tilfredsstillende enn studiene av politikken i etter-
kant av krisen, og at de derfor ikke har latt seg «destillere» til 
ett, kraftfullt forklarende narrativ. Som historiker er det like-
vel fristende å hevde at nettopp denne destilleringsprosessen 
også er faghistorikernes oppgave, kanskje minst like mye som 
økonomenes.

Eichengreens fremstilling er et solid belegg for at historie, hva 
sentrale aktører mener å vite om fortidens begivenheter, årsa-
ker og konsekvenser, spiller en meget sentral rolle i vår egen 
samtid – og en særlig sentral rolle i kriser. Noe lignende har 
nylig vært påpekt i forbindelse med Tysklands og Sveriges 
respons på flyktningekrisen. Det bør faghistorikere og his-
toriestudenter se som en oppmuntring. Faget vårt er viktig! 
Dernest bør Eichengreens bok leses som en advarsel mot en-
sidighet og forenkling. 

Eivind Thomassen, f. 1986. Master i historie fra UiO, medforfat-
ter på boken Norges Bank 1816–2016 som kommer i juni.

N O T ER

1 Eichengreen, Barry. 1992. Golden fetters: The gold standard and the Great 
Depression, 1919-1939. New York: Oxford University Press.

2 Eichengreen, Barry. 2007. The European economy since 1945: Coordinated 
capitalism and beyond. Princeton: Princeton University Press.; Eichen-
green, Barry. 2008. Globalizing capital: A history of the international mone-
tary system. 2. utg. ed. Princeton: Princeton University Press.

3 Kindleberger, Charles P. 2000. Manias, panics, and crashes: A history of fi-
nancial crises. 4. ed, Wiley investment classics. New York: Wiley.
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rbeidet med masteroppgaven er en god blan-
ding av både maraton og sprint. Enten mål-
streken blir passert under lett jogging eller i 

utmattet krabbing, er en masterinnlevering en bragd i seg 
selv. Også i høst ble det levert flotte masteroppgaver i his-
torie ved UiO. Etter hva vi kan se var det 22 oppgaver til 
sammen – Fortidredaksjonen gratulerer! 

Som vanlig var det tematisk god spredning på oppgave-
ne, men spredningen var noe svakere når det gjaldt valg 
av historiske perioder. Som vi har sett fra tidligere kull, var 
moderne historie også denne gangen overrepresentert. Li-
kevel var det to kandidater som skrev oppgaver tilknyttet 
antikken og én oppgave om middelalderen. Det var også 
tre oppgaver som berørte 1800-tallet. Tematisk sett ble det 
blant annet skrevet oppgaver om fredsbevarende styrker 
og bistand, politisk historie og utdanningshistorie. Det er 
også skrevet om romerske badeanlegg og kulturhistorie på 
1800-tallet, samt en rekke oppgaver om ideologisk ekstre-
misme i inn- og utland. Etter hva redaksjonen kan se av 
oppgavene, er som vanlig Øystein Sørensen en populær 
veileder. Han blir riktignok tett fulgt av Terje Emberland, 
Knut Ødegård og Hilde Henriksen Waage. Ellers er det 
en lang liste med dyktige veiledere som alle har bidratt til å 
lose sine studenter trygt i havn med oppgavene. 

De fleste oppgavene er digitalt tilgjengelige på UiOs nett-
sider (duo.uio.no). Her følger en liste over kandidatene og 
titlene på deres oppgaver:

• Carl Petter Arbo: Gud er fascist! Erkeengelen Mikaels 
Legions modernitet, mentalitet og mystikk 

• Lars Andreas Arnesen: Fra Gardermoen til Afrikas 
hjerte; Den norske FN-styrken i Kongo, 1960-1964

• Egil Andreas S. Aulie: En norsk hilsen og et dansk 
hakekors - En sammenligning mellom Nasjonal 
Samling og Danmarks Nationalsocialistiske Arbe-
jderparti i perioden 1933-1937, med hovedvekt på 

A antisemittisme, kristendom og forholdet til den tyske 
nasjonalsosialismen

• Even Bolstad: Klasseforskjell - Et forsøk på studie av den 
politiske polariseringen i Porsgrunn i perioden 1928 – 1936

• Lars Bommen: Muhammed Abduh sitt islamsk mo-
dernisme-prosjekt i et kulturell prosess perspektiv

• Katrine K. Brachel: Fra 12 til 200 nautiske mil: 
Utviklingen av den norske fiskerigrensepolitikken 
1970-1977

• Torkel R. Bråthen: Retten til å framføre offentlige 
forestillinger i Norge 1815-1875

• Elisabeth Gade: «Begrensningene er bare vår kreati-
vitet og initiativ» Den norske bataljonens sivil-mili-
tære samarbeid i Kosovo, 1999-2004

• Norunn Heger: Mer enn en diplomat? Grensekom-
missærens rolle 1947-2002

• Anna Karlsson: Första världskriget i svensk skönlitte-
ratur. Krigsberättelser i en neutral nation 1944-2014

• Fredrik Bøyesen Larsen: Til høyre for Høyre - Hvor-
dan Høyre forholdt seg til Fremskrittspartiet 1973-1990

• Lars Erik Larsen: Skolekultur i endring - Om lærer-
nes deltakelse i utviklingen av den videregående skolen 
1976-2010

• Per E. Melsom: By og bad. En studie av romerske ba-
deanlegg i sin urbane kontekst

• Rune Mesøy: En tilbakeholden moralist: Norges 
utenrikspolitikk overfor Irak under Iran-Irak-krigen, 
1980-1989

• Andreas F. Nørstebø: Sverres saga: et ideologisk 
prosjekt

• Mathias S. Pettersen: Nødhjelp by proxy - Det norske 
utenriksdepartementets nødhjelpspolitikk overfor Li-
banon, 1975-1982 

• Lena Tveit Saur: Frå raseideolog til Milorg-mann. 
Oliver H. Langeland sin politisk-ideologiske bakgrunn

• Annette M. Simensen: Kassasjon av tollregnskapene: 
Praksis for bevaring og kassasjon i perioden 1871-1948 
sett i et historisk perspektiv

LEVERTE MASTEROPPGAVER I 
HISTORIE VED UIO HØSTEN 2015

• Svein Oskar Smogeli: Leif Sinding – Fra filmpioner 
til landssviker: Statens Filmdirektorat og nyordningen 
av norsk filmpolitikk under okkupasjonen sett i lys av 
filmregissør Leif Sinding, 1940-1945 

• Therese J. Svendsen: Fra militær ekspansjon til alli-
ansebygging. Sparta og helotsystemet

• Dawit Tekle (PECOS): What factors contributed to 
the failure of the Addis Ababa Peace Agreement, 1972

• Maaike Verbruggen (PECOS): India s arms im-
ports: A holistic overview of Indias motivations for 
choosing arms suppliers

MASTEROPPGAVERMASTEROPPGAVER
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11 På Universitetsplassen i Oslo står det to statuer på hver 
side av hovedbygningen. Hvem skal disse representere?

12 Hvilke to svenske konger kunne smykke seg med tilnav-
net “Nordens løve”?

13 Arkitekten og ingeniøren Jean (/Johan) Gaspard de Ci-
cignon (1625-96) er kreditert for å ha gjennombygget Trondheim 
etter bybrannen 1681 og for å ha anlagt festningene Kristiansten 
og Kongsvinger, samt oppgraderingen av Fredrikstad festning. 
Han er også blitt kreditert som byplanleggeren bak hvilken by?

14 Norsk folkemuseum bygger på samlingen til verdens før-
ste friluftsmuseum. Hvem stod bak disse samlingene?

15 Mange mener å huske at Einar Gerhardsen var sammen-
hengende statsminister fra 1945 til 1965 med unntak av fire uker i 
1963 da John Lyng var statsminister, men du husker vel hvem som 
faktisk var statsminister fra 1951 til 1954?

16 Under hvilken sammenheng skal Adolf Hitler ha sagt 
følgende (riktignok på tysk):  «Medlidenhet med befolkningen er 
ikke på sin plass»?

17 Henrik Ibsen (1828-1906) er en av Norges, kanskje ver-
dens, største dramatikere. Bjørnstjerne Bjørnson (1832-1910) og 
Ibsens barnebarn, Tancred Ibsen (1893-1978), lagde Norges første 
lydfilm. Hva het den?

18 Det var lydfilmen, men når ble den første norske kinoen 

åpnet?

19 Kommunikasjon har alltid vært viktig for menneskene. 
En av de kanskje viktigste oppfinnelsen i den anledning er ikke 
internett, men telegrafen. Telegrafen førte verden tettere sammen 
og førte blant annet til at nyhetene ble formidlet raskere. Hvilken 
krig blir regnet som den første moderne krigen fordi den tok i 
bruk nettopp telegrafen, men også jernbanen?

20 Hva er tekstur og fraktur eksempler på?

Svar på side 97

QUIZ

Quiz
Q U I Z M A S T ER : J U LI A  S TA N G ELA N D

1 Hvem av Jesu disipler ble ifølge tradisjonen korsfestet 
opp ned av romerne?

2 Hva er det jødisk-kristne navnet på Døden (type «man-
nen med ljåen»)?

3 Fra hvilken ridderorden har Jernkorset sitt opphav?

4 Hvilken sumerisk gudinne er kjent for å forgjeves ha forsøkt 
å forføre helten Gilgamesh, samt å ha tvunget seg inn i underverde-
nen for å delta i begravelsen til sin svoger og gode venn, himmelkua 
Gudgalana?

5 Hva betyr de to norrøne begrepene «forn sidr» og «ny sidr»? 

6 Hva er navnet på statsoverhodet som rastafariene oppfatter 
som den tilbakevendte Messias?

7 Hvilke to bibelske skikkelser var det Etiopias keiserfami-
lie mente å stamme ifra?

8 Hvilken religiøs bevegelse tilhørte ofrene i massakren 
ved Wounded Knee?

9 Hva er navnet på den første store kirkereformatoren, 
som hadde sitt virke i Böhmen og som la grunnlaget for Martin  
Luthers reformasjon hundre år senere?

10 Hva heter religionen St. Augustin (354-430) bekjente seg 
til før han konverterte til kristendommen? Martin Luther. Foto: Wikimedia Commons.

Henrik Ibsen. Foto: Wikimedia Commons.

Tid for religion

QUIZ

Tid for ymse
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HENRIK ASKJER
Henrik er masterstudent med interesse for religion og politikk 
på 1800-tallet. Masteroppgaven hans vil ta for seg hvordan stifts-
direksjonene i Trondheim og Christiania håndterte opposisjon 
mot nye lese- og lærebøker på 1860-tallet.

ANDERS BRENNA
Anders går andre semester på master i historie. Han har latt seg 
rive med av den norske polarhistorien, og masteroppgaven om-
handler Roald Amundsen og hans forhold til vitenskapen. Ellers 
interessert i nyere europeisk historie, fra 1870 til 1991. 

HANS KRISTIAN DRANGSLAND
Hans Kristian er masterstudent med interesse for samspillet 
mellom religion og politikk i senantikken. Masteroppgaven vil se 
på Himyarriket i dagens Jemen i perioden 380-525. 

LASSE LØMO ELLINGSEN
Lasse går fjerde semester på master i historie og interesserer seg for 
politisk ekstremisme og totalitære ideologier. Han skriver oppgave 
om norsk nynazisme.

SIMEN JØRGEN FREANG KLOMSÆT
Simen er masterstudent og har alltid hatt problemer med å bestem-
me seg for hva hans favorittperiode eller tematikk er. Masteroppga-
ven tar for seg juridisk praksis og politisk debatt rundt æreskrenkel-
sesparagrafene i Den norske Straffeloven av 1842.

CARL LØVSTAD
Carl er utdannet adjunkt med fagene historie og nordisk. Han 
skriver nå en master i historie gjennom lektorprogrammet ved 
UiO. Masteren er en historiografisk oppgave om hvordan de so-
sialdemokratiske partiene i Vest-Europa tilpasset seg nyliberalis-
men på 1970 og 1980-tallet.

TOR HADRIAN LØVSTAD
Tor Hadrian går første semester på master i historie. Han inter-
esserer seg for nordisk historie etter 1750, og spesielt skandina-
vismen i tidsrommet 1830 – 1870. Masteroppgaven er fremdeles i 
utviklingsstadiet.

MARKUS NESLEIN
Markus er masterstudent med fordypning i statsvitenskap. Han 
interesserer seg for politisk og økonomisk historie innenfor perio-
dene sen-antikk, tidlig nytid og moderne tid.  Han skriver mas-

teroppgave om Midtøsten etter det ottomanske rikest oppløsning.

FREDRIK OPEDAL
Fredrik Opedal leverte sin masteroppgave i historie våren 2015. 
Oppgaven tar for seg dansk innflytelse på det politiske spillet i 
Norge i vikingtiden. Fredrik er hovedsakelig interessert i eldre 
norsk og skandinavisk historie.

INGEBORG ANNE RAKVÅG
Ingeborg er masterstudent på andre semester. For henne er det 
norsk middelalder og gamle Egypt som vekker interesse. Mas-
teroppgaven kommer til å dreie seg om fortidsbruk i norske 
middalalderkilder.

MARTIN AASBØ RINGDAL
Martin skriver masteroppgave om konspirasjonsforestillinger i norsk 
offentlig debatt på 1920-tallet, med vekt på ”Sions vises protokoller”. 
Han er ellers interessert i moderne historie, særlig mellomkrigstiden. 
Ekstreme og totalitære ideologier og bevegelser finner han også svært 
interessant. 

NORA RODIN
Nora er masterstudent på siste semester og interesserer seg sær-
lig for norsk, tidlig nytids-historie. Hun skriver masteroppgave 
om skippere fra Aust-Agder og deres deltagelse i den norske sjø-
fartshandelen på slutten av 1700-tallet.

SVERRE ERLAND ROSENBERG
Sverre har en bachelorgrad i historie fra Universitetet i Stavan-
ger, men jobber for tiden på en mastergrad ved UiO. Sverres ho-
vedinteresse er nytids-historie med fokus på de europeiske religi-
onskrigene på 15- og 1600-tallet. 

OLE MARTIN SAKRISVOLD
Ole Martin er masterstudent i historie ved UiO. Han har inter-
esse for det meste, men spesielt for samfunnet rundt Røros Kob-
berverk på 1700 - tallet.

PETTER SAUGE
Petter er masterstudent ved UiO, med interesse for antikken og 
religion. Han skal skrive masteroppgave om romersk divinasjon 
(spådomskunst) i krigføring under den andre punerkrig 218-201 
fvt.   

JULIA STANGELAND
Julia er lektorstudent og masterstudent i historie. I masteropp-

Redaksjonen
gåva si håper ho å kunne fortelje litt av historia om gjenreisin-
ga av Finnmark og Nord-Troms etter nedbrenninga under an-
dre verdskrig fordi ho meiner det er ei historie som bør forteljast 
oftare. 

INGAR STEENE
Ingar tok en bachelorgrad i historie på Universitet i Bergen. Han 
går nå på master på UiO der han skriver om nordiske historiefor-
fattere og historiografi på 1600-tallet. 

JØRGEN HAMRE SVEEN
Jørgen er masterstudent i historie ved UIO, med interesse for an-
tikken og tidlig middelalder. Han arbeider med et masterprosjekt 

om endringer av den romerske badekulturen i seinantikken.

HENRIK IZZET THOMMESEN
Henrik er masterstudent med interesse for teknologisk, økono-
misk og industriell historie. Masteroppgaven vil omhandle tek-
nologi og arbeidsorganisering i gruveindustrien på Røros i tidlig 
morderne tid.

SKAGE ALEXANDER ØSTBERG
Skage er masterstudent i historie ved UiO. Han er interessert i 
menneskerettighetenes rolle i internasjonal politikk og skriver 
masteroppgave om de skandinaviske landenes virke for etable-
ringen av FNs torturkonvensjon på 1970- og 80-tallet.

Tid for religion
1. Peter
2. Samael / Samuel (heb: “Guds gift”)
3. Den tyske orden / Teutoner ordenen.
4. Inanna (Akkadisk: Ishtar)
5. Gammel skikk og ny skikk. Gammel skikk var den gamle hedenske religionen 

mens ny skikk var den nye kristne. 
6. Haile Salassie (Etiopias keiser 1930-1974)
7. Kong Salomon og Dronningen av Saba
8. Ghost Dance
9. Jan Huus (1369-1415)
10. Manikeisme

Tid for ymse
11. Peter Andreas Munch og Anton Martin Schweigaard
12. Gustav 2. Adolf og Karl 12.
13. Kongsvinger by
14. Kong Oscar II (1829-1907)
15. Oscar Torp (1893-1958)

16. I forbindelse med bruken av Den brente jords taktikk og tvangsevakueringen 
av sivilbefolkningen i Finnmark og Nord-Troms høsten 1944.

17. Den store barnedåpen (1931)
18. 1904
19. Krimkrigen (1853–1856)
20. Former for gotisk skrift

Svar til quiz på s.94
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at boka er spennende/omfangsrik, men at den ikke makter å gå i 
dybden på tema. Resten av bokmeldingen må da begrunne hvor-
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Artikler kan sendes inn til redaksjonen kontinuerlig. Dersom 
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etterfølges. 

To redaksjonsmedlemmer vil komme med kommentarer, inn-
spill, og spørsmål, og forfatteren vil få tilbud om å sende inn en 
revidert utgave av artikkelen. Vi trykker de aller fleste artikler 
som blir sendt inn til oss, men noen sjeldne ganger er vi dessverre 
nødt til å avvise tekster som ikke er faglig eller etisk forsvarlige. 
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FORTIDS SKRIVESTANDARD

OM FORTID

Bidragsytere FORTID nr 2/2016

Anders Brenna Masterstudent i historie, Universitetet i Oslo
Bjørg Seland Professor i historie, Universitetet i Agder
Carl Petter Arbo Master i historie, Universitetet i Oslo
Eivind Thomassen Master i historie, Universitetet i Oslo
Hans Kristian Drangsland Masterstudent, Universitetet i Oslo
Hilde Henriksen Waage Professor i historie, Universitetet i Oslo
Ingebjørg Aamlid Dalen Ph.d.-kandidat, Universitetet i Tromsø
Jens Erland Braarvig Professor i religionshistorie, Universitetet i Oslo
Julia Stangeland Masterstudent i historie, Universitetet i Oslo
Jørgen Hamre Sveen Masterstudent i historie, Universitetet i Oslo
Maria Johnson Dølo Masterstudent i historie, Universitetet i Oslo
Martin Aasbø Ringdal Masterstudent i historie, Universitetet i Oslo
Petter Sauge Masterstudent i historie, Universitetet i Oslo
Terje Breigutu Moseng Doktorgradsstipendiat i historie, Universitetet i Bergen
Tommy Larsson Masterstudent i historie, Universitetet i Oslo
Trond Heum Hovedfag i historie, Universitetet i Oslo

V I L  D U  G I  F O RT I D  EN  F R A M T I D ?

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

A B O N N ER E  PÅ  F O RT I D ?

Et abonnement koster kr. 300,–  
per kalenderår.
Studentabonnement: kr. 150,–.  
Institusjonsabonnement: kr. 500,–.
Kontakt: abonnement@fortid.no

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

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

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

Nr. 3/2016: Havet
(Deadline 10. august)

Studentenes historietidsskrift ved Universitetet i Oslo kommer ut fire ganger i 
året. Fortid speiler bredden i det norske historiefaget, og er en arena for nye stem-
mer, synspunkter og strømninger. I Fortid skriver studenter og etablerte forskere 
side om side.



FORTID | 2/2016100 PÅ TEMA


