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LEDER
Redaksjonen ved Aslak Kittelsen og Henriette Mikkelsen Hoel

Ifølge tolkninger av mayakalenderen skal tida slik vi kjenner 
den gå under klokka 11.11 (GMT) den 21. desember inne-
værende år. På bakgrunn av disse tolkningene har det de 
siste årene blitt utgitt en rekke filmer og bøker som handler 
om Jordas undergang. Vi mennesker frykter det uforutsig-
bare. Vi liker å vite hva som kan vente oss – alt fra hva livet 
som helhet vil bringe, til hva som skal skje i morgen.

Hvordan framtida vil bli er det ingen som kan si sikkert, 
men vi i Fortid-redaksjonen bestemte oss tidlig for å ha 
«undergang» som tema for det første nummeret som skul-
le bli utgitt i 2012. Med dette nummeret ønsker vi å belyse 
forskjellige sider av hvordan en undergang kan ha utartet 
seg gjennom historien. I norsk historie har det vært flere 
hendelser som kvalifiserer til å bli kalt en undergang, men 
den aller største undergangen var svartedauden. Ole Jør-
gen Benedictow hevder at «Den store mannedauden» for-
årsaket at mer enn seksti prosent av befolkningen i Norge 
døde fra det første utbruddet i Oslo-området høsten 1348 
og til siste kjente offer, bispen av Stavanger, døde 7. januar 
1350.1 I dag kan vi knapt forestille oss redselen mennes-
kene følte mens epidemien herjet. Ingen visste hvor mange 
som kom til å overleve, ingen visste årsaken til utbruddet 
– Var det en straff fra Gud? Var det dommedag? 

Dette første nummeret av året kan by på et vidt spekter 
av underganger og katastrofer. I europeisk historiografi 
er det, sammen med svartedauden, uten tvil Romerrikets 
fall som har spilt den største rollen. I dette bladet får vi 
både et økonomi- og et miljøperspektiv på tusenårsrikets 
nedgang og fall. Professor Anthony F. Aveni forteller oss 
mer om hvordan mayaenes kalender påvirker moderne 
amerikansk popkultur i et foredrag fra 2008. Videre får vi 
både små og store underganger fra eldre og nyere historie, 
fra Pompeiis undergang, via afrikanske diktatorers fall, til 
kjernefysiske dommedagsplaner under den kalde krigen. 

Men selv om undergangen er et faktum levner det likevel 
håp. Med svartedaudens store befolkningsreduksjon fikk 
det følger for de som overlevde – den var med på å foran-
dre Europa. Med færre mennesker kunne de overlevende 
velge å dyrke den beste jorda, de karrige områdene kunne 
legges øde. Det ble arbeidstagernes marked – Benedictow 
har faktisk brukt begrepet «den katastrofale velgjører».2 Et 
av de mest kjente norske sagnene er «Sagnet om Jostedals-
rypa». Sagnet forteller om hvordan mennesker forsøkte å 
rømme fra pesten. Av en gruppe mennesker som isolerte 
seg innerst inne i Jostedalen, var det bare et lite pikebarn 
som klarte seg. Pesten fant dem selv om de prøvde å unn-
slippe. Men Jostedalsrypa viste at det var mulig å klare seg.3

Et undergangsnummer er preget av det destruktive, men 
samtidig håper vi at tekstene også kan gi en liten, forsiktig 
optimisme. I tunge stunder har mennesket gjennom tidene 
forsøkt å søke trøst i noe som kan gi håp. Det er et liv etter 
katastrofen, slik både sagnet om Jostedalsrypa og fortel-
linga om Ragnarok viser oss. Roma falt, men vi lever stadig 
med arven derfra. Og vi får sannsynligvis oppleve 2013.

I tillegg til alt det gode undergangsstoffet vi har satt 
sammen her, kan vi også by på redaksjonens vurdering av 
Norvegr, den nye norgeshistorien. Fire redaksjonsmedlem-
mer har anmeldt hvert sitt bind, og trass i litt dissens når 
det gjelder den estetiske utforminga, er anmelderne skjønt 
enige i at verket som sådan er godt.

Før du som leser går i gang med dette nummeret av For-
tid, vil vi takke de to tidligere redaktørene av Fortid, 
Sveinung Kasin Boye og Kristin Li, for utmerket innsats. 
Det er med stor respekt for arbeidet de har lagt ned i re-
daksjonen at vi ved årsskiftet overtok vervene som redak-
tører i Fortid.

God lesning! 

Noter

1 Benedictow, The Black Death 1346–1353: The Complete History, 
2004. Her har Benedictow samlet mer enn 100 studier om 
Svartedauden gjort de siste 40 årene. I tillegg har han basert 
seg på undersøkelser om hvordan pesten spredte seg og russisk 
krønikemateriale vestlige forskere tidligere forskere ikke har 
benyttet seg av.

2 For videre lesning om svartedauden og dens konsekvenser 

anbefales Benedictows The Black Death som er den mest 
omfattende boken om denne pestens historie.

3 Det finnes flere versjoner av sagnet, men den mest kjente 
er Andreas Fayes versjon i Norske Sagn fra 1833. Sagnet om 
Jostedalsrypa er et sagn. Undersøkelser har vist at det har vært 
dyrket jord i Jostedalen gjennom hele 1300-tallet. Den første til å 
slå fast at dette bare var et sagn var P.A. Munch.



Ingen Disneymoral  
i historikervirket

– et intervju med Synne Corell
Hanne Line HvaLby og Henriette MikkeLsen HoeL, Masterstudenter i Historie, universitetet i osLo

Synne Corells nytenkende doktorgradsavhandling, Krigens ettertid: Okkupasjonshisto-
rien i norske historiebøker, ble i 2011 utgitt i bokform. Her skriver hun om språkbruken 
i norske okkupasjonshistorieverk, og viser hvordan fremstillingene av krigen har berørt 
oppfattelsen av hva som er «ordentlig norsk».  I motsetning til de fleste andre historikere 
som har skrevet, og skriver, om krigen har hun ikke hatt som mål å vurdere kildene som 
mer eller mindre historiefaglig korrekte. Isteden har hun ønsket å vise hvordan tekstene i 
historiebøkene, skaper mening i seg selv.1
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Synne Corell har sitt daglige virke ved UiO og er 
prosjektleder for «Norgeshistorie på nett». En et-
termiddag i midten av januar, kledd i innlullende 

og mykt snøvær, besøkte vi henne der hun sitter i Blin-
dernveien 11. Det ble et møte med en åpen, sjenerøs, skarp 
og reflekterende historiker.

Hva var det som gjorde at du begynte å  
studere historie?
– På videregående likte jeg historie veldig godt, men kom i 
konflikt med historielæreren min. Jeg følte jeg ikke hadde 
fått helt uttelling, og fikk en litt hevngjerrig følelse – he 
he, jeg tenker det er en litt teit motivasjon – at «jeg skal 
vise deg», lissom! Men blant annet derfor begynte jeg å 
studere historie. Det hadde òg litt å gjøre med hvor jeg 
kom inn; det var opptak på fakultetene og ganske vanske-
lig å komme inn.

Fra jeg var liten av hadde jeg lyst til å bli haiforsker. 
Jeg var kjempeopptatt av vann, og der var disse vesenene, 
som vi visste så lite om. Det var med skrekkblanda fryd 
jeg tenkte på det. Og jeg likte å lese – at man likte å lese 
som liten tror jeg er felles for mange som ender opp med 
historie – derfor var jeg veldig glad i å gå på biblioteket. De 
bøkene jeg lånte mange ganger var de om haier og om livet 
i vannet. Og så begynte jeg å bevege meg over på spøkelser 
og overnaturlige ting.

Mitt forhold til havet – hva som finnes der, og som vi 
bare har begrensa adgang til – ligner kanskje litt på hva jeg 
tenker om fortid og muligheten til å finne ut noe om den. 
Og at spøkelser – jeg kan veldig mye om spøkelser – også er 
helt opplagt når man blir historiker. Jeg tror mange histori-
kere har lyst til å avfeie det med spøkelser. Men spøkelses-
historier handler jo helt faktisk om hvordan folk tenker at 
fortid henger igjen og kommer tilbake. Veldig mange spø-
kelseshistorier handler om uløste konflikter, og er sånn sett 
forestillinger om at disse henger igjen i semimateriell form.

Jeg syntes historie grunnfag var kjempevanskelig. Det 
var jo så svært: det var eldre-, nyere-, norsk- og verdenshis-
torie og alt! Jeg følte meg ikke spesielt sånn «dette hånd-
terer jeg», og var helt sikker på å stryke på eksamen. På 
mellomfag fikk vi et mer avgrensa område, og å møte teo-
riene og modellene gjorde at det ble morsommere. Jeg tok 
nasjonalisme og nasjonsbygging i Norge og Europa. Mo-
dellene på nasjonalisme viste hvordan den var vennlig og 
frigjørende først, og hvordan den ble aggressiv og eksklu-
derende utover på 1800-tallet. Det ble veldig inspirerende 
å ta det emnet etter at det hadde vært OL på Lillehammer. 
Her var det et emne som dekonstruerte nasjonen, som sa 
at alle mytene og selvgodheten vi hadde, var konstruksjo-
ner fra 1800-tallet. Det var formativt for meg.

Samtidig følte jeg ikke det var sikkert at jeg skulle gå 
videre. Så jeg har vært på universitetet som student med 
veldig mye ydmykhet. Det var systemet som gjennom ka-
rakterene skulle gi meg bekreftelse på å fortsette, og jeg 
har alltid følt meg som en gjennomsnittelig student.

I hovedfag begynte man å jobbe med kildene. Men jeg 

slet med hvordan jeg skulle skrive utkastet til de første ka-
pitelene. Da sa veilederen min Einhart Lorenz at: «Du må 
huske at du ikke skriver på steintavler». Han fikk meg til å 
forstå at tekstene mine var foranderlige. Han sendte meg 
tilbake i hvert fall to ganger etter at jeg hadde levert utkast. 
Jeg var veldig svimmel av det. Og så plutselig, så satt det.2

Når du leser teori- og metodebøker er det litt rart at 
ingen klarer å si hva du skal gjøre i den fasen der. Det er 
liksom bare magi. Akkurat det er litt fint, og litt skum-
melt. Så mye av det vi tenker er fagutøvelsen, det kommer 
ikke på resept. Vi snakker om historie som et håndverk 
vi lærer over tid. Jeg kan være litt skeptisk til den selvfor-
ståelsen, men jeg har jo erfart det sånn selv òg; at det er 
en slags modningsprosess. Jeg har undervist grupper, men 
ikke veileda noen, og det har jeg veldig lyst til å gjøre. Det 
hadde vært fint og spennende å få være med på, og se, den 
prosessen fra andre siden. Og så lurer jeg på om det er 
noen måter man kan gjøre det på, som gjør at det føles litt 
mindre svimlende og mystisk.

Når visste du at du virkelig ville satse på  
historie?
– Jeg gjorde det helt greit på hovedfag. Ryktet var at man 
måtte ha to blank eller bedre for å gå videre. Jeg gjorde det 
litt dårligere enn det. Da sank det i magen på meg. Men 
jeg tror ikke sensorene syntes det var et morsomt tema jeg 
hadde skrevet om. De ga meg følelsen av at det var ikke så 
interessant, at det var ikke så mye å prate om. Så det var 
skikkelig antiklimaks i forhold til hvor morsomt det var å 
skrive oppgaven, og hvor mye spennende jeg syntes jeg had-
de funnet ut. Da eksamen var slutt og sensorene spurte hva 
jeg hadde tenkt å gjøre den sommeren, så tenkte jeg: «Men 
livet mitt er jo slutt!! Hva jeg skal gjøre i sommer er helt 
betydningsløst!» Den følelsen satt i ganske lenge, og jeg følte 
meg misforstått. Men jeg tenkte også at «ja, ja, det var det.»

Men så, i et anfall av ikke-til-meg-å-være-besluttsomhet 
og-pågangsmot, sendte jeg en mail til Hallvard Tjelme-
land om å få være arkivassistent for ham. Og det slo han til 
på. Etter det spurte han om jeg hadde vurdert å gå videre. 
Så det gjorde jeg. Da startet en årelang prosess med å søke 
stipend, mens jeg jobbet i administrasjonen på universi-
tetet. Hver gang jeg fikk avslag tenkte jeg: «Skal jeg orke 
dette en gang til?» For det er innmari slitsomt – å gire seg 
opp og leve seg inn – og så blir det ikke noe av denne gan-
gen heller. Etter hvert avslag tenkte jeg at dette var kanskje 
siste gangen. Men så stod det noe i avisa – det kunne være 
om noe helt annet, livet i Egypt eller noe sånn – og så 
kjente jeg at det kilte i magen, og jeg tenkte: «Jeg kan ikke 
slutte nå.» Den gangen jeg bestemte meg for at dette var 
siste søknad, det var den gangen jeg fikk kvalifiseringssti-
pend for å utvikle et doktorgradprosjekt. Og så endte jeg 
opp med det som ble doktorgraden min.

Men dette skjønner jeg nå, at dette tar jo egentlig aldri 
slutt. Søknaden om doktorgradsstipend var bare begyn-
nelsen! For nå er det jo akkurat det samme, med søknader 
om eventuell post.doc stilling, og jeg fikk avslag fra fors- ➤
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kningsrådet nå til jul. Jeg kjente at dette har jeg gjort så 
mange ganger – jeg vet ikke hvor mange ganger jeg orker å 
søke og ikke få. Det gjelder nok mange. Det er veldig mye 
midlertidighet og korte engasjementer. Til en viss grad er 
det strukturelle ting, og universitetet har en politikk hvor 
de har veldig mye midlertidighet i forhold til mange andre 
felt i arbeidslivet. Det går an å reise spørsmålet på politisk 
nivå og diskutere ansettelsespolitikk og sånne ting. Men 
samtidig er det på individnivå et spørsmål om «hvor mye 
vil jeg dette? Og er jeg i en sånn situasjon – mht. boliglån 
og sånne ting – hvor jeg kan gjøre det?»

Jeg tror ikke moralen min er sånn Disney – at plutselig 
blir drømmene dine til virkelighet – men jeg liker historie 
så godt, og jo mer jeg holder på med historie jo mer liker jeg 
det. Det vil koste meg veldig mye å legge det på hylla nå.

Var det sånn at avslag og motgangen trigget 
motivasjonen din?
– Ja, på en måte. Men det kan bli sånn at man legger skyl-
da på andre: «de har ikke skjønt at prosjektet mitt er så 
godt.» Men jeg tror man må bli litt slik, som en forsvars-
mekanisme.

Med tanke på at historielæreren min på videregående 
ble en sånn motivasjon skulle man trodd, he he, at jeg er 
en personlighetstype som biter meg fast der andre prøver 
å riste meg av.

Jeg tror at det synes om man ikke har hjertet i det. Om 
gløden, nerven, ikke er der, så er det vanskelig å fortsette. 
Men mange kommer til et punkt hvor det er mer smerte 
enn glede i det, og hvor fast jobb har sine fordeler.

Du har sagt: «Jeg håper at det finnes mange 
måter å skrive historier som vi ikke har funnet  
opp enda.»3 Hva er det med skrive- og fram-
stillingsmåten i historie som kan være 
begrensende og problematisk?
– Det der ble liksom et slagord i tilknytning til «Krigens 
ettertid» høsten 2010. En veldig optimistisk vending jeg 
står for der. I avhandlinga siterer jeg en artikkel av Knut 
Kjeldstadli, som heter «Beyond Cultural History – A Re-
newed History of Society».4 Der diskuterer han den språk-
lige og den mentalitetshistoriske vendingen, og bruker bil-
det om gruvearbeiderens virkelighet. For gruvearbeideren 
er det ikke bare ideene og forestillingene, men den harde 
virkeligheten som gjelder, sier Kjeldstadli.

Jeg ville snu litt på det argumentet. Da jeg skrev om hva 
som skjedde med de norske jødene under krigen, møtte 
jeg sånne store, veldig fortetta substantiver, som ’arresta-
sjon’, og ’deportasjon’. Jeg tenkte at jeg som leser måtte 
bruke min egen forestillingsevne for å løse opp de ordene 
igjen, sånn at det jeg så da jeg leste de ordene var alle de 
menneskene som faktisk ble arrestert, og alle de mennes-
kene som arresterte dem. For å finne materialiteten, den 
fortidige hendelsen, måtte jeg dermed bryte opp språket 
i den historiske framstillingen. Å fokusere på språkbruk 
kan sånn sett også være en måte å hente tilbake virkelighe-

ten på. Da tenkte jeg, at er det noen måter å skrive de his-
toriene på som kamuflerer fortidige hendelser, mens det er 
andre som gjør de fortidige hendelsene mer tilgjengelige 
og synlige for oss?

For å sette det litt på spissen; jeg synes noe av disku-
sjonen om historie er litteratur eller ikke – hele Hayden 
White-problematikken – handler om at noen har veldig 
lyst til å si: «Hit, men ikke lenger. Historie er ikke bare 
litteratur.» Istedenfor så tenkte jeg at vi må jo bruke språ-
ket, men vi behøver ikke være fanga av det. Vi kan isteden 
oppøve vår bevissthet om hvordan vi bruker språket. Når 
vi bruker sånne fortetta substantiver som gjør at veldig mye 
blir borte, kan vi spørre oss om vi burde presisere mer inn-
gående hva det var som foregikk. I Espen Sørbys bok Kate, 
alltid vært i Norge, og i Jan Erik Volds Ruth Maiers dagbok, 
handler det om enkeltpersoner. Derfor beskrives det ak-
kurat hvordan de ble arrestert og hvilke politimenn som 
kom til dem. Så jeg tenker at språket er et verktøy: vi kan 
bruke det bevisst og ha et aktivt forhold til når vi fortetter, 
og når vi løser opp og forteller mange enkelthistorier. Da er 
ikke litteraturinnsikten truende, da er den en ressurs. Men 
alle skal ikke skrive likt, alle skal ikke skrive om enkeltper-
soner. Det er ikke det som er moralen min, men det er det 
med å tenke mer aktivt om hvordan man forteller. 

I «Norgeshistorie på nett» så tenker jeg på hvilke mu-
ligheter som ligger i å formidle historie på nett, og sette 
sammen historie og vinklinger – det kan være en ny måte 
å skrive på. Prosjektet er i startfasen, men jeg tenker at på 
nett kan man koble sammen temaer på andre måter enn 
man gjør på papir, og man kan kanskje jobbe mer aktivt 
med forholdet mellom de «store» og de «små» historiene. 
I kjølvannet av Knausgårds bøker har vi fått diskusjonen 
om det er roman eller ikke når man skriver om sitt eget 
liv. Knut Kjeldstadli har skrevet bok om besteforeldrene 
sine, og jeg vet at flere andre norske historikere skriver 
på familiehistorier nå. Selv har jeg tenkt til å skrive om 
besteforeldrene mine, som drev med kommunistisk mot-
standsarbeid under krigen. Jeg har lyst til å bruke det som 
en innfallsport til å si noe mer om fortellingen om krigen i 
norsk etterkrigstid. Det er ikke et unikt prosjekt. Men jeg 
tenker at det er interessant, at det er ikke bare på Knaus-
gård-siden denne utforskningen skjer.

Hva skiller historie fra andre fag?
– Det er et kjempevanskelig spørsmål. Jeg er ikke sikker. 
Jeg setter innmari pris på ting som blir skrevet av folk som 
ikke er faghistorikere. Jeg er tilbøyelig til å tenke litt sånn 
banalt, at så lenge det handler om fortid så er det historie, 
på en eller annen måte. Et kunstverk som handler om for-
tid kan få meg på en ny tanke. Holocaustforskningen som 
ikke har vært utført av faghistorikere, men av litteraturvi-
tere og folk fra estetiske fag, og som handler om minne, 
interesserer meg. Disse har gjort mye på hva de overleven-
de har fortalt, eller ikke fortalt, sine barn, og hvordan his-
torien lever videre og blir bearbeidet i litteratur og i kunst.

Så hva er det som gjør at noe blir historie – er det bare 
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hva faghistorikere driver med? Noen sier at det er problem-
stillingen, innfallsvinkelen, man jobber på med, som tilsier 
hvilket fagfelt man holder på med. Mange vil si at faghis-
torikerens primære bidrag i Holocaustforskningen er deres 
forskning på overgriperne, at det er med overgriperne alt 
starter. Uten dem, ikke noe Holocaust. At man kan se på 
ofrene og de jødiske erfaringene, men siden de hadde et be-
grensa arbeidsrom – de kunne bare handle i forhold til noe 
som ble gjort med dem – så er det nazistenes politikk, Hit-
lers motivasjon, om det var alminnelige menn eller gjen-
nomgående ideologisk motiverte forbrytelser og lignende, 
som liksom er kjernen i historien om Holocaust.

Det er så vanskelig å si noe allment om hva som er his-
torie. Norsk okkupasjonshistorie er det er mange journa-
lister og andre som har skrevet om – skal man regne det 
som historieskrivning? Noen vil da holde fast på at det 
bare er faghistorikerne som skriver historie, alle de andre 
skriver om historien. Det er mye makt i det spørsmålet, 
om hvem som er de ordentlige historikerne.

Men om du spør meg om hva som er forskjellen på oss 
og statsviterne – det er mange som velger å svare på spørs-
målet den veien – kan jeg si at vi ikke er så glad i teorier og 
modeller, eller at vi bruker dem annerledes. Det er det mer 
tradisjonelle svaret. Men i den delen av faget jeg operer i 
til vanlig er det ikke slik at jeg ofte støter på at sosiologene 
og statsviterne har beveget seg inn på mitt felt, eller at jeg 
henter teorier fra dem. Om jeg skal dra den leksa om hvor-
for historie er på HF og ikke på SV-fakultet, så kjenner jeg 
at dette er jeg lært opp til. Nettopp fordi vi driver med alt 
som er plassert i fortid, økonomisk historie og så videre, 
så låner og henter vi inn alle sammen fra andre fagfelt, og 
trenger noe som utgjør en faglig konsolidering. Det felles-
skapet vi har skapt oss er kanskje en av grunnene til at vi 
ikke diskuterer så mye teori internt, fordi det ville splitte 
oss. Så vi er mer opptatt med å si hva det er som skiller oss 
fra de andre. 

Erling Sandmos artikkel i Nytt Norsk Tidsskrift, «Hvor-
dan det egentlig var»,5 viser hvordan historikere har en 
tendens til å unngå å ta diskusjoner om store, teorietiske, 
vanskelige ting. Som narrativitet, som egentlig rokker 
fundamentalt med måten vi jobber på. Isteden gjør vi det 
til et redskap i boksen vår, en metodeting; «ja men vi kan 
skrive narrativ!» Den tradisjonelle måten å begrunne his-
toriefaget på har jeg derfor litt distanse til, fordi jeg ser det 
som en fortelling om hvorfor akkurat vi som er sammen, 
er sammen. Vi kunne vært sammen med andre, på vel-
dig mange måter, også på universitetet. Jeg tror vi kunne 
hatt mye å tjene på å jobbe mer med kulturhistorikerne for 
eksempel. Men det er kanskje fordi det er noe av det jeg 
synes er spennende.

Du har sagt at objektivitetsidealet for deg har 
vært et nøkkelpunkt i arbeidet med okkupa-
sjonshistorien.6 Bakgrunnen for hva du har 
skrevet om, har vel ikke sitt opphav i en ren 
objektiv nysgjerrighet? Det er mennesker i 

ytterpunktene i andre historiearbeider, som 
du har valgt å rette oppmerksomheten mot. 
For eksempel ofre for okkupasjonsmakten, 
tyskertøser, krigsbarna, nazisympatisører, 
og lignende. Har dette objektivitetsidealet 
dermed vært utfordrende?
– Vi har alle noen spørsmål som driver oss, den gnisten, 
som gjør at vi holder på med det vi gjør. Men vi skylder 
oss selv og leserne og alle som skal forholde seg til det vi 
produserer, å være så åpne som mulig om hvorfor vi har 
blitt dratt den veien, og hva vi tenker om premissene for 
arbeidet vi har gjort. Det synes jeg er mer viktig enn ob-
jektivitet, og nettopp det at det skal diskuteres etterpå.

Kanskje jeg synes det fordi jeg oppfatter okkupasjons-
historien som et felt hvor man enda er veldig opptatt av 
fakta: at ting faktisk skjedde, og om det skjedde 2. eller 3. 
oktober. Sannhetene står veldig steilt opp mot hverandre. 
Til og med de som kritiserer, som har nye agendaer og 
som vil se på nye grupper, også de vil diskutere på det 
nivået og være like faktaorienterte. I okkupasjonshistorien 
er det ingen postmoderne diskusjoner. Det folk vil vise er 
at noen har blitt urettferdig behandla, eller fortjener en 
plass innen det nasjonale heltebildet. Derfor ville jeg gjøre 
noe annet, vise noen andre problemer, vise at det går an å 
diskutere den kunnskapen de produserer. ■

Noter

1 Corell, Krigens ettertid, s. 2.
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When it comes to fabricating elaborate timekeeping sys-
tems the Maya reign supreme. They summed their days to 
20-day months, their months to scores of years that grew to 
ever expanding time loops of scores of scores of years (they 
probably originated their base-20 system from counting on 
the fingers and toes in the days before written numeracy).

The Maya carved their five digit («vigit» would be a more 
appropriate term) hierarchy of time’s multiples of 20 on 
monuments that proclaimed dynastic accomplishments 
– especially those that took place in periods ending in 
double or triple zeroes, like our decadal, centenary, or mil-
lennial years. Maya lords of number each carried a share 
of the burden of time, seeming to deposit the count at the 
feet of the viewer. They also wrote time’s numbers in their 
codices, or books of prophecy, each important date atten-
ded by a ritual to pay the debt to the gods for good health 
or a bountiful harvest. When all the vigits overturned, an 
era (or «creation») would end and a new one would take 
its place. 
Regardless of what the Maya script tells us about the nature 
of these multiple creations, some prophets of the modern 
world have seized upon the question of what will happen 
at the soon-to-arrive stroke of Maya midnight. They have 
created their own mythologies; but their newfound myths 
may tell us as much about ourselves as the ancient Maya.

For example, take the cover of Lawrence Joseph’s book 
Apocalypse 2012. It advertises that its interior will tell why 
the 2012 event will be «more tumultuous, catastrophic, 
and quite possibly revelatory than any other year in hu-
man history». Nail biters beware…! «It’ll make you think 
twice about your retirement plans», reads another enthusi-
astic endorsement.1 Geoff Stray is Y12’s encyclopedist. His 
ominous sounding website «Dire Gnosis» paves the fast 

track to understanding 2012: «it takes the most significant 
and fascinating parts of the 2012 puzzle and packs them 
into a bite-size package that today’s busy people can digest 
in their lunch breaks.»2

One latter day soothsayer, John Major Jenkins, proclaims 
that the starting date (the sun crosses the overhead posi-
tion in southern Maya latitudes about Aug 12) and the 
ending date (Dec 21 corresponds to the winter solstice) 
of the current creation offer clues that Maya sages delibe-
rately fixed the era to correspond to seminal astronomical 
events. Moreover, contends Jenkins, the winter solstice 
sun will cross the Milky Way’s equator at the position of 
the nuclear bulge in the vicinity of the constellations of 
Sagittarius and Scorpio, which mark the center of our Ga-
laxy, about the year 2012 (1980–2016 is the liberally tar-
geted window he quotes based on modern measurements). 
He insists that the Maya pegged the long count to this 
future sky event.3

To accomplish such a feat the Maya would need to have 
known about the precession of the equinoxes, the slow 
gyration of the earth’s axis about the pole of the ecliptic, 
which is responsible for the 26,000 year cycle of the mo-
vement of the marking points of the four seasons about 
the constellations of the zodiac. But then, reasons Jenkins, 
any civilization as adept as the Maya at juggling huge 
chunks of time and creating harmonious astronomical 
prediction tables, such as we find in the Maya codices, 
surely would have been capable of reckoning cosmic cycles 
of extraordinary duration.

In The End of Time: The Maya Mystery of 2012 (Univer-
sity Press of Colorado 2010) I deal with these claims from 
both the anthropological and astronomical perspectives. 

«Much Ado
About 2-0-1-2»
Excerpts from a lecture delivered at Alfred University, 27 Oct 2008. Draft 6 April 
2010. For The Colgate International. Printed with the author’s approval.

antHony F. aveni, russeLL CoLgate distinguisHed university ProFessor oF

astronoMy, antHroPoLogy, and native aMeriCan studies, CoLgate university 

On December 21 (or December 23), depending upon how you align their ancient calendar 
with ours, 2012, the odometer of Maya time known as the Long Count, will revert to zero 
and the cyclic count of 1,872,000 days (5128+ years) will begin anew. The current Maya era 
began on August 11 (or 13) 3114 BC.

➤
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In this limited space I shall address just one issue: why the 
appeal of 2012 prophecy to American pop culture?

America in particular has a long history of Judeo-Christi-
an Apocalypse forecasting. For example, the “burned-over 
district” of upstate New York was a hotbed of utopic ideo-
logies in the mid-19th century (Mormonism started there). 
One hundred thousand Millerites, Seventh Day Adven-
tists, anxiously awaited the «Blessed Hope», based on their 
leader William Miller’s biblically based calculations of the 
return of Christ slated for 22 Oct 1844. And most of us 
will remember the anticipated cosmic reclamation pro-
ject that attended the end-of-the millennium appearance 
(in 1997) of Comet Hale-Bopp, the return of the «alien 
mothership» that ended in suicide for 38 members of the 
Heaven’s Gate cult.

The idea that the Ages of Man are star fixed goes all the 
way back to the Greeks and the Chinese, but it experi-
enced its 20th century American resurgence in the publi-
cation of the controversial Hamlet’s Mill in the late 60’s. 
The idea seems to be that every time the equinox sun 
passes into a new constellation of the zodiac a change of 
direction in human culture takes place. Thus the sun in 
Taurus signaled the age of the Egyptians (recall the sun 
between the horns of the bull in Isis’ headdress as well as 
in Minoan architecture). The sun in Aries heralded the 
era of Babylon. Entry into Pisces (out of which it is still 
slowly meandering) constituted the era of Christ. On our 
time horizon the Age of Aquarius awaits us (the 5th Di-
mension who made that song from the musical «Hair» so 
popular might be distressed to learn that it won’t happen 
until about 2700 AD). Hamlet’s Mill spawned a panoply 
of pop publications pushing the idea that seminal turning 
points in this or that culture (including its demise) – the 
Etruscans, the Incas, the Babylonians, etc – happened at 
each of these stellar gateways. Today the Maya get their 
shot at nurturing the monomyth. It all sounds like pa-
blum for the passive, but who are these prophets of world 
alteration, really?

I think Y12ers are well intentioned people who want to 
see the world change. Aligned politically left they are ac-
tivists who seem bent on running their own cosmology. 
They are anti-science but they use and more often misuse 
scientific concepts. Consider this mouthful from Jose Ar-
güelles: 2012 would be the «most opportune time for us to 
reconnect with the heliotropic octaves in the solar activa-
ted electromagnetic field and lead to an upgrading of the 
light-life radiogenetic process.»4 2012 prophets are anti-
technology yet they proliferate on the internet. There’s a 
growing populist demand for a more complete disclosure 
of solar activity data from the scientists in charge – data 
vital to our health, warns Joseph. «The forces of scientific 
materialism have zealously guarded the portals to their 
domain, keeping in mind a singular goal; to maintain the 

myth of their ever-progressing technological superiority»,5 
writes Argüelles. Adds Jenkins, «western civilization ru-
les the globe through dominator forms of coercion and 
resource control.» But, he adds romantically, «our distant 
ancestors participated in a style of culture that is funda-
mentally antithetical to our own.»6

Historian Hillel Schwartz enumerates the different kinds 
of human experience that accompany the ends of centu-
ries, the loops of Western culture’s «big time», practically 
all of which are attached to the current Maya fin-de-siécle. 
These include a joyful insistence on the continuity of the 
generations despite turmoil and threats of impending 
disaster and chaos looming over our heads; the notion that 
a critical, calculable moment is upon us and that moment 
will open the door to global renewal; that such knowledge 
is encoded secretly in calendrical numerology and astro-
nomical conjunctions or convergences. Sometimes prog-
nosticators of the end of time appeal to perceived higher 
forms of knowledge such as the fourth dimension, out 
of body experiences, and visions of a future world. With 
the overturning of great cycles of time comes a polar shift 
from decay to rejuventation, from death to purification 
(here the apocalyptic view of Judeo-Christian Western 
history comes to mind). Finally, contends Schwartz, there 
are «strange stirrings of delight in the absolute fact that 
everything must be (on the verge of) falling apart for eve-
rything (at last) to come together.»7 

I would add to Schwartz’s list of characteristics of mille-
narian attitudes, that secret knowledge about time’s end is 
often thought to reside in artifacts or written records that 
emanate from afar – far away in space, such as knowledge 
possessed by alien civilizations, or far away in time, as for 
example in the predictions of Nostradamus, mysteries en-
coded in the Bible, or in ancient Egyptian or Maya script.

The pertinent question for the anthropologist in the con-
temporary Y12-mania is: Why do people persist in read-
ing history’s lessons out of context? Can it be they feel it 
unnecessary to understand the particulars of a culture so 
different from their own in order to capture a sense of his-
tory? If so, then we are not succeeding in teaching what 
we have learned. Why do people seek hidden messages 
enshrouded in mysterious codes – messages that contain 
profound knowledge that can radically alter their lives? 
Might they be disenchanted and dissatisfied with the pre-
sent course of human events?

One theory about ends-of-the world has it that cultures on 
the wane are those most likely to dream up doomsday sce-
narios, often to be followed by universal renewal. «What 
will happen to us?» seems to be the sort of question po-
sed by a reflexive culture, seemingly bereft of free will and 
disbelieving that people can play a role in affecting the 
future (the popular bumper sticker «Shit happens!» comes 
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to mind.) Ours is a techno-immersed, materially-oriented 
society, somewhat bewildered by where rational, empirical 
science might be taking us. I think this is why Jenkins’s 
and Argüelles’s explanations of the calculated Galactic 
endpoint of Maya time, with their precise mathematical 
and cosmic underpinnings, masquerade as science. Dis-
satisfied with attempts by establishment scholars to peer 
into the Maya ethos, they highjack science and use it to 
promote their own ends. 

I asked my good friend, the psychologist Belisa Vranich, 
about pop-culture’s love affair with things Galactic. She 
suggested that its all part of trying to tolerate the idea of 
things that are psychologically incomprehensible and con-
sequently threatening. How can our lives, our chemistry, 
ourselves, matter in such a vast domain? Perhaps we latch 
onto the Galactic concept in the vain hope that all that 
the infinite grandeur that constitutes our known universe 
might harbor some hidden meaning for us.

We desperately seek a better life. Bankrupt of imagination 
and unable to find spiritual answers to life’s big questions 
by searching our collective selves, we turn outward for 
answers, to imagined entities that lie at great distances in 
space or time – entities likely to be in possession of su-
perior knowledge by virtue of having attained spectacular 
feats of intellectual accomplishment that they have enco-
ded into the material record for future adepts to uncover. 
Yesterday’s Lost Tribes of Israel become today’s alien as-
tronauts. Since we can’t talk to ourselves perhaps we can 
talk to the other. Or perhaps the other has already spo-
ken to us. Maybe we haven’t listened hard enough. This 
is where the impending Y12 overturn fits into the picture.

«What will happen on that grand occasion when we fi-
nally make contact with beings from another planet?», a 
reputable astronomer who led project SETI (the Search for 
Extra Terrestrial Intelligence via signals acquired by radio 
telescopes) was asked. Because we can assume by virtue of 
their having communicated with us that their knowledge 
must be of a higher form, he answered, we will learn from 
them – how to harness and control vast energy resources, 
how to coexist peacefully:

I fully expect an alien civilization to bequeath us 
vast libraries of useful information, to do with 
as we wish. This «Encyclopedia Galactica» will 
create the potential for improvements in our lives 
that we cannot predict. During the Renaissance, 
rediscovered ancient texts and new knowledge 
flooded medieval Europe with the light of 
thought, wonder, creativity, experimentation, 
and exploration of the natural world. Another, 
even more stirring Renaissance will be fueled 
by the wealth of alien scientific, technical, and 
sociological information that awaits us.8

We will discover the secret of immortality! We will have a 
better life! We should expect nothing less from the ancient 
Maya than what we might anticipate from extraterrestrials!

At a recent workshop on Maya hieroglyphic writing, I as-
ked a Maya shaman in attendance «What can we expect in 
2012 when your long count calendar overturns?» He im-
mediately shot back «A new cycle will begin and we will 
learn to live in peace and harmony.» Will it happen? Well, 
we only need wait 1,515 (1,414) days to find out. Who 
knows? Maybe if we all work at it, something good will 
come out of the Y12 experience. In this spirit let me close 
by dedicating my talk to the bard himself, who reminds 
all of us that we might substitute a mirror for the telescope 
when he suggests that it isn’t the stars we ought turn to for 
answers, but rather ourselves. ■

Noter

1 Aveni, The End of Time, s. 5, 27.
2 Aveni, The End of Time, s. 16.
3 Aveni, The End of Time, s. 5.
4 Aveni, The End of Time, s. 17.
5 Aveni, The End of Time, s. 29.
6 Aveni, The End of Time, s. 29.
7 Aveni, The End of Time, s. 157.
8 Aveni, The End of Time, s. 158.
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Pompeiis undergang er et godt eksempel på en plutselig 
katastrofe. Var det antikke mennesket klar over den fore-
stående katastrofe, eller kom den som en uanmeldt tragisk 
hendelse? Hvorledes skjedde den og hvorledes reagerte 
de berørte umiddelbart før og under det dramatiske øy-
eblikk? Hvorledes reagerte de overlevende og hva gjorde 
det offentlige da ulykken var skjedd? Og hva med etterti-
den – ble katastrofen husket og minnet? 

Spørsmålene er mange, svarene ikke like lette å gi. Det 
historiske kildematerialet er meget begrenset, mange for-
klaringer må gjøres på grunnlag av arkeologiske observa-
sjoner og interpretasjoner, som beveger seg fra tørre fakta 
til vidløftige fantasier. Mange fantasier har dessuten slått 
så godt rot som sannhetsutsagn at de er vanskelige å luke 
ut. Utfordringene står i kø og vi mangler de typer data, 
som vi i dagens samfunn alltid møter under en naturka-
tastrofe: tall, statistikk og øyenvitneskildringer. Det eneste 
sikre vi har er en vulkan, Vesuv, et gjenoppdaget objekt, 
byen selv (sammen med byene Herkulaneum og Stabiae 
og de omkringliggende landområder med villaer og bon-
degårder), gjemt under tykke vulkanske aske- og lavalag, 
og vi har en dag og et år: 24. august 79 e.Kr. – skjønt 
denne datoen er ikke så sikker lenger; konsensusen blant 
forskerne har begynt å slå noen sprekker.

Forspill: Et ignorert varsel
Var pompeierne forberedt på det som skulle skje? Neppe 
– men de burde kanskje ha vært det. Romerske forfattere 
i senrepublikken og tidlig keisertid anså Vesuv som en ut-
dødd vulkan (Diodorus Siculus 4.21.5; Vitruvius, De ar-
chitectura 2.6.2, Strabo, Geographia 5.4.8),1 vel vitende om 
at den hadde vært aktiv i tidligere tider. Et stort utbrudd 
rundt 1800 år tidligere, bekreftet gjennom moderne ut-
gravninger, var glemt, og om det ikke var det, så var det 
blendet av mytenes forkludrende skjær, som, for eksempel, 
kunne fortelle at giganter nedkjempet av gudene slumret 
under aktive og hvilende vulkaner. Men hva de ikke visste 

var at jordskjelv i vulkanske områder som regel er et tegn 
på forestående utbrudd.

Landskapet rundt Vesuv, Campania, ligger på grensen 
mellom to tektoniske plater, den afrikanske og den eu-
roasiatiske, og var således ofte utsatt for jordskjelv. Et slikt 
skjelv, som varte i flere dager, rammet området den 5. fe-
bruar i år 62 e.Kr. Tacitus (Annales 15.22) skrev at Pompeii 
styrtet i grus, bekreftet av Seneca (Quaestiones naturales 
6.1.1-3, 27.1, 31), som brukte skjelvet som utgangspunkt 
for sine jordskjelvstudier (men døde før vulkanutbruddet 
i 79 e.Kr.); i tillegg ble Herkulaneum hårdt rammet, og 
selv i Neapolis raste mange private, men ingen offentlige 
bygninger sammen (underforstått at andre steder nærmere 
jordskjelvets episenter gjorde de det). Ingen av forfatterne 
opplevde jordskjelvet selv, og rykter har en tendens til å 
vokse i dramatikk jo fjernere man kommer fra åstedet i 
tid og rom. Men skal vi lese de to forfattere bokstavelig så 
burde jordskjelvet i intensitet ha ligget rundt verdien VIII 
på Mercallis skala: Omfattende skader på mange bygnin-
ger, sammenrasning av noen bygninger avhengig av deres 
egen stabilitet og konstruksjonsmåte. Noen områder av 
Pompeii ble faktisk så sterkt skadet at de siden ble lagt ut 
til større, private frukt- og grønnsakshaver.

I Pompeii, som antagelig ble sterkest rammet, flyktet 
folk ut på gaten, en gryende panikk meldte seg i befolk-
ningen: mens rystelsene gjorde bevegelse ustø, fløy noen 
rundt i villrede, andre ville tilbake til eget hus og redde 
verdisaker, gater ble stengt på grunn av sammenraste tak 
og vegger, redselsskrik og dødsjammer fylte byrommet. 
Hvor mange som døde er ukjent, det behøver ikke å ha 
vært mange.2 Uavhengig av antallet døde skjuler dødstal-
lene den virkelighet de overlevende opplevde etter skjel-
vet. Store deler av Pompeiis infrastruktur brøt sammen, 
kanskje også vannforsyningen ført via akvedukter inn til 
byen fra kilder innunder Vesuv; cisterner og brønner ble 
forurenset og matvareforsyningen var mangelfull, dels på 
grunn av vanskeligheter med å flytte store mengder varer 

Pompeiis undergang
– en katastrofe selv gudene ikke skulle ha ønsket!
J. rasMus brandt, ProFessor i arkeoLogi, universitet i osLo

Undergang er et ord som kan brukes i mange sammenhenger, fra det personlige til det 
universelle plan og den kan være langvarig eller kortvarig. Mens de langvarige fremstår 
som mangefasetterte historiske og/eller kulturelle prosesser med flere interpretasjonsniv-
åer, så er de kortvarige mer knyttet til øyeblikkelige katastrofer, ofte som følge av naturk-
reftenes spill. 



På tema 15

i et jordskjelvrammet landskap, dels fordi det ikke sto en 
organisasjon eller et hjelpeapparat klart til å rykke inn. 
Smittebærende sykdommer som difteri, tyfus og kolera, 
samt komplikasjoner ved skader har antagelig gjort et ster-
kere innhugg i befolkningen enn jordskjelvet selv. Det tok 
derfor lang tid å gjenoppbygge byen, for det meste gjort 
ved egne midler og innsatser.3 Mange flyttet fra byen for 
godt, noen nye flyttet inn, og en begynnende endring i 
byens boligstruktur kan anes.

Pompeii var derfor ennå en byggeplass 17 år senere da 
vulkanutbruddet kom. Mange offentlige bygninger var 
ennå ikke restaurerte, men noen var det takket være privat 
gavmildhet eller euergetisme. Kjent fra innskrifter mø-
ter vi den driftige forretningskvinnen, Venusprestinnen 
Eumachia, som etter sin manns død gjenreiste deler av 
søylegangen rundt Forum, for å understreke og styrke sin 
egen og sønnens sosiale posisjon. Ei heller skal glemmes 
den frigivne slaven Numerius Popidius Ampliatus, som 
investerte i sin sønns fremtid. Som frigiven slave i første 
generasjon hadde han ingen sosiale eller politiske klatre-
muligheter, men det gjaldt ikke den neste generasjon. Ved 
å gjenoppbygge den sammenfalte Isis-helligdommen fikk 
han valgt sin sønn, Numerius Popidius Celsinus, inn i by-
rådet, selv om sønnen var bare 6 år gammel!4

Det dramatiske øyeblikk: Flukt og gjemsel
Det finnes ingen samtidig øyenvitneskildring av Vesuvs 
utbrudd. Plinius d.y.’s to brev til Tacitus er skrevet 25 år 
senere på oppfordring fra historieskriveren selv; Tacitus 
ville vite mer om hvorledes onkelen, encyklopedieskri-
veren og admiralen Plinius d.e., som var stasjonert i flå-
tebasen Misenum, tvers over Napolibukten fra Pompeii, 
hadde dødd under utbruddet. Det første brevet er en hyl-
lest til onkelens minne, det andre en personlig opplevelse 
av det vulkanske askeregnet over Misenum. Brevene inne-
holder, som Plinius selv skriver, flyktige minner om hva 
som skjedde (Epistolae 6.20). Men i brevene finnes likevel 
meget informasjon, nyttig både for historikere, arkeologer, 
antropologer og vulkanologer. Og med deres tekstlige og 
fysiske observasjoner til hjelp kan vi nå begynne å danne 
oss et klarere bilde av det som skjedde.

Morgenen den 24. august (og la oss holde oss fortsatt til 
den datoen) 79 e.Kr. begynte som alle andre travle dager 
i Pompeii – allerede fra soloppgang var det liv i gatene, 
mindre enn vanlig og litt nervøst kanskje, siden de siste 
dagene hadde vært preget av jordrystelser med økende in-
tensitet.5 Ved 9-10 tiden kunne sees noen mindre røkskyer 
oppe rundt vulkanen og noe glødende lava som rant ned 
fjellsidene, men som snart stoppet. Kort etter middagslei-
tet kom den første eksplosjonen: proppen løsnet og opp fra 
Vesuv skjøt det opp en 32 km høy soppsky med vulkansk 
aske, pyroklasitsk materiale formet av bitte små lapilli og 
pimpsten, som i de neste timene regnet ned over landska-

pet, drevet av vinder særlig i sydøstlig retning mot Pom-
peii. Plinius d.e., vitenskapelig nysgjerrig, men også drevet 
av sin embedsstillings plikt, rigget til skip for å unnsette 
folk i nød. Her var skjedd noe større enn noe kjent litte-
rært verk eller manual hadde beskrevet. 

I tragediens sentrum slo panikken ned som en bombe. 
Folk løp i alle retninger og søkte skjul der de kunne, noen 
hjemme, andre inne i det lille overbygde lyriske teater 
(odeion) eller i gladiatorkasernen. Noen forsøkte å flyk-
te, men askeregnet var så tett at solens stråler slapp ikke 
igjennom, det var bekmørkt, vanskelig å puste og varmen 
uutholdelig – de første pompeiere fant sin død like uten-
for byporten. I løpet av tre timer var askelaget nådd en 
tykkelse på 40 cm og tak styrtet sammen, noen ble drept, 
andre fanget inne blant falne bygningsdeler. Plinius måtte 
styre vekk fra Pompeii og dro lenger ut i bukten til vennen 
Pomponianus i Stabiae, der han overnattet. Askeregnet 
fortsatte i 18 timer før det stilnet og hadde da på sitt meste 
nådd en tykkelse på over 2.8 m.

I mellomtiden, rett etter midnatt gikk Vesuv over i en ny 
fase: i rask rekkefølge spydde vulkanen ut seks strømmer 
med giftige, glovarme gasser som spredte seg med stor 
hastighet, etterfulgt av glødende lavamasser som rant 
ustoppelige nedover fjellsiden. En stor gruppe mennesker 
ble fanget inne i hvelvede rom nede ved Herkulaneums 
strand i den første bølgen, Pompeii unngikk både denne 

Bacchus med Vesuv i bakgrunnen. Utsnitt av larariumfreske, Casa del 
Centenario, Pompeii, 1. årh. e.Kr. Kilde: Wikimedia Commons (PD).
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og de to neste bølgene, selv om den tredje lavastrømmen 
nådde Pompeiis nordlige byporter. Ettersom askeregnet 
avtok forsøkte derfor flere å flykte ut av byen, men det var 
tungt å kjempe seg over de ennå varme og myke askela-
gene og flukten ble kortvarig. De fjerde og femte giftige 
gass-strømmene innhentet de flyktende og andre overle-
vende i Pompeii. De som ikke ble drept av gassen selv ble 
bokstavelig talt kokt til døde av dens intense varme. De er 
alle funnet ovenpå askelaget.

Situasjonen i Stabiae var noe bedre, men likevel sterkt 
foruroligende. Plinius ble vekket ut på natten og forsøkte å 
flykte med sine venner, men den askefulle luften fylte hans 
asmatiske lunger og han ble kvalt på vei mot havnen. Den 
sjette og siste gass- og lavastrømmen nådde både Pompeii og 
Stabiae. Nå var intet liv tilbake. Med denne siste lavastrøm-
men ble lokket lagt over Herkulaneum og skjulte byen full-
stendig for ettertiden under 20 meter tykke vulkan- og ut-
raste leirlag. I Pompeii stakk ennå noen husrester opp over 
aske- og lavalaget, men da ut på morgensiden Vesuvs raseri 
stilnet var det frodige campanske landskapet, hyllet av alle 
for sin skjønnhet, forvandlet til en rykende aske- og lavaør-
ken, og kystlinjen var flyttet flere hundre meter lenger ut. 
Det var et uvirkelig landskap uten faste kjennetegn.6 

Litt statistikk: Et virtuelt regnskap
For å forstå omfanget av ødeleggelsene ønsker vi, som mo-
derne mennesker, noen tall på bordet. Hvor mange bodde 

det i Pompeii da utbruddet kom og hvor mange omkom? 
Det første er det like vanskelig å svare på som det andre, 
siden ingen antikke kilder oppgir tall, ei heller finnes det 
noen entydige kriterier for hvorledes man skal beregne en 
befolkningsmengde i et antikt samfunn. Dessuten, Pom-
peiis befolkning utgjorde bare en liten del av alle dem som 
bodde i området berørt av vulkanutbruddet.

Avhengig av utgangspunktet for beregningene, det være 
seg om det gjelder størrelsen på Pompeiis amfiteater, an-
tall utgravde hus og soverom, eller byens totale størrelse, 
multiplisert med forskjellige koeffisienter for bredde på sit-
teplasser eller mennesker pr. rom eller pr. ha., så varierer 
tallene fra ca. 6.400 til 30.000 innbyggere. Tendensen de 
senere år har vært å skru folketallet ned mot ca. 10.000 
innbyggere i 79 e.Kr, men hvor mange av disse som var 
igjen i byen da utbruddet kom blir ren gjetning.

Når det gjelder de døde i utbruddet har vi litt mer hånd-
gripelige tall. En spesiell utgravningsteknikk utviklet på 
1800-tallet i Pompeii har vært å fylle med gips (nå silikon) 
tomrom støtt på under utgravningene; på den måten fikk 
man en avstøpning av det som hadde skapt tomrommet. 
Avstøpninger av forulykkede mennesker ga dermed noen 
håndfaste tall. Disse er så blitt sammenholdt med forholdet 
mellom utgravd og uutgravd område – slik ble for over hun-
dre år siden tallet på menneskelige ofre stipulert til 2000, et 
tall som har vandret rundt i litteraturen både som tallet for 
individer virkelig funnet og som tallet på alle antatte døde. 

Kart over den utgravde delen av Pompeii. Kilde: Wikimedia Commons (PD).
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Nye, detaljerte gjennomganger av gamle utgravningsjo-
urnaler i tillegg til gipsavstøpte døde fysisk registrert har 
brakt tallet på funne lik i Pompeii og i byens umiddelbare 
omegn ned til ca. 1.150. Men ennå ligger en tredjedel av 
byen uutgravd, og omgivelsene utenfor byen er bare så vidt 
berørt. Antallet døde har derfor vært langt høyere.7

Det totale antall døde under utbruddet vil vi aldri få vite, 
ei heller hvor mange som ble fysisk berørt i periferien for 
askenedfallet og gass- og lavastrømmene. De overlevende 
har, som ved jordskjelv, vært sterkt utsatt for pest, og smitt-
bare sykdommer og luftveislidelser har i de etterfølgende år 
sendt mange for tidlig i graven. Men byer som lå i ytterkan-
ten, som Neapolis og Puteoli, har overlevd, og det er få spor 
i det eksisterende historiske og arkeologiske materiale som 
tyder på en periode med sterkt nedsatt økonomisk aktivitet. 
Den viktige kornflåten fra Nord-Afrika, viktig for å fylle 
sultne maver i Roma, fortsatte å losse kornet i Puteoli, der 
det ble lastet om på mindre kystbåter og sendt nordover.8

Død, varsler og overtro:  
Spørsmål om liv og overlevelse
Avstøpningene av de tragisk forulykkede pompeianere gir 
ikke bare et tall til dødsstatistikken, de forteller også dra-
matiske historier om kampen for å overleve; ut i fra deres 
stillinger er det mulig å fastslå om de ble drept av falne 
bygningsrester, kvelning av giftgasser eller intens opphe-
ting. Avstøpningene gir også et bilde på hva innbyggerne 
hadde på seg i dødsøyeblikket – tykke kapper og hatter 
er neppe et tegn på at utbruddet skjedde vinterstid, som 
noen hevder, heller at folk har forsøkt å beskytte krop-
pen mot askeregnet. Plinius d.y (6.16.16) forteller at folk 
under flukten bandt puter på hodet. Noen hadde ikke 
rukket å få med seg noe på sin flukt eller i sitt skjulested, 
andre hadde med seg mynter og smykker, andre igjen en 

liten Fortuna-figurin eller en fallos-amulett. De to siste 
gjenstander hadde begge en beskyttende virkning, men 
de var neppe tatt med kun på grunn av den overhengende 
dødsfare; de var en del av mange pompeieres faste lom-
meinnhold for å kunne hjelpe eieren under livets mange 
daglige beslutninger og farer.

Men hvor mange trodde på disse i dødens øyeblikk? Un-
der Plinius d.y.’s og morens flukt fra Misenum lød rede-
selsskrikene gjennom den mørklagte dagen – redselen var 
så sterk at noen i frykt for å dø ba om å få dø, andre hevet 
hendene mot gudene, mens andre ikke trodde at det fantes 
noen guder og at dette var jordens siste og evigvarende 
natt (6.20.14-15). 

Petronius (Satyricon 17) forteller at i Campania var det var 
lettere å finne en avbildning av en gud enn et menneske. 
Gudebilder finnes da også i alle former og materialer fra 
overstore bronse- og mamorstatuer til små terrkottafiguri-
ner, i byens religiøse, så vel som offentlige og private rom, 
venerert på bilder, men også fremstilt i aktive i handlin-
ger. Martial (Epigrammaton 4.44) lovpriser Bacchus, Ve-
nus og Herkules i dette landskap – Bacchus som giveren 
av områdets gode vin, høyt verdsatt i Roma, Venus som 
Pompeiis beskytter, og Herkules, som på sine vandrin-
ger passerte her, bekjempet gigantene og senere ga navn 
til Herkulaneum. Gudenes rolle var å beskytte og støtte 
mennesker og samfunn, menneskenes oppgave var gjen-
nom offerhandlinger og tilbedelse å sørge for at gudene 
var fornøyde. Krisesituasjoner oppsto når gudene ikke var 
det. De kan ikke ha vært fornøyde den dagen vulkanut-
bruddet kom. 

Pompeierne forventet seg neppe et utbrudd fra den dor-
mende vulkan, men som dyktige lesere av varsler – det 
være seg av fuglers flukt eller i offerdyrs innvoller – har de 

Forum i Pompeii. Templet til Jupiter og Juno i midten, med Vesuv ruvende i bakgrunnen. Fotograf: Mali Kristine Lunde
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helt sikkert skjønt at noe var på gang. De ville ha notert 
endringer i dyrs adferdsmønstre, et velkjent forvarsel ved 
forestående naturkatastrofer, og behørige forholdsregler 
ble tatt. Dio Cassius (66.22) forteller at enorme giganter 
for gjennom landskapet før utbruddet; det er nok heller et 
jærtegn vokst frem i ettertid i sammenheng med eldre my-
ter om giganter og vulkaner. Noen, med jordskjelvet i 62 
e.Kr. friskt i minnet, forventet nye kraftige skjelv og stolte 
mer på egne krefter enn gudenes; de forlot byen. Mange 
ble igjen bundet av eiendom eller arbeid; om de bekymret 
seg søkte de guddommelige løsninger. Men det var ikke 
alle som tilla gudene ansvaret for jordrystelser, flere prøvde 
å gi dem en naturlig forklaring.9 

Utgravningsrapporten fra 1765 forteller at da Isis-templet 
ble avdekket, ble det funnet rester etter det siste dyreof-
fer på templets alter – og i et av helligdommens bakvæ-
relser ble det funnet et skjelett ved siden av en tallerken 
med fisk, antatt å ha vært den avdødes siste måltid.10 Hvis 
utgraverne på 1700-tallet virkelig fant brente dyreben på 
Isis-alteret, så kan dette bety at et siste forsøk var blitt gjort 
for å påkalle gudinnens hjelp mot de brummende gigan-
ter, som gudene under kampene mot dem i en fjern fortid 
hadde gjemt under vulkanske fjell.

En tilsvarende handling finnes på et relieff i Caecilius Iu-
cundus’ hus (V.1.26), på basen som bar det lille lararium 
– alteret for husgudene – innenfor hoveddøren.11 Der er 
fremstilt en scene som antagelig går tilbake på jordskjel-
vet i 62 e.Kr.: I venstre ende sees, tydelig preget av jor-
drystelsene, et tempel på skakke med to rytterstatuer på 
og der rytternes hilsningsgest minner mer om en rodeo-
cowboys forsøk på å bli sittende på hesten. Det må være 
byens hovedtempel på Forum, templet for den romerske 
statsguden Jupiter. Til venstre sees portbygningen som le-
det trafikken inn på torvet. I høyre ende står et alter og en 
offertjener fører frem en okse som skal ofres; hele scenen 
er flankert av gjenstander som benyttes under offerritua-
let. En dramatisk hendelse krevde et offer for å blidgjøre 
gudene – noe vi litt senere skal finne ennå et eksempel på.

Ofringer etterlater sjelden arkeologiske spor som kan 
knyttes til en tidfestet handling og hendelse. Disse to ek-
sempler er derfor unike og gir et lite innblikk i noen av de 
forholdsregler som pompeierne kan ha tatt. Bare én inn-
skrift fra Pompeii kan muligens knyttes til en forutanelse 
om det som skulle skje. Gjemt inne i et av byens hus står 
det risset inn på en husvegg: Sodoma. Gomorra. Navnene 
henspiller på de to syndens byer i Det gamle testamente 
som ble ødelagt av Guds vrede. Var dette en jøde, som ut-
trykte et varsel kort tid før utbruddet, konstaterte at dette 
var Guds straff i det dramatiske øyeblikk, eller var det et 
uttrykk for et ønske for denne syndens by der prostitusjon 
florerte og vegger og monumenter var fylt med innskrifter 
og bilder som mange i form av prislister tilbød alle slags 
seksuelle tjenester?12

Dagen derpå:  
Plyndringer, hjelp og konsekvenser
Herkulaneum ble fullstendig begravd; i Pompeii stakk 
noen husvegger opp over askelagene. De ga tegn til hvor 
byen hadde ligget og mulighet for overlevende til å søke sin 
egen bolig på jakt etter private eiendeler, men de var også 
til hjelp for samfunnets sjakaler som her så en mulighet til 
å plyndre herreløs rikdom på kort tid. Flere steder i byen 
finnes hull i veggene etter tunneler gravd for å komme til 
bygningene. Men det var ikke en ufarlig lek – noen ranere 
ble fanget i sitt eget nett og døde, begravd av sammenraste 
tunneler. Funn av løsøre og verdisaker er derfor færre enn 
forventet. Men ikke alle tomme hus kan forklares ut fra 
dette – de står heller som nakne vidnesbyrd på den første 
fluktstrømmen ut av byen, før utbruddet kom. 

Nyheten om utbruddet spredte seg fort til Roma. Keiser 
Vespasian var død og hans eldste sønn Titus nettopp pro-
klamert keiser. Sueton (Titus 8.3) forteller at keiseren ikke 
bare opptrådte som en bekymret leder, men også med en 
fars dype kjærlighet, det være seg både i form av meldinger 
om medfølelse og i form av økonomisk hjelp der han ga alt 
han kunne. Han nedsatte også en komité av senatorer til å 
gjenoppbygge Campania; i den forbindelse ble inntektene 
fra all den eiendom som hadde mistet sine rettslige eiere 
brukt til fornyelse av de overlevende byer. Disse eiendom-
mene ville ellers ha tilfalt keiseren. Dio Cassius (66.24.1, 
3-4) legger til at keiseren var selv på befaring i Campania, 
da han fikk nyheter om at Roma sto under brann (i år 80 
e.Kr.) og vendte sporenstreks tilbake til sin residensby.

Disse to hendelser i starten på Titus’ regjeringstid ble følt 
så uhellsvangre at noe måtte gjøres – var det Titus’ øde-
leggelse av Jerusalem i år 70 e.Kr. som spøkte i kulissene? 
Mynter ble preget med pulvinaria, eller hellige liggeben-
ker for gudene, på baksiden. Benkene var assosiert med 
supplicatio og lectisternium-seremonier, det vil si fester for å 
blidgjøre gudene, fester som antagelig ble avholdt i Roma. 
På myntene vises disse som en tordenkile (med referanse 
til Jupiter) eller en hjelm (Minerva) på en drapert benk, 
en delfin på et anker (Neptun), en trefot med en krans 
og en delfin (Apollon), et brennende alter (Vesta), eller 
som kornaks på en trone (Ceres). Vi skal ikke utelukke at 
lignende fester kan ha blitt avholdt i Campania blant de 
overlevende, men om dem forteller våre kilder intet.

Utover dette er det bare et par innskrifter som kan for-
telle oss mer om hva hjelpen bestod i. I både Neapolis og 
Sorrentum lot keiseren i 80–81 e.Kr. gjenoppbygge noen 
uidentifiserte bygninger, og året etter restaurerte den nye 
keiser, Domitian, Titus’ bror, teateret i byen Nuceria Al-
faterna syd for Pompeii. Ingen av innskriftene nevner 
vulkanutbrudd, men at bygningene var blitt ødelagt av 
jordskjelv. Det er derfor litt usikkert om jordskjelvet kan 
knyttes til et som fulgte med utbruddet, eller om bygnin-
gene fremdeles lå som ruiner etter skjelvet i 62 e.Kr..13 Inn-
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skrifter som henviser til keiserlig bistand ute i provinsene 
er meget sjeldne – det at vi finner tre, i hver sin by fra 
samme tid, kan være et lite tegn på den økonomiske hjelp 
som kom fra sentralt hold til gjenoppbygning av Cam-
pania. Normalt tok de enkelte samfunn selv økonomisk 
ansvar for gjenoppbygging etter naturkatastrofer.

Funnene i Pompeii og Herkulaneum forteller en drama-
tisk og sjelsrystende historie. Vi kommer inn på mange si-
der av livet før katastrofen og den tragedie som møtte store 
deler av befolkningen i området. Men hvem var de? Kjønn 
og alder på de døde kan identifiseres, men ikke deres so-
siale posisjon. Det er dog grunn til å tro at katastrofen 
rammet alle lag av folket. Vi kjenner bare navnet på en av 
de døde: Agrippa, sønn av Antonius Felix og Drusilla, en 
etterkommer etter Augustus’ general med samme navn. 
Det er den jødiske historiker Josephus som forteller dette 
(Antiquitates Judaicae 20.143-144). Han lover å fortelle 
hvordan senere i teksten, men glemte det, dessverre.

Men hvorledes gikk det med vår Numerius Popidius Cel-
sinus, seksåringen, som ble opptatt blant byrådsmedlem-
mene – overlevde han Vesuv-utbruddet? I Nord-Spania 
er det funnet en gravsten med innskriften: Til Nume-
rius Popidius Celsinus’ skygger, byrådsmedlem, velgjører. 
Quintus Cecilius, hans sønn, satte opp gravstenen.14 Hvis 
dette er samme mann, kan det bety at vår Numerius i 

Pompei var blant de lykkelige som slapp levende fra Ve-
suv-utbruddet. Han flyktet fra Napoli-området og bosat-
te seg i Spania – kanskje fordi familien gjennom handel 
allerede hadde gode forbindelser der? Og det ser ut til at 
han på sitt nye hjemsted har fått beholde standen som 
byrådsmedlem, den faren kjøpte ham ved å betale gjen-
oppbygningen av Isis-templet. For vår venn gjorde faren 
en god investering!

Etterspill: Glemsel og gjenoppstandelse
Hva skjedde med området etter utbruddet? Store deler av 
det fruktbare Campania var blitt en ørken. Men der natu-
ren ødelegger, gjenvinner den også. Hvor lang tid det har 
tatt for området å bli økonomisk lønnsomt er det umulig 
å si. Utbruddet brøt alle veiforbindelser i området – disse 
var de første til å bli gjenopprettet og med dem har gradvis 
en bebyggelse reist seg, men ingen nye byer.

I våre antikke kilder finnes ingen flere fortellinger. Cam-
pania Felix og de moderne historiske analyser av området 
er like fraværende som landskapet var goldt. Områdene 
syd for Pompeii gikk inn i en økonomisk krise, og mange 
av de flotte villaer som preget kysten rundt Sorrentohalv-
øya ble i løpet av de neste par generasjoner fraflyttet. Det 
er først i senantikken at det vulkanrammede området be-
gynte å nevnes igjen i de samtidige skrifter.

Isis-templet i Pompeii. Fotograf: Mali Kristine Lunde
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Bortsett fra Plinius d.y. har ingen samtidig forfatter for-
søkte å forevige katastrofen i ord. Den overgikk fullsten-
dig den menneskelige fantasi. Bare i en mer skjult litterær 
sjanger, i en samling sibyllinske orakler der Sibyllen forut-
ser flere kongedømmers oppgang og fall, også Romas, har 
en annen jøde kort etter utbruddet gjort en kort, profetisk 
tilføyelse, tydelig preget av den virkelige hendelse: ”Når 
ilden som unnslipper Italias brustne jord når den åpne 
himmel, vil den brenne mange byer og drepe mange men-
nesker; den vide himmel vil ble full av aske mens dråper 
farvet som oker faller. Kjenn da himmelens guders vrede, 
fordi de vil ødelegge de ydmykes uskyldige stamme.”15

Vesuv fortsatte med nye utbrudd og var ingen trygg nabo, 
men ingen utbrudd nådde intensiteten i 79 e.Kr. – nær-
mest har kanskje vært det i 472, da Konstantinopel skal ha 
opplevd askenedfall fra vulkanen, og det i 1631 da rundt 
3.000 mennesker døde. 

I 1738 ble Herkulaneum oppdaget under tilfeldige gra-
vearbeider, 10 år senere begynte utgravninger i Pompeii. 
Med disse startet en ny historie for de antikke byer. De er 
nå blitt et internasjonalt, vitenskapelig laboratorium for 
studiet av det antikke romerske samfunn og en viktig kilde 
for å forstå bedre hvilke konsekvenser en naturkatastrofe 
av ufattbar størrelse har hatt for samfunn og mennesker. 
Martial (Epigrammaton 4.44) oppsummerer kanskje best 
hvilke dimensjoner vi her har stått overfor når han etter å 
ha lovprist landskapet og fremhevet dets guder Bacchus, 
Venus og Herkules tilføyer: «Alt ligger begravd i flammer 
og trist aske: og de høye guder kunne ha ønsket at dette 
ikke hadde blitt tillatt dem!» ■

Noter

1 For en sammenstilling av de skriftelige kilder i forbindelse med 
Vesuv og utbruddet, se senest Cooley & Cooley, Pompeii.

2 Seneca, Quaestiones naturales 6.1.3, 27.1 forteller i stedet at flere 
hundre sauer omkom!

3 To innskrifter (Catalogo 1989, s. 140–141.2-3) viser at keiser 
Vespasian i 76 e.Kr. (14 år etter jordskjelvet) fikk restaurert to 
offentlige bygninger i Herkulaneum, et av dem et Magna Mater 
tempel.

4 Cooley & Cooley, Pompeii, s. 31.C5. – Den normale aldersgrense 
for et byrådsmedlem var 25 år.

5 Plinius d.y., Epistolae 6.20.2.
6 For en mer detaljert beskrivelse, see Sigurdsson et al., 

«Eruption» og Cooley, Pompeii, s. 36–49.
7 For en oppsummering av disse diskusjonene, se Lazer, 

Resurrecting Pompeii, s. 70–78.
8 Om denne trafikken, se Brandt, «Warehouse».
9 Seneca i Quaestiones naturales var en av dem og står frem til 

79 e.Kr. for enden av en tradisjon som han selv førte tilbake til 
Thales fra Milet (6.6.1) i det tidlige 6. årh. f.Kr.

10 Lazer, Resurrecting Pompeii, s. 66.
11 Cooley & Cooley, Pompeii, s. 29–30.C2.
12 Om «syndens» Pompeii, se Brandt, «Før meg til Pompeii».
13 Se Catalogo 1989, s. 141–143.5-7.
14 Cooley, Pompeii, s. 50–51.
15 Oracula Sibyllina  4.130–136.
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Romersivilisasjonen
Det er bred enighet om at Romerriket var preget av både 
intensivt jordbruk, høy folketetthet og høy grad av urba-
nisering og spesialisering. Disse faktorene henger nøye 
sammen: jordbruk gir grunnlaget for økt folketetthet, og 
dermed urbanisering, mens både urbanisering og jord-
bruk henger sammen med spesialisering, særlig fordi det 
er spesialisert jordbruk som gir grunnlag for den folketet-
theta vi ser i Romerriket. Ward-Perkins oppsummerer 
dette i ei setning: Han mener «ecomonic complexity» 
sannsynligvis «increased production of food, and there-
fore the number of people the land could feed.» Årsakene 
til dette ligger i rikets natur: Fred og sikkerhet ga ideelle 
vilkår for økonomisk vekst, og romerstaten vedlikeholdt 
den infrastrukturen og den felles myntenheten som gjorde 
denne handelen mulig. Under slike vilkår var det lett å 
bedrive handel både til lands og til vanns, Ward-Perkins 
nevner «a network of merchants and traders».3

Med en gang vi går inn i tidlig middelalder, blir funn av 
koppermynt plutselig svært sjeldne: I Britannia, der dette 
er tydeligst, er det funnet relativt mange mynter på en-
kle boplasser fra 300-tallet, men ingen fra Tintagel på 
400–500-tallet. Dette var et maktsentrum, og at det ikke 
er gjort slike funn der tyder på at myntene hadde sluttet 
å spille noen rolle i økonomien. Sjøl om dette er mindre 
markert i middelhavsområdet, er det der også en tydelig 
nedgang i myntfunn.4 Dette tyder videre på en nedgang i

handelen, med negative følger for folketettheten: Uten in-
ternasjonale og regionale markeder måtte innbyggere, sær-
lig i ulendte terreng, gå tilbake til et mer blandet jordbruk, 
som var mindre effektivt. Dermed måtte også folketallet 
falle. Ett eksempel på virkningen av blandet jordbruk er 
størrelsen på storfe: etter Romerrikets fall ser det ut til at 
disse «krympet» tilbake til den størrelsen de hadde i jern-
alderen. Antallet folk som bodde i byer ser også ut til å ha 
sunket dramatisk.5

Ward-Perkins legger størst vekt på sivilisasjonens frukter, 
det vil si virkningene av spesialisering i den materielle kul-
turen, men også i den intellektuelle kulturen, hva gjelder 
spredning av skrivekyndighet. Særlig fokuserer han på at 
keramikk var helt sentralt for matlaging og oppbevaring i 
romersk tid, samt for varebytte.6 Romersk keramikk har 
tre særtrekk: høy kvalitet og standardisering, kvantitet 
(potteskår dukker opp overalt i arkeologiske utgravninger 
i middelhavsområdet), og stor spredning, både geografisk 
og sosialt.7 Arkeologien sier oss også noe om hvor disse 
keramikkgjenstandene ble til. En vesentlig del av den 
romerske keramikkproduksjonen var «industriell» mas-
seproduksjon i store verksteder. Et eksempel på dette er 
det store verkstedet i La Grafesenque i sør-Gallia; skår av 
gjenstander herfra er funnet i stort antall over hele Vestro-
merriket, og det finnes til og med et par eksempler i Ger-
mania, utenfor limes.8

Det romerske rikets 
nedgang og fall 
sett fra et økonomisk perspektiv
asLak kitteLsen, Masterstudent i Historie, universitetet i osLo

Doktor Bryan Ward-Perkins ved Trinity College, Universitetet i Oxford, skrev i 2005 boka 
The Fall of Rome and the End of Civilization. I denne boka hevder han at «[t]he end of 
the Roman West (…) destroyed a complex civilization, throwing the inhabitants of the 
West back to a standard of living typical of prehistoric times».1 Jeg redegjør her for Ward-
Perkins’ syn på sivilisasjonens kollaps, og ser på om det kan sies at Vestromerriket virkelig 
gikk ned i levestandard til det nivået de hadde hatt i forhistorisk tid. Dessuten skal jeg se 
på hvorvidt, og i hvilken grad, man kan snakke om kontinuitet fra Romerriket til i dag. 
Østromerriket (Bysants) og området utenfor limes (grensa) drøftes her i liten grad. Jeg 
definerer begrepet «sivilisasjon» som et samfunn kjennetegnet av folketetthet, intensivt 
jordbruk, urbanisering og spesialisering eller arbeidsdeling, og den utviklinga av materi-
ell og intellektuell kultur sistnevnte legger til rette for. Denne stemmer godt overens med 
Ward-Perkins’ definisjon av sivilisasjon som «complex societies and what they produce».2

➤
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En annen type arkeologisk funn som er svært vanlig, er 
taktegl. I Italia blir disse funnet til og med ved svært enkle 
bygg, de som klassifiseres som «skur», og ved bygg som stal-
ler og fjøs. Dette er av betydning fordi slik taktegl gir bedre 
beskyttelse mot vær, insekter og brann enn alternativene. 
Ward-Perkins mener også at ettersom keramikk av god 
kvalitet kunne ende opp i ringe bondehushold, er det ikke 
usannsynlig at også andre varer, for eksempel av tøy, lær, 
glass og metall, også kunne gjøre det. Han har imidlertid 
ikke noen tilsvarende bevismengde for dette. Det er like-
vel verdt å merke seg at forurensningsnivået i atmosfæren 
(målt i islag på Grønland) steg kraftig i romersk tid, for så 
å falle tilbake igjen etter Vestromerrikets fall. Dette setter 
han i mulig sammenheng med metallarbeid i Romerriket.9

Romersivilisasjonens undergang
Etter at Roma falt forsvant det meste av keramikkproduk-
sjon. Luksusvarer fortsatte å bli produsert, men det brede 
markedet forsvant helt. I Britannia ser industrien ut til å 
ha forsvunnet som sådan, og det meste av det som finnes 
av keramikk er ganske primitivt, mens det i noen grad 
overlevde lenger sør: for eksempel fortsatte afrikanerne 
å eksportere sin karakteristiske keramikk, om enn i mer 
begrenset grad. Likeledes i byggeskikk ser vi nedgang i 
teknikk og håndverk: Også denne forsvant helt i Britan-
nia, og forble i sterkt redusert form i middelhavsområdet. 

Dette gjaldt ikke bare taktegl, men også bygging i stein. 
Både dette og keramikkproduksjonen ble dessuten be-
grenset til de øvre lag av samfunnet.10

Ifølge Ward-Perkins ser vi altså «a remarkable qualitative 
change, with the disappearance of entire industries and 
commercial networks.» Han sporer dette også ved andre, 
kanskje mer elitepregede ting: Sjøl om kirker fremdeles ble 
bygd i mer «permanente» materialer som stein og murstein 
både i Italia og Spania, er det påfallende hvor små kirkene 
er. I tillegg gikk badene, som hadde «piped water and un-
derfloor heating» ut av bruk.11 Noe annet ville kanskje vært 
rart, sett i sammenheng med nedgangen i byggteknikk.

Sivilisasjoner med høy grad av spesialisering forbindes 
også med utbredt bruk av skrift som forutsetning for både 
intellektuelle sysler og administrasjon. Det er ingen over-
raskelse at skrift var av betydning i Romerriket, ikke bare 
i forbindelse med administrasjon, men også i forbindelse 
med handel, noe som er dokumentert blant annet av inn-
skrifter på potteskår. Nå er det ingen grunn til å anta at 
alfabetisme var allment utbredt; faktisk var det status å bli 
avbildet med de romerske motstykkene til penn og papir, 
noe for eksempel et kjent portrett fra Pompeii vitner om. 
Ward-Perkins’ anslag om skriveferdigheter der spenner 
fra ti til tredve prosent. Imidlertid oppviser Pompeii også 
en stor mengde funn av grafitti, noe som viser at skrift 

De antoninske badene i ruinene av Karthago, Tunisia. Provinsen Afrika var en av de rikeste i Vestromerriket, og Karthago den nest største byen 
etter Roma. Kilde: Institute for the Study of the Ancient World, via Wikimedia Commons. Fotograf: Graham Claytor (CC-BY-2.0).
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kunne brukes også i vulgære sammenhenger. Tilsvarende 
innskrifter er også funnet andre steder som i Britannia.12

Skrivekunnskapen forsvant på ingen måte i tidlig mid-
delalder: Den katolske kirka brukte den flittig, og det la-
tinske alfabetet er jo overlevert oss gjennom direkte bruk 
fra antikken til i dag. Her, som når det gjelder keramik-
ken, er Ward-Perkins’ poeng at bruken skrumpet kraftig 
inn i etterkant av Romas fall. Det er ikke funnet noe fra 
denne tida som kan sammenliknes med de store meng-
dene grafitti i Pompeii og andre romerske byer, og det var 
ikke nødvendig for konger og keisere i tidlig middelalder 
å beherske skrift for å styre rikene sine.13 Høyst sannsyn-
ligvis henger dette nøye sammen med kompleksitetsnivået 
i økonomien og samfunnet forøvrig, som nevnt ovenfor, i 
tillegg til at utdannelse ble vanskeligere tilgjengelig.

Tilbake til forhistoria?
Ward-Perkins mener Vestromerriket i løpet av og etter 
Romas fall gikk fra en verden som stort sett kan sam-
menliknes med senmiddelalderens14, til et nivå som i 
verste fall var forhistorisk. I Britannia, for eksempel, gikk 
levestandarden tilbake til et nivå som lå godt under ikke 
bare den i romersk tid, men også den i keltisk tid. Kelterne 
hadde både sølvmynt og en keramikkindustri med regio-
nal distribusjon, samt et begynnende handelsnettverk av 
småbyer. Etter at angelsakserne kom inn, varte det helt til 
rundt år 700 før liknende strukturer begynte å utvikle seg 
igjen, og man kom opp på nivået i keltisk jernalder. Også 
i regioner som Nord-Gallia, Rhinland og deler av Bal-
kan var ikke romernes materielle kultur noe nytt da disse 
kom, men snarere en intensivering av ei lokal utvikling 
som hadde begynt tidligere. Til og med Italia, som hadde 
vært sivilisert i mange århundrer, oppviser vesentlig færre 
arkeologiske levninger rett etter romersk tid enn rett før.15

Hvordan kunne dette fallet i levestandard forekomme? 
Ifølge Ward-Perkins gikk folketetthet, jordbruk og ur-
banisering tilbake som følge av at handelsnettverket gikk 
i stykker, som igjen fulgte av ødeleggelse og usikkerhet. 
Den lange fredsperioden middelhavsområdet hadde nytt 
godt av tok slutt, i en stadig mer utrygg verden ble det 
mindre rom for handel. Dette viser også svakhetene ved 
et spesialisert samfunn, da regioner som tidligere hadde 
spesialisert seg på enkeltprodukter som de handlet med 
hverandre, nå fikk merke konsekvensene, ikke bare av 
sin egen prekære situasjon, men også av andres.16 Mye 
det samme skjedde også lokalt: systemet var blitt så av-
ansert at romersk industri hadde gjort lokalt håndverk og 
lokale nettverk overflødig. Da systemet kollapset, tok det 
innbyggerne svært lang tid å komme tilbake igjen til og 
med til det nivået man hadde hatt før romersk tid.17 Det 
er påfallende at de områdene som tross alt greide seg best 
i denne situasjonen, var de som i utgangspunktet var noe 
mindre utviklet, som de vestre delene av Britannia.18

Hva mener andre forfattere om den økonomiske utvik-
linga i perioden? Av den nyere faglitteraturen om Romer-
rikets fall jeg har hatt tilgjengelig er det bare Guy Halsall 
som i særlig grad drøfter situasjonen etter Romas fall i 
Vesten i boka Barbarian Migrations and the Roman West 
376–568. Peter Heather gir derimot ei hovedsakelig po-
litisk framstilling i sin The Fall of the Roman Empire, som 
slutter rundt 476. Halsall skriver ikke mye om materiell 
kultur, men av det lille man likevel kan skimte blir det 
klart at han drar i samme retning, dog ikke like langt som 
det Ward-Perkins gjør.

Halsall skriver at det var lite urban kultur i nord-Gallia, 
og at den tok slutt i Britannia. Når det gjelder keramikkin-
dustrien, påpeker han derimot at den til en viss grad over-
levde til og med i disse mest herjede provinsene, og han 
mener det kan være en overdrivelse å snakke om at den 
«døde ut» rundt 400. I vest-Britannia fortsatte man også 
å importere keramikk fra Middelhavet. Heller ikke andre 
håndverk døde ut: metallhåndverket i Britannia oppviser 
ikke samme kvalitet på 400-tallet som på 300-tallet, men 
forutsetter likevel spesialisering og en mulighet til distribu-
sjon.19 I Gallia utgjør området rundt Trier (Augusta Treve-
rorum) et merkbart unntak, noe som kanskje ikke er så rart, 
i og med at denne byen i lange perioder var Romerrikets 
hovedstad.20 Vest-Britannia greide seg også bedre, noe im-
porten av middelhavskeramikk vitner om, og dette henger 
sannsynligvis sammen med at angelsaksisk nærvær ikke var 
så påtrengende der, men også med at området, som nevnt, 
i utgangspunktet var relativt underutviklet. Det lille som 
finnes av litterær produksjon i perioden, kommer også fra 
vest-Britannia: Gildas og St. Patrick kom begge herfra.21

Trass i lyspunktene synes det dog vanskelig å spore noen 
reell kontinuitet hos Halsall heller, hverken i Britannia 
eller nord-Gallia. Dette bildet gjør seg hovedsakelig gjel-
dende også i middelhavsområdet: Riktignok skriver han 
at bykulturen overlevde nokså bra i Italia og Hispania, og 
at Italia, spesielt Roma, fortsetter å importere afrikansk 
keramikk, men han skriver også at det går nedover med 
den hjemlige keramikkproduksjonen i Hispania, og det 
generelle inntrykket er et av økonomisk tilbakegang.22 
Ikke noe av dette står i motsetning til Ward-Perkins, som 
skriver at det vel kan ha vært noen områder det gikk bedre 
for enn andre, men alltid i en større nedgangs-sammen-
heng.23 En mer glidende overgang kan kanskje identifise-
res i Afrika: Den urbane kollapsen er mindre enn i andre 
provinser, og i Karthago og to andre byer fortsatte også 
badeanlegg å være i bruk. Riktignok mistet fora, teatre og 
offentlige inskripsjoner sin betydning, men ifølge Halsall 
har dette i stor grad politiske og kulturelle årsaker, forbun-
det med den allmenne innsnevring av politiske horisonter 
og med kristendommen. I tillegg til at produksjonen av 
afrikansk keramikk fortsatte utover 500- og 600-tallet, 
har man funnet mynter over hele middelhavsområdet som 
er utstedt av vandalkongene.24 ➤
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Alt dette gjør at jeg stiller meg noe tvilende til om man 
kan snakke om «sivilisasjonens død» i Afrika; sammen-
liknet med andre barbargrupper ser det ut til at vanda-
lene har gitt – eller iallfall prøvd å gi – regionen en viss 
kontinutitet. Hvis man kan snakke om noen «lang senan-
tikk» i noen del av Vesten, også i økonomisk forstand, så 
er det her: Det er vandalenes kongedømme som kommer 
nærmest opp til det idealet om en transformasjon «til noe 
nytt og like bra» Ward-Perkins argumenterer mot.25 Men 
kanskje det er mer sannsynlig å si at vandalene utsatte 
nedgangen til senere, og dette vil i så fall stemme bedre 
overens med Wars-Perkins’ argumenter.

Spørsmålet om hvor bratt fallet fra senantikken til tidlig 
middelalder var må stå ubesvart så lenge det finnes såpass 
lite arkeologisk materiell fra sistnevnte epoke – dette gjel-
der både regionene og Vesten som helhet. Jeg mener det er 
sannsynlig at tilgangen på andre varer enn keramikk og 
mynter også forsvant/sank, men dette er ikke noe vi kan 
vite sikkert. Det vi heller ikke kan vite sikkert, er om til-
gangen på disse andre varene var så stor i utgangspunktet 
som Ward-Perkins forestiller seg, fordi materialene det er 
snakk om er forgjengelige i en helt annen grad enn kera-
mikk. I det hele tatt blir det arkeologiske bevismaterialet 
et problem med en gang man vender blikket motandre 
ting enn keramikk og taktegl, og spesielt i forbindelse 
med å anslå folketall og folketetthet i et gitt område: Den 
samme studien som Ward-Perkins legger til grunn for å 
mene at folketallet sank ganske sterkt rett nord for Roma, 

baserer ifølge Halsall seg på «problematisk data og meto-
dologi», uten at han går nærmere inn på dette.26 Det kan 
være like vanskelig å finne rester av trehus som å finne 
ikke-keramiske materielle levninger, noe Ward-Perkins 
også peker på ved eksemplet Yeavering i Britannia.27

Brudd eller kontinuitet?
Vestromerriket opplevde altså et markert brudd i materiell 
kultur, i skarp kontrast til Østromerriket. For Hellas’ og 
Lilleasias del kom nedgangen rundt to hundre år senere, 
mens provinsene lenger øst oppviser en sann kontinuitet. 
Ward-Perkins sier i et intervju om The Fall of Rome and 
the End of Civilization at vi seriøst bør vurdere om det er 
hverken Vesten eller Bysants, men Levanten som er an-
tikkens økonomiske og kulturelle arvtaker, og peker på 
Omajademoskéen i Damaskus som et ordentlig eksempel 
på en senantikk bygning.28 Det som er påfallende med 
Vesten, er derimot ikke bare hvordan levestandarden sank 
så langt ned, men også hvor lang tid det tok å komme 
opp igjen på samme nivå: Det drøyde til 1300-tallet før 
man produserte keramikk av «romersk» kvalitet i nord- 
og sentral-Italia, og det er ikke usannsynlig at det samme 
kan gjelde taktegl. Videre peker Ward-Perkins på at foru-
rensningsnivået fra romersk tid er uten sammenlikning 
før 1500- og 1600-tallet.29 Badekulturens skjebne er spesi-
ell: Forfatteren Aldous Huxley skriver i et essay fra 1943, 
Comfort, at badene faktisk ble gjeninnført etter korstogene 
som orientalske dampbad, men at de gikk ut av bruk i 

Porta Nigra i Trier, Moseldalen i Tyskland. Byen het Augusta Treverorum i antikken, og var i lange perioder Vestromerrikets hovedstad. 
Kilde: Wikimedia Commons (PD).
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løpet av 1500- og 1600-tallet, denne gangen hovedsakelig 
av kulturelle årsaker.30

Vi skal heller ikke glemme at mye av det antikke åndsli-
vet som gikk tapt i middelalderens Vest, ble reintrodusert 
med korstogene. I politikk og religion – Ward-Perkins’ 
«higher things» – kan man spore en større grad av kon-
tinuitet: Ideen om Imperium Romanum ble holdt vedlike, 
og de fleste forfatterne om å karakterisere barbarenes kon-
gedømmer som «sub-romerske».31 Endelig er det viktig å 
ikke glemme at Romerriket fikk en grad av kontinuitet 
i kristendommen, da den katolske kirka, tross alt, hadde 
gjennomgått en romanisering og blitt tilpasset Vestens 
samfunn.32 I og med at de geistlige tok vare på skriftkul-
turen og deler av antikkens åndsliv, er det fristende å følge 
denne linja, men å legge vekt på dette blir likevel å strekke 
senantikken veldig langt fram. Det som er påfallende er 
etter min mening ikke kontinuiteten, men heller hvor 
svak denne er. Det burde ikke være overraskende at noe av 
den romerske kulturen overlevde.

Konklusjon
Jeg mener det er klart at Vesten opplevde et brått fall i 
levestandard. Bryan Ward-Perkins hevder at denne leve-
standarden falt ned til forhistorisk nivå, særlig i Britannia, 
mens Guy Halsall på sin side er noe mer nyansert. Jeg me-
ner dessuten å ha vist at dersom man kan snakke om noen 
kontinuitet av betydning i Vesten, er det på det politiske, 
og særlig det religiøse nivå.

Jeg synes Ward-Perkins’ argument er overbevisende, men 
tesen hans er vanskelig å argumentere mot fordi han for 
det første baserer seg på ganske solid, arkeologisk bevis-
materiale, og for det andre fordi andre historikere ser ut 
til å være relativt uinteressert i det rent materielle. Hele 
tesen om den «lange senantikken» baserer seg i stor grad 
på det åndelige og intellektuelle, og lite på økonomiske 
og materielle ting.33 Sjøl om den tilgjengelige litteraturen 
ikke nødvendigvis gjenspeiler denne «lange senantikken», 
er det tydelig at ingen fokuserer på den rene, materielle 
kulturen i samme grad som Ward-Perkins. Dette gjør en 
reell sammenlikning av standpunkter vanskelig.

Vestromerriket og Østromerriket i 395, og inndelinga i prefekturer. I løpet av de neste hundre årene ble Vestromerriket oppløst, mens 
Østromerriket red stormen av. Kilde: Wikimedia Commons (PD).
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Mitt syn er at sivilisasjonen som sådan overlevde, og ikke 
bare med tankegodset: de fire kjennetegnene til sivilisasjo-
nen var aldri borte fra Vesten, heller ikke i det absolutte 
bunnpunktet. Men jeg mener også at Ward-Perkins har 
rett i at den overlevde i en mye mindre kompleks form. 
Det er imidlertid langt fra sikkert at det var et så brått fall 
i levestandard som Ward-Perkins hevder: En stor svakhet 
ved bevismaterialet hans er at det i hovedsak kommer fra 
to regioner, nemlig Britannia og Italia. Han greier utmer-
ket godt å vise at «kompleksiteten» nærmest forsvant fra 
Britannia, mens den overlevde i svært amputert form i 
Italia, men han sier altfor lite om andre provinser til at 
jeg synes argumentet hans kan overføres til for eksempel 
Hispania eller Afrika. I tillegg baserer han seg på en an-
takelse når han sier at bildet fra keramikkindustrien kan 
overføres til andre forbruksvarer, han kommer ikke med 
noe bevismateriale som kan underbygge dette.

En ting som likevel er svært sympatisk ved Ward-Perkins, 
er den ydmykheten han legger for dagen: Ifølge ham er 
den viktigste lærdommen vi kan trekke ut av denne sida 
av Romas fall «a realization of how insecure, and probably 
transient, our own achievements are—and, from this, a 
degree of humility». Romerne trodde, som oss, at den ver-
den de levde i ville vare evig, men «[t]hey were wrong. We 
would be wise not to repeat their complacency».34 ■
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I dagens debatt om klimatförändring, sinande naturresur-
ser, ökande befolkning och miljöförstöring finns i botten 
frågan om den ständiga utvecklingen kan fortsätta i all 
evighet. I medierna kan man ta del av nya stormar, torka, 
miljöförstöring och epidemier, som binds ihop till ett stör-
re mönster där dessa händelser ses som tecken på en annal-
kande global kris. Även om mer vetenskap och teknik ses 
som medel för att förhindra en sådan negativ utveckling, 
dyker ibland åsikten upp att vi måste anpassa oss till en 
«lägre» nivå. Den finländske filosofen George Henrik von 
Wright hävdar till och med att det antagligen är för sent 
för en mjuklandning. Sega tanke- och samhällsstrukturer 
gör det osannolikt att apokalypsen kan undvikas. Men 
det gör inte så mycket, mänsklighetens undergång är ju 
ändå bara en «pipa snus» sett ur ett kosmiskt perspektiv.1

Den här diskussionen är inte ny utan kan spåras tillbaka 
200–300 år. Föreställningar om en kommande under-
gång är i och för sig uråldrig och i religiös eskatologi är 
apokalypsen självklar. Genom sekulariseringen och fram-
stegstanken uppstod ett nytt katastroftänkande. Framti-
den sågs inte längre som given av Gud utan människan 
måste själv forma sin eftervärld. Hotet mot detta framsteg 
kom från naturen. I förlängningen var det dock männis-
kan själv som var det största hotet mot jorden och mäns-
kligheten. Katastroftänkandet är framåtriktat men den 
hämtar näring från samtida händelser och från historien. 
I det här sammanhanget har «Romarrikets fall» utgjort en 
paradigmatisk modell för hur en överlägsen civilisation på 
kort tid förfallit till barbari. I den här artikeln ska jag be-
skriva hur Romarrikets fall använts inom miljötänkandet 
under 1800- och 1900-talen som ett varnande exempel för 
att illustera vad som kan hända ifall ett samhälle överskri-
der sina naturgivna gränser.

Ruiner och ruinlandskap
Den som la grunden till diskussionen om orsakerna till 
Romarrikets fall var engelsmannen Edward Gibbon med 
sitt verk The History of the Decline and Fall of the Roman 
Empire (1776). Gibbons menade att orsaken stod att finna 
i moraliskt förfall, där inte minst kristendomen genom-

slag ledde till en urholkning av de romerska republikan-
ska medborgardygderna med ökad egoism och dekadent 
leverne. Under 1800-talet utvecklades en annan tradition 
som istället lyft fram överexploatering av naturen som den 
främsta orsaken. Tanken framstod som ganska självklar 
eftersom många av de antika ruinerna återfanns i ett ru-
inlandskap. Medelhavsländerna kännetecknades av ett 
skoglöst, kargt och eroderat landskap, som inte längre 
ansågs kunna bära upp en rik kultur. Det verkade som 
att uppkomsten av en högre civilisation nästan som av en 
naturlag följdes av klimatförändringar och degenererad 
natur, vilket successivt försvagade civilisationen tills den 
slutligen gick under. 

En som utnyttjade detta perspektiv för att understödja 
sina agrarkemiska teorier var den tyske kemisten Justus 
von Liebig.2 Imperiet, och då särskilt staden Rom, var be-
roende av en ständig in försel av föda, skatter, slavar och 
soldater. Detta behov kom att sätta en allt större press på 
de romerska bönderna och jorden. Det italienska fast-
landet kunde inte självt bära denna börda, utan romarna 
var tvungna att föra en expansiv kolonisationspolitik. 
Härigenom ansamlades ansenliga rikedomar och natur-
resurser i Rom men, på pekade Liebig, ingenting återfördes 
till jorden. Liebig skrev: 

På samma sätt uppslukade under en följd 
af århundraden den oerhörda verldsstadens 
kloaker den romerska bondens välstånd, och då 
dennes åkerfält icke mer förmådde att lemna 
näringsmedel till innevånarnes lifsuppehälle, så 
sjönko uti dessa kloaker Siciliens och Sardiniens 
rikedomar, jemte de från Afrikas fruktbara 
kustländer.3

Romarriket var ett exempel på en civilisa tion som hade 
bedrivit ett Raubwirtschaft. Liebig definierade detta som 
ett jordbruk som bröt det natur liga kretsloppet genom att 
inte ge tillbaka till jorden all den näring som det tog ifrån 
den i form av skörd. Det moderna lantbruket, som tillika 
bröt mot denna princip, var, hävdade Liebig, det sista sta-
diet av «utplundringssystemet». Precis som det romerska 

Romarrikets fall  
som en miljöhistorisk 
grundberättelse
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riket riskerade även de stora exporterande lantbruken i 
Europa gå mot sin undergång: «Efter en följd af år är detta 
land en öken, liksom den romerska campagnan. Detta är 
den naturenliga grunden till ländernas utarmande genom 
kulturen.» Däremot om man anpassade lantbruket efter 
Liebigs agrarkemiska teorier, genom att återföra städernas 
avfall till åkerjorden eller genom konstgödsel, kunde jord-
bruksproduktionen mångdubblas på ett hållbart sätt. 

Den som idag är mest hågkommen för hur människan 
påverkar naturen är den amerikanske ambassadören Ge-
orge Perkins Marsh och hans verk Man and Nature: Or, 
Physical Geography as Modified by Human Action (1864). 
Boken inleds med en beskrivning av hur det rika medel-
havsområdet från Kristifödelse och framåt förfaller och 
hur detta underminerar imperiet:

It appears, then, that the fairest and provinces 
of the Roman Empire, [---], is now completely 
exhausted of its fertility, or so diminished in 
productiveness, as, with the exception of a few 
favored oases that have escaped the general ruin, 
to be no longer capable of affording sustenance to 
civilized man.4

Avskogning, överbetning och utsugning av jordarna ledde 
till erosion och klimatförändringar med ökad torka, för-
sumpning och ökenspridning som följd. Orsaken stod 
främst att finna i mänskligt handlande. Marsh reagerade 

mot en miljödeterministisk tradition, som såg människan 
och samhället som styrd av yttre miljöfaktorer. Istället var 
människan den största miljöförändrande faktorn. Föru-
tom från sina iakttagelser som ambassadör i länder kring 
Medelhavet, byggde Marsh på erfarenheter från sin up-
pväxt nära det som då var «the frontier» i USA. Han hade 
med egna ögon sett nybyggare avverka skogar och bryta 
ny mark i «vildmarken» för att expanderade den ameri-
kanska civilisationen västerut. Han såg detta som början 
på samma process som den som kring Medelhavet till slut 
hade lett till total förödelse. Marsh var emellertid optimist 
och han var inte emot att människan hög ner skogar och 
utnyttjade naturen. Om det gjordes rationellt och veten-
skapligt så kunde samhället och kulturen utvecklas håll-
bart sätt. Detta synsätt har inspirerat många efterföljande 
som velat förbättra och sköta naturen för samhällets bästa.

Miljöhistoria och framstegets ifrågasättande
Även under 1900-talet har Romarrikets fall har varit ett 
återkommande tema i miljötänkandet. Inte minst under 
1930-talet, då depression och hot om kommande krig 
överskuggade tillvaron, fick alternativa jordbruksläror ett 
stort uppsving i västvärlden. Till exempel den brittiska 
jordbruksforskaren Albert Howard, tog spjärn i Romar-
riket för att argumentera för sin sak:

There must have been some profound upsetting 
of the balanced processes of Nature to reduce 
so fertile a country as Italy to such state and 
Nature in revenge has preferred to continue 
her revolution of the Wheel on the lowest gear, 
spreading her marsh, her scrub, and her desert, 
where once were fields and meadows.5 

Precis som Liebig hade kritiserat sin samtid, så kritiserade 
Howard det industrialiserade jordbruk som växt fram. För 
Howard var dock Liebig, i sin egenskap av «konstgödselns 
fader», den störste ideologen bakom detta destruktiva 
lantbrukssystem som förstörde såväl den «levande jor-
den» som människors hälsa. Howard förordade ett orga-
niskt och naturenligt jordbruk som tillämpade kretslopp, 
täckodling och återförande av organiskt material. Sådana 
idéer fick energi genom «the Dust Bowl», omfattande 
jordstormar som vid mitten av 30-talet drabbade ameri-
kanska mellanvästern som en följd av misslyckade försök 
att bedriva modernt jordbruk i allt för tort klimat. I John 
Steinbecks roman Vredens druvor (1939) skildras hur fat-
tiga «okies» lämnar de drabbade områdena med förhopp-
ningar om ett bättre liv i Kalifornien.

Den monumentala symposierapporten Man’s Role in 
Changing the Face of the Earth (1956) inleds med en dedi-
kation till George Perkins Marsh. Hela rapporten har en 
imponerande tvärvetenskaplig ansatts för att belysa män-
niskans samspel med och inverkan på naturen. För att öka 

Romerske ruiner, skulpturer og havn, malt av Bartholomeus 
Breenbergh (1598–1657). Kilde: Wikimedia Commons (PD).
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förståelsen av detta räckte det inte med enbart naturveten-
skapliga undersökningar:

Man, the ecological dominant on the planet, 
needs the insights of scholars in nearly all 
branches of learning to understand what 
happened and is happening to the earth under 
man’s impress.6 

I rapporten kan ses en av startpunkterna för den nutida 
miljöhistoriedisciplinen, Bland annat Clarence Glacken 
och Lewis Mumford studerade i sina bidrag miljötänkan-
dets idéhistoria respektive stadens miljöhistoria. I dessa 
bidrag och i ytterligare en rad undersökningar med his-
toriskt perspektiv omnämns den antika miljöförstöringen 
och i flera även Romarrikets fall. 

Det dröjde dock till 1970-talet innan ämnet miljöhistoria 
började etableras på allvar som en del av det allmänna mil-
jöuppvaknandet. Det etablerade historieämnet kritiserades 
för att utesluta naturen som en aktiv kraft i historien och 
för att beskriva historiens gång som en utveckling från det 
sämre till det bättre. Var verkligen samhällets utveckling, 
ny teknik och mer vetenskaplig kunskap ett «framsteg» om 
man betänkte att det var detta som lett fram till den sam-
tida miljökrisen? Snarast var historiens förlopp frågan om 
ett «förfall» med ökande rovdrift av naturens resurser och 

miljöförstöring. Länge handlade miljöhistoria om att disku-
tera när förfallet inleddes: Var det den agrara revolutionen, 
kristendomens uppkomst, den vetenskapliga revolutionen, 
växterlandets kolonialism, den industriella revolutionen el-
ler kapitalismens uppkomst som var roten till det onda? 

Oavsett vart orsaken förlades så har Romarrikets fall varit 
en återkommande berättelse i många miljöhistoriska över-
siktsverk. Inte minst Donald Hughes, en av miljöhisto-
riens grand old men, har i flera studier belyst orsakerna till 
Romarrikets fall. Hans slutsats är:

Rent allmänt var romarnas miljöpåverkan under 
seklens lopp av destruktiv art. De utnyttjade 
förnyelsebara tillgångar så snabbt att dessa 
inte hann återhämta sig, och de förbrukade 
icke-förnyelsebara resurser så fort de kunde. 
De lyckades inte förena ett effektivt liv med 
hållbarhet, och deras efterfrågan på vissa 
naturtillgångar var orealistiskt hög.7 

Visserligen är Hughes forskningsläge uppdaterat men 
grundberättelsen och de moraliska lärdomarna känns 
igen: Om alla tidigare högkulturer har gått under, finns 
inte då risken att även vårt samhälle kan gå mot en kol-
laps? Kanske måste även vi dra ner på våra orealistiskt 
höga krav på materiel välfärd?

Landskap med romersk ruin, malt av Herman Saftleven (1609–1685). Kilde: Wikimedia Commons (PD).
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Vägar framåt
Den amerikanske miljöhistorikern William Cronon kon-
staterade i början av 1990-talet att hans studenter efter att 
ha läst grundkursen i miljöhistoria ofta var deprimerade 
och pessimistiska inför framtiden.8 De miljöhistoriska lär-
domarna lämnade lite hopp för att vända den negativa ut-
vecklingen. För att åter ingjuta hopp och handlingskraft 
i studenterna införde Cronon en avslutande föreläsning, 
där han på ett personligt sätt presenterade sina slutsatser 
av olika miljöhistoriska skeenden och han gav argument 
till varför han ändå var optimistisk inför framtiden. 

Vad kan vi då dra för slutsatser angående den återkom-
mande berättelsen om Romarrikets fall? Detta exempel är 
givande att använda inom miljöhistorien om man vill visa 
hur svårt det är att under lång tid upprätthålla ett håll-
bart samhälle. Som historiker bör man dock vara skep-
tisk när en sådan slagkraftig berättelse återkommer i de 
mest skiftande sammanhang. Den här artikeln har visat 
att denna berättelse har använts för att argumentera för 
konstgödselanvändning, aktiv naturresurshållning, eko-
logiskt jordbruk och för miljökritik. 

Vidare är det ett faktum att historien i medelhavsområ-
det inte tog slut i och med Romarrikets fall. Visserligen 
skedde en nedgång i delar av Västeuropa, men genom 
att inte samtidigt påpeka det bysantinska och inte minst 
det muslimska samhällets uppsving så har man anlagt ett 
tydligt begränsande eurocentriskt perspektiv på historien. 
Slutligen, miljöhistorien är inte enbart en fråga om an-
tingen framsteg eller förfall. Det finns exempel på sam-
hällen som gått under men även på samhällen som vänt 
en negativ utveckling. En sådan mer nyanserad bild med 
både negativa och positiva exempel gör att miljöhistorien 
kan ge mer konstruktiva kunskaper för att belysa dagens 
prekära situation och visa på vägar framåt. ■
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Døden spillede en afgørende rolle for, hvordan middel-
alderens mennesker organiserede det daglige liv. Sam-
menligner vi middelalderen med mere moderne tider, er 
dette netop en af de faktorer, som viser sig at være meget 
forskellige. Man kan måske især pege på to forhold:

For det første var spædbørnsdødeligheden i middelalde-
ren meget høj, og mange kvinder døde også i barselssen-
gen. Det billedmateriale, der er overleveret fra 1300- og 
1400-tallet, giver et indblik i middelalderens holdninger 
til døden. Et velkendt motiv er gravide kvinder, der beder 
bønner.2 Der eksisterede særlige traditioner for begravel-
sen af de kvinder, som ikke overlevede barselstiden. Ifølge 
en bispesaga fra Island fra slutningen af 1200-tallet skulle 
de begraves på kirkegården, men uden at deres lig først 
blev båret ind i kirken. Disse traditioner ville biskop Árni 
Þorláksson (1269–1298) forandre. Han påbød, at alle lig 
af kvinder, som døde under barsel, også skulle bæres ind 
i kirken. «Liget skulle blive båret ind i kirken, men foran 
skulle en kvinde gå med levende lys for de kvinder, som 
havde været ægtehustruer, men foran andre lig [sandsyn-
ligvis af kvinder, som havde født børn uden ægteskab] 
skulle ikke noget lys tændes»: Biskoppen påbød også, at 
hvis det viste sig, at en kvinde ikke overlevede fødselen, 
skulle man sørge for, at hun fik lejlighed til at skrifte for 
sin præst og få den sidste olie, mens det ifølge den ældre 
skik havde været forbudt.3 Disse forandringer i ritualerne 
omkring fødende kvinders sengeleje skyldtes ændringer i 
kirkeretten, men reglerne ville næppe have eksisteret, hvis 
ikke de henviste til det faktum, at ritualer omkring livets 
begyndelse i middelalderen var meget præget af dødens 
nærvær. 

Den anden faktor, som viser, i hvor stor grad døden præ-
gede middelalderens daglige liv, var den generelt høje dø-
delighed. I denne henseende er det vigtigt at understrege, 
at uhelbredelige epidemier som Den sorte Død, der spred-
te sig over hele Vesteuropa efter midten af 1300-tallet, fik 
folketallet reduceret til omkring halvdelen eller lidt mere 
af, hvad det havde været før, og med gentagne epidemier 
tog det mange århundreder, før befolkningen igen blev så 
stor, som den havde været i højmiddelalderen.4 

Selv om man forskningshistorisk har understreget for-
andringer i holdningen til døden efter Den sorte Død, er 
det vigtigt at påpege, at dødeligheden også var meget høj 
før 1350. Det kan til dels hjælpe os til at forstå, at allerede 
i højmiddelalderen i 1100–1200-tallet er der tale om, at 
der udviklede sig en særlig kultur knyttet til efterlivet, det 
vil sige livet efter døden.5 Denne udvikling havde selvføl-
gelig ikke bare noget med demografiske forhold at gøre, 
men også med kirkens udvikling af læren om efterlivet.6 
Især kan udviklingen af ideen om skærsilden nævnes som 
eksempel herpå. Skærsilden var et sted, som sjælen skulle 
til, hvis den efter døden ikke havnede direkte i helvede. 
Ingen kunne vide, hvor lang tid man skulle pines i ilden, 
men både bønner og bodsgerninger kunne forkorte tiden. 
Til dels kunne dette ske, mens man fremdeles var i live, 
men også de efterlevende kunne hjælpe en fortabt sjæl.7 
Det er klart, at dette håb om frelse fik grobund i en be-
folkning, som levede i en tid, hvor dødeligheden var høj. 
Diskussionen om donationskultur og befolkningens del-
tagelse i sjælemesser bør derfor forstås både i forbindelse 
med udviklingen af kirkens dogmer og ritualer omkring 
efterlivet og med den demografiske udvikling i middel-
alderen. 

Døden er et biologiskt faktum, den har ikke historie, 
men menneskerers holdninger til den, opfattelser af den 
og reaktionerne i forhold til den er genstander for histo-
riske undersøgelser.8 Med særlig fokus på dødslejet kan vi 
studere hvordan folk i middelalderen forberedte sin død, 
hvordan samfundet rundt deltog i ritualet, og hvilken for-
ventinger den dødende havde til efterlivet, både det over-
jordiske og det jordiske. Begrebet katarsis får her særlig 
betydning som et centralt begreb for at forstå, hvordan 
både ritualer omkring dødslejet og selve sjælemessen var 
præget af en renselsesproces. Oprindelig betyder katarsis 
på græsk renselse både i religiøs og medicinsk sammen-
hæng. Aristoteles’ forklaring af begrebet kan have betyd-
ning i forhold til middelalderens dødsritualer. Ifølge ham 
skulle tragedierne ved at skabe medlidenhed og frygt hos 
tilskuerne fuldbyrde en renselse for eller af følelser af den-
ne art. Middelalderlige dødslejeritualer kan have haft den 
samme funktion.9 

Om død og donations-
kultur i europæisk 
middelalder1
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Når vi skal forsøge at forstå middelaldermenneskers for-
hold til døden, er det måske vigtigt at huske, at skellet 
mellem de døde og de levende i middelalderen ikke altid 
var så klart og kristendommen bandt de sammen. Hel-
genskrin skulle kunne ses og røres ved, ved de helliges 
graver opstod det mirakler, og derfor blev det tidlig gjort 
forsøg fra pavemagtens side at kanonisere de hellige steder 
og helgener. Med kristendommen fik livet efter døden et 
andet indhold,10 end det havde i den førkristne tid, og i 
løbet af høj- og senmiddelalderen udvikledes en kultur, 
som var særligt knyttet til sjælens frelse.11 At give gaver til 
kirkelige institutioner etableredes som en tradition. I den 
ældste kristne tid, og endnu langt op i højmiddelalderen, 
var det næsten udelukkende aristokratiet, som donerede 
store mængder af jordegods til kirken, men i senmiddelal-
deren ser vi, hvor meget mere almindeligt det bliver blandt 
den almene befolkning at give gaver til kirken. Vidnes-
byrd om dette finder vi både i dokumenter og i bevaret 
kirkeinventar.12 Mens donationer til kirkelige institutioner 
i tidlig middelalder og i højmiddelalder var stærkt knyttet 
til gengaver i form af både politiske og sociale fordele, blev 
spørgsmålet om den religiøse gengave nu sat i stærkere 
fokus. Samtidig foregik der en demokratisering af hele 
systemet. Det var ikke længere kun klostrenes opgave at 
bede forbøn for de afdødes sjæle. I stedet skulle nu en-
hver sørge for sin egen sjæls og familiens frelse med private 
bønner og sjælemesser. Arnved Nedkvitnes undersøgelser 
af donationsmønstret ved kirkelige institutioner i middel-
alderens Oslo er interessante i denne sammenhæng. Den 
første sjælemesse nævnes i kildematerialet fra slutningen 
af 1200-tallet. I begyndelsen gav folk bare en gave til en 
kirkelig institution og fik som gengave en sjælemesse. Men 
gaveudvekslingen forandredes i senmiddelalderen til, at 
mange gaver blev givet til mange institutioner, som sik-
rede, at sjælemesserne blev flere.13 I modsætning til dette 
fællesskab blev der ved reformationen lavet et dramatisk 
skel mellem liv og død, og nogle forskere er gået så langt 
som til at hævde, at de døde simpelthen blev kastet ud fra 
de levendes samfund ved reformationen.14

Skærsilden findes afbildet både på middelalderens kalk-
malerier og fremstillet i vers. Dantes beskrivelse i Den 
guddommelige Komedie fra begyndelsen af 1300-tallet 
blev allerede i hans egen tid en vigtig inspiration for flere 
kunstværker, hvori skærsilden spillede en central rolle.15 
Og motivet er også kendt fra danske kalkmalerier.16 Sær-
lig betydning fik den hellige guds moder, jomfru Maria, i 
forbindelse med bønner relateret til forkortelse af sjælens 
pine i skærsilden. Religiøse tanker om livet efter døden 
blev på denne måde klart formuleret i både dokumenter, 
digte og billedmateriale, men de religiøse forventninger, 
særligt i testamenterne, bør ikke forstås isoleret fra de 
mere praktiske forberedelser før døden. Nærlæser vi det 
nordiske kildemateriale, viser det sig at kunne give gan-
ske mange oplysninger om dødens kulturhistorie.17 Bøn-
ner til den hellige jomfru have særligt formildende effekt 

for sjælens vandring efter døden. Andre kvinders bønner 
kunne måske også have denne virkning. Den franske his-
toriker Georges Duby beskriver kvindernes vigtige rolle 
i sørgeritualerne og knytter deres funktioner ikke bare 
til religiøse handlinger, men også til deres rolle inden for 
husholdet. Kvinders rolle som ledere af husholdets indre 
funktioner indbefattede også at repræsentere husets sorg, 
når et af dets medlemmer døde. Duby hævder, at i hvert 
fald i det 12. århundrede blev det anset for vigtigt, at kvin-
der skulle være i nærheden af et lig, som stod for at skulle 
begraves og de skulle vise deres sorg med gråd og ukon-
trollerede følelser.18 At der er foregået en vis «civilisering» 
af de kvindelige sørgeritualer i løbet af middelalderen, er 
ikke usandsynligt. De ukontrollerede følelsesudbrud er 
måske blevet erstattet af en mere ydmyg opførsel og bøn 
i senmiddelalderen. Men der er ingen tvivl om, at kvin-
dernes centrale rolle i forbindelse med den sidste afsked 
og med den påfølgende opretholdelse af de ritualer, som 
indeholdt mindetid og begravelse, fortsatte med at have 
markant betydning hele middelalderen ud. Beguinekvin-
der var for eksempel særligt efterspurgte til at sidde ved 
dødslejet i de nederlandske middelalderbyer noget, som 
var knyttet til kvinders generelle rolle som omsorgsydende 
over for syge og døde.19 Måske kan forklaringen på denne 
rolle være knyttet til den særlige sårbarhed, kvinder selv 
må have oplevet i forhold til den høje spædbørnsdøde-
lighed. Billeder, som viser gravide kvinder bede bønner, 
giver os indblik i senmiddelalderens religiøse kultur. Bil-
ledmaterialet viser også det faktum, at frygten for at dø i 
barselsseng var stor, og at de børn, som blev født levende, 
ikke alle blev så gamle. I en billedserie forestillende dø-
dedansen fra 1400-tallets Frankrig ses netop dette motiv 
illustreret,20 men motivet er også meget kendt generelt i de 
mange dødedansfremstillinger fra 1400- og 1500-tallet.21 

En del kulturhistoriske undersøgelser findes om udviklin-
gen af gravkulturen i middelalderen. Flere spørgsmål var 
knyttet til, hvordan selve graven skulle være, og hvem der 
skulle gravlægges i den. Her er det vigtigt at understrege 
muligheden for kontinuitet fra vikingetidens familiegrave 
til de senere kristne familiegrave. Gravhøjen i førkristen 
tid fandtes hjemme ved gården, i middelalderen minde-
des slægtninge til den afdøde ham ved årtiden i kirken. I 
denne henseende er det klart, at reformationen markerer 
et brud. Selv om gravmonumenterne og mindetavlerne 
nu blev meget mere almindelige, var mindekulturen ikke 
længere i samme grad knyttet til familiefællesskabet og 
ritualer om at mindes de afdøde som medlemmer af fami-
lien.22 Det er dog vanskeligt at tolke forandringer i slægts- 
og familiestruktur alene ud fra gravmaterialet. På den 
anden side er det klart, at der fandtes en sammenhæng 
mellem udviklingen af familiestrukturen og udformnin-
gen af gravmælet. I denne sammenhæng er det interessant, 
at på gravmæler fra dansk middelalder er adelsvåbenet i 
begyndelsen kun fra mandens slægt. Men i slutningen 
af 1300-tallet træffes hustruens våben også på graven, 
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og derefter udvikler våbnerne sig til rene anetavler. De 
gejstlige sten bærer insignier eller personer, de borgerlige 
bomærkeskjold og ellers de afdødes figurer.23

At det i senmiddelalderen blev så almindeligt at gravlægge  
ægtefæller sammen og at lave et fælles gravmæle over 
dem, er klart et eksempel på, at den højmiddelalderlige 
ægteskabsideologi også havde manifesteret sig i forhold til 
gravkulturen. Vi har en del vidnesbyrd fra danske grav-
mæler om denne kristne ægteskabsideologi. Efter 1441 
lagde adelsdamen Elsebeth Kabel en sten over sin mand 
Gert Bryske i Odense Skt. Hans kirke, på hvilken hun selv 
er afbildet i en enkedragt, mens hun rækker en blomst - 
muligvis en nellike – frem mod sin unge, harniskklædte 
ægtefælle. Blomsteroverrækkelsen har Birgitte Bøggild Jo-
hannsen tolket som et religiøst symbol for enkens fromme 
ønske om «den afdøde ægtemands delagtighed i den evige 
salighed gennem Kristi offerdød.»24 På en gravsten ved 
Øst kirke i Midtjylland fandtes et gravmæle over et andet 
ægtepar.25 Det tredje eksempel, som kan nævnes her, er 
Ribes borgmester Anders Bundesen (død 1363), som lod 

sig og hustruen Alra begrave under en gylden messingp-
lade med ægteparret afbildet i legemsstørrelse. Pladen lå i 
det kapel i Ribe Domkirke, som Anders Bundesen opførte 
og sikrede med testamentariske gaver til kirken. Den nu 
forsvundne plade findes gengivet på en tegning fra 1776.26

Disse eksempler på gravmæler viser, at begravelseskultu-
ren også var en kultur, som genspejlede den sociale lagde-
ling i samfundet. Begravelser af adelige, både de verdslige 
og gejstlige, fik klart en større opmærksomhed end den 
almindelige befolknings grave. Alle vore bevarede kirker 
fra middelalderen vidner om denne tradition, men også i 
områder som for eksempel Island, hvor vi ikke har nogen 
bygninger bevaret fra middelalderen, har udgravninger 
kunnet vise det samme, nemlig en bevidsthed om, at de 
højgejstlige skulle få en særlig fornem grav inde i kirken.27 
For de laveste i samfundsordenen eksisterede der selv-
følgelig andre begravelsesritualer. Den, som blev dømt 
til døden eller til fredløshed, som betød det samme som 
at blive udvist af samfundet, kunne i en samfundsmæs-
sig sammenhæng betragtes som renset bort, men på det 

Dødsdansen, illustrasjon i Nürnbergkrøniken av Hartmann Schedel (1440–1514). Kilde: Wikimedia Commons. (PD)
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personlige plan betød det måske også, at den fredløse på 
tilsvarende måde blev vist bort fra håbet om frelse. Ifølge 
en af vore gamle nordiske landskabslove skulle kvindelige 
tyve begraves levende.28 Efter den grufulde død var der 
sikkert ingen, der var villige til at investere i de henrettedes 
frelse, og naturligvis blev der ikke givet gaver til minde om 
dem, som stod lavest i samfundshierarkiet. Dog kunne al-
misser og gaver til de fattige tjene giveren. Det blev anset 
for særligt fromt at give noget til de fattige, men de eksis-
terede dog ikke som enkeltpersoner, men derimod som en 
anonym flok, der dog kunne forvente sig et bedre liv efter 
døden. Således kunne efterlivet tilbyde en vis forandring 
i retning af social mobilitet for de laveste – om end ikke 
for dem, som var blevet bortvist fra både de levendes og 
de dødes samfund og dermed udrenset fra samfundets 
hukommelse. Efter lå bare den grusomme skræk for det 
helvede, som alle kunne risikere at blive forvist til.

Selv om de døde ikke forlod de levende, var det ikke en-
betydende med, at de efterlevende ikke sørgede over de 
døde. Af de islandske sagaer er det nok Egils saga, som 
dybest beskriver sorgen.29 Berømt er digtet «Sønnetabet», 
som Egil skal have digtet efter sine sønners død. De første 
to strofer lyder som følger: 30

Let jeg ej
kan løfte tungen,
har til lyd
ej luft til brystet,
ej til kvad
jeg ord kan finde,
tanke tungt
med tanke strider.

Alt mit sind
af sorgen knuses;
derfor hårdt
det holde vil
frem at få
den fulde klang,
dersom jeg dog
at digte prøved.

Særlig stærk er også beskrivelsen i sagaen af Egils egen al-
derdom og forfald. Ifølge denne fortælling var der ingen 
ære knyttet til det at blive gammel. Og Egil selv skal i 
digtform have sagt: «Får det aldrig ende?/Jeg ældgamle 
mand/ligge ene her/uden høvdingehjælp».31 Egils saga er 
en saga fra førkristen tid, men skrevet for et senere kristent 
publikum.32 Der er ingen tvivl om, at kristendommens 
budskab om frelse prægede middelalderens tankegang 
stærkt. Tilbuddet om evigt liv må have kunnet opvejet det 
ærestab, som der i hvert fald ifølge forfatteren af Egils saga 
var ved at blive gammel. Det at være gammel i middelal-
deren var en kort periode af et mennerskers liv. I Shula-
mith Shahar bog Growing Old in the Middle Ages: Winter 

Clothes Us in Shadow and Pain, fra 1997, diskuteres blandt 
andet alderdommens forfald, hvordan de gamle blev tand-
løse, fysisk svage og tit blinde. Det er ikke noget smukt 
billede af alderdommen hun tegner. Ud i fra psykologiske/
økonomiske betragtninger, samt de biologiske, tilhørte de 
gamle en marginal gruppe mennesker. Den gamle mand 
kunne ikke være ridder, ikke heller en god kriger og såle-
des kan man sige at ud i fra et maskulindt ståsted var det 
al grund til at frygte alderdommen. Kroppen som metafor 
var på et set nærmest et fængsel for sjælen, men paradok-
salt kunne dog den gamle krop bringe sjælen nærmere gud 
ved dens død. Således var kroppen noget andet end årsti-
derne, håret kunne ikke blive friskt igen. 

I en af Georges Dubys sidste bøger har han hævdet, at i 
1100-tallet var der ingen, som tvivlede på, at de døde var 
levende.33 Måske var det også derfor, døden var så skræm-
mende. Frygten for skærsilden var reel, men der var også 
håb om frelse, og den kunne man opnå via et fromt liv. 
Anger og bodsøvelser samt donationer til kirkelige formål 
kunne også være en strategi for at sikre et godt eftermæle. 
Samtidig er det ønsket om sjælens frelse eller frygten for 
dens fortabelse, der er baggrunden for gaverne til kir-
ken. Ønsket bag handlingen var knyttet til behovet for 
bodsøvelse, og den bodsøvelse var medicin for sjælen, som 
præsten kunne formidle i messen. Denne gaveudveksling 
indebar en social forpligtelse. De efterlevendes rolle blev 
at fortsætte med at bede for ens sjæl, gøre gode gernin-
ger og give almisser. Kirken formidlede på den måde re-
ligiøse værdier, samtidig med at den knyttede de levende 
og de døde sammen i et socialt netværk. Forudsætningen 
var troen på liv efter døden, men i denne henseende var 
både slægtningenes rolle for opretholdelsen af mindet og 
fromme kvinders rolle i forbindelse med de ritualer, som 
foregik ved dødslejet, vigtige for opretholdelsen af kultu-
ren. Måske har vi ikke i tilstrækkelig høj grad været klar 
over, hvem der var bærer af denne tradition. Kvinderne 
kunne trøste, give omsorg til de døde, ikke mindst med 
hjælp fra den hellige jomfru Maria, deres bønner havde 
formildende kraft, og dermed skulle de hjælpe sjælen på 
sin rejse. Slægtninge til de afdøde gennemgik også en 
renselsesproces i kirken, når sjælemesser blev sunget. Og 
ritualernes gentagelse hvert år sikrede, at de døde fortsatte 
med at have plads blandt de levende. Ved reformationen 
faldt hele det rituelle grundlag for at mindes de døde i 
fællesskab bort, og årtiden forsvandt fra kirkens kalender. 
I den reformerede kirke blev sjælens frelse afhængig af an-
dre former for religiøse forestillinger end i middelalderkir-
ken, og disse former forudsatte ikke i samme grad som før, 
at kirken skulle kunne rumme de efterlevendes fællesskab, 
som byggede på, at de efterlevende stod sammen om at 
ære den dødes minde. ■
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Bakgrunn: krig og økende radikalisering
Opprettelsen av Pariskommunen var i stor grad et resul-
tat av nære historiske begivenheter, særlig Frankrikes krig 
mot Preussen. De to landene hadde vært i krig siden 19. 
juli 1870.1 Krigen var katastrofal for Frankrike. 4. septem-
ber 1870 ble den franske keiser Napoleon III tatt til fange 
av prøyssiske styrker, etter at franskmennene hadde lidd 
et avgjørende nederlag ved Sedan.2 Dermed falt Napoleon 
IIIs keiserdømme, Den tredje republikken ble proklamert, 
og det ble dannet en provisorisk «nasjonal forsvarsregje-
ring» i Paris. Den nye regjeringen hadde ett mål: å få 
prøyssiske styrker ut av Frankrike. De fleste medlemmene 
av den provisoriske regjeringen var liberale republikane-
re, som verken var tilhengere av en sosial republikk eller 
hadde noen som helst tilknytning til den revolusjonære 
venstresiden.

Fra 18. september 1870 var Paris under beleiring av prøys-
serne.3 Den franske Nasjonalgarden var den eneste be-
væpnede styrken inne i Paris under beleiringen. Ved be-
gynnelsen av krigen var dette en relativt liten hærstyrke, 
men under krigen hadde antall nasjonalgardebataljoner 
økt kraftig, og i slutten av september måned var det til 
sammen om lag 360 000 soldater i Nasjonalgarden.4 
Nesten alle de nylig dannede bataljonene var opprettet i 
arbeiderklassedistrikter. Økningen skjedde som følge av 
at hovedstadens patriotiske befolkning hadde krevd å bli 
bevæpnet da hæren dro til fronten, slik at innbyggerne selv 
kunne forsvare byen. Myndighetene ga etter for massenes 
press, og distribuerte tusenvis av våpen til de nyopprettede 
bataljonene.

Paris’ forsvarere var godt bevæpnet og samlet bak kraftige 
fort, og dessuten tallmessig overlegne prøysserne, siden bare 
en del av den prøyssiske hæren hadde marsjert mot den 
franske hovedstaden. Prøysserne mente derfor det ville være 
mest effektivt å forsøke å sulte byen til overgivelse. Selv om 
sultetaktikken forverret situasjonen for Paris’ befolkning, 

førte den ikke fram. 5. januar 1871 satte derfor de prøyssis-
ke styrkene i gang et omfattende bombardement av Paris.5 
Heller ikke bombingen klarte å knekke motstandsviljen i 
Paris’ patriotiske befolkning, men byen ble som resultat av 
mangel på mat sterkt radikalisert under krigen.

Ettersom den franske hæren ikke lenger klarte å stå imot 
de overlegne prøyssiske styrkene ble det fra 23. januar 
forhandlet om fred. Full våpenstillstand mellom Frank-
rike og Preussen ble erklært 28. januar 1871.6 Vilkårene 
for våpenstillstanden var at franske fort og alle unntatt 
én avdeling av hæren skulle avvæpnes. I tillegg skulle den 
prøyssiske hæren foreta en seiersmarsj gjennom Paris. Da 
regjeringen 28. januar offentliggjorde detaljer om våpen-
stillstanden var beleiringen av Paris over - nesten fire og en 
halv måned etter at den ble påbegynt.

Krigen og beleiringen var endelig over, og den proviso-
riske franske regjeringen forberedte seg på å normalisere 
situasjonen ved å holde valg til Nasjonalforsamlingen 8. 
februar 1871.7 Resultatet av valget viste hvor splittet Paris 
og de andre storbyene var fra provinsene. Valget førte til at 
den konservative Adolphe Thiers dannet regjering.8 I den 
stadig mer radikaliserte hovedstaden utviklet det seg raskt 
utbredt motvilje mot den nye regjeringen og Nasjonalfor-
samlingen. Mange parisere var opprørte over Nasjonalfor-
samlingens monarkistiske karakter og over Nasjonalfor-
samlingens kansellering av betalingsutsettelse på gjeld og 
husleie – nødtiltak som hadde trådt i kraft under krigen. 
Den monarkistiske majoriteten i Nasjonalforsamlingen, 
som i stor grad ble valgt av provinsene, fremmedgjorde 
hovedstaden ytterligere med åpent snakk om å gjeninn-
føre monarkiet og å flytte regjeringen fra Paris for godt.9 
Motviljen mot den nye regjeringen må også forstås på bak-
grunn av den ekstreme politiske polariseringen i Frank-
rike, mellom radikale republikanere på den ene siden, 
og konservative katolikker på den andre. Gjennom hele 
1800-tallet hadde det vært tradisjon for republikanske, ra-

Pariskommunen
dag Jostein JuvkaM, Master i Historie, universitetet i osLo

I ti uker våren 1871 tok arbeidere, håndverkere, studenter og veteraner fra tidligere revolusjoner 
kontroll over den nest største byen i Europa, og opprettet et revolusjonært kommuneråd – Paris-
kommunen. Kommunen står som en av de viktigste hendelsene i moderne fransk historie, ikke 
først og fremst på grunn av dens politikk og lovgivning, men på grunn av den nasjonale regjerin-
gens brutale nedslakting av Kommunens tilhengere under uken fra 21. til 28. mai 1871. Denne 
uken, som har fått tilnavnet la semaine sanglante, «den blodige uken», kaster fortsatt en mørk 
skygge over fransk historie, og er en av de mest destruktive ukene i historien.
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dikale ideer som opposisjon mot keiserdømmet. Særlig var 
tanken om et selvstyrt Paris populær. Under krigen hadde 
ønsket om parisisk selvstyre nærmest blitt krav.

Situasjonen i Paris ble mer og mer urolig. Politiet, som 
var forhatt på grunn av dets nære tilknytning til Napo-
leon IIIs regime, hadde måtte gå i dekning. Det regjerin-
gen fryktet mest av alt var Paris’ Nasjonalgarde. Og det 
hadde den grunn til. Etter at valgresultatene for Nasjo-
nalforsamlingen var klare, holdt Nasjonalgarden i slutten 
av februar og i begynnelsen av mars en rekke møter, der 
det ble bestemt at Nasjonalgarden skulle velge sin egen 
sentralkomité.10 Majoriteten av dem som ble valgt til sen-
tralkomiteen hadde arbeiderbakgrunn. Den franske hæ-
ren var avvæpnet i samsvar med avtalen med Preussen, og 
med dannelsen av Nasjonalgardens sentralkomité mistet 
den nasjonale regjeringen i tillegg kontroll over den eneste 
bevæpnede styrken i hovedstaden.

Den fire måneder lange beleiringen av Paris hadde både 
radikalisert byen og ført til at den hadde kollapset økono-
misk. Byen var preget av fattigdom og sult. Adolphe Thi-
ers, lederen for den franske regjering, innså at Nasjonal-
garden hadde gjort situasjonen i Paris enda mer ustabil ved 
å velge sin egen sentralkomité. Sentralkomiteen utgjorde 
nå et alternativt maktsenter, både politisk og militært, og 
det var Thiers som måtte finne en måte å få avvæpnet Na-
sjonalgarden, for igjen å få kontroll over Paris. Problemet 

for Thiers var at han etter fredsavtalen bare hadde et sted 
mellom 12 000 og 20 000 soldater til rådighet, mot Na-
sjonalgardens flere hundre tusen.

I tråd med avtalen hadde deler av den prøyssiske hæren et 
seremonielt inntog i Paris 1. mars 1871.11 Sentralkomiteen 
hadde bestemt at Nasjonalgarden ikke skulle konfrontere 
den prøyssiske hæren. Likevel tok sentralkomiteen i for-
kant av inntoget et steg som skulle vise seg å bli viktig: 
Den sikret seg 400 kanoner som hæren hadde forlatt da 
den dro til fronten.

Revolusjonen og opprettelsen  
av Pariskommunen
For å stabilisere freden med Preussen var det viktig for 
den franske regjeringen å få kontroll over Paris. Etter det 
seremonielle inntoget ble det derfor bestemt at regjerings-
styrker skulle gå inn i Paris og avvæpne Nasjonalgarden.

Kanonene som sentralkomiteen hadde sikret seg kom til 
å spille en viktig rolle. Regjeringen anså kanonene som et 
alvorlig problem. I de to første ukene av mars var minst to 
forsøk på å ta tilbake kanonene mislykket, men regjerin-
gen gjorde et nytt forsøk tidlig om morgenen 18. mars.12 
Planen var å okkupere strategisk viktige punkter rundt 
om i byen, ta kanonene, og arrestere kjente revolusjonære. 
Regjeringssoldatene lyktes med å overmanne soldatene fra 

Drepte kommunarder etter Pariskommunens fall. Minst 20 000 kommunarder ble drept. Bildet er tilskrevet Eugène Disderi.
Kilde: Wikimedia Commons. (PD)
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Nasjonalgarden som var satt til å vokte kanonene i byde-
len Montmartre. Problemet var at regjeringssoldatene ikke 
hadde nok hester til å få med seg kanonene. Da nasjonal-
gardesoldater etter hvert kom til stedet, tok situasjonen en 
uventet vending: Regjeringssoldatene solidariserte seg med 
nasjonalgardesoldatene, og nektet å følge sine overordnedes 
ordre. Også andre steder i byen skjønte hærens offiserer at 
de ikke lenger kunne stole på sine menn. Thiers, som selv 
var reist til hovedstaden, ga tidlig på ettermiddagen ordre 
til hæren om full tilbaketrekning til Versailles. En stor del 
av Paris’ middelklasse fulgte etter.13 Dermed var Paris over-
latt til opprørerne. En revolusjon var gjennomført, så å si 
uten blodsutgytelse, men en borgerkrig var i emning.

Nasjonalgardens sentralkomité var den eneste institusjo-
nen folk i Paris hadde tillit til, og det eneste organet som 
kunne tilføre hovedstaden lederskapet byen trengte etter 
opprøret 18. mars. Sentralkomiteen bestemte at det skulle 
holdes valg om hvorvidt Paris skulle styres som en uavhen-
gig kommune 26. mars. Siden mange av de mer velstående 
innbyggerne hadde forlatt byen, var det stor oppslutning 
om parisisk selvstyre. 28. mars ble Pariskommunen offisi-
elt innsatt i rådhuset, som et revolusjonært motstykke til 
den nasjonale regjeringen.14 De som ble valgt til Kommu-
nen var valgt for å representere befolkningen - de skulle 
fungere som delegater, og de skulle til enhver tid kunne 
avsettes. Kommunen fylte raskt det administrative tom-
rommet ved å etablere kommisjoner med ansvar for blant 
annet finans, krig, justis, velferd, utdanning, arbeid og 
handel, og kommisjonene posisjonerte Kommunen som 
en seriøs rival til regjeringen.15

Den franske republikanske leiren var på 1800-tallet på 
ingen måte noen enhetlig bevegelse. Både anarkister, li-
berale tilhengere av konstitusjonell styreform og revolu-
sjonære sosialister kalte seg republikanere. Det var særlig 
anarkistene og de såkalte revolusjonære republikanerne, 
blanquistene, som fikk innflytelse i Kommunen. Store 
deler av den franske arbeiderklasse var inspirert av det 
anti-statlige elementet i fransk sosialisme, og i særlig grad 
av anarkisten Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865). Pro-
udhon framholdt at alle former for sentraliserte regjerin-
ger var undertrykkende, også en republikansk. Han tok i 
stedet til orde for en føderalistisk politisk struktur; et for-
bund av selvstyrte kommuner skulle erstatte den sentrale 
statsmakten, samtidig som små produsenter erstattet kapi-
talistiske former for produksjon. Den mest ekstreme frak-
sjonen av den revolusjonære republikanske bevegelsen var 
blanquistene, som tok sitt navn fra lederen Louis Auguste 
Blanqui (1805-1881). Hans teorier var basert på erfaringer 
fra den franske revolusjonen, og han var overbevist om at 
en revolusjonær elite måtte etablere et diktatur for å sikre 
kontroll over den påbegynte prosessen.16 Det var disse to 
sterkt motsetningsfylte grupperingene som var framtre-
dende i Kommunen, og i praksis var det Proudhons ideer 
som fikk mest gjennomslag.

Det var et alvorlig, kanskje avgjørende problem for Kom-
munen at den manglet et ideologisk lederskap. Rivali-
seringen mellom de ulike grupperingene var utvilsomt 
hemmende, og det førte til at Kommunen på avgjørende 
tidspunkt ikke klarte å ta viktige avgjørelser. Særlig var det 
faktum at Kommunen aldri klarte å organisere et effektivt 
forsvar av byen alvorlig, siden den regulære franske hæren 
ble sterkere for hver dag som gikk.

Avgjørelsene som ble tatt i kjølvannet av opprøret kan ha 
vært avgjørende for utfallet av konflikten mellom Paris 
og den nasjonale regjeringen. Da regjeringen forlot Paris, 
ble også fortene som omga byen evakuert. Opprørerne 
tok kontroll over alle fortene sør for Paris, men ikke det 
strategisk viktige fortet ved Mont-Valérien i vest. Charles 
Ernest Lullier, som ble utnevnt til øverstkommanderende 
for Nasjonalgarden 18. mars, nølte med å okkupere Mont-
Valérien fordi fortets kommandant skal ha lovet å forholde 
seg nøytral i konflikten mellom Paris og regjeringen i Ver-
sailles. Lullier ble øyeblikkelig fratatt kommandoen, men 
opprørerne maktet likevel ikke å få kontroll over fortet. 
Senere brukte Versailles fortet ved Mont-Valérien som 
samlingsplass for regjeringsstyrkenes invasjon av Paris.

I tillegg var opprørerne i dagene etter 18. mars motvillige 
til å konfrontere Versailles militært. Det klareste uttrykket 
for det er at Nasjonalgardens sentralkomité avviste blan-
quistenes forslag om å angripe Versailles for å knuse den 
franske hæren mens den enda var svak. Militær satsing 
kunne ha forandret utfallet til kommunardenes fordel. 
Det var som nevnt over 300  000 nasjonalgardesoldater 
i Paris, mens tallet på regjeringssoldater bare var et sted 
mellom 12 000 og 20 000. Hovedårsaken til kommunar-
denes motvillighet til å angripe hæren var frykt for prøys-
sisk inngripen. Frykten for at et militært angrep mot Ver-
sailles ville føre til at Preussen blandet seg inn, var i følge 
David Shafer ubegrunnet. Så lenge sentralkomiteen holdt 
seg til fredsavtalen17 mener Shafer at det var lite som tydet 
på at den prøyssiske rikskansler Bismarck ville blande seg 
direkte inn i en intern fransk konflikt.18

Det har senere blitt påpekt at en av kommunardenes stør-
ste tabber var å ikke ta kontroll over Frankrikes nasjonale 
bank, som lå i Paris og oppbevarte millioner av francs.19 Å 
ha bankens ressurser til rådighet ville naturligvis være en 
stor fordel i seg selv, men viktigere var det at banken ville 
være verdt mer enn ti tusen gisler. Trusler fra kommunar-
dene om å bruke bankens penger kunne ha fått den følge 
at den franske overklasse hadde satt i gang et press mot 
regjeringen om inngåelse av forlik med Paris. Siden kom-
munardene valgte å ikke ta i besittelse bankens goder, ble 
store pengesummer overført fra Paris til Versailles, penger 
som ble brukt til å finansiere hæren som til slutt knuste 
Kommunen. I ettertidens klare lys kan det virke merkelig 
at kommunardene unnlot å ta kontroll med banken, men 
man må regne med at kommunardene hadde realpolitiske 
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grunner for sitt valg – hvis man tvang til seg bankens mid-
ler ville det være stor sjanse for å få folk imot seg.

Pariskommunens fall
De reformene Kommunen innførte rakk ikke å vise til 
noe. Til det ble tiden for knapp. Det Pariskommunen 
huskes best for er uansett ikke elementene av politisk ek-
speriment, men regjeringsstyrkenes blodige gjenerobring 
av Paris, som vi nå skal ta for oss.

Etter opprøret 18. mars var det Nasjonalgarden som had-
de den militære kontrollen i Paris. Nasjonalgardens sen-
tralkomité gjorde det tidlig klart at den ville beholde selv-
styre, og ikke komme inn under Kommunens kontroll. 
Sentralkomiteen hadde imidlertid selv ikke kontroll over 
sine egne bataljoner. For eksempel opprettet artilleribatal-
jonene egne lokale komiteer som nektet å underlegge seg 
sentralkomiteen. Kaoset i Nasjonalgarden var åpenbart 
alvorlig, siden det forhindret et effektivt forsvar av Paris. 
Kommunens manglende evne til å utnytte sin militære 
overlegenhet, samt fraværet av disiplin var problematisk. 

Hvis den skulle overleve, var Kommunens politiske og mi-
litære lederskap nødt til å komme til enighet. Det skjedde 
ikke. I stedet bidro indre strid til å svekke Kommunen i 
stadig større grad.

På tross av – etter situasjonen – relativt beskjedne krav 
fra Paris, hadde ikke regjeringens leder, Adolphe Thiers, 
noen planer om å inngå noe forlik. Det som hadde skjedd 
18. mars var en personlig ydmykelse for ham, og han var 
oppsatt på å gjøre alvor ut av sine planer om å gjenopprette 
orden i hovedstaden.

Etter at regjeringen hadde evakuert Paris 18. mars, hadde 
den umiddelbart begynt å forberede seg på en omfattende 
konfrontasjon. I begynnelsen av april begynte hæren å 
marsjere mot byen. Fortet ved Issy, sør-vest for Paris, en 
nøkkel til forsvaret av hovedstaden, ble tatt av regjerings-
styrkene 8. mai. Men for at hæren skulle kunne ta seg inn 
i selve byen var den avhengig av flere soldater. Preussen 
holdt fortsatt om lag 310  000 franske krigsfanger. For 
at Preussen skulle begynne å løslate krigsfangene, skrev 
Thiers under på en endelig fredsavtale 10. mai 1871.20 

Teksten øverst til høyre lyder: «Paris 29. mai 1871. Dagen etter borgerkrig. Eksekusjonspelotonger kan fremdeles høres i Luxembourghagen og i 
Militærskolen. Andre steder ruiner etter de brente bygningene og barrikader som fortsatt står.» Kilde: Wikimedia Commons. (PD)
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Umiddelbart etter at Nasjonalforsamlingen 18. mai hadde 
godkjent fredsavtalen begynte Preussen å sette fri franske 
krigsfanger, 30  000 om gangen. Etter at det strategisk 
viktige fortet ved Issy hadde falt, og etter hvert som den 
franske hæren tiltok i styrke, falt fortene sør for Paris, ett 
etter ett. 20. mai begynte regjeringsstyrkene å bombardere 
den franske hovedstaden.21 Bombingen førte til at nasjo-
nalgardebataljoner forlot viktige posisjoner vest i byen, 
noe som åpnet for at troppene fra Versailles kunne trenge 
inn i Paris. 21. mai inntok Versailles’ tropper byen, og på 
ettermiddagen 22. mai hadde regjeringsstyrkene kontroll 
over store deler av det sentrale Paris.22

Kommunen og Nasjonalgardens sentralkomité klarte al-
dri å få i stand et seriøst forsvar av byen. Kommunardene 
visste at Paris’ arbeidere kunne takle gatekamp uavhengig 
av sentral kontroll, og satte derfor sin lit til barrikadene. 
Følgelig måtte små grupper kjempe desperat fra hver sin 
barrikade, og alle ble beseiret i tur og orden. Det eneste 
man kunne håpe å oppnå med denne type forsvar var å 
vinne tid, for å få regjeringssoldatene over på sin side, eller 
å holde ut lenge nok til å klare å forhandle fram en frede-
lig løsning. Kommunardene klamret seg til håpet om at 
regjeringssoldatene ville komme over på deres side, slik de 
hadde gjort 18. mars. Men mye hadde endret seg siden da. 
For det første var kommunetilhengernes suksess 18. mars 
i stor grad et resultat av den nasjonale regjeringens dårlige 
planlegging. For det andre hadde prøysserne i mai sluppet 
fri mange av de franske krigsfangene. I tillegg var Versail-
les mer selektive da de valgte ut soldater for å gjenerobre 
Paris. Dessuten var det langt færre kommunetilhengere 
som var villige til å kjempe da regjeringsstyrkene inntok 
byen. For de som ville støtte den sterke part, var det ikke 
lurt å satse på Kommunen.

Under den blodige uken, fra 21. til 28. mai, oppsto det 
mange branner i Paris. Som en følge av disse brannene ble 
mange av byens kjente monumenter ødelagt, i tillegg til at 
Frankrike mistet en stor del av sin historiske og kulturelle 
arv, ettersom brannene ødela hundretusenvis av bøker og 
manuskripter. Ifølge David Shafer var de første brannene 
resultater av hærens bombardement.23 Men det er også på 
det rene at mange bygninger ble brent ned av kommunar-
der, enten som dekning for deres tilbaketrekning gjennom 
byen, eller i desperasjon og sinne. Kommunens forsvarere 
begynte først med ildspåsettelse etter at troppene fra Ver-
sailles hadde satt i verk sine systematiske henrettelser av 
kommunetilhengere. I stedet for å forstå brannene som 
en del av en defensiv strategi, eller som resultat av hærens 
bombardement, ble brannene av journalister og politikere 
i etterkant karakterisert som ondsinnede handlinger be-
gått av en vill og uregjerlig arbeiderklasse.

Selv om kommunardene tente på bygninger og henrettet 
gisler, blekner grusomhetene i Kommunens navn i forhold 
til de som ble utført av styrkene fra Versailles. Under den 

blodige uken opprettet regjeringsstyrkene militære dom-
stoler som skulle avgjøre skyldspørsmål for de som ble 
mistenkt for å ha støttet Kommunen. De som ble funnet 
skyldig ble øyeblikkelig henrettet. Enda verre enn de mili-
tære domstolene var henrettelsene uten lov og dom utført 
av militære avdelinger. Drapene på antatte kommunetil-
hengere varte til 15. juni, over to uker etter Kommunens 
fall.24 Det finnes ingen eksakte tall på hvor mange parisere 
som ble myrdet under den blodige uken, men de fleste 
historikere opererer med tall mellom 20 000 og 30 000.25

27. mai var det bare noen få lommer av motstand igjen i 
Paris, først og fremst i de fattige arbeiderstrøkene. Etter de 
siste store kampene ble 147 kommunarder skutt mot det 
som senere har fått navnet ”Kommunardenes mur”, på en 
av Paris’ største kirkegårder, Père Lachaise. Kommunen 
falt 28. mai.

Kommunardenes største problem var mangelen på poli-
tisk lederskap. De av kommunardene som var inspirert av 
Proudhons føderalisme, protesterte både mot revolusjons-
romantikk og mot sentraliseringen som var en nødven-
dighet under krigen mot Versailles. Følgen av svak sentral 
styring måtte nødvendigvis bli et ineffektivt forsvar av Pa-
ris. Kommunens mangel på effektiv håndtering av makt 
og bevisst revolusjonsstrategi ble en verdifull erfaring for 
blant annet Lenin og Mao, og det er først og fremst si-
den senere revolusjonære tok lærdom av Kommunens feil 
at den har vært viktig i et historisk perspektiv. Selv om 
den utopiske sosialismen fortsatt glimtvis kunne gjøre seg 
gjeldende, ble Pariskommunens fall på mange måter be-
gynnelsen på slutten for denne formen for sosialisme, og i 
stedet var det de autoritære sosialistiske retninger vi kjen-
ner fra forrige århundre som vant fram. ■
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Jens Tangen hadde i løpet av 30-tallet opparbeidet seg en 
sentral posisjon i LO. Han var fra 1935 formann i ett av 
LOs største forbund, Norsk Bygningsarbeiderforbund, og 
var i tillegg medlem av LO-sekretariatet. I etterkant av 
det tyske angrepet på Norge i 1940 fikk han en sentral 
rolle i en opposisjonell gruppering i fagbevegelsen, som 
krevde fred og en aktiv klassepolitikk for å sikre arbei-
derbevegelsen innflytelse under de rådende forhold. Den 
28. september 1940 avsatte okkupanten den fungerende 
formannen av LO, og under sterkt press aksepterte Tan-
gen utnevnelsen som formann i LO. Han fungerte som 
den fremste tillitsmannen i nesten ett år, før LO til slutt 
ble nazifisert under «landsleder» Odd Fossum i september 
1941. Jens Tangen var en kontroversiell mann, og opp-
gjøret med ham etter okkupasjonen symboliserer sentrale 
utviklingstrekk i etterkrigstiden. Behandlingen av ham 
kulminerte i eksklusjon på LO-kongressen i mai 1946. 
Dette er en historie om en tillitsmanns fall. 

Tangen og Fagopposisjonen av 1940
Det tyske angrepet på Norge 9. april 1940 skapte en 
uoversiktlig situasjon, også for landets fagorganiserte. 
De første dagene etter angrepet var LO i praksis uten 
ledelse, da topplanet måtte flykte fra Oslo sammen med 
arbeiderbevegelsens øvrige lederskap. En LO-ledelse ble 
rekonstruert 12. april med Elias Volan som formann, men 
i månedene som fulgte skulle fagbevegelsen oppleve flere 
tilbakeslag: Administrasjonsrådet som ble opprettet 15. 
april var uten representanter fra arbeiderbevegelsen, ok-
kupanten blandet seg direkte inn i lønnsforhandlingene, 
og LOs rekonstruerte ledelse aksepterte bortfallet av ett av 
to dyrtidstillegg. Arbeiderbevegelsen ble kort sagt skjøvet 
ut på sidelinjen blant beslutningstakerne.1 I Oslo samlet 
en gruppe radikale fagorganiserte seg i protest mot utvik-
lingen, med krav om en aktiv klassepolitikk der LO skulle 
presses til en mer sentral rolle i den politiske utviklingen 
i landet. Dette har senere blitt kjent som Fagopposisjonen 
av 1940. 

På opposisjonens konstituerende møte 15. juni 1940 samlet 
grupperingen seg om et program bestående av tre punkter: 
Fred med Tyskland, forberedelser til en ny konstitusjon og 
reorganisering av arbeidslivet.2 Grupperingen var revolusjo-
nært innstilt, og et notat skrevet av den ideologiske lederen 

viser hvordan den så for seg det fremtidige styret i Norge: 
Et råd utgått av «det arbeidende folk», fiskerne, bøndene 
og arbeiderne, skulle dannes. Fra dette skulle en regjering 
utgå, og denne skulle ikke stå til ansvar for noe politisk par-
ti. Programmet bør ses i sammenheng med en ideologisk 
strømning i arbeiderbevegelsen med røtter fra idékampen i 
etterkant av den russiske revolusjonen, men som hadde mis-
tet oppslutning mot slutten av 30-tallet.3 Fagopposisjonens 
program markerte et definitivt brudd med det parlamenta-
riske demokratiet. Arbeiderne skulle gripe de mulighetene 
den tyske okkupasjonen medførte, og ta makten så å si på 
de tyske bajonetter. Når man i ettertid kjenner til de tyske 
planene for reorganiseringen av Europa, er opposisjonens 
program preget av en påfallende naivitet i forhold til de 
mulighetene arbeiderbevegelsen faktisk hadde. En rekke 
kommunister sluttet seg til opposisjonens arbeid, men også 
medlemmer av Arbeiderpartiet (Ap) og uavhengige deltok 
blant de rundt 100 aktive i opposisjonen.

Jens Tangen ble ansett som nært knyttet til Norges Kom-
munistiske Parti (NKP), selv om han offisielt ikke var 
medlem av partiet. På opposisjonens første møte ble Tan-
gen valgt til formann i opposisjonens arbeidsutvalg. Også 
Halvard Olsen, LOs formann mellom 1925 og 1934, ble 
valgt inn i utvalget, i tillegg til ideologen Håkon Meyer 
– opposisjonens de facto leder. Meyer var en sterk person-
lighet som hadde markert seg som svært kritisk til Aps 
vending i reformistisk retning utover 30-tallet, og han 
fikk raskt innflytelse over Tangen. Grunnen til at Tangen 
ble utpekt som leder, var antakeligvis at Meyer ønsket det: 
Tangen hadde den mest sentrale rollen i LO blant opposi-
sjonens menn, og kunne dermed påvirke LO-ledelsen di-
rekte. I tillegg gjorde hans mer uavhengige partipolitiske 
stilling ham akseptabel både for opposisjonens kommu-
nister og sosialdemokrater.

I LO-sekretariatet la Jens Tangen frem forslag i tråd med 
opposisjonens syn, og LO-ledelsen så med tiltakende ir-
ritasjon på virksomheten. I slutten av juli tok Elias Volan 
affære, og gikk voldsomt til angrep på opposisjonsarbeidet 
i et felles forbundsstyremøte. Det skulle ikke være tvil om 
at opposisjonen var nettopp det – en opposisjon, og den 14. 
august ble disse «fiender av arbeiderklassen» fordømt med 
overveldende flertall på et stort tillitsmannsmøte i Oslo. 
LO-ledelsen hadde i samarbeid med Ap og de borgerlige 
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partiene gått for en felles politisk linje, og ønsket ikke opp-
merksomhet til opposisjonens revolusjonære kurs. 

Virksomheten til Fagopposisjonen varte omtrent til sep-
tember 1940, og skulle til slutt bryte sammen på spørs-
målet om hvor langt man skulle strekke seg for å sikre seg 
innflytelse. Håkon Meyers tyske kontakter hadde infor-
mert ham om at Nasjonal Samling (NS) ville få en sentral 
rolle i det fremtidige statsstyret i Norge under tysk ok-
kupasjon. Meyer, som hadde vært en innbitt motstander 
av Quisling og alt han sto for, var klar i sitt resonnement: 
Arbeiderklassens sak skulle kjempes under de rådende po-
litiske forhold, selv om det innebar kontakt med erkefi-
enden Vidkun Quisling.4 Tangen var trolig mer avmålt i 
sin vurdering, og ble ikke valgt inn i forhandlingsutval-
get som ble nedsatt på opposisjonens møte den 18. au-
gust 1940. Dette hadde fullmakt til å forhandle til alle 
sider – inklusive NS – og det er ingenting som tyder på 
at Tangen opponerte mot utvalgets mandat. I ettertid er 
dette selvsagt lett å avfeie dette som pragmatisme strukket 
altfor langt, men sommeren 1940 var mange nødt til å 
søke kompromisser. Alt tydet på tysk seier i krigen i Eu-
ropa, derfor var det naturlig å anta at okkupasjonen ville 
bli varig. Andre ledere i arbeiderbevegelsen hadde også 
gått på akkord med prinsipper: LOs fungerende ledelse 
hadde hatt samtaler med Quisling kun dager etter hans 
statskupp 9. april 1940, og hadde under riksrådsforhand-
lingene henstilt Kongen om å trekke seg frivillig. Einar 
Gerhardsen hadde vært villig til å samarbeide med Viktor 
Mogens i Fedrelandslaget på samme tidspunkt.5 Den van-
skelige situasjonen i 1940 medførte mange kompromisser, 
men for Fagopposisjonen gikk grensen ved videre samar-
beid med NS. I september 1940 brøt arbeidet sammen, og 
en liten gruppe fra opposisjonen orienterte seg mot NS. 
Håkon Meyer og Halvard Olsen fulgte kollaborasjonslin-
jen videre, med medlemskap i NS, senere kommissariske 
stillinger i det nazifiserte LO, og endelig landssvikdom 
etter okkupasjonen. Men Jens Tangens rolle i arbeider-
bevegelsens okkupasjonshistorie var ennå i startfasen. I 
september 1940 ble han satt i en svært vanskelig situasjon.

Formannsskifte på tysk diktat
Elias Volan hadde stort sett hatt et ryddig forhold til den 
tyske okkupasjonsmakten, men i etterkant av Terbovens 
nyorganisering av det politiske Norge den 25. september 
1940 ble det klart at forandringer også ville skje i LO. NS 
var gjort til det eneste lovlige politiske parti og kommis-
sariske statsråder var innsatt, men foreløpig hadde ikke 
den tyske administrasjonen utfordret fagorganisasjonen.  
Ønsket om forandring i LOs toppledelse var ikke et en- 
tydig skritt i retning nazifisering, men markerte en inn-
stramming av LOs organisatoriske frihet. Jens Tangen hadde  
havnet i okkupantens søkelys grunnet sin fremtredende 
rolle i Fagopposisjonen av 1940, samt posisjonen som sekre-
tariatsmedlem og formann i Bygningsarbeiderforbundet.  

I Tangen så man en fremtredende tillitsmann med uttalt 
ønske om samarbeid med okkupasjonsmakten, samt et 
potensial for å holde arbeidslivet i gang. Den 28. septem-
ber ble Tangen informert om at han var utpekt som ny 
leder av LO. Han ble utsatt for massivt press. Sozialabtei-
lungs leder Rudolf Kaspar ga ham valget mellom å aksep-
tere stillingen, eller se organisasjonen bli oppløst. Tangen 
var svært usikker, og spurte tolken han hadde med seg på 
møtet til råds. Arkitekt Frode Rinnan kunne ikke se noen 
grunn til at han ikke skulle ta stillingen, og etter dette 
aksepterte Tangen formannsvervet. Dette understreker 
et karaktertrekk ved Tangen: Han var en usikker mann 
som trengte en utenforståendes – en tolks – mening før 
han fattet sitt valg. Betingelsene var i korthet at Tangen 
forpliktet seg til å opprettholde roen i arbeidslivet, og at 
fagorganisasjonen skulle avstå fra politisk virke og arbeide 
i forståelse med de tyske myndigheter og NS.

Elias Volan ble beordret til å fratre som leder for LO, men 
til tross for at utnevnelsen av Tangen var et brudd på selv-
råderetten, var LO fremdeles en organisasjon som i all ho-
vedsak var selvstyrt. Tangen fikk selv utnevne sine med-
arbeidere, og to av de tre han valgte hadde bakgrunn fra 
Fagopposisjonen. Sammenhengen mellom opposisjonen 
og lederskiftet kan synes åpenbar, men på dette tidspunk-
tet var det bare en liten lederklikk fra opposisjonsarbeidet 
som fremdeles møttes – og her deltok ikke Tangen. I dage-
ne etter overtakelsen ble det sendt ut lojalitetserklæringer 
som de fremtredende tillitsmennene skulle underskrive, 
for å bekrefte at de støttet opp om den nye ledelsen. Det 
var vesentlig motvilje mot dette, men totalt sett var det 
kun et fåtall som nektet å skrive under erklæringen.6 LO-
sekretariatet tok lederskiftet «til etterretning». 

Det ligger ikke nødvendigvis opportunisme bak Tangens 
maktovertakelse i LO, han ble utsatt for vesentlig press der 
hovedtrusselen ikke rettet seg mot Tangens person, men 
oppløsningen av fagorganisasjonen. Tangens lederposisjon 
i Fagopposisjonen var ikke betinget av hans egenskaper, 
men av hans pragmatiske holdning og posisjon i LO. På 
samme måte ble han trukket frem etter Terbovens ny- 
ordning – ikke på grunn av sine lederegenskaper, men på 
grunn av sin stilling i LO og inntrykket om samarbeids- 
villighet man hadde fått av ham gjennom Fagopposisjonen.  
Formannsskiftet i LO var ikke et utslag av et maktønske  
for Tangens egen del, han ble simpelthen tvunget til å 
overta. At han nok var lettere å presse enn andre kandi-
dater, skyldes primært hans, kanskje overdrevne, pragma-
tiske innstilling. 

Jens Tangen som LOs formann
Da Tangen overtok som leder hadde Håkon Meyer inn-
flytelse over ham avtatt. Det organiserte samarbeidet i 
Fagopposisjonen var i praksis brutt sammen, og raskt 
havnet Tangen under Viggo Hansteens innflytelse. Dette ➤
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bidro til et godt samarbeid med et LO-sekretariat som i 
utgangspunktet var ytterst skeptisk til Tangen. Eksempel-
vis spilte Tangen en sentral rolle i arbeidet med å isolere 
Erling Olsen i LO-ledelsen, da Olsen etter hvert åpenbart 
orienterte seg mot NS. Samtidig indikerer kursvendin-
gen hos Tangen et personlighetstrekk som senere skal bli 
brukt mot ham: tilbøyeligheten til å lene seg på sterke 
personer – først Meyer, siden Hansteen. Under Hansteens 
innflytelse var Tangens tid som LOs formann en balan-
segang mellom hensynet til medlemmene og de kravene 
okkupasjonsmakten stilte.7
 
Det året Tangen satt som leder ble antakeligvis ikke som 
de tyske myndighetene hadde ønsket seg. Tangen hadde 
for eksempel store utfordringer med å hindre de fagorga-
niserte i å engasjere seg i politiske streiker, noe som brakte 
Tangen opp i vanskeligheter da det ble forberedt og gjen-
nomført antinazisitiske markeringer både 9. april 1941 og 
den påfølgende 1. mai. En rekke fagorganiserte ønsket å 
markere avstand til den tyske okkupasjonsmakten, og slett 
ikke alle respekterte ledelsens signaler om å avstå fra ar-
beidsnedleggelser. Tangen klarte ikke å holde ro i arbeids-
livet, nettopp en av årsakene til at han hadde blitt utpekt 
til stillingen. I tillegg til presset fra tyskerne og grasrota, 
var også eksilmiljøene som bygde seg opp i Stockholm og 
London utpreget skeptisk til Tangen. Kritikken derfra 
gjorde at Viggo Hansteen i februar 1941 sendte et brev 
til London der han ga Tangen brukbar attest for arbeidet, 
og understreket at tross mange vanskeligheter er «allikevel 
fagorganisasjonen vår egen organisasjon, den er ikke et 
redskap i fremmede hender».8 

Mye tydet på at det gikk mot et brudd mellom LO og ok-
kupasjonsmakten. I LO-ledelsen begynte Tangen å forbe-
rede organisasjonens overgang til illegalitet, og i juli 1941 
ble det sendt ut et hemmelig sirkulære med instrukser for 
hvordan den skulle gå under jorden når det ble nødven-
dig. Til slutt var det en sak som i utgangspunktet var av 
liten betydningen som gjorde at okkupanten tok affære. 
Melkestreiken, en streik blant Oslos jernarbeidere og an-
dre om tilgang til melk i arbeidstiden, førte til at det 10. 
september 1941 ble erklært unntakstilstand. Tangen ble 
avsatt og arrestert, og summariske rettssaker mot sentrale 
tillitsmenn ble avholdt. Viggo Hansteen ble skutt sammen 
med den lokale fagforeningslederen Rolf Wickstrøm, og 
en rekke tillitsmenn ble dømt til lange fengselsstraffer. 
NS-mannen Odd Fossum ble utnevnt som LOs «lands-
leder», førerprinsipp ble innført, og kommissariske for-
bundsledere innsatt. Jens Tangens formannsperiode fikk 
en dramatisk avslutning. Men for Tangen skulle dette 
bare bli begynnelsen på lang tids motgang.

Eksil i Sverige
Etter at Jens Tangen ble sluppet ut fra tysk fangenskap i 
månedsskiftet februar/mars 1942, tok han seg til Sverge 

i mai etter en periodes samarbeid med den illegale fag-
bevegelse i Norge. Mottakelsen der ble en ganske annen 
enn han hadde forestilt seg. Han anså seg selv som lederen 
som hadde vært frontmann i LOs konfrontasjoner med 
tyskerne, som etter måneders fangenskap endelig skulle 
møte sine meningsfeller i eksil. Han ble i stedet plassert 
i karantene i Öreryd av eksilledelsen med beskjed om at 
han ikke fikk delta i det faglige arbeidet. Ved ankomst 
Öreryd måtte han ha beskyttelse fra befal for ikke å få 
juling av illsinte arbeidere. Man kan trygt slå fast at synet 
på ham var et ganske annet i eksil enn hva han hadde fått 
inntrykk av fra formannsstolen i Norge. 

Behandlingen av Tangen i Sverige baserte seg først og fremst 
på overtakelsen av formannsvervet på bekostning av den se-
kretariatsvalgte Elias Volan, og han møtte lite forståelse for 
at alternativet var nedleggelse av organisasjonen. Tangen ble 
riktignok innvilget økonomisk støtte på lik linje med an-
dre arresterte faglige ledere i eksil, men dette skjedde med 
dissens i eksilsekretariatet i Stockholm. Det ble bestemt at 
Tangens forhold skulle behandles av fagorganisasjonen et-
ter okkupasjonen, og med det ble han værende i Sverige, 
uten innflytelse, resten av okkupasjonstiden. 

Gjenoppbygging og eksklusjon
Da de tyske styrkene i Norge kapitulerte, vendte faglige 
ledere tilbake fra eksil og illegalitet. I løpet av få dager 
var fagbevegelsen på beina igjen, og dette skyltes ikke 
minst nøye og detaljert planlegging fra lederne i eksil. En 
kampvillig Jens Tangen ønsket rask faglig oppreisning, og 
kun dager etter kapitulasjonen ringte han til Norsk Byg-
ningsarbeiderforbund og krevde å bli innkalt til forbunds-
styremøte. Henvendelsen ble avvist. Begrunnelsen var at 
Tangen selv hadde forlatt forbundet for å bli LOs leder, 
og at hans sak derfor burde bli behandlet av LO sentralt. 
For Tangen gikk det fra vondt til verre: Én måned senere 
ble hans sak tatt opp på Norsk Bygningsarbeiderforbunds 
landsstyremøte, og Jens Tangen ble da ekskludert fra for-
bundet. Først og fremst lederskiftet 28. september 1940, 
men også hans virke i Fagopposisjonen av 1940 ble skarpt 
kritisert. Dermed gikk forbundet tilbake på vedtaket om 
at Tangens forhold skulle bli behandlet sentralt.

Forbundet mente å ha vektige grunner til å ekskludere 
Tangen, men LO-ledelsen ville beholde kontrollen over 
overgangsoppgjøret i organisasjonen. Tre dager etter 
eksklusjonen bestemte LOs representantskap at Tangens 
forhold skulle bli behandlet av en nylig nedsatt gransk-
ningskomité. Denne skulle legge frem sin innstilling for 
LO-kongressen som skulle avholdes i mai 1946. Dermed 
opphevet representantskapet eksklusjonen, men kritiserte 
samtidig Tangens disposisjoner i LO den første delen av 
okkupasjonstiden. At han fikk igjen medlemskapet ble 
neppe ansett som en oppreisning: På representantskaps-
møtet ble Tangens sak diskutert under punktet «landssvi-
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kernes disposisjoner i fagorganisasjonen», og hans med-
lemskap ble satt i karantene frem til kongressen. 

Tangens sak hadde et klart partipolitisk potensial. Tangen 
ble med rette knyttet til NKP, selv om han ikke hadde 
åpent medlemskap i 1945. Historikeren Torgrim Title-
stad, som har snakket med Tangen i ettertid, hevder Jens 
Tangen innrømmet å ha gått gjennom hele okkupasjonen 
som skjult medlem av partiet, et vanlig trekk i vesteuro-
peiske kommunistpartier.9 Men også på det ideologiske 
nivået var Tangen knyttet til NKP, gjennom arbeidet i 
Fagopposisjonen av 1940 ble han en representant for den 
ideologiske linjen NKP hadde i 1940: Kritikk av den flyk-
tende regjeringen, et oppgjør med kapitalismen og under-
streking av den aktive klassepolitikken på bekostning av 
de brede nasjonale forlik med de borgerlige, som Ap hadde 
gått inn for i 1940.10 

Sommeren 1945 var det likevel få muligheter til et åpent 
partipolitisk oppgjør knyttet til Tangens rolle under ok-
kupasjonen. Krigen hadde medført en fellesskapsfølelse 
blant de fagorganiserte som blant annet ga seg utslag i 
krav om politisk samling av arbeiderbevegelsen. Sam-
lingsforhandlinger mellom Ap og NKP ble igangsatt, og 
selv om det er lite trolig at ledelsen i de to partiene trod-
de forhandlingene ville føre frem, hersket tilsynelatende 
partipolitisk harmoni den sommeren. Ingen av partene 
ønsket i den sammenheng å fremstå som den som brøt 
forhandlingene, og dette la bånd på behandlingen av Jens 
Tangen. Hvis den sosialdemokratiske ledelsen i LO gjorde 
oppgjøret med Tangen til et oppgjør med NKPs politikk i 
1940, ville det virke som at Ap brøt forhandlingene. Tan-
gens nære tilknytning til NKP medførte at kommunister 
forsvarte ham i en rekke fora. I pressedekning og i fagor-
ganisasjonen stilte kommunistene seg bak Tangen, og så 
lenge samlingsforhandlingene pågikk ble ikke oppgjøret 
med Tangen et politisk oppgjør. Dette hindret likevel ikke 
organisasjonen i å granske og sette den forhenværende for-
mannen på sidelinjen av organisasjonen. Men denne be-
handlingen ble i liten grad satt i sammenheng med hans 
rolle i Fagopposisjonen eller tilknytningen til NKP.

Da Tangens sak ble diskutert på landsmøtet i Bygnings-
arbeiderforbundet i februar 1946 var den partipolitiske 
harmonien definitivt et tilbakelagt stadium. De jevn-
store kommunistiske og sosialdemokratiske fraksjonene 
sto steilt mot hverandre i synet på Tangen, og spørsmå-
let om Tangens rolle i Fagopposisjonen sto i sentrum.11 
Kommunister argumenterte både i avisen «Friheten» og 
på landsmøtet at Tangens handlinger i Fagopposisjonen 
kun var et tiltak for å motvirke den utglidningen den so-
sialdemokratiske ledelsen sto for sommeren 1940. NKPs 
sentralkomité hadde i tillegg i forkant av landsmøtet gått 
inn for å nominere Tangen som formann i forbundet, men 
dette ble ikke fulgt opp.12 Sosialdemokratene hevdet på 
sin side at Tangens handlinger symboliserte hvordan hele 

den politiske linjen til NKP i 1940 var feilslått, og brukte 
dermed Tangens sak for å ramme et NKP med betydelig 
popularitet i fagbevegelsen. 

To grunnleggende forskjellige ideologiske syn kolliderte 
gjennom Tangens sak. De som forsvarte Tangen represen-
terte det som kan kalles en klassesolidaritet, der Tangens 
handlinger i 1940 ble forklart som et forsøk på å bevare 
arbeiderklassens innflytelse under de nye forholdene. Tan-
gens anklagere representerte en samfunnssolidaritet: Tan-
gens virksomhet hadde vært illojal og grenset til landssvik. 
Arbeiderbevegelsen hadde et ansvar overfor det nasjonale 
fellesskapet, og Fagopposisjonen hadde tatt avstand fra 
dette. Noen avklaring kom ikke i stand på Bygningsarbei-
derforbundets landsmøte. Elias Volan fikk de to fraksjo-
nene til å godta en enstemmig uttalelse om at forbundet 
beklaget Tangens handlinger, men overlot spørsmålet om 
sanksjoner til LOs kongress. Slaget om makten i fagbeve-
gelsen skulle stå i mai 1946. Illustrerende for de partipoli-
tiske gnisningene i februar 1946 var at Friheten i sin dek-
ning valgte overskriften «Tangen får i realiteten oppreis-
ning», mens Aps organ, Arbeiderbladet, presenterte samme 
sak som «Landsmøtet tar avstand fra Tangens opptreden».13

LO-kongressen i 1946
Politiseringen av Jens Tangens sak skulle nå sitt klimaks 
på LO-kongressen i 1946. Helt siden NKPs brakvalg ved 
stortingsvalget i oktober 1945 hadde Ap arbeidet med en 
systematisk ideologisk disiplineringsprosess med sikte på å 
nøytralisere den kommunistiske trusselen i fagbevegelsen. 
I forbindelse med valg av delegater til kongressen hadde 
sosialdemokratene mobilisert fra sentralt hold for å sikre 
seg at det var pålitelige sosialdemokrater som ble valgt fra 
de foreningene kommunistene ikke hadde flertall. Som 
et resultat av dette var det ikke bare den kommunistiske 
fraksjonen som opptrådte samlet på kongressen, også den 
sosialdemokratiske fraksjonen stemte i tråd med parti-
medlemskapet.14 

Samme dag som kongressen åpnet falt dommen i retts-
saken mot Håkon Meyer, Halvard Olsen og Erling Olsen. 
Tidspunktet for dommen mot de tre overløperne med 
bakgrunn i Fagopposisjonen var ikke tilfeldig. Justismi-
nisteren fra Ap, O. C. Gundersen, hadde selv tatt initiativ 
til flyttingen, og dommen var åpenbart tiltenkt en rolle 
i oppgjøret på LO-kongressen.15 Fagopposisjonen ble i 
dommen både kraftig fordømt, i tillegg til at de tiltaltes 
rolle i Fagopposisjonen ble karakterisert som straffbar bi-
stand til fienden i krig. Indirekte indikerte dommen straf-
feansvar for Jens Tangen, grunnet hans ledende rolle i op-
posisjonen. Aktor i saken uttalte også dette eksplisitt. Den 
knusende dommen ble også delt ut til samtlige delegater 
på LO-kongressen, og Jens Tangens sak lå an til å bli den 
fremste eksponenten for den partipolitiske kampen om 
makten i fagbevegelsen. ➤
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Granskningskomiteens innstilling konkluderte med at 
Tangen måtte ekskluderes for å ha «bevisst gått inn for et 
samarbeid med okkupasjonsmyndighetene på et tidspunkt 
da landets konstitusjonelle myndigheter hadde erklært at 
kampen skulle føres videre». Den øvrige behandlingen 
av Jens Tangen på kongressen har av historikeren Terje 
Halvorsen blitt betegnet som nærmest et karakterdrap.16 
Tangen ble anklaget for å ha vært svak og holdningsløs, og 
til tross for at Tangen forsvarte seg med at han kun hadde 
handlet til arbeidernes beste, vant han ikke gehør for dette 
hos andre enn kommunistene.

Grovt inndelt kan man ane en todeling av angrepene 
på Tangen på kongressen: Topplanet i den sosialdemo-
kratiske fraksjonen, anført av Martin Tranmæl, Konrad 
Nordahl og Gunnar Braathen søkte å plassere Tangen 
ideologisk tett opp mot NKPs egen linje i 1940. Derfor ble 
virksomheten i Fagopposisjonen vektlagt på bekostning 
av Tangens overtakelse av formannsvervet i 1940. Dele-
gater på kongressen som ikke umiddelbart kan anses som 
knyttet til ledelsen, angrep Tangen for måten han hadde 
opptrådt som leder for LO. Disse mente Tangen hadde 
opptrådt autoritært, og ønsket ham straffet for dette.  
Dermed havnet Tangen i kryssilden mellom en opprørt 
grasrot og strategisk posisjonering fra sosialdemokratene. 
Også NKP måtte foreta posisjonering. Kommunister 
forsvarte fremdeles Tangen, men ikke med like stor pa-
tos som tidligere. Det fremsto som klart at han ville bli 
ekskludert, og partiledelsen måtte redusere skaden NKP 
ble påført gjennom tilknytningen til Tangen. Det kan se 
ut som at partiet ofret Jens Tangen for å få fokus bort fra 
andre sentralt plasserte kommunister og partiets linje i 
1940.17 NKP ble rammet av oppgjøret med Tangen, men 
klarte også å redusere skaden.  

Etter flere dagers debatt ble det votert over Tangens sak. 
Resultat var klart på forhånd, og Tangen ble ekskludert fra 
fagbevegelsen med overveldende flertall. Men begrunnel-
sen for eksklusjonen var blitt forandret. Redaksjonskomi-
teens leder, Gunnar Braathen, skjønte at den opprinnelige 
formuleringen om samarbeid med okkupasjonsmyndig-
hetene også kunne vendes mot Elias Volan og det øvrige 
LO-sekretariatets linje i 1940.18 Den endelig formulerin-
gen ble at Tangen skulle ekskluderes for virksomhet som 
var «så vel organisasjonsskadelig som skadelig for sam-
holdet blant det norske folk». Det nasjonale fellesskapet 
ble understreket i det endelige vedtaket, og eksklusjonen 
symboliserte samfunnssolidaritetens seier over klassesoli-
dariteten. Kun kommunistenes 62 delegater stemte mot 
eksklusjonen. 

En tillitsmanns fall
To årsaker skal trekkes frem som begge påvirker hverandre 
og spiller en sentral rolle i forklaringen av Jens Tangens 
undergang. I sine memoarer fra 1982 skrev Haakon Lie at 

Tangen allerede før 1940 hadde fått økenavnet «Vippetan-
gen» grunnet sin svake karakter.19 Selv om Lies karakteris-
tikker av kommunister ikke bør vurderes ukritisk, er det 
flere ting som tyder på at vurderingen av Tangen hadde 
noe for seg. Torgrim Titlestad møtte Tangen på 1970-tal-
let, og har senere bekreftet Lies karakteristikk. Også andre 
historikere har gitt sin tilslutning til dette.20 Tangen selv 
var i alle fall ikke noen stor ideolog, og hadde lett for å la 
seg føre av sterke personligheter. Han ble plassert som le-
der for Fagopposisjonen av 1940 først og fremst i egenskap 
av sin posisjon i LO før okkupasjonen, samt hans formelt 
sett uavhengige partipolitiske stilling. Det var Meyer som 
var den ledende skikkelsen i opposisjonsarbeidet, og Tan-
gen hang seg på. Hans virke i Fagopposisjonen førte til at 
okkupasjonsmakten ble oppmerksom på sekretariatsmed-
lemmet. Da Tangen ble presset til å velge mellom å overta 
formannsvervet eller se organisasjonen bli oppløst er det 
forståelig at han valgte pragmatisme foran prinsipper om 
organisasjonens selvstyre. Dette gjorde mange faglige le-
dere i 1940. Men måten valget ble fattet understreker hans 
usikre fremtoning. Han snudde seg mot sin tolk på møtet, 
og da tolken mente det ikke var noen grunn til å avslå 
og dermed risikere fagorganisasjonens oppløsning, godtok 
Tangen vervet motvillig. Han var en pragmatisk innstilt 
mann, og da han senere frigjorde seg fra Håkon Meyers 
innflytelse, vant Viggo Hansteen plassen som den sterke 
personligheten. Den usikre personlige fremtoningen spil-
ler en medvirkende årsak til Tangens fall.

Personlige egenskaper er selvsagt ikke en tilfredsstillende 
forklaring på Tangens skjebne. Det var først og fremst det 
Tangen symboliserte som forklarerer hans fall. Han var et 
kompromissets symbol på de mange løsninger som ble for-
søkt i 1940, en periode der det er vanskelig å spore reell 
motstand i Norge.21 Også andre faglige og politiske ledere 
i arbeiderbevegelsen hadde gått på akkord med grunnleg-
gende politiske og organisatoriske prinsipper, av nødven-
dighet snarere enn etter ønske. Men den kompromitterte 
Tangen ble rammet av et oppgjør, det gjorde de færreste 
andre. Dette hang sammen med hans lederrolle i Fagop-
posisjonen, som også gjorde ham også til et ideologisk sym-
bol for en revolusjonær linje i arbeiderbevegelsen. Han var 
representant for en gruppering som hadde satt klassesoli-
dariteten foran samfunnssolidariteten, og i etterkrigstiden 
ble dette synet skjøvet til side til fordel for arbeiderbevegel-
sens assimilering i det nasjonale fellesskapet. Det viktigste 
symbolet Jens Tangen ble gjort til henger sammen med 
det ideologiske: Han ble et partipolitisk symbol for NKPs 
politikk i 1940. Dermed ble hans sak til et overordnet 
politisk og ideologisk oppgjør, ledet an av en sosialdemo-
kratisk elite med klare ønsker om å bruke oppgjøret til å 
befeste makten i fagbevegelsen. Tangens fall markerer der-
med sentrale utviklingstrekk i fagbevegelsens historie. ■
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For oss som vokser opp i dag kan krigsfrykten atombom-
ben skapte fortone seg noe fjern. For de som vokste opp 
i kjølvannet av den kalde krigen derimot var frykten for 
disse våpnene reell, og en trussel man måtte forholde seg 
til. Det var en frykt som beveget seg i takt med spennin-
gene mellom supermaktene og prøvesprengningene som 
disse landene gjennomførte. Flere hundre prøvespreng-
ninger ble gjennomført av Sovjetunionen på 1950- og 
tidlig på 1960-tallet, hvorav et betydelig antall på Novaja 
Semlja, så nærme som tusen kilometer fra norsk territo-
rium. Nikita Khrusjtsjov truet også med bruk av atomvå-
pen mot Bodø i etterdønningene etter U2-saken i 1960. 
Denne uttalelsen kommer fram i et intervju med storspio-
nen Selmer Nilsen (som blant annet bekreftet mistankene 
sovjetisk etterretning hadde om at USA i hemmelighet 
opererte U2-flygninger inn og ut av Bodø flyplass fram til 
Gary Powers ble skutt ned i mai 1960), i NRK- program-
met Det var engang en spion av journalist og filmregissør 
Ivar Enoksen fra 1971, første gang vist i NRK Spekter vå-
ren 2008.1 Frykten for dommedag og radioaktivt nedfall 
vær særlig stor på begynnelsen av 1960-tallet, og frykten 
for atomkrig vendte tilbake under gjenopprustningen på 
begynnelsen av 1980-tallet hvor Nord-Europa igjen kom i 
fokus. Forfatteren og journalist i Nordlys, Asbjørn Jaklin, 
bruker begrepet «geografiens forbannelse»2 for å beskrive 
Norges utsatte posisjon under den kalde krigen.

Denne artikkelen skal handle om hvilke norske planer 
som eksisterte for et mulig atomangrep mot Norge un-
der den kalde krigen. Mer presist vil dette si bakgrunnen 
for planene, selve planene, og hvordan den teknologiske 
utviklingen utfordret det videre arbeidet med norsk atom-
beredskap. Det er viktig for leseren å forstå at dette var 
planer som ble utarbeidet med norske midler, på grunn-
lag av sin samtidens frykt for kjernefysisk konfrontasjon, 
og de må sees i sammenheng med verdenssituasjonen på 
1950- og 1960- tallet. Denne beredskapen var også for 
Norges vedkommende en del av totalforsvarsløsningen. 
Bakgrunnen for planene hadde sin erfaring fra angrepet 
og okkupasjonen av landet 1940–1945. Planer som ble ut-
arbeidet i dialog med andre NATO-land i kombinasjon 
med vurderinger foretatt av norske myndigheter.
Jeg må også få presisere at jeg i denne artikkelen er mest 
opptatt av å fortelle en historie, og at det derfor er på sin 
plass å starte med noen generelle betraktninger om temaet 

atomkrig som bakgrunnsteppe for hvilken trussel kjerne-
fysiske våpen representerte for hele menneskeheten. Dette 
var noe som også norske myndigheter måtte forholde seg 
til. Periodemessig vil jeg forholde meg til årene 1945–1970, 
dette med tanke på enklere tilgang på kildemateriale.

Å tenke det utenkelige –  
to skorpioners kamp i en flaske
Så snart atombomben, og senere hydrogenbomben, var på 
plass i supermaktenes arsenaler fulgte selvsagt også prose-
dyreplanene for bruk av disse våpnene med. De sovjetiske 
planene vet jeg ikke noe om, men det er nærliggende å 
anta at de hadde tilsvarende planer med like stort omfang 
som Vesten hadde. Seniorforsker Morten Bremer Mærli 
ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) skriver i 
sin bok fra 2009 Atomvåpen- det du ikke vet, det du ikke 
vil vite, om en generell plan for atomkrig amerikanske 
myndigheter hadde jobbet med gjennom siste halvdel av 
1950-årene. Denne ble aktivert i 1960 under navnet Sin-
gle Operation Plan (SIOP1960). Den hadde ferdigidenti-
fisert tusenvis av mål i Kina, Sovjetunionen og Øst-Euro-
pa. Antydede tapstall med denne planen i disse landene 
var ca. 285 millioner mennesker i løpet av noen få timer3, 
hvilket vil si omtrent hele den nåværende befolkningen i 
USA. I tillegg ville de estimerte tapene i egen befolkning 
beløpe seg til noe rundt 100 millioner hvor verden etterpå 
ble beskrevet som «a smoking radiation ruin at the end 
of two hours».4 Det er verdt å merke seg det faktum at de 
menneskelige lidelser denne forkjøpsangrepsplanen ville 
medføre ikke så ut til å plage samvittigheten til krigsplan-
leggerne som hadde skapt disse planene.5 Hvorvidt dette 
betyr at krigsplanleggerne ikke brydde seg, eller ganske 
enkelt ikke så det som sin jobb å bry seg, fremgår ikke av 
Mærlis bok. Det er også nærliggende å tro at disse planene 
ville blitt realisert hvis Cuba-krisen hadde endt i krig, for-
di de sammenfaller tidsmessig. Det politiske lederskapet 
på begge sider av jernteppet visste at det ville være slutt for 
verden slik vi kjenner den hvis disse planene hadde blitt 
gjennomført. Dette var et slags ondskapens paradoks på 
det politiske plan, og en form for ondskapens banalitet 
på det militære plan.6 Tidligere RAND-forsker Bernard 
Brodie uttrykker disse utsiktene for krig utstrakt negativt 
i boken sin War and Politics «Thus far the chief purpose 
of our military establishment has been to win wars. From 
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now on its chief purpose must be to avert them. Atomic 
bombs have almost no other useful purpose.»7 Det er med 
et slikt bakteppe, hvis maktspill i den kalde krigen er blitt 
beskrevet som to skorpioners kamp i en flaske,8 at norske 
myndigheter anser det som nødvendig å etablere en sivil 
og militær krigsberedskap for det utenkelige – atomkrig.

«Duck and Cover» på norsk9 
I dette avsnittet skal jeg gi en kortfattet skisse av de norske 
planene som eksisterte for krigstilstand. Det må presiseres 
at det er ingen prinsipiell forskjell på planer for et konven-
sjonelt angrep, atomangrep, eller en kombinasjonsvariant 
av disse alternativene, da man fra myndighetenes hold 
anså begge som sannsynlige utfall i en eventuell konflikt 
mellom øst og vest. Likevel er det fra starten av størst fo-
kus på faren for et konvensjonelt angrep. Myndighetene 
begynner arbeidet med de første planene for en sivil krigs-
beredskap etter krigen i 1948.10 Planene var også (som 
nevnt i innledningen) en del av totalforsvarskonseptet. 
Artikkelens omfang tillater ikke å gå dypt inn i de bak-
enforliggende årsakene, men bakgrunnsteppet for disse 
planene var internasjonalt kuppet i Tsjekkoslovakia, og se-
nere Koreakrigens utbrudd som skjerpet den kalde krigens 
fronter betraktelig. Den stadige skeptiske holdningen mot 
kommunismen fra omverdenen smittet også over i det po-
litiske klimaet i Norge. En velkjent tale i denne sammen-
hengen er Kråkerøytalen til daværende statsminister Einar 
Gerhardsen i februar 1948.11

I forsvarsdepartementets dokument til forslag om sivilfor-
svarets fremtidige ordning av 1946 heter det følgende:

«Det sivile luftvern burde beholde sin sivile  
karakter, som tidligere underlagt Justis-
departementet. En overgang fra en lokal til 
regional ledelse ses på som nødvendig. Likevel 
er et sentralt styringsledd også nødvendig. Høy 
beredskap anses som nødvendig for effektiv 
responstid på stadig kortere varsel».12

I dokumentet gis fem hovedprioriteringer. Første punkt er 
allmenn beskyttelse, herunder offentlig opplysningsvirk-
somhet, varsling, blending og nødbelysning, samt beskyt-
telse av allmennyttig tekniske anlegg og samferdsel som 
de viktigste punktene. Det andre punktet er industribe-
skyttelse, hvilket vil si beskyttelse av anlegg og bedrifter av 
industriell og kommersiell karakter. Tredje punkt er egen-
beskyttelse som beskyttelse av tilfluktsrom og lignende, 
samt egenbeskyttelse for at Sivilforsvaret selv kunne yte 
effektiv hjelp til nødstilte.

Fjerde punkt er gjenoppretningstiltak for å bringe sam-
funnsmessige nødvendigheter som anlegg og samferdsel i 
midlertidig brukbar stand. Femte og siste punkt tar for seg 
evakuering, planlegging, gjennomføring og forflytning av 

folk vekk fra områder som kunne antas å være særs utsatt 
for krigshandlinger. Dette gjelder også utflytting av hus-
løse flyktninger etter krigshandlinger.

For at dette skulle lykkes var det derfor nødvendig å ha en 
sentral ledelse av dette arbeidet med øvet personell i freds-
tid. En samordning av regionene ble også oppfattet som 
essensielt, samt naturlig nok samarbeid med det militære, 
og spesielt Luftforsvaret i forbindelse med varsling av luft-
angrep. Tidligvarslingsradarene ved Mågerø og Sørreisa 
ferdigstilt i 1962 ville være sentral i denne varslingen.13 
Observasjonslag var også viktig for å mest mulig effektiv 
få vurdert skadeomfanget av eventuelle bombenedslag.14

Dette var altså utgangspunktet til norske myndigheter. 
Den teknologiske utviklingen, spredning av atomvåpen 
og NATOs doktrineskifte til massiv gjengjeldelse skulle 
snart sette disse planene på prøve. 

I 1955 var det ti år siden frigjøringen. I løpet av denne pe-
rioden hadde det funnet sted mange dramatiske politiske 
begivenheter og teknologiske nyvinninger. Denne utvik-
lingen hadde tvunget fram en tilpasning av den norske 
forsvarsplanleggingen.15 Som nevnt tidligere hadde myn-
dighetene hovedfokus på et konvensjonelt trusselscenario, 
men de hadde samtidig tatt forbehold om alle eventuali-
teter. Frykten for en total atomkrig ble i siste halvdel av 
1950-tallet mer og mer retningsgivende i den norske total-
forsvarsplanleggingen, en utfordring som ville være langt 
mer krevende å møte enn noe annet utarbeidet scenario. 
Bakgrunnen for denne nye dreiningen var USAs nye for-
svarsdoktrine av 1954 om massiv gjengjeldelse med atom-
våpen for å møte et sovjetisk angrep. Denne ble fulgt opp 
av europeisk NATO i 1957. Reaksjonen på atomkrigens 
trusler kan oppsummeres i tidens nye begreper, overlevel-
sesfase og varslingstid. Det ble antatt at angrepene enten 
ville dø ut av seg selv, eller avta i omfang og intensitet etter 
denne åpningsfasen.16 Varslingstidsbegrepet henviste også 
til antakelsen om at varselet for et eventuelt angrep neppe 
ville være noe særlig mer enn 15 minutter, på grunn av 
forbedrede våpenplattformer i kombinasjon med atomvå-
pen. Riktignok var presisjonen liten, men antall megatonn 
var til gjengjeld mange, og den nye utviklingen skapte na-
turligvis nye utfordringer for Sivilforsvaret. Problemet var 
todelt: Å forberede seg på et konvensjonelt arbeid var en 
ting, og utfordringene her var i stor grad imøtegått. Det 
teknologiske og militære ferdighetsnivået hos den antatte 
fienden var jevnt sammenlignet med det man antok å 
kunne mønstre selv. En helt ny utfordring representerte 
derimot hydrogenbomben. Rekkevidden og aksjonsradiu-
sen til leveringsmiddelene (missiler først og fremst, men 
også bedre fly) representerte i kombinasjon med hydro-
genbomben et økende problem midt på 1950-tallet fordi 
det gjorde områder langt bak frontlinjen langt mer sårbare 
enn i noen annen periode i historien. De norske planene 
måtte derfor tilpasses den nye tid. ➤
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Da NATOs nye forutsetninger ble lagt til grunn for den 
sivile beredskapsplanleggingen i 1955, var det ikke lenger 
mulig å utsette et kursskifte.17 Til det hadde trusselen fra 
de nye våpnene endret seg for mye. Justisdepartementet 
oppnevnte Sivilforsvarkomiteen i 1957, som fikk i oppgave 
å revidere planene. Komiteens innstilling forelå i 1959, og 
utviklet planer for å bedre Sivilforsvarets evne til å bøte på 
skadene atomkrig kunne medføre. Det var for eksempel 
nødvendig å justere byggeplaner slik at tilfluktsrom kun-
ne stå imot angrep fra til dels svært kraftige kjernefysiske 
våpen. Som eksempel: den største hydrogenbomben som 
noen ganger er testet, ble sluppet fra et sovjetisk fly over 
Novaja Semlja ca 1000 kilometer fra norsk territorium, 30. 
oktober 1961. Soppskyen til denne bomben gikk 70 kilo-
meter til værs.18 I tillegg til justering av byggeplaner måtte 
det også gjennomføres tiltak mot radioaktiv forurensning. 
Radioaktiv forurensning fra disse testene var også en hem-
melig, men betydelig bekymring for norske helsemyndig-
heter også i fredstid. Særlig utsatt for denne forurensin-
gen var befolkningen i Nord-Norge (på grunn av relativt 
geografisk nærhet til prøvefeltene), og ellers nedbørsutsatte 
områder av landet. Blant annet ble det målt urovekkende 
store radioaktive forekomster i melk, men man valgte å 
holde stille om dette ovenfor øvrigheten.19

I påvente av komiteens innstilling hadde Sivilforsvarets 
deltatt i den store fellesøvelsen Samspill II høsten 1957.20 
Slike skrivebordsøvelser foregikk regelmessig, hvor ek-
sisterende planer, anlegg, kontroll og varsling, og sivil-

forsvarspersonell ble testet. Et tilleggsformål med disse 
øvelsene var å teste sivilbefolkningens holdninger og opp-
lysningsgrad. Dette siste elementet ble viet særlig stor opp-
merksomhet i perioden 1956–1960.21 Derfor ble Sivilfor-
svarets informasjonstjeneste opprettet i juli 1958 som en 
del av Sivilforsvarets sentrale ledelse. Formålet med dette 
var å informere og opplyse det norske folk om hvordan 
man skulle forholde seg i en krigssituasjon. Det vil si gjen-
nomføring av påbudte og frivillige beskyttelsestiltak, samt 
generell opplysning om Sivilforsvarets virke. Lederstillin-
gen for denne beredskapsorganisasjonen skulle ikke bekles 
før krigstilstand hadde inntruffet, selv om organisasjonen 
på fylkesnivå allerede var klarlagt i fredstid. Publikasjoner 
som Sivilforsvarsblader, filmer og lignende ble laget for 
dette informasjonsformålet. Slike publikasjoner ble ikke 
bevisst spredt rundt omkring i samfunnet, men man kun-
ne frivillig abonnere på diverse sivilforsvarstidskrifter med 
mer. Hovedgrunnen for at dette ikke ble gjort i fredstid 
var at det kunne skape unødig frykt i samfunnet.22

Helseberedskapen var også en viktig del av det helhetlige 
beredskapsmessige bildet. Det var i utgangspunktet tre 
hovedpilarer i denne beredskapen: Det sivile helsevesenet, 
Forsvarets sanitet som skulle bistå og evakuere pasien-
ter nærmest frontlinjen og Sivilforsvaret. Målet var som 
man skjønner å «kunne understøtte forsvarskampen og 
hjelpe sivilbefolkningen på en effektiv måte i en krigssi-
tuasjon».23 De konkrete planene, og opptrening av perso-
nell, fikk hver enkelt helseanstalt ansvar for å utarbeide. 
Det overordnede arbeidet med å etterse at disse planene 
ble fulgt opp tilfalt Sosialdepartementet. Gradvis ble det 
også innledet et tettere samarbeid med frivillige organisa-
sjoner blant annet Norges Røde Kors, Norsk Folkehjelp, 
Norske Kvinners Sanitetsforening og Nationalforeningen 
mot Tuberkulosen.24 Det er verdt å merke seg at selv om 
atomtrusselen mot Norge ble noe nedtonet og erstattet av 
en konvensjonell trussel, forble satsingen på helsebered-
skapen like høy som den hadde vært på 1950-tallet. Sivil-
forsvaret talte etter hvert 80.000 mann, hvor en fjerdedel 
hadde sanitet som sitt ansvarsområde. De resterende var 
likt fordelt innenfor trafikk & ordenstjeneste, brann & 
redning, og forsyning/forpleining/ledelse.

Fleksibel respons og nye utfordringer
NATOs neste doktrineskifte kom i 1967. Det skulle rik-
tignok ta flere år før doktrineskiftet preget alliansen som 
helhet. Problemene med den gamle var åpenbare: Den 
gamle gav lite handlingsrom for å løse konflikter av mer 
begrenset karakter. Arkitekten bak doktrinen om fleksibel 
respons var USAs forsvarsminister Robert S. McNamara. 
Samtidig ble det også i NATOs militære miljøer viet større 
oppmerksomhet til kuppartete angrep mot NATOs flan-
ker.25 Det ble derfor også antatt at dersom atomvåpen ville 
bli tatt i bruk, ville disse være av mindre styrke og først og 
fremst taktisk art. De norske militære forsvarsplanene tok 

Soppsky over Nagasaki 9. august 1945. Bildet er tatt fra et amerikansk 
B-29 bombefly som deltok i angrepet. Under den kalde krigen var 
det langt fra utenkelig at noe slikt ville skje igjen. Kilde: Wikimedia 
Commons (PD)



På tema 53

høyde for dette allerede fra tidlig på 1960-tallet, uten at 
dette førte til en tilsvarende endring fant sted i den sivile 
sektoren. Selektiv bruk av ABC-våpen26 kunne forekom-
me selv i en storkrig som begynte konvensjonelt. Disse 
momentene var kun forslag til endring av beredskapen, 
men lite konkret i dette arbeidet hadde skjedde i tiden 
frem mot 1970.27

Et annet internt norsk problem ble også åpenbart innen 
1967. Dette var mer av strukturell art. Det sivile bered-
skapsapparatet hadde vokst til et svært omfattende og 
komplekst system, og det fantes ikke noe overordnet 
organ for å samordne denne komplekse organisasjonen. 
Resultatet var, som man kan tenke seg, et uoversiktig og 
fragmentert system, preget av isolert og kortsiktig plan-
legging, svakt samarbeid, manglende initiativ, og ansvar-
spulverisering med det resultatet at ingen av aktørene 
visste helt konkret hva deres konkrete oppgave var i et 
komplekst og uoversiktlig byråkrati. Dette var noe som 
igjen ville forhindre og forsinke utførelse av den konkrete 
oppgaven. En erkjennelse av problemet med de overnevnte 
svakhetene førte i januar 1967 til oppnevnelsen av et em-
betsmannsutvalg som skulle løse de nevnte organiserings-
messige problemene. Utvalget bestod av representanter fra 
departementene, Statsministerens kontor, Sivilforsvaret 
og Forsvarsstaben. Utvalgets to viktigste oppgaver var: 
For det første å vurdere de forskjellige organenes arbeids-
instruks på sentralt nivå, med tanke på avgrensning av 
oppgaver, og oppgavenes hensiktsmessighet. For det an-
dre skulle det se på hvorvidt samarbeidet organene i mel-
lom fungerte tilfredsstillende.28 Utvalget skulle også følge 
med Regjeringen til Krigshovedkvarteret (Sentralanleg-
get) plassert i Hole kommune i Buskerud.29 Grunnen til 
dette var at man antok at det ville gjøre jobben enklere for 
statsministeren å lede ansvaret for totalforsvaret av landet 
i tilfelle krig. Viktigst av alt var at dette omstrukturerings-
arbeidet skulle føre til at arbeidsoppgavene ble tatt ut av 
departementene og sentraliseres rundt Direktoratet for Si-
vil Beredskap, DSB. Dette skjedde i 1970, og har forblitt 
slik siden den gang.

Sluttbetraktninger
Sett i ettertid 20 år etter den kalde krigens slutt, kan atom-
trusselen mellom land fortone seg som noe utelukkende 
historisk. Trusselen om bruk av atomvåpen har forandret 
seg fra statlige aktører til individuelle grupperinger.30 
Atombombens trussel er fortsatt til stede, selv om den pre-
get folks hverdag i langt større grad i den kalde krigen. Ar-
tikkelen har tatt for seg det internasjonale utgangspunktet 
for de norske beredskapsplanene som eksisterte for å hånd-
tere en atomkrig. Deretter har jeg gitt et overordnet riss av 
selve planene, for så å presentere to reelle utfordringer, en 
teknisk og en politisk, som disse planene ble stilt overfor. 
Dette var totalforsvarets planer for den totale krigens tids-
alder. Det ble aldri en total atomkrig fordi statslederene 

på hver side av terrorbalansens alter opptrådte forsiktig, 
skulle man tro. Likevel har jeg i arbeidet med denne artik-
kelen med referanse i Bremer Mærlis bok til tre episoder 
siden 1979 hvor atomkrig kunne ha brutt ut på grunn av 
uhell og misforståelser,31 hvorav Natos Able Archer-øvelse 
i november 1983 sannsynligvis er den mest kjente.

For Norges del ser man at det var meget omfattede og 
detaljerte planer. Rekkevidden av dem kan man bare spe-
kulere i. Jeg tenker først og fremst på de menneskelige 
konsekvensene en gjennomføring av disse planene ville 
ha medført. En tvangsmessig forflyttning av kanskje flere 
hundre tusen mennesker fra hovedstadsområdet til en an-
nen region i kongeriket ville nok kunne ha medført en 
humanitær katastrofe. Hvor skulle man gjøre av alle disse 
menneskene? Et paradoks er at forflytningsplanene for 
Finnmark for eksempel ble utarbeidet samtidig som gjen-
oppbygningen av landsdelen etter Wehrmachts herjinger 
høsten og vinteren 1944–45 ikke var ferdige. Den brente 
jords taktikk skulle altså iverksettes på nytt ved et sovje-
tisk angrep. Det var også i tråd med planer om begren-
set bruk av allierte atomvåpen for å stoppe en sovjetisk 
offensiv gjennom Nord-Norge, planer som eksisterte til 
langt inn på 1970-tallet. Den ville jo ikke bare ha stoppet 
offensiven, men også avfolket landsdelen. Hvor konkret 
disse planene var er riktignok usikkert. Det samme gjelder 
vedrørende norske myndigheters samtykke for gjennom-
førelse av disse planene.

Et annet spørsmål er om planene ville ha fungert etter hen-
sikten. Det vil selvsagt bare bli spekulasjoner å antyde noe 
konkret svar på dette. Det som er sikkert er uansett at en 
atomkrig selv av begrenset art ville ha ført med seg men-
neskelige lidelser på et helt annet plan enn tidligere krigers 
historie. Jeg er inne på dette i begynnelsen av artikkelen; 
det har også vært tema for en rekke filmatiseringer, som 
for eksempel «Threads» og «The Day After» laget tidlig på 
1980-tallet.32 I disse filmene faller samfunnsstrukturen 
fra hverandre rimelig fort, og anarkiet råder. Ifølge disse 
skildringene ville utfordringene ha vært av samme art i det 
som måtte være igjen av Norge etter et atomangrep. Tatt 
i betraktning den ekstremt korte varslingstiden anslått av 
myndighetene til maksimalt 15 minutter fra oppskytning 
til nedslag, er det et essensielt spørsmål om det ville ha 
vært mulig å gjøre noe i det hele tatt. Det er derfor på sin 
plass å reise spørsmålet om hvorvidt de som utarbeidet de 
norske beredskapsplanene faktisk trodde disse planene var 
gjennomførbare i praksis. Ved en konvensjonell krig kan-
skje; ved utstrakt bruk av atomvåpen må det ha fortont 
seg utenkelig. Det som også synes merkelig er at detaljene 
rundt disse planene ikke virker å ha vært offentlig kjent i 
samtiden sin, slik at folk visste hvordan de skulle forholde 
seg i tilfelle en atomkrig brøt ut. Det ville jo sannsynligvis 
ha forenklet gjennomføringen av disse tiltakene, men of-
fentliggjøring av planer for krise og krig ble også fra po-
litisk hold avvist, blant annet av tidligere forsvarsminister ➤
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Gudmund Harlem.33 Grunnen kan nok være at noe slikt 
ville ha skapt både frykt og offentlig debatt om tilstrek-
keligheten rundt planene. Etter hva jeg har forstått sies det 
heller ingenting om tidsperspektiv for beredskapsplanene. 
Hva skulle skje etterpå? Det som er sikkert er i hvert fall 
at samfunnet slik vi kjenner det ikke ville eksistert etter en 
atomkrig. Sett i ettertid vet man at det aldri ble nødvendig 
med en realisering av beredskapstiltakene. Det visste man 
ikke når de ble utarbeidet. At en slik iverksettelse ikke ble 
nødvendig, tror jeg vi skal være veldig glade for, enkelt og 
greit. ■
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«Macías is a serious man, the population adores him, let us 
enjoy ourselves in independence. Work and remain quiet, 
and the lord of Guinea will take care, of you for a long 
time.»1

Dette er teksten fra en sang som innsatte ved det beryktede 
Black Beach-fengslet2 i hovedstaden Malabo måtte gjen-
nomføre hver lørdag. Samtidig som de sang, måtte de danse 
El Baile de los Malditos3, en av Francisco Macías Nguemas 
måter å uttrykke det autentiske afrikanske på. Fangene var 
nakne mens de danset og sang i opptil seks timer i strekk. 
Ble de slitne og falt om, ble de slått til de reiste seg opp igjen 
og fortsatte dansen. Etter dansen bar det tilbake til cellen 
hvor de satt med håndjern det meste av tiden.4

Historier om tortur og vold i Ekvatorial-Guinea ble kjent 
først etter Macías Nguemas fall i 1979. Før dette hadde 
landet vært glemt både av det internasjonale samfunnet 
og andre afrikanske land. Til og med i dag forveksles ofte 
Ekvatorial-Guinea med andre land som Guinea, Guinea-
Bissau og Papua Ny-Guinea. På 1960- og 1970- tallet var 
det menneskerettighetsbrudd i Nigeria i forbindelse med 
Biafra krigen eller Idi Amins terrorvelde i Uganda som fikk 
internasjonal oppmerksomhet. Det lille – både i innbygger-
tall og areal – landet Ekvatorial-Guinea forble glemt. I den-
ne glemselen ble Ekvatorial-Guineas befolkning utsatt for 
vilkårlig terror, forfølgelser, tortur, fengsling og drap gjen-
nom to regimer. Det er det ene regimet, som er mitt hoved-
fokus – regimet under Macías Nguema, fra selvstendighet 
i 1968 til 1979. Dagens regime under Obiang Nguema er 
av mildere grad, men likevel forgår det massive overgrep 
og drap den dag i dag.5 Mitt fokus her vil være på landets 
absolutte økonomiske, politiske, religiøse og menneskelige 
undergang under Macías Nguemas regime.

Kort bakgrunn
Få i Norge vet noe om Ekvatorial-Guinea. Landet ligger 
i Sentral-Afrika med eksklaven Río Muni som grenser til 
Kamerun i nord, og er pakket inn av Gabon i sør og øst. 

30 mil nord for Río Muni ligger vulkanøya Bioko, hvor 
hovedstaden Malabo ligger. Disse to landområdene har 
hatt en ulik historisk bakgrunn med ulike folkegrupper, 
henholdsvis bubi på øya Bioko og fang på fastlandet i Río 
Muni. I tillegg var fernandinos en viktig del av Biokos øko-
nomiske utvikling.6 Fernandinos og bubiene var favorisert 
av de spanske koloniherrene siden det var øya Bioko spanjo-
lene prioriterte under sitt kolonistyre, med øyas strategiske 
plassering midt i Guineabukta og muligheten for gode dyr-
kingsforhold. Fang-befolkningen i Río Muni på fastlandet 
ble nedprioritert, og lå dermed mer åpne for panafrikanisme 
og frigjøringstanker.

Franscisco Macías Nguema  
– «Det unike miraklet»
Fra selvstendighet i 1968 til 1979 satt Francisco Macías 
Nguema med makten. Statsviteren Samuel Decalo skildrer 
Macías Nguema som en «ustabil, demontroende despot 
som drepte vilkårlig gjennom 11 år».7 Lignende beskrivelser 
av Nguema blir brukt av samtlige forfattere som skriver om 
han. Samtidig vil mine beretninger om Nguema forholde 
seg relativt sobre, men i noen tilfeller vil jeg tøye grensen i 
hans personkarakteristikker.

Francisco Macías Nguema ble født i Woleu Ntem-provin-
sen i Gabon den 1. januar 1924. Han var sønn av et med-
lem av Esenguiklanen, en stamme innad i fang-befolknin-
gen. Hans far var en fryktet trollmann, og ble kalt Father 
of the Gorilla. Dette er en del av den afrikanske kulturen og 
tradisjonen hvor trolldom og okkultisme er viktig.8

Han vokste opp i byen Mongomo, øst i Río Muni på fast-
landet. Det var her Nguema tilbrakte mesteparten av sitt liv. 
Han var en sjenert gutt som ble dominert av sin eldre bror 
gjennom sin oppvekst. Nguema slet på skolen, og han var 
ikke spesielt dyktig, noe han beviste ved å ta eksamen fire 
ganger for å komme i sivil tjeneste og få emancipado9 status. 
Han fikk jobb i det offentlige skogbruksdepartementet og 
var stasjonert på diverse steder i Río Muni, som i den største 
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Kartet viser Ekvatorial-Guinas lokalisering på vestkysten av Afrika.  Landet utgjøres av en fastlandsdel og flere øyer. Hovedstaden Malabo ligger 
på den store øya Bioko øverst til høyre  på kartet. Kilde: FNs kartseksjon, via Wikimedia Commons (PD).
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byen Bata og hans hjemby Mongomo. I Mongomo jobbet 
han som tolkeassistent for den lokale administrasjonen, en 
stilling han utnyttet for å fremme sine egne interesser. Hans 
rolle som et mellomledd mellom den «usofistikerte» lokale 
befolkningen og den spanske administrasjonen ga et bilde 
av ham som en god mann for den lokale befolkningen, og 
en hardt arbeidende mann for koloniherrene. Han mottok 
bestikkelser fra bøndene for å tale deres sak, og var innsmi-
grende for koloniherrene. Macías Nguema ble sett på som 
en apolitisk, føyelig og troverdig samarbeidspartner blant 
den spanske administrasjonen.10 Dette var i en periode hvor 
spanjolene så etter lojale allierte blant Fang-befolkningen, 
som i utgangspunktet var i opposisjon for et videre spansk 
koloniherredømme.

Som en konsekvens av spanjolenes syn på Macías Nguema 
ble han forfremmet til alcalde (borgermester) i Mongomo i 
1963. Han ble en del av generalforsamlingen i Santa Isabel 
(Malabo) som en representant for den lokale administrasjo-
nen på fastlandet. Rene Pelissier skriver: «Macías Nguema 
advanced in his career, not through his own merits but en-
tirly through Spanish patronage».11 I 1967, med selvstendig-
heten rett rundt hjørnet, ble Macías Nguema en lakei for 
den spanske advokaten og entreprenøren Antonio García-
Trevijanos12 ambisjoner. Macías Nguema ble brukt i den 
politiske kampanjen før selvstendigheten, og García-Trevi-
jano kartla og planla Macías Nguemas mål og fremtid. Han 
skrev også mange av Macías Nguemas taler og i 1968 vant 
han over sine motstandere takket være García-Trevijano. 
Macías Nguema nådde høydepunktet med hjelp av span-
ske koloniale interesser, men hans føyelige fasade var kamu-
flert av et hat mot de spanske koloniherrene. Dette dannet 
sannsynligvis grunnlaget for Macías Nguemas fremtidige 
paranoia og handlinger i hans presidentperiode. Han hadde 
ikke bare et hat mot de spanske koloniherrene, men også 
mot dem som var bedre utdannet og mer sofistikerte enn 
han selv. Det var trolig som ung han dannet grunnlaget 
for sitt hat for utlendinger og utdannede personer. Samtidig 
som han hatet intellektuelle og utlendinger, var han hånlig 
arrogant mot de som var i en lavere stilling enn han selv.13

Under sin presidentperiode slet han med mareritt og tok 
avgjørelser basert på visjoner han hadde drømt. Vitner for-
teller at han ønsket et dekket bord for åtte personer, da 
han satte seg var han alene, men hadde likevel lange sam-
taler og diskusjoner med seg selv.14 Det er ingen tvil om at 
Macías Nguema slet psykisk, og det hjalp selvfølgelig ikke 
med rutinemessig røyking av narkotiske stoffer og drik-
king av Iboga, som har samme hallusinogeneffekt som 
LSD.15 Mot slutten av livet vokste hans paranoia, og etter 
hvert ble han også lettere døv og blind og til slutt dement. 
Han bestemte seg for å stenge Malabos eneste kraftstasjon 
fordi han var sikker på at han kunne klare å holde i gang 
maskineriet ved hjelp av magi. Malabo ble mørklagt i lang 
tid etter hendelsen.

Terror og tortur
Straks etter valget i 1968 satte Macías Nguema i gang en 
rekke tiltak for å fremme sin absolutte makt. Opposisjonsle-
dere og medlemmer av ulike partier under frigjøringstiden, 
som motsatte seg Macías Nguema ble fengslet, torturert, 
og henrettet sammen med kona, familien og i enkelte til-
feller hele landsbyen. I løpet av våren 1969 da flertallet av 
spanjoler hadde dratt hjemover til det europeiske konti-
nent, fikk Macías Nguema tilnærmet eneveldig makt over 
landet. Han påsto at det var planlagt et kupp mot han, og 
at parlamentsmedlemmer, diplomater, den katolske kirke 
og agenter for «den spanske imperialismen» sto bak. Han 
dannet sitt eget politiske parti, PUNT16 og en paramilitær 
ungdomshær kalt Juventud17. Alle andre politiske partier og 
offentlige samlinger ble forbudt, samt at religiøse organisa-
sjoner og misjonærer ble forfulgt og trakassert. Ekvatorial-
guineanere som studerte i utlandet ble beordret hjem eller 
mistet sitt statsborgerskap. Julaften i 1969 ble 150 politiske 
fanger oppstilt på et stadion i Malabo og skutt en etter en 
mens høytalerne spilte musikk til tonene, «Those were the 
days» av Mary Hopkins for tilskuerne.18 Som oftest var 
fengslene fulle og innsatte ble henrettet for å få plass til nye. 
Ved en hendelse ble 36 menn gravd ned kun med hodet 
stikkende opp av jorden.19 De ble sakte, men sikkert spist 
opp av røde maur,20 men den vanligste metoden for henret-
telse var juling med jernstang.

Mot slutten av 1974 hadde to tredjedeler av medlemmene 
som satt i 1968-parlamentet blitt drept eller forvunnet. En 
av dem, Ekvatorial-Guineas første utenriksminister Atana-
sio Ndongo21 hadde angivelig begått selvmord ved hoppe 
ut av et vindu i parlamentsbygningen. Senere, gjennom 
øyevitneskildringer av personer som rømte landet, rappor-
terte at Ndongo hadde fått brukket begge beina av Macías 
Nguemas livvakter før han ble hevet ut av vinduet. Senere 
ble hans kone offentlig torturert og drept. Mystiske forsvin-
ninger og selvmord var gjennomgående og listen av drepte 
ble utvidet etter som årene gikk. Rettssikkerhet og lover var 
helt fraværende under Macías Nguemas regime.

Økonomisk forfall og slaveri
En annen offergruppe for Macías Nguemas handlinger var 
nigerianske fremmedarbeidere. I 1972 protesterte nigerian-
ske arbeidere mot restriksjonene Nguema hadde iverksatt 
og ønsket å bevege seg hjemover til fastlandet. Dårlig be-
handling av nigerianske diplomater, ambassadeansatte og 
arbeidere endte med elendige diplomatiske relasjoner og 
nigerianske myndigheter begynte med en evakuering av 
sine landsmenn, som talte omtrent 20 000 i 1972.22 Macías 
Nguema nektet lokale kvinner som hadde funnet kjærlig-
heten med nigerianske fremmedarbeidere å følge etter og 
Juventud, sammen med militsen til Macías Nguema, skøyt 
og drepte de få som vendte tilbake til Ekvatorial-Guinea. 
Som et resultat av de nigerianske fremmedarbeideres til-
bakekomst til hjemlandet endte Ekvatorial-Guinea opp i ➤
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massive økonomiske problemer. Macías Nguema iverksatte 
drastiske tiltak: Gutter mellom syv og fjorten år ble ulønnet 
tvunget til å arbeide på de forlatte plantasjene og fedre som 
prøvde å motstå ble henrettet. Macías Nguemas innføring 
av slaveri og tvunget barnearbeid førte til at tusenvis ekvato-
rialguineanere rømte til nabolandene Gabon og Kamerun. 
Noen rømte også til Spania, og i 1979 hadde en tredjedel av 
den totale befolkningen rømt fra landet.23

Macías Nguema la skylden for at landet opplevde den totale 
undergang på spansk imperialisme og den katolske kirke. 
Han mente Vatikanet sto bak intriger og trusler under val-
get i 1969 og mente i tillegg at de sto bak alle kuppforsøkene 
etter selvstendigheten. Alle lokale prester og geistlige ble 
fengslet og alle utenlandskfødte ble deportert. Katolske sko-
ler ble stengt og seremonier ble sensurert og enorme bøter 
ble gitt til foreldre som ga sine barn kristne navn. Macías 
Nguemas neste skritt var å innføre at alle religiøse seremo-
nier skulle starte med, «in the name of the President Macías 
and his son». I forhold til utdannelse ble det på grunn av 
Juventudindoktrineringen ingen form for utdannelse. 
Bortsett fra hylling av egen guddommelighet, isolasjon fra 
omverdenen og tilbedelse av afrikansk autensitet gjennom å 
fremme Fang-tradisjonen var utdannelse totalt borte. Det 
var ingen instanser som foreldre kunne klage til og flere og 
flere barn ble presset inn i enten Juventud eller tvangsarbeid 
på plantasjene.

De fleste som ikke tilhørte fang, henholdsvis bubi og fer-
nandinos ble fengslet om de ikke klarte å rømme landet. 
Den en gang så rike øya Bioko gikk konkurs på grunn av 
Macías Nguemas tiltak som tvangsarbeid, politisk terro-
risme og forbud av fisking. I 1973 ble alle som bodde på 
øya Bioko fratatt alle rettigheter og ingen fikk lov å nærme 
seg stranden i frykt for at folk skulle rømme. Alt av sjø-
drevne og flytende fartøyer ble brent eller destruert.24 For de 
25 000 gjenværende bubiene og fernandinos ble oppholdet 
i sitt eget land uholdbart. Macías Nguema drepte og ter-
roriserte vilkårlig uten noen agenda eller mål. Hans regime 
hadde påført alvorlige restriksjoner og gjennomført grove 
brudd på menneskerettighetene på bubiene og fernandinos 
til den grad at hans handlinger kan falle inn under FNs 
menneskerettighetskommisjons definisjon for folkemord.25 
Disse grusomme og vilkårlige overgrep mot menneskeverd 
kan sammenlignes med andre lignende regimer i Afrika på 
1970-tallet26. Men det som skiller Ekvatorial-Guinea fra 
andre er totaliteten av menneskeslakt, regimet drepte ikke 
«bare» intellektuelle og angivelig opposisjonelle, men også 
tilhørende familie og i enkelte tilfeller også hele landsbyer.27

Dan Gardner, en kanadisk journalist hevder sammen med 
Randall Fegley, en av de få internasjonale eksperter på 
Ekvatorial-Guinea, at antallet drepte under Macías Ngue-
mas regime er vanskelig å fastslå. Et tall mellom 50 000 til 
80 000 kan være sannsynlig og dette ut av befolkning på 
ca. 350 000. «it is proportionally much worse than Nazi-

occupied Europe.»28, sier Fegley i et intervju i 2005. Han 
påpeker videre at 70-tallets Ekvatorial-Guinea er et av de 
groveste brudd på menneskerettighetene på 1900-tallet, og 
at Macías Nguemas navn bør bli plassert ved siden av Pol 
Pot og Adolf Hitler.

Kupp og håp, men den gang ei
Tortur, henrettelser og undertrykkelse av minoriteter og 
religiøse organisasjoner kulminerte i august 1979, etter å 
ha forverret seg gradvis gjennom 1970-tallet. Mot slutten 
var Macías Nguema så paranoid og redd for kupp at han 
begynte å beordre drap på sine mest standhaftige følgesven-
ner. Økonomien fortsatte å synke, befolkningen fortsatte å 
rømme, og til og med Macías Nguemas tredje kone klarte 
til slutt å stikke av. Dagens president og nevø av Macías 
Nguema, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, klarte den 
tredje august å kuppe sin onkel etter et to ukers blodbad. 
Macías ble dømt og henrettet i september 1979.29 Det nye 
regimet er et klart mildere regime, men til tross for 33 år ved 
makten og enorme olje og gass inntekter siden 1993 lever 
befolkningen i Ekvatorial-Guinea under særs dårlige kår. 
Det er kun eliten rundt Obiang Nguema som høster go-
dene av inntektene ved hjelp av diverse PR-kampanjer som 
oppretter en fasade for å skjule brudd på menneskerettighe-
tene. Obiang Nguema og hans fåtallige elite hvitvasker sitt 
navn og rykte gjennom kampanjene, og i januar og februar 
arrangerte landet Afrikamesterskapet i fotball uten noen 
form for oppmerksomhet fra internasjonal presse. Obiang 
Nguema spilte en stor rolle under Macías Nguemas regime 
og var i stor grad en medskyldig i handlingene som fant sted 
på 1970-tallet. Til tross for dette har han spist middag med 
regjeringen i USA i 200430, blitt formann for den Afrikan-
ske Unionen og har til og med fått en pris oppkalt etter 
seg av en av FNs underetater, UNESCO31. The «Obiang 
Nguema Mbasogo International Prize for Research in the 
Life Sciences» fikk massive protester av menneskerettighets-
organisasjoner og ble av den grunn, aldri gjennomført.

Ekvatorial-Guinea har opplevd den totale undergang gjen-
nom vilkårlig tortur, fengslinger, vold og massedrap un-
der regimet til Macías Nguema. Formen og metoden på 
de psykiske og fysiske overgrepene på et lands befolkning 
er så unikt at det kan på mange måter klassifiseres som et 
folkemord. Dagens regime holder fortsatt kontroll over be-
folkningen gjennom brudd på menneskerettigheter, ingen 
form for ytringsfrihet og ingen opposisjon. Gjennom valg 
på 1990 og 2000-tallet har dagens president endt opp med 
nærmere 100 % av stemmene.32 Til tross for store inntekter 
i form av olje og gass, går inntektene kun til eliten og presi-
dentens familie. ■
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Ben Ali-regimets fall i Tunisia den 14. januar 2011 ledet 
an i det som nå er kjent som den arabiske våren. Få for-
skere hadde forutsett at nettopp dette regimet skulle bryte 
sammen så raskt. Landet hadde en årrekke opplevd sterk 
vekst, med økende økonomisk liberalisering. Med et om-
dømme som stabilitetens høyborg i regionen, ble mange 
utenlandske selskap fristet til å investere i landet. I 2006 
kom 10 % av landets BNP fra utenlandske investeringer.1 
Dette tallet var da det høyeste i hele regionen. 

Ledende forklaringer til regimets fall har konsentrert seg 
rundt to hovedkatergorier: økonomiske grunner og indre 
regimemessige årsaker.2 Utenrikspolitiske eller globale 
grunner til fallet har så å si blitt ekskludert som forkla-
ring for Tunisia, siden landet var nesten hermetisk lukket 
for internasjonalt samarbeid med det sivile samfunn. An-
klagene som ble framsatt av demonstrantene var dessuten 
kun rettet mot deres egen president og hans regime.3 

Økonomiske årsaker til regimets fall
De aller fleste tidligere revolusjoner har foregått i øko-
nomiske nedgangstider, gjerne i etterkant av katastrofale  
kriger.4 Dette var tilfellet både for den franske og den rus-
siske revolusjonen. Som nevnt befant Tunisia seg i økono-
miske oppgangstider, i alle fall om en velger å måle økono-
misk vekst som økning i BNP per innbygger. Ved hjelp av 
verdensbankens statistikker5 vil jeg se på indikatorer som 
BNP per innbygger, fattigdomsnivå, prisøkning, inntekts-
fordeling, arbeidsledighet, befolkningsøkning, alfabetise-
ringsgrad og korrupsjonsnivå for å se hvilke tall som kan 
forklare regimefallet. Korrupsjons-statistikken er hentet 
fra organisasjonen «Transparency International».6

Økonomiske indikatorer som kan føre land fram til re-
volusjonære tilstander regnes i dette tilfellet for å være: 
negativ eller lav økonomisk vekst målt i BNP per kapita, 

stor del av befolkningen under fattigdomsgrensen, høy 
prisøkning (inflasjon), høy arbeidsledighet, lav alfabetise-
ringsgrad og høyt korrupsjons-nivå. Siden spørsmålet er 
hvorfor revolusjonen startet nettopp i Tunisia, og ikke i 
nabolandene, er det naturlig å sammenligne med nærlig-
gende land som Egypt, Marokko, Algerie, Syria og Jor-
dan. For Libya er det nesten ingen statistikk å oppdrive, 
og de øvrige landene i regionen tilhører det rike golfområ-
det som er svært ulikt, institusjonsmessig og økonomisk, 
de øvrige arabiske landene.

Når det gjelder økonomisk vekst har det den senere tid 
blitt vanlig å bruke statistikker som tar hensyn til det lo-
kale prisnivået (såkalte PPP-indekser) – og her kommer 
Tunisia best ut i land-gruppen. Når en kun sammenlignet 
økning i BNP per kapita, var Tunisia på nivå med flere av 
de andre landene, men PPP-indeksen gir altså Tunisia et 
forsprang.

Tall for prisøkning det siste tiåret viser dessuten at Tuni-
sia, sammen med Marokko har hatt landgruppens sva-
keste økning. Egypt kommer dårligst ut i denne gruppen. 
De store demonstrasjonene Tunisia opplevde på 80-tallet, 
og også andre tidligere opptøyer, har hatt sin bakgrunn i 
prisøkning på viktige varer som brød og sukker.7

Tunisia har de siste tiår hatt en svært lav befolkningsøk-
ning. Tallene er de laveste i landgruppen, og under ver-
densgjennomsnittet. Befolkningsbegrensning har vært of-
fisiell politikk i mange tiår,8 så det er ikke overraskende at 
tallene er såpass lave.

Inntektsfordeling kunne vært en god indikator å bruke, 
men dessverre mangler det statistikk som kunne gitt bedre 
sammenligninger. Tallene som eksisterer viser at Tunisia 
ligger høyest prosentvis i gruppen for inntekt for de øver-
ste 20 prosent av befolkningen. Denne delen av befolk-

Ben Ali-regimets  
undergang i Tunisia
reidun breivik andersen, Master i saMMenLignende PoLitikk, universitetet i bergen

Tunisia ledet an i den arabiske våren grunnet særegne økonomiske og regimemessige årsa-
ker. De økonomiske problemene var knyttet til høy arbeidsledighet, ujevn regional fordel-
ing av sosiale goder, samt en stor del av befolkningen under fattigdomsgrensen. Kombinas-
jonen av de økonomiske problemene og en økende og stadig mer synlig nepotisme nevnes 
som hovedårsaker til utløsningen av det som i dag er kjent som Jasmin-revolusjonen. 
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ningen mottok nesten 50 prosent av landets samlede inn-
tekt. Når det gjelder inntekt for den nederste 20 prosent 
av befolkningen ser en at Tunisia ligger definitivt nederst. 
Statistisk har man derfor dekning for å si at de fattige i Tu-
nisia er relativt fattigere enn i nabolandene, og dette kan 
ha vært en av årsakene til opprøret i desember/januar i fjor.

Når det gjelder alfabetiseringsgrad ligger Tunisia etter Jor-
dan, men er likevel blandt de beste i sin gruppe. Fra et av 
de laveste nivåene på 50-tallet, har en politikk med sterk 
fokusering på utdanning båret frukter. Problemet i dag er 
at man har svært mange høyt utdannende uten jobb.

Korrupsjonsnivået både i Jordan, Marokko og Tunisia har 
opplevd en viss forverring de siste årene før den tunisiske 
revolusjonen, mens Egypt og Algerie har en forbedret si-
tuasjon. Sammenligner en nivåene i 2010 var Tunisia deri-
mot nest best i klassen, rett etter Jordan.

Arbeidsplasser var en av de viktigste kravene da opptøyene 
startet i de rurale områdene. Tall fra verdensbanken viser 
at arbeidsledigheten i Tunisia generelt ikke var eksepsjo-
nell høy de siste 20 årene. De fleste nabolandene hadde 
til tider opplevd høyere arbeidsledighetsrater, helt opp til 
30 prosent for Algerie rundt år 2000. Derimot har Tuni-
sia hatt jevnt høye rater i flere tiår, på rundt 15 prosent. 
Nabolandene har sett sterk nedgang i arbeidsledighet de 
siste årene, mens den i Tunisia har vært stabilt høy. Når vi 
allerede vet at de fattige i Tunisia er fattigere enn i nabo-
landene, og deretter legger til en jevnt høy arbeidsledighet, 
er det stor mulighet for at disse faktorene har hatt innvirk-
ning på opprørslysten blant befolkningen. Det finnes ikke 
sammenlignbare tall i verdensbanken for hvilke områder 
av landet som har høyest ledighet, men det har i flere tiår 
vært kjent at arbeidsledighet blant unge, og gjerne også 
høyt utdannende, er et stort problem i de indre regionene.9

Det er neppe uten grunn at de fleste opprør i Tunisia har 
startet nettopp i de indre områdene: Kasserine, Gafsa, og 
denne gangen: Sidi Bou Zid. Helt siden frigjøringen på 
50-tallet har kun enkelte områder i Tunisia blitt utviklet, 
nemlig hovedstaden og kystområdene i øst hvor turistin-
dustrien er blitt bygd opp. De indre områdene har fortsatt 
jordbruk som hovednæring, med unntak av en del fos-
fatindustri i Gafsa-regionen. Landbruket bruker stort sett 
samme teknikker som for 50 år siden. Fattigdommen er 
konstant og mulighetene til arbeid svært begrenset. Når 
en vet at befolkningen her er den fattigste i landet, må 
det være litt av et krafttak å få et familiemedlem gjennom 
universitetet. Om en så ikke får jobb selv etter mange års 
utdannelse, fører dette ofte til krise for familier som sårt 
trenger en ekstra inntekt.

For å kunne forestille seg forskjellen mellom by og land i 
Tunisia kan en ta en tur på de vestlige supermarkeder og 
haute couture-butikker i hovedstaden og deretter ta turen 

til Gafsa og Sejnene for eksempel. Forskjellen i levestan-
dard er svært iøyenfallende. Dårlig eller ingen infrastruk-
tur preger områdene, med hullete grusveier, mangel på 
strøm og innlagt vann. Landsbyen Sajnane nord i landet 
har vært i mediene den siste tiden da påstander er blitt 
framsatt om at islamister har grunnlagt sitt eget Emirat 
med sharia-lover der. Ifølge tuniske aviser lever 80 prosent 
av befolkningen i Sejnane under fattigdomsgrensen mens 
arbeidsledigheten er på 60 prosent.10 Forskjellen fra ho-
vedstaden er stor.

Selv om Ben Ali-regimet hele tiden påsto at det var sosial 
harmoni i Tunisia, opplevde landet opptøyer i Redeyef-
regionen (syd-vest) i 2008.11 Opptøyene ble ikke omtalt i 
nasjonale medier, og hele området ble stengt for utenland-
ske journalister og media.12 På denne måten klarte regimet 
den gangen å stoppe spredning av opptøyene. Likevel dro 
det sivile samfunn lærdom av hendelsene i Redeyef når de 
organiserte demonstrasjonene i 2011.

Oppsummerer en så de økonomiske faktorene er det mu-
lig at den jevnt høye arbeidsledigheten, sammen med at 
store deler av befolkningen lever i relativ fattigdom, har 
vært en «push»-faktor i opprøret, særlig siden de fattige og 
arbeidsledige er konsentrert i indre områder av landet. En 

Zine el-Abidine Ben Ali på en banner. Teksten lyder «velkommen 
til Kairouan-provinsen». Fotograf: Niqie, bruker på Wikimedia 
Commons (CC-BY-2.0).
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kan altså forstå at de underpriviligerte reiste seg til opp-
rør, men hvorfor ble den godt stilte bybefolkningen etter 
hvert også med på demonstrasjonene? Var det ikke i deres 
interesse å opprettholde sin priviligerte stilling og la Ben 
Ali-regimet fortsette? Noe av svaret finnes muligens når 
en undersøker regimets indre mekanismer.

Regimetype: Bar Ben Ali-regimet  
i seg kimen til sin egen undergang?
Forskning på ulike regimer har gitt en viss kunnskap om 
hvilke regimer som er mest «overlevingsdyktige». Mo-
narkier er den type regime som har den gjennomsnitt-
lige lengste levetiden, mens ettparti-regimer kommer som 
nummer to på listen.13 Militærregimer derimot, regnes 
som de minst levedyktige, og opplever ofte regimeskifter i 
form av militærkupp.14

Ben Ali hadde sittet med makten i 23 år da opprørene 
startet, og merkelig nok fant Geddes15 ut i 1999 at gjen-
nomsnittelig levetid til et ettparti-regime (som Ben Ali’s 
regnes under) er 22,7 år! Journalister har skrevet at Ben 
Ali de fakto ikke satt med den reelle makten i landet, 
men at en på 90-tallet opplevde et internt statskupp fra 
fru Ben Ali’s side. Flere notater til ministre og andre høy-
stående personer fra Leila Ben Ali viser at hun hadde en 
klar finger med i maktspillet i landet i kanskje så mye 
som 15 år før regimet falt.16 Ben Ali selv var preget av 
flere kreftoperasjoner på slutten av 90-tallet og fremover, 
og dette kan ha vært en av årsakene til at Leila kunne 
få sine nære familiemedlemmer og venner inn i viktige 
maktstillinger.

Som nevnt i det forrige avsnittet, hadde landet sett en viss 
økning i korrupsjonsnivået den senere tid. Viktigere kan-
skje enn nivået på korrupsjonen var dens økende synlig-
het. Wikileaksdokumentene som ble frigitt like før revolu-
sjonen omhandlet blant annet den økende korrupsjonen.17 
Slik ble korrupsjonen også kjent i utlandet, men de aller 
fleste tunisere var godt kjent med de aller fleste historiene 
allerede. Den arabiske telefonen, som den kalles (eller ryk-
tespredning, som vi sier), fungerte også på dette området i 
et land hvor alle offentlige medier var sensurert. Ingenting 
var lenger «hellig» for maktklikken. Et bilde fra revolu-
sjonstiden henger fremdeles igjen på min netthinne. Det 
er tatt i en av Trabelsi-familiens mange palasser: her har 
de brukt en original romersk statue som trapp i sitt private 
svømmebasseng.

I lys av utviklingen ser en dermed at regimet endret seg 
fra å være et ettparti-styre til å få mer personalistiske trekk 
under Ben Ali’s styre. Persondyrkelsen av Ben Ali ble mer 
og mer tydelig, hvor plakater med bilder av presidenten 
var å se på ethvert hushjørne. Var noe galt, ble skylden lagt 
på personer i sirkelen rundt Ben Ali. Geddes18 beskriver 
personalistiske regimer som noen av de mest overlevnings-

dyktige, så dette kan forklare hvorfor regjeringspartiet del-
tok så aktivt i persondyrkingen av Ben Ali.

Det er altså ingen intern splittelse eller uenigheter innenfor 
regjeringspartiet som skapte mulighet for revolusjon. Ge-
ddes konkluderer med at både ettpartiregimer og persona-
listiske regimer sjelden opplever alvorlige interne splittelser 
da det er i alles interesse å beholde den sittende lederen. 
Derimot er de sårbare ovenfor blodige opptøyer, og fravæ-
ret av nettopp slike omfattende opptøyer under hele Ben 
Alis presidentperiode er et tydelig tegn på redselen regimet 
hadde for synlig, aktiv motstand. Redeyef-demonstrasjo-
nene ble som sagt stoppet i sin spede begynnelse.

Utviklingen av tilsynelatende demokratiske institusjoner 
på 80- og 90-tallet kan også forklares innenfor Geddes 
terminologi. Kun de partiene som valgte å stemme for 
Ben Ali som fortsatt president ble valgt inn i parlamentet. 
Gjennom å stille opp som kandidater til parlamentet fikk 
de ikke nødvendigvis politisk makt, men de fikk presiden-
tens velvilje og sikkert andre fordeler og maktposisjoner. 
Dessuten fungerte de som Ben Alis «utstillings-demokrati»,  
men forble i virkeligheten hans marionetter.19

Et annet trekk hos personalistiske regimer er dets behand-
ling av politisk opposisjon. Ettpartisystemer har ofte en 
rasjonell-legal måte å behandle opposisjon på, men å være 
i opposisjon i et personalistisk regime er svært farefylt.20 
Den islamistiske opposisjonen ble i sin helhet fengslet eller 

Protester mot regimet i Tunisia. Bildet er tatt 23. januar 2011.  
Kilde: Wikimedia Commons (PD).
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måtte flykte til utlandet på 90-tallet. Det samme gjaldt 
den voksende sekulære opposisjonen.

Et hvert regime, hvor enn autoritært det måtte være, må 
ha en legitimitet bygget på andre midler enn ren vold for 
å kunne overleve i lengden. For Ben Ali’s del var dette i 
stor grad bygget rundt Tunisias økonomiske mirakel, men 
dette var noe de indre regionene i landet knapt hadde sett 
mye til.21

Kommer en så tilbake til hvorfor middelklassen og store 
deler av eliten gikk med i demonstrasjonene i januar 2011, 
er trolig en av grunnene den åpenlyse korrupsjonen og 
nepotismen regimet viste. Tunisia var en versting innen 
presse- og ytringsfrihet,22 og dette rammet i stor grad by-
befolkningen og den kulturelle eliten i landet. Den første 
bybaserte gruppen som støttet opptøyene i Kasserine/Sidi 
Bou Zid/Thala var den tunisiske advokatforeningen.23 
Medlemmene i foreningen hadde i flere tiår vært første-
håndsvitner til baksiden av Ben Alis regime, med tortu-
rerte klienter og korrupte dommere som eksempler.

En kommer heller ikke utenom den sterke fagforeningen 
i landet. Strategien med å ha generalstreiker i flere byer 
fra den 12. januar frigjorde tusenvis av borgere som nå 
kunne delta aktivt i demonstrasjonene som var massive på 
de fleste steder fra den 13. januar 2011.24

En artig fotnote når en ser bilder fra demonstrasjonene 
i hovedstaden er at en midt i menneskemengden ser en 
staute av Ibn Khaldoun, middelaldertuniseren som reg-
nes som grunnleggeren av sosiologien som fag. Hans mest 
kjente teori, beskrevet i verket «Muqaddima»,25 er rotasjon 
av makt mellom byeliter og rurale stammer. Ble byelitene 
for korrupte, så ikke landsbybefolkningen seg tjent med å 
la dem styre, og de ville da innta byene for å bytte ut eli-
ten. Mon tro om ikke Ibn Khaldoun selv ville vært svært 
så fornøyd med tilstanden i Tunisia den 14.1.11 om han 
virkelig hadde vært tilstede?

Sosiale medier og regionale tv-stasjoner
Som nevnt ble opptøyene i Redeyef i 2008 isolert og tiet 
ihel med god hjelp av presse og internettsensur. Mediebil-
det i 2010 var derimot annerledes. Al Jazeera var nå blitt 
den viktigste nyhetskanalen for den jevne tuniser.26 Her 
ble tunisisk opposisjon fritt intervjuet, og den andre siden 
av Ben Ali-regimet ble synligere, og glansbildet som ble 
presentert i tunisisk presse ble mindre og mindre trover-
dig. Selv om internettsensuren var den samme i 2008 som 
i 2010 hadde såkalte proxies spredt seg som ild i tørt gress. 
Gjennom internettadresser i utlandet kunne nå tunisere 
få fri tilgang til f.eks Youtube, som fram til 13.1.2011 
var ulovlig i landet. Internett-bloggere jobbet dag og natt 
i januar 2011 for å spre mobilvideoer fra drapene av de-
monstranter i Thala, Kasserine og Sidi Bou Zid. Bildene 

sjokkerte tunisere, og førte til at mange valgte å slå seg 
sammen med demonstrantene.

Under revolusjonsdagene i januar fungerte dessuten Face-
book som logistisk støtte på diverse måter: bilnummer til 
regimestøttede, voldelige grupper rullet inn slik at disse 
kunne bli stoppet av nabokomiteene som hadde etablert 
seg i hele landet, nødnummer til representanter for hæren 
ble publisert etc.

Selv om selvmordet til grønnsakshandleren Mohamed 
Bouazizi foran kommunehuset i Sidi Bou Zid sies å ha ut-
løst opprørene i Tunisia, hadde de ikke fått den utbredelse 
eller styrke som de fikk uten spreding av videoer via de so-
siale mediene som Youtube og Facebook. Uten dem hadde 
også dette selvmordet, som de fleste andre i regionen, raskt 
gått i glemmeboken.

General Ben Ammars «nei» til Ben Ali
Det er en mann en ikke kommer utenom for å forklare 
sukessen til det tunisiske regimeskiftet. Det dreier seg om 
sjefen for hæren, Rachid Ben Ammar. Tunisia hadde før 
revolusjonen områdets minste hær, relativt sett. Tunisia ble 
gjerne kalt Afrikas Puerto Rico, grunnet sine lave forsvar-
sinvesteringer. Dette var en arv fra den første presidenten 
Bourguiba, som hadde en inngrodd skepsis til militæret, 
da han hadde tilbrakt lang tid i Egypt under Nasser. Ben 
Ali økte forsvarsutgiftene noe, men etter et mulig kupp-
forsøk på 90-tallet var militærledere avskåret fra sivile stil-
linger og andre maktposisjoner generelt. Ben Ali sørget for 
at de holdt seg i kasernene. Når Ben Ammar så ble bedt av 
Ben Ali om å slå voldelig ned på demonstrasjonene, som 
fra den 13. januar hadde samlet seg i hovedstadens svar på 
Champs Elyses, paradegaten Habib Bourguiba, var hans 
svar nei. Allerede den 10. januar gav han alle hærenhetene 
beskjed om ikke å skyte på demonstrantene.27 Han sa at 
hæren var der for å forsvare tuniserne, ikke drepe dem.

Myndighetene slo derimot ned på noe som sannsynlig-
vis var et statskupp fra presidentgardens leder, Ali Seriati 
side.28 Seriati ble arrestert kun en times tid etter at Ben 
Ali hadde forlatt landet. Det var Seriati som hadde vært 
den mest aktive i å overtale Ben Ali til å forlate landet så 
hurtig. Ben Ali var av den oppfatning at det kun deide seg 
om noen dager for å slå ned opprøret. Parlamentspresident 
Fouad M’baza ble lørdag den 15. januar innsatt som inte-
rimpresident, mens statsminister Ghannouchi ble sittende 
ennå en måned med en delvis ny regjering, da de fleste 
oppfattet ham som en teknokrat uten hånden for dypt 
inne i Ben Ali’s korrupsjonsklikk.

Oppskrift på en revolusjon
Som vi så klart har sett det siste året, finnes det ingen uni-
versaloppskrift på hvordan eller hvor revolusjoner oppstår. ➤
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Tunisia var først ute i regionen av flere grunner. Av de øk-
nomiske årsakene bør en vektlegge den skjeve fordelingen 
av godene, deler av landet uten livsviktig infrastruktur, 
stor arbeidsledighet blandt de unge, og et lønnsnivå i disse 
områdene langt under landets gjennomsnitt. Selve regi-
met bør også ta sin del av skylden, med sin økende synlige 
nepotisme. Til slutt bør en også kunne vektlegge person-
ligheter som Ben Ammar og Seriati, for ikke å glemme 
Ben Ali selv, da han jo dro ut av landet kun få dager etter 
at demonstrasjonene hadde nådd hovedstaden. Dette red-
det landet fra de blodbad en har sett i de andre arabiske 
landene i det siste.

Fremtiden: demokrati med islamsk  
vri eller retur til diktatur light?
Både Brownlee29 og Hadenius/Teorell30 konstaterte, ved 
å undersøke i underkant av 200 regimesammenbrudd, at 
det var en sammenheng mellom innføring av demokratis-
ke institusjoner før regimesammenbruddet og demokrati-
sering etter regimets sammenbrudd. Tunisia hadde siden 
1980-tallet parlaments og lokalvalg hvor flere politiske 
partier deltok, og selv om disse institusjonene ikke hadde 
makten de var ment å skulle ha, viser det seg at innfø-
ringen av slike innstitusjoner fører til en lettere overgang 
til demokrati etter regime sammenbrudd. Når institusjo-
nene eksisterer blir overgangsmyndighetenes oppgave så å 
flytte maktsentrumet hit, etter å ha tatt ett oppgjør med 
antidemokratiske sirkler som eksisterte under det tidligere 
regimet. 

Selv om Tunisia ikke har hatt en rekonsiliasjonsprosess 
på linje med Sør-Afrika, har en korrupsjonskomite jobbet 
siden 13. januar 2011 og over 500 saker kommet opp i 
retten.31 De har kommet gjennom halvparten av sakene, 
men ennå avventes mange av salene til de store politisk-
øknomiske elitene. Mange dommere er selv avsatt grunnet 
korrupsjon, og det er derfor normalt at det tar såpass lang 
tid å komme gjennom bunken av saker.

Valget 23. oktober 2011 var det første demokratiske valget 
i landet noensinne, og her vant moderate islamister nes-
ten halvparten av stemmene.32 En samlingsregjering sam-
mensatt av islamistpartiet og to andre partier vil nå sitte 
med makten inntil grunnloven er vedtatt. I løpet av det 
siste året er ytrings- og organisasjonsfriheten blitt såpass 
grunnfestet at det skal mye til for en regjering å kunne 
gjeninnføre noen form for diktatur. Enkelte analytikere 
sammenligner den nye bølgen med islamister med euro-
peiske kristendemokrater, mens andre igjen ser autoritære 
tendenser og dermed mulighet for rask retur til en eller 
annen form for autoritært styre. Statistikk viser at de fleste 
regimeendringer fører til en ny form for autokrati, men 
det er likevel så mange positive tendenser i Tunisia med et 
sterkt, demokratisk sivilt samfunn, at det er tvilsomt at det 
tunisiske folket godtar en slik endring. ■
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«The past is a foreign country: they 
do things differently there»,1 skrev 
forfatteren L. P. Hartley, og mange 
historikere har trykket denne kjente 
linjen til sitt bryst. Men utsagnet har 
ikke vært sannere i noe norgeshisto-
rieverk jeg har lest. I bind 1 av As-
chehougs nye norgeshistoriesatsning, 
Norvegr, ønsker middelalderhistori-
keren Hans Jacob Orning (som også 
er verkets redaktør), å fortelle Nor-
ges historie fram til 1400 e.kr. med 
utgangspunkt i «fortidens annerle-
deshet» og i perspektiver fra «den nye 
kulturhistorien». Resultatet er blitt en 
velformidlet og spennende reise i tid, 
og en ganske annen historie enn den 
man finner i Aschehougs forrige nor-
geshistorieverk fra 1990-tallet.

Antropologi og 
rettsantropologi
Det kulturhistoriske perspektivet i 
Norvegr er tydelig. Orning har so-
sialantropologens blikk, og stopper 
stadig opp og gir oss interessante 
innblikk i fremmede ritualer, skikker 
og verdensanskuelser. Vi får blant an-
net lese om slagsmåls-, æres- og rid-
derkultur, og Orning forsøker også 
tidvis å forstå kildene bedre gjennom 
å tolke dem opp mot middelalderens 
religiøse verdensbilde. De kulturelle 
innblikkene er heller ikke bare ment 
som kuriositeter, men som bærende 
elementer av fremstillingen.

Også politikken er sett i et antropolo-
gisk perspektiv, og her er Orning vir-
kelig i sitt ess. Som ivrig forkjemper 
for å se norsk middelalderhistorie i 
et rettsantropologisk perspektiv, viser 
han oss hvordan politikk ikke er det 
samme til alle tider. Det rettsantropo-
logiske perspektivet oppstod da noen 

historikere som studerte konfliktløs-
ning i fransk middelalder, opponerte 
mot oppfatningen som rådet om at 
det føydale Frankrike var et «anarki». 
Disse historikerne (som hovedsakelig 
var amerikanske) mente at man iste-
denfor å se på dette samfunnet som 
et uregjerlig kaos, burde betrakte det 
som et samfunn som ble regulert av 
sett med regler, bare andre regler enn 
de statsmakten siden har vunnet frem 
med. Rettsantropologiske perspekti-
ver ble raskt en favoritt i studien av 
feider og blodhevn og ordningen av 
det statsløse Island, og Sverre Bagge 
har vært en foregangsmann i å få noe 
av tankegodset brukt på norsk mid-
delalderhistorie. Orning har imidler-
tid gått lenger enn de fleste i å hevde 
kontinuitet gjennom middelalderen 
av det vi (noe upresist kanskje) kan 
kalle «førstatlige» samfunnstrekk.2

Boken byr på skarpe analyser av poli-
tiske prosesser: Tingmøter, gjestebud, 
ambulering, gaveutvekslinger, venn-
skap, høvding- og kongemakt bindes 
sammen gjennom det rettsantropo-
logiske perspektivet, og får tilsynela-
tende uforståelige politiske handlin-
ger til å gi mening. Det er imidlertid 
litt synd at Orning ikke virker å ha 
det samme skarpe blikket i analysen 
av konge- og kirkemaktens konflikter 
og samarbeid på 1100- og 1200-tallet 
– da opplever jeg at politikken nesten 
virker uforanderlig igjen. Kongemak-
ten og kirken vant til slutt gjennom 
med sin måte å ordne samfunnet på, 
men er det dermed udiskutabelt at de 
forholdt seg til hverandre på eksem-
plarisk vis ut fra denne ideologien?

«Alminnelige mennesker»?
Norvegr har, i følge verkets forord, 

som mål å fortelle om såkalt «almin-
nelige mennesker». Jeg tror knapt det 
har vært skrevet en norgeshistorie, i 
hvert fall de siste hundre årene, uten 
at dette har vært et uttalt mål, men 
det følges sjelden spesielt godt opp. 
Hvordan klarer Orning seg? 

Å skrive et bind om tiden fram mot 
1400 som handler om «alminne-
lige mennesker« er en stor utfordring. 
Kildene vi har til middelalderens 
Norge handler nesten utelukkende 
om konger, høvdinger og maktspill. 
Også denne boken handler en del 
om konger og høvdinger. Det er li-
kevel tydelig at Orning gjør så godt 
han kan, og analyserer kildene med 
et genuint ønske om å nå brede lag av 
befolkningen. 

En styrke i Ornings bok, som gjør at 
han kommer tettere innpå mennes-
kene, er hans desentraliserte perspek-
tiv. I tråd også med det rettsantro-
pologiske utgangspunktet beskriver 
han hvordan menneskene forholdt 
seg til hverandre i lokalsamfunnene, 
og om fellesskapene der de levde sine 
liv og løste sine oppgaver, problemer 
og konflikter. Dette er i stor grad en 
norgeshistorie om felleskap som ikke 
var nasjonale. I omtalen av konge-
makt og gryende statsutvikling er det 
fortsatt lokalsamfunnene fremstillin-
gen handler om, noe som gir et mer 
nyansert bilde av statsutviklingspro-
sessen enn vi er vant med fra mange 
tidligere norgeshistorieverker. I den 
grad kongens sysselmenn var til stede 
i lokalsamfunnene, ble de også en del 
av det, og måtte forholde seg pragma-
tisk til dets indre logikk. Det var først 
flere hundre år senere at kongens lo-
ver ble absolutte, og hevet over lokale 

Historien om et fremmed land
Norvegr: Norges historie, bind I: Frem til 1400
Hans Jacob Orning

Aschehoug, 2011
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normer, tolkninger og konfliktløs-
ningsstrategier.

Selv om boken også handler om 
konger og høvdinger, er mitt inn-
trykk at denne norgeshistorien mer 
er historien om menneskene i det 
geografiske området Norge, enn his-
torien om fremveksten av staten eller 
kongeriket Norge. Orning gjentar til 
stadighet at det er viktig at fortiden 
studeres på dens egne premisser, ikke 
bare som røtter til det vi kjenner og 
til det moderne Norge. Han er også 
på jakt etter blindgatene – tenkemå-
ter og kulturelle praksiser som eksis-
terte parallelt med andre, men som 
forsvant. Han minner oss om at ting 
kunne gått annerledes.

Å gjøre en lang historie kort
Ornings bok er i praksis ment å 
dekke tiden fra ca. 9000 f.Kr.–1400 
e.Kr., men med mindre enn 300 sider 
å gjøre det på, kan det knapt regnes 
som noe annet enn et middelalder-
bind. Slik har jeg også bedømt det, 
og som middelalderbind fungerer 
det godt. Men når antall sider om de 
9500 årene før 500 e.Kr.3 ligger nede 
på tjuetallet kan man lure på om det 
ikke hadde vært like greit nettopp 
å kalle en spade for en spade og et 
middelalderbind for et middelalder-
bind. At forhistorien er mangelfullt 
fremstilt er en konsekvens av verkets 
beskjedne størrelse: Der Aschehougs 
norgeshistorie (forlagets forrige nor-
geshistorieverk) bestod av tolv bind, 
med et eget bind om tiden før 800, 

må Norvegr greie seg med fattige fire.

Bortsett fra det, gjør det egentlig lite 
at verket er litt kortere. Norvegr egner 
seg nok dårligere som «faktabank» og 
oppslagsverk enn sin forgjenger, men 
er en interessant kommentar til den, 
med nye og spennende perspektiver. 
Ornings antropologiske utgangs-
punkt er en forfriskende motvekt til 
for eksempel Knut Helles moder-
nistiske og institusjonelt orienterte 
utgangspunkt i Under kirke og konge-
makt, høymiddelalderbindet fra den 
forrige serien.4 

Uenighet om papir
Vi er fire anmeldere som har meldt 
hvert vårt bind for Fortid. Jeg tenkte 
egentlig ikke å skrive noe særlig om 
bokens utseende og det følgende er 
nok ikke viktig rent faglig, men siden 
man i Aslak Kittelsens anmeldelse av 
bind 3 kan lese at de matte sidene i 
Norvegr gjør bildene blasse og gir et 
«grått» inntrykk, følte jeg en pressende 
trang å ta verket i forsvar. Etter min 
mening er det noe raffinert og delikat 
ved de matte sidene, og sammenlignet 
med de glansede sidene fra Aschehougs 
norgeshistorie er de en fornøyelse å bla 
i. Jeg synes heller ikke bildene lider 
av papirvalget. Det er åpenbart en 
smakssak. Skulle jeg si en siste ting om 
bokens ytre ville det være at permen er 
fantastisk god å ta på!

Sveinung K. Boye
Master i historie, UiO

Noter

1 Hartley, L. P. The Go-Between London: 
Hamish Hamilton, 1953. Åpningslinjen 
i Hartleys bok ble boktittel med 
historikeren David Lowenthals The 
Past is a Foreign Country. Cambridge: 
Cambridge University Press, 1985.

2 Se f.eks.: Orning, Hans Jacob. 
Unpredictability and Presence: Norwegian 
Kingship in the High Middle Ages. 
Leiden: Brill, 2008; og Orning, 
Hans Jacob. ”Det rettsantropologiske 
perspektivet og staten: konfliktløsning 
og byråkratisering i høymiddelalderen”. 
I Gaver, ritualer, konflikter: et 
rettsantropologisk perspektiv på nordisk 
middelalder, red. av Hans Jacob Orning, 
Kim Esmark og Lars Hermanson, ss. 
251–291. Oslo: Unipub, 2010.

3 Det har blitt en del oppstyr om 
periodiseringen i Norvegr. Orning har 
valgt å kalle perioden fra 500–1000 for 
”tidlig middelalder”, slik man gjerne gjør 
det på kontinentet, og unngår dermed 
begrepet ”vikingtiden”. Kåre Lunden 
er blant dem som har reagert på dette, 
og de to hadde en diskusjon om det i 
Klassekampen. Jeg kommer ikke til å gå 
videre med den diskusjonen her.

4 Nettopp Orning og Helle førte 
pennen på hver sin side i en debatten 
om antropologiske innfallsvinkler til 
norsk middelalderhistorie i Historisk 
tidsskrift i 2009/2010. Se: Helle, Knut. 
”Den primitivistiske vendingen i 
norsk historisk middelalderforskning”. 
Historisk tidsskrift 88, nr. 4 2009, s. 
572–609; og Orning, Hans Jacob. 
”Norsk middelalder i et antropologisk 
perspektiv: Svar til Knut Helle”. I 
Historisk tidsskrift 89, nr. 2 2010. ss. 
249–251.
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Bind 2 av Norvegr ser vakkert ut i sin 
grønne farge og et pent bilde av noe 
jeg antar er Bryggen i Bergen. Inn-
holdet viser seg heller ikke å skuffe. 
Bindet er delt i tre deler, senmiddel-
alder (1350–1550), statsvekst og mot-
stand (1550–1700) og enevelde og 
folkestyre (1700–1840). Angående 
senmiddelalderen, ser det ut som om 
noe rart har skjedd med tallene. Den 
passer ikke med bindets periode på 
forsiden: 1400–1840. Selve fortellin-
gen begynner i 1432. Så en stødigere 
korrekturlesing i sluttfasen kunne 
vært gjort for å unngå slik forvirring.

Her får man politisk kamp på topp-
nivå, for eksempel der riksrådet i 
Norge mistet sin makt til kongen i 
København (se s. 32–49), men sam-
tidig er det også fokus på «vanlige» 
folk, det vil i dette bindet si i over-
veldende grad bøndene. For eksempel 
presenteres beretningen til Querini, 
en italiener som ble skipbrudden i 
1432 ved Røst i Lofoten. Hans møte 
med lokalsamfunnet blir da blant 
annet en fascinerende inngangsport 
til fiskeeksporten som gikk fra Røst 
ned til Bergen og så videre til Europa.  
Mikro- og makroperspektivet veves 
godt sammen.

Det merkes også at forfatteren har 
tatt tid til å reflektere over hvorvidt 
folket i Norge betraktet seg selv som 
norske, og hvorvidt om det hele 
tatt eksisterte et Norge på 1500- og 
1600-tallet (s. 210–212). Samtidig får 
vi også et viss innblikk i innvandings-
historien, blant annet om tyskere og 
nederlendere som drev handelsvirk-
somhet i byene (s. 119). Slike reflek-
sjoner og fakta kan da bidra til at 
leserne selv reflekterer over begrepene 

«nordmenn» og «Norge», begreper 
som de kanskje tok for gitt. Så dette 
ønskes velkommen. 

Et annet godt grep kan sies å være 
tidslinjen over viktige årstall både for 
Norge og «verden utenfor» i starten 
av boken. Her får leseren et kjapt 
overblikk over viktige årstall og be-
givenhetene i dem som fungerer bra 
i en oppslagssammenheng. Da slip-
per man å bla seg frem i boken til det 
aktuelle årstallet hvis man kun vil ha 
et overblikk. Allikevel, her kunne det 
med fordel blitt brukt større skrift.

Alt i alt er dette et godt bind som kan 
appellere bredt. Her er mange fakto-
rer med, som innvandring, handel og 
økonomi, militærhistorie og «vanlige 
folk». Til og med kunnskapssam-
funnet vies plass, blant annet opp-
rettelsen av universitetet i 1811. Det 
som i større grad faller bort, blir da 
«de store menn», som Tordenskiold. 
Grunnlovsfedrene ved Eidsvoll tones 
kraftig ned. Allikevel føles ikke det 
som et stort savn. Noe må velges bort 
for at «de vanlige folks» historie kan 
ta plass, noe som jeg har forstått har 
vært en viktig målsetning for alle for-
fatterne av Norvegr-bindene.

Litt uheldig kan det være å beskrive 
de mange krigene mot svenskene på 
1600-tallet samlet sett som «hundre-
årskrigen» i overskriften for kapitelet 
(s. 120). Hvis lesere, for eksempel 
yngre skolelever, viderefører en slik 
karakteristikk uten forbehold og 
snakker om hundreårskrigen og Sve-
rige i samme setning, kan spørsmåls-
tegn fort dukke opp. En viss annen 
krig må sies å ha et ganske kraftig 
monopol på dette navnet. Da er det 

mer heldig å karakterisere det norske 
riksrådets undergang som «et regime 
foran undergangen». Her lånes det på 
en god måte fra Seip. 

Samlet sett vil jeg si at dette er et godt 
bind. Bildene er pene, og Per Spook 
fortjener ros for sine illustrasjoner. 
Dette bindet er en «coffee table»-bok 
som er verdig en plass i ethvert hjem. 
Bindet har da også en slags lykkelig 
slutt i demokratisk forstand: Befolk-
ningen (det vil si menn med stemme-
rett) ble til slutt involvert i styresettet 
både lokalt og nasjonalt istedenfor at 
all makt kom fra kongen. Allikevel 
spør forfatteren (engstelig?): «Hvor-
dan skulle dette gå?» (s. 234). Jeg 
overlater med det ordet til neste an-
melder.

Martin Ellingsrud
Master i historie, UiO

Godt oppsummert
Norvegr: Norges historie, bind II: 1400–1840
Magne Njåstad

Aschehoug, 2011
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Det er May-Brith Ohman Nielsen, 
professor i historie ved Universitetet i 
Agder, som har skrevet det tredje bin-
det om Norge fra 1840 til 1914, en tids-
periode der det norske samfunnet for-
andret seg radikalt. Hennes store nar-
rativ i bindet dreier seg da også om det 
hun kaller «seks revolusjoner» i tidspe-
rioden. Den første er den demografiske 
revolusjonen med folkevekst, flytting 
og sjukdomsbekjempelse. Den andre 
dreier seg om omveltninger i jordbru-
ket med eierforhold og driftsmåter. 
Den tredje omhandler omveltninger 
i næringsliv og arbeidsliv, med indus-
trialisering og omlegging fra seil til 
damp i skipsfarta. Den fjerde er kom-
munikasjonsrevolusjonen, altså det  
at landet fysisk ble knyttet tettere 
sammen ved hjelp av nye transport-
midler, og etter hvert telegraf og tele-
fon. Den femte, den kulturelle revo-
lusjonen, omfatter de store folkebeve-
gelsene som avholdsbevegelsen og den 
kristne lekmannsbevegelsen, mens den 
siste, den demokratiske revolusjonen, 
følger kampen for utvidet stemmerett 
og folkestyre. Felles for disse seks re-
volusjonene er at menneskene og sam-
funnet blir mer «moderne». Ohman 
Nielsen serverer oss ikke et entydig 
svar på hva dette begrepet inneholder, 
men inviterer oss heller til å reflektere 
rundt modernitet og endringer.

Bind III er det av bindene som dek-
ker det langt korteste tidsrommet. 
Det er tematisk disponert, i motset-
ning til Ornings og Njåstads bind, og 
det fungerer meget bra i en såpass kort 
tidsperiode som 1840–1914. Kronolo-
gien kommer klart til uttrykk i de seks 
kapitlene, som er viet til hver sin re-
volusjon. Verket er oversiktlig og pre-
senterer hvert av emnene på en tydelig 

måte, samtidig som forbindelsene til 
de andre emnene i boka blir ivaretatt. 
Det er imidlertid svært så forskjellig 
lengde på kapitlene: Kapittelet om 
industri og arbeidsliv er på over seksti 
sider, mens det om jordbruk er på at-
ten sider, og det om politikk på under 
tredve. Jeg skal i det følgende framhe-
ve kapitlene om befolkningsutvikling, 
næringsliv og politikk.

For en demografisk orientert historie-
student er det gledelig å se at nettopp 
demografien får tildelt plass som hjør-
nestein i verket. Kapittelet om dette 
emnet er også godt og informativt. 
Medisin-, helse- og sjukdomshistorie 
hører til forfatterens spesialfelt, og be-
tydningen av menneskenes kamp mot 
mikroorganismene for samfunnet be-
handles utfyllende. Deretter flyttes fo-
kuset over på folkevekst, urbanisering, 
utflytting og innflytting. Spesielt in-
teressant er seksjonen om innvandring 
fra Sverige til Norge, som på langt nær 
er like allment kjent som utvandringa 
til Amerikas forente stater, men likevel 
omfangsrik: mellom 1850 og 1910 var 
det 66 000 svensker som meldte flyt-
ting til Norge.

Dog synes jeg det virker som om flyt-
tinga fra Sverige til Norge er blåst 
opp litt som sjølstendig fenomen. Jeg 
synes det er mer naturlig å se på inn-
vandringa av svensker i forlengelsen av 
flytting innenlands fra bygder via lo-
kale tettsteder og småbyer til de større 
byene i takt med industrialisering og 
næringsutvikling. Et område som Bo-
huslän blir da en naturlig forlengelse 
av det demografiske «vassdraget» i 
sørøst-Norge. Den raske integreringa 
blir også framhevet. «Historien om 
den store svenske innvandringen til 

Norge er en suksesshistorie», får vi lese 
(side 48). Ja, tenker jeg, det er kanskje 
ikke så rart når det er snakk om kultu-
relt svært like nabofolk med innbyrdes 
forståelige språk? Alt i alt er dette li-
kevel informativt og velskrevet, og en 
positiv leseropplevelse.

Sjøl om politikken blir satt til sist, 
og bare er på tredve sider (i praksis 
tjueto hvis man trekker fra helsides 
bilder), får man ikke inntrykk av at 
den ikke er viktig. Det som derimot 
er klart, er at forfatteren heller mot en 
økonomisk-sosial forklaringsmåte. Alt 
i innledningen får vi lese at «Demo-
kratiseringen var langt på vei drevet 
frem av endringene som er tatt opp i 
de foregående kapitlene», det vil si at 
den langt på vei var et resultat av de 
andre revolusjonene. 
I dette inngår blant annet at folke-
veksta hadde gjort at antallet stem-
meberettigede sank (stemmerett var 
knytta til eiendom), at industrialise-
ringa skapte nye, eiendomsløse  yr-
kesgrupper, og at folk organiserte seg 
i lag og foreninger. Forfatteren har tatt 
et standpunkt, og hun argumenterer 
greit for det. Lettest oppsummert er 
det nok i dette sitatet fra side 212:

«At embetsmennene var lite 
reformvillige på egne vegne, be-
tydde ikke at de ikke kunne være 
fremsynte og utviklingsorienterte 
på andre områder. Den staten em-
betsmennene styrte i 1880 hadde 
vært gjennom fire tiårs rivende 
utvikling innenfor kommunika-
sjoner, næringslovgivning, skole-
bygging og kamp mot epidemier 
og dårlig hygiene. Embetsmanns-
staten hadde på flere måter bidratt 
til å skape den utviklingen som 

Godt og grundig om modernisering
Norvegr: Norges historie, bind III: 1840–1914
May-Brith Ohman Nielsen

Aschehoug, 2011
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til sist felte den. Det skjedde ved 
at store velgergrupper, og mange 
som ikke hadde stemmerett, i 
1870-årene organiserte seg til 
kamp mot embetsmannsstatens 
fremste symbol, regjeringen.»

I kapittelet om nærings- og arbeidsliv 
forteller Ohman Nielsen om liberalis-
mens tidsalder (ca. 1840–1870) og til-
bakegang etter dette. Her virker det som 
om hun tar tydelig stilling til hendelsene 
– og «dømmer» dem slik man dømmer 
hendelser i samtida. Eksemplene på det-
te er mange, for eksempel står det på side 
118 om tida etter 1905 at:

«Mange hadde også innsett libera-
lismens begrensning. Den kunne 
skape rikdom, men sjelden vel-
ferd. Den kunne skape stor vekst, 
men like ofte kriser. Den kunne 
tjene de sterke, modige og velstå-
ende, men mennesker er forskjel-
lige, og ingen er sterke, modige og 
selvstendige i alle sine leveår.»

Dette er godt skrevet, og til forveks-
ling lik god politisk polemikk. Hold-
ningene som kommer fram her er 
knapt kontroversielle, og flertallet av 
oss kunne vært enig i noe sånt hvis det 
hadde vært snakk om forhold i dag. 
Kanskje nettopp derfor kan det være 
farlig å framstille ei sak såpass ensidig 
i et allment historieverk. Debatten om 
historiefag og objektivitet er velkjent, 
og det er ingen grunn til å gå videre 
med den her, men jeg mener det er 
viktig for leseren å være oppmerksom 
på dette.

Hvordan er Ohman Nielsens fram-
stilling sammenliknet med den for-
rige norgeshistoria? Det bindet som 
tilsvarer dette nærmest er bind 9, 
Det moderne gjennombrudd, av Gro 
Hagemann. Her er tidsrammene 
1870–1905, og forfatteren dekker her 
det meste av de seks revolusjonene 
Ohman Nielsen skildrer. Derfor kan 
bindene sammenliknes mer eller min-
dre direkte.

Bindene er omtrent like store i om-
fang, i Hagemanns bind blir det altså 

omtrent dobbelt så mange sider per år. 
Dette gir Hagemann anledning til å 
være grundigere og fortelle blant an-
net om de politiske prosessene i større 
detalj. Et punkt der Ohman Nielsen 
står meget sterkere enn Hagemann er 
disposisjonen. Hagemann har delt opp 
boka i tre kronologiske avsnitt med te-
matiske underkapitler, og i dette tilfel-
let gjør det stoffet mindre oversiktlig. 
Ohman Nielsens disposisjon gjør det 
derimot lett å se de lange linjene i ut-
viklinga, og jeg synes ikke sideantallet 
per år blir for smått. Noe som derimot 
er en fordel hos Hagemann, og som 
kanskje er et tap ved at Ohman Niel-
sens bind har færre sider per år, er at 
Hagemann i større grad gir rom for 
ulike syn på saker. Ohman Nielsen 
er mer autoritativ, og setter i større 
grad én versjon som den riktige, noe 
jeg pekte på ovenfor. Hovedtrekket er 
altså at Ohman Nielsen legger vekt på 
det generelle, kontinuiteten og de lange 
linjene, mens Hagemann får med seg 
mer og i større detalj. Språket til Oh-
man Nielsen er dessuten noe ledigere 
og gjør framstillinga mer «populær».

Hagemann gir oss noen «små» his-
torier om høy og lav, blant annet om 
den moderate stortingsmannen Lud-
vig Daae (side 60; må ikke forveksles 
med historikeren), og om den tjuefem 
år gamle Johannes Jensen fra Finnsko-
gen som reiste til Amerika (side 74). 
Dette får vi enda mer av hos Ohman 
Nielsen, med mange skildringer som 
kommer fram av vanlige folks daglig-
liv. Disse kan godt kalles litterære vir-
kemidler på basis av empiriske data, og 
det fungerer utmerket i framstillinga. 
Balansen mellom de store strukturene 
og de små fortellingene hos Ohman 
Nielsen er ikke så rent lite impone-
rende. For eksempel inneholder det 
ovennevnte kapittelet om næringslivet 
mange små fortellinger, både i hoved-
teksta og i «rammene». En favoritt hos 
meg er sitatet på side 128 av typogra-
fen som fnyser av at «Gutenbergs Ef-
terfølgere benævnes Dagarbeidere».

Forfatterne har hele veien hevdet at de 
ville få enkeltmenneskene fram i lyset 
med dette verket. Hvis det var dette 

som var målet med den nye Norgeshis-
toria, og begrunnelsen for å gi den ut 
så fort etter den forrige, vil jeg si at det 
er vellykket. Uavhengig av om det var 
«nødvendig» med en ny norgeshistorie 
nå, er Ohman Nielsens bind ei god og 
informativ framstilling i seg sjøl. Og for 
en student er det revnende likegyldig 
hvor «nødvendig» det nye verket er – å 
ha flere framstillinger å lese og bygge på 
er alltid positivt. Dette gjelder spesielt 
når språket er såpass ledig som det er 
i dette bindet. Bind III av Norvegr er 
nyttig når man skal lære seg moderne 
norsk historie, og kanskje enda nytti-
gere hvis det leses opp mot ett eller to 
bind av Aschehougs Norgeshistorie.

Bindet som sådan er altså ganske bra. 
Det er luftig disponert med mange 
bilder og «rammetekster» om nøk-
kelpersoner og -hendelser. Da er det 
veldig synd at noen småting gjør 
at estetikken går i ball. Bindet er 
trykt på matt papir, som gir et gan-
ske «grått» inntrykk, og som er av 
en sånn (manglende) kvalitet at det 
går utover bildekvaliteten. Til sam-
menlikning er Aschehougs Norgeshis-
torie – som heller ikke er et stilistisk/
estetisk høydepunkt – trykt på glatt 
papir, noe som får fram bildene i en 
mye bedre kvalitet. I tillegg kommer 
kartene – som ellers er gode – i blasse 
farger, som bare forverrer estetikken. 
Disse tingene burde jo ikke ha noe å 
si for det historiefaglige i bindet, men 
det gjorde at det tok meg personlig ei 
god stund før jeg fikk øynene opp for 
at dette var god historieformidling. 
Noe av det estetiske faller derimot i 
smak. Per Spooks tegninger er et artig 
element i bindet, spesielt hans karika-
turaktige tegning av Henrik Ibsen på 
side 132. Permen er dessuten både fin 
og god å gripe, og den såkalte «bok-
halen» er også morsom (vi får regne 
med at det er grei skuring å kalle den 
«bokhale» når Per Egil Hegge har vært 
konsulent). Med andre ord, om verket 
er mindre vellykket innvendig, er det 
iallfall svært vellykket utvendig. 

Aslak Kittelsen
Masterstudent i historie, UiO
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Fjerde og siste bind i det nylig utgitte 
verket om Norges historie tar for seg 
perioden fra 1914 til 2011. Det er 
ikke første gang det er skrevet et verk 
om Norges historie, men innfallsvin-
kelen denne gang er ny, eller i hvert 
fall noe annerledes fra foregående 
utgivelser. Denne type bokprosjekter 
har en tendens til å rette fokus mot 
eliter og storpolitikk. Med Norvegr-
verket har forfatterne imidlertid valgt 
å fokusere på vanlige folk, deres liv, 
og hvilken innvirkning hendelser og 
samtid hadde på dem. Dermed får 
denne boka et bredere perspektiv enn 
det som er vanlig.

Boka, som er på drøye 300 sider, er 
delt inn i tre hoveddeler. Den første, 
«Krig, kriser og klassekamp», spenner 
fra første til andre verdenskrig. Her ser 
vi hvordan første verdenskrig virket 
inn på det norske samfunn, og hvor-
dan de politiske konfliktlinjene som 
oppsto etter krigen kom til å endre det 
politiske mønsteret. I tillegg til økono-
misk krise på 1930-tallet, fikk man i 
kjølvannet av krigen sterkere interes-
semotsetninger og en radikalisering 
av arbeiderklassen. Samtidig vokste 
den moderne staten fram under krigs-
årene, da den i en tid med krig ute i 
Europa påtok seg et større ansvar for 
å holde samfunnet i gang økonomisk.
Bokas andre del, «Okkupasjon, sen-
tralisering og industrialisering», tar 
for seg utviklingen fra andre verdens-
krig til 1965. Her er det altså okku-
pasjonstiden og etterkrigstiden som 
er viet plass. Selv om man har hørt 
mye om dette før, vil mange sikkert 
finne okkupasjonsdelen interessant. 
Den tar for seg hovedtrekk ved ok-

kupasjonen, og er – som resten av 
bindet – velskrevet og klart framstilt. 
Det påfølgende kapitlet omhand-
ler etterkrigstiden, tiden da ’det nye 
Norge’ skulle bygges. Etterkrigstiden 
var en periode preget av politisk sta-
bilitet, og det var Arbeiderpartiet som 
var det dominerende parti. I dette ka-
pitlet får vi et innblikk i hvilke kon-
sekvenser Arbeiderpartiets politikk 
hadde for vanlige folk.

I tredje og siste del, «Utdanning, 
overflod og mangfold», tar forfatter 
Ohman Nielsen fatt på utviklingen 
etter 1965 og fram til i dag. På slutten 
av 1960-tallet var nye mentaliteter i 
anmarsj, synliggjort blant annet ved 
ungdomsopprør, økt bevissthet rundt 
miljø og kamp for likestilling. Forfat-
teren viser også hvilke følger nye øko-
nomiske kriser fikk for den norske 
befolkningen. Nye temaer blir intro-
dusert, blant annet olje, innvandring, 
utdanning og nye forbruksmønstre. 
Selv synes jeg dette er den mest in-
teressante delen av boka. Særlig siste 
kapittel, «Det hyperkomplekse sam-
funn», er spennende. Her diskute-
rer Ohman Nielsen tiåret vi nå har 
lagt bak oss, og tvinger leseren til å 
reflektere rundt hva det vil si å leve 
i et moderne samfunn. Forfatteren 
viser hvordan og hvor raskt ting har 
utviklet seg, og hvor forskjellige liv vi 
lever i dag, sett i forhold til hvordan 
generasjonene før oss levde sine liv. 
Det er også interessant når forfatteren 
trekker fram kontraster og likheter 
mellom fortid og nåtid. Avslutnings-
vis peker Ohman Nielsen på hvilke 
utfordringer vi og framtidige genera-
sjoner står overfor.

Innholdsmessig er boka sterk, og til 
det formål den er ment å tjene fun-
gerer boka utmerket – den er en po-
pulærhistorisk framstilling om hvor-
dan det moderne Norge har blitt til, 
velskrevet og klar, slik at andre enn 
bare historikere kan få noe ut av den. 
Språket er godt og forståelig, og tek-
sten flyter bra. Ellers er det verdt å 
nevne at det er med en liten tidslinje 
først i boka, både for Norge og for 
verden. Denne kan være nyttig for 
enhver, uansett hvor belest man er i 
1900-tallets historie.

Når man leser denne type bøker 
ønsker man kanskje noen ganger at 
forfatteren hadde viet mer plass til og 
gått mer i dybden i temaer som man 
selv synes er spesielt interessante. 
Men av plasshensyn er dette vanske-
lig i et slikt bokprosjekt. Det er hel-
ler ikke meningen. Det er grenser for 
hvor nøye forfatteren kan ta for seg 
enkelttemaer i et oversiktsverk. Øn-
sker man å grave dypere i spesifikke 
temaer blir man derfor nødt til å lete 
fram andre bøker.

Gjennom hele boka er det mye bil-
debruk. Bildene er supplert med for-
klarende tekst. Et grep som fungerer 
særlig godt er de innlagte rammetek-
stene. Rammetekstene er innram-
mede tekster som gjerne tar tak i noe 
man bare så vidt berører i hovedtek-
sten, og belyser det nærmere. Det at 
man også tar for seg spesifikke saker 
eller hendelser litt på siden av hoved-
teksten, mener jeg bidrar til å styrke 
framstillingen som helhet.

Gjennomført og velskrevet  
om det moderne Norge
Norvegr: Norges historie, bind IV: Etter 1914
May-Brith Ohman Nielsen

Aschehoug, 2011
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Når bøker tidsmessig spenner så 
langt som i dette tilfellet – nærmere 
hundre år – kan struktur og oppbyg-
ging by på utfordringer for den som 
skriver. Jeg synes imidlertid at forfat-
teren her har løst ting på en god måte. 
En annen ting som fungerer godt er 
det at forfatteren ofte trekker fram 
eksempler for å illustrere eller for å ty-
deliggjøre poenger. For eksempel blir 
eksemplet med Ingeborg og Torjus (s. 
52) brukt for å illustrere problemene 
til familier fanget i kriseproblemer i 
mellomkrigstiden. Slike konkrete ek-
sempler er med på å gjøre teksten mer 
spennende, ved å bevege den vekk fra 
det mer generelle og upersonlige.
Dette er langt fra første gang vi får 
servert Norges historie i bokform, og 
for mange er det kanskje ikke veldig 
mye nytt å hente heller. Men hvis de 
øvrige bind er like leseverdige og godt 
utførte som dette, bør hele verket 
kunne appellere til brede grupper av 
historieinteresserte, også yrkeshisto-
rikere. Hvis ikke, finnes det alltids 
lengre og tyngre bind om Norges 
historie.

Dag Jostein Juvkam 
Master i historie, UiO
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På heimsida til Milton kan ein lese at 
han ved fleire anledningar har blitt 
spurt om han studerte historie ved 
universitetet. Dette gjorde han ikkje, 
for Milton studerte engelsk littera-
tur, alt frå angelsaksiske gåter til E.E 
Cummings. Likevel har Milton klart 
å skrive fleire historiske bøker som har 
blitt populære hjå kritikarane. Nich-
olas Bagnall frå Sunday Telegraph 
skreiv dette om Paradise Lost: ‘The 
informed and scholarly author spares 
few details and brings it all alarm-
ingly alive.’ Uansett om Milton skriv 
historiebøker, gir han ikkje seg sjølv 
tittelen historikar. Han seier heller at 
han er interessert i menneske som har 
overlevd og blomstra under dei mest 
ekstreme hendingar, og boka Paradise 
Lost er ikkje eit unntak.

Hendingane i boka Paradise Lost er 
lagt til byen Smyrna, som ligg på 
vestkysten til Tyrkia. I følgje Mil-
ton var Smyrna på begynninga av 
1900-talet ein by som omfamna fleire 
forskjellige nasjonalitetar; ein kunne 
finne både britar, franskmenn, gre-
karar, armenarar, tyrkarar og ameri-
kanarar. Når det kom til religion var 
byen eit hav av tolmod – muslimar, 
kristne og jødar side ved side. Like-
vel, i følgje Milton, såg tyrkarane på 
Smyrna som «the city of the infidel». 
Dette stoppa ikkje Smyrna frå å bli 
ein av dei rikaste byane i Tyrkia, som 
kom av dei gode ressursane ein kunne 
finne rundt byen, og desse ressursane 
brukte europearane til sin fordel og 
vart nokre av dei rikaste i heile Smyr-
na. På grunn av rikdomen Smyrna 
satt på, var byen ettertrakta av blant 

anna grekarane, og dette ønsket om å 
få kontroll over Smyrna var det som 
skulle skade byen kraftig i dei fyrste 
to tiåra av 1900-talet, og til slutt øy-
deleggje paradiset der fleire nasjonali-
tetar og religionar kunne bu side ved 
side utan problem.

Historia om byen Smyrna er kom-
pleks og ikkje alltid like enkel å for-
klare, men Milton har prøvd, og lyk-
kast. Han har delt opp hendingane 
opp mot brannen i 1922 i tre delar, og 
gjennom desse tre delane prøvar han i 
fyrstninga å vise korleis levantinarane, 
dei med europeisk nasjonalitet, opp-
levde opprullinga til fyrste verdskrig, 
sjølve krigen, og deretter åra fram til 
brannen i 1922. Det andre Milton 
prøvar på er å vise kva Storbritannia 
og statsministeren, David Lloyd Ge-
orge hadde å seie for utviklinga i Tyr-
kia og Smyrna. Lloyd George si rolle i 
kva som skjedde i Tyrkia og Smyrna 
er kompleks, men med få ord kan 
ein seie at statsministeren var positivt 
innstilt til grekarane sitt ønskje om eit 
stor-Hellas, som i realiteten inkluderte 
delar av Tyrkia, deriblant Smyrna. I 
fredsforhandlingane etter fyrste verds-
krig fekk grekarane klarsignal om at 
dei kunne gå inn i Smyrna. Tyrkia, 
som hadde vore på Tyskland si side 
under krigen, fekk no merke korleis 
den vinnande part kunne kontrollere 
eit av dei tapande landa.

Under krigen hadde tyrkarane utøvd 
makt ovanfor nasjonalitetar dei ik-
kje følte tilhøyrte i landet, slik som 
armenarane. Andre kristne hadde 
også fått gjennomgå under krigen, og 

då dei fyrste greske troppane landa i 
Smyrna i mai 1919, var gleda stor hjå 
mange av gruppene i byen. Dei tyr-
kiske innbyggjarane av Smyrna var 
på den andre sida ikkje glade, og det 
hadde dei all grunn til å ikkje vere, 
for berre få timar etter dei fyrste trop-
pane hadde kome til Smyrna vart det 
ei regelrett nedslakting av tyrkiske 
innbyggjarar. Invasjonen frå Hellas 
gjorde at det blussa opp ei motstands-
rørsle med Mustafa Kemal som leiar. 
Denne rørsla kjempa innbitt mot dei 
greske soldatane. I fyrstninga vann 
grekarane mykje territorium, men et-
ter kvart mista dei taket på Tyrkia, og 
i august/september 1922 trakk dei seg 
ut av landet. I den tida krigen mellom 
dei to landa hadde vart, hadde Hellas 
mista ein statsminister og fått tilbake 
ein konge. Landet var tydeleg i krise, 
og nærma seg konkurs for kvar dag 
som gjekk. Brannen i Smyrna skulle 
gjere tilstandane i Hellas enda verre.

Då tyrkarane gjekk inn i Smyrna 
lova dei ro og fred, men det mot-
sette hende. For andre gong var det 
armenarane som fekk føle tyrkarane 
si vreide. Denne gruppa av mennes-
ke vart slakta ned for fote, og heile 
kvarteret dei budde i vart ramponert. 
Då dei tyrkiske soldatane følte at dei 
hadde gjort sitt, sette dei fyr på det 
heile. Denne brannen spreidde seg 
fort, og alle innbyggjarane i byen vart 
regelrett jaga ned til kaia. Dei var 
no fanga mellom to onder, elden og 
sjøen. Her må det nemnast at Smyrna 
hadde fått auka talet av innbyggjarar 
grunna krigen mellom Hellas og Tyr-
kia. Dette gjorde til at folketalet på 

Smyrna  
– paradiset som gjekk tapt
Paradise Lost, Smyrna 1922:  
The Destruction of Islam’s City of Tolerance 
Giles Milton

Sceptre, 2008, Great Britain, 426 sider
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kaia var større enn det ville ha vore 
om det ikkje var flyktningar i byen.

Dei med europeisk og amerikansk 
nasjonalitet klarte å kome seg fort 
ut av byen, sida det stod fleire in-
ternasjonale skip i hamna. Fleire av 
dei trengande på kaia hadde eit håp 
om at desse skipa ville berge dei frå 
den visse død, men kapteinane tok 
seg god tid før dei gav ordren om at 
ein skulle prøve å redde flest mogleg. 
Dei amerikanske var ikkje med på 
dette, for kapteinen var ikkje villig 
til å hjelpe i ein sak han såg på som 
ein intern sak i Tyrkia. Dette viser litt 
av den arrogansen ein kunne finne 
hjå mange av dei såkalla supermak-
tene i den vestlege verda. Denne ar-
rogansen kan ein også sjå med tanke 
på hendingane i Rwanda i 1994 og 
massakren i Srebrenica (Bosnia-
Hercegovina) i 1995, der FN trakk 
seg ut av landet utan å hjelpe, sidan 
det vart sett på som ein intern sak 
som dei ikkje hadde noko med. Den 
same forma for nedslakting kunne 
også ha skjedd i Smyrna, hadde det 
ikkje vore for ein amerikanar som 
klarte å få Hellas til å hente ut resten 
av dei fleire tusen sjelene som hadde 
blitt etterlatne på kaia i den no snart 
nedbrente byen. Hadde ikkje det vore 
for dette initiativet, hadde nok denne 
menneskemengda blitt sendt til ei 
uviss framtid i Anatolia.

Det er ingen tvil om at Giles Milton 
har skrive ei god bok som fengjer le-
saren, men likevel er der ein del ting 
ein leggjar merke til som historikar. 
Ein historikar blir innprenta med 
orda at ein skal alltid forsvare det ein 
gjer i artikkelen/boka i eit introduk-
sjonskapitel. Ein historikar blir for-
talt at ei god problemstilling vil gjere 
det enklare for lesaren å forstå kva ein 
vil svare på, og at ein gjennomgang 
av kjelder alltid er nøkkelen til eit 
godt arbeid. Ein finn ingen av delane 
i Milton sitt arbeid. Introduksjonska-
pitlet begynner med invasjonen av 
byen Smyrna av tyrkarane i 1922. 
Dei fyrste spørsmåla som oppstår er: 
Kva er Smyrna? Kor ligg Smyrna? 
Kvifor skriv han om Smyrna? Det er 

ikkje før ut i side sju at ein kanskje 
kan få ein ide om korleis Smyrna fak-
tisk opplevdes av dei fleire tusen som 
budde der. Hadde Milton hatt ei lita 
linje om kor Smyrna ligg, ville slike 
spørsmål aldri ha oppstått. Når dette 
er sagt, er opninga til Milton gripan-
de, og ein vil berre lese vidare.

Som sagt, saknar eg eit introduk-
sjonskapitel der Milton forklarar kjel-
debruken sin og problemstillinga si. 
Dette saknet kjem utelukkande frå 
mi interesse som ein som studerar 
historie, og eg kan nok tenkje meg at 

andre ikkje er like interessert i dette 
som meg. Eg meiner uansett at før 
eg kan dømme dette som eit akade-
misk verk, må eg vite meir om kor-
leis han har funne fram til kjeldene 
sine. Eg måtte inn på heimesida til 
Milton for å få informasjon om kjel-
dene hans. Her har Milton forklart 
at det var vanskeleg å finne kjelder 
angåande dette temaet, og at han 
måtte kontakte etterkomarar frå dei 
forskjellige levantinarfamiliane for å 
få nok informasjon. Dette gjorde han 
på grunn av det som har blitt skrive 
om Smyrna tidligare, som har i stor 

To av ofrene for massakren i Smyrna 1922. Kilde:Wikimedia Commons (PD).
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grad vore positivt innstilt til det tyr-
karane gjorde i Smyrna. Milton har 
på den andre sida prøvd å skrive frå 
eit breiare grunnlag enn tidlegare for-
fattarar. Hadde Milton skrive dette i 
eit introduksjonskapittel hadde boka 
blitt mykje sterkare, og i ein stor grad 
meir akademisk.

Med ei eksakt problemstilling er det 
enklare å kritisere funna til ein forfat-
tar, og sidan dette ikkje er tilfelle med 
Milton si bok begynner ein å speku-
lere i kva han faktisk vil fram til. I det 
fyrste kapittelet fær ein ei aning om at 
Milton prøvar å sjå på korleis levanti-
narane levde under åra før brannen, 
men i andre kapittel fær ein eit inn-
trykk av at han prøvar å vise kva Stor-
britannia hadde å seie for skjebnen til 
Smyrna. Ein må faktisk finne fram til 
kva Milton vil sjå på i boka, på eiga 
hand. Det er klart at dette ikkje gjer 
boka dårleg på nokon måte, for må-
ten Milton klarer å inkludere kva det 
politiske hadde å seie for Smyrna og 
det sosiale aspektet, gjer boka verdt å 
lese. Det kan vere at der er for få kjel-
der om livet i Smyrna til at det kan 
bli ei eiga bok, men det er ingen tvil 
om at det politiske spelet kunne ha 
fått rom i fleire bind. Det hadde vore 
av interesse å vite kvifor Milton tok 
valet å skrive boka på denne måten, 
og utan eit introduksjonskapitel blir 
det berre spekulasjonar om grun-
nane til vala hans. Når han i tillegg 
ikkje har inkludert ein konklusjon, 
berre eit kapitel kalla «Aftermath», 
blir det også vanskeleg å vite kva 
konklusjonar han har kome fram til: 
kva innverknad hadde Storbritannia 
på skjebnen til Smyrna? Kva konklu-
sjonar trekkjer han? Det er ingen tvil 
om at dette gjer boka meir populis-
tisk enn akademisk.

Når alt dette er sagt, er det ingen tvil 
om at historikarar har noko å lære 
frå Giles Milton med tanke på å bli 
meir populistisk i sine publikasjo-
nar. Ein ser meir og meir at journa-
listar publiserarar historiske bøker, 
og desse bøkene er gode, ingen tvil, 
men forfattarane er ikkje historika-
rar. Ein historikar ser på historiske 
hendingar med eit anna blikk enn 
journalistar, vi ser det heile bildet og 
kva hendingar har å seie for seinare 
hendingar. Vi ser den raude tråden. 
Historikarar må ta tilbake det histo-
riske feltet, både det akademiske og 
det populistiske. Å skrive historiske 
verk er eit handverk som det tek fleire 
år å lære seg, og det er derfor viktig 
å vise at det er meir ved historie enn 
berre forteljingane. Alle kan skrive 
forteljingar, men ikkje alle kan skrive 
gode historiske verk.

Som ein som studerer historie, vil eg 
seie at det manglar mykje i boka før 
at eg kan seie at det er eit historisk 
verk, men som allereie argumentert, 
meiner eg at historikarar har mykje 
å lære frå Milton si bok. Historika-
rar må prøve å kome ut til eit større 
publikum enn dei få som faktisk er 
interessert i det emnet ein skriv om. 
Milton har tydelegvis funne denne 
vegen, og det er ingen tvil om at dette 
er ei godt skrive bok. Måten han bru-
kar dei forskjellige vitnesbyrda han 
har funne, gjer til at ein sit igjen med 
grøssingar over kor grufulle mennes-
ke kan vere. Dette gjer igjen til at ein 
ikkje vil leggje frå seg boka før ein har 
lest siste side. 

Janne Cathrin Lyngnes Lillenes, 
Masterstudent i Historie, UiO

Milton, Giles, Heimesida,  
http://www.gilesmilton.com/paradise-lost---
smyrna-1922 (15/01/2012).

Kjelder



Bokomtaler 77

Bøkene om andre verdenskrig har et 
godt marked i Norge. Det gis hvert 
år ut nye bøker, gjerne med nye vink-
linger som skal berettige utgivelsene. 
Særlig har det vært populært hos for-
lagene når skribenter kan lokke med 
nye avsløringer. Dette har ført til at 
det generelt har blitt «tidsriktig» å 
stille spørsmål ved «den rådende ver-
sjonen» av krigshistorien i Norge, skal 
vi tro forfatterne av Myter om krigen 
i Norge 1940–1945. Forfatterne er 
journalist Jan Christensen og Hjem-
mefrontmuseets direktør Arnfinn 
Moland, som ut av en «gruppe» av 
interesserte på «10–12 medlemmer»1 
nå har trådt fram for å knuse noen av 
mytene i boks form.

Flere steder i boka kommenteres 
det at når Norges medieredaksjoner 
opplever et naturlig bortfall av folk 
med erfaring fra krigen, faller også 
sakkunnskapen om krigen bort. Det 
åpner dørene for mer eller mindre 
velmenende «avslørende» skribenter, 
som vil ha fram «nye» sannheter om 
krigen. Ifølge Christensen og Mo-
land (heretter: forfatterne) går deri-
mot populærskribenters nyansering 
av krigshistorien gjerne over i relati-
visering – altså: det var ikke så farlig 
hvilken side man sto på under krigen, 
man må jamne ut kontrasten mellom 
heltedyrking av motstanden og hatet 
mot landssvikerne, man må kartleg-
ge heltenes dårlige sider.

Noen av de relativiserende skriben-
tene er påviste gammelnazister. An-
dre bruker kanskje avsløringene som 
PR-triks, og er ellers velmenende nok 
overfor de grupper som ønskes opp-
reist (f.eks. de dømte i rettsoppgjøret). 
Også historieprofessorer blir nevnt av 

forfatterne innen den relativiserende 
tradisjon. Hensikten med Myter om 
krigen er derfor «en motoffensiv» mot 
denne «økende nedvurdering av den 
norske motstanden» under krigen 
(forlagets pressemelding). Slik ned-
vurdering bør ikke finne sted, mener 
forfatterne, siden krigsmotstanden 
var rettet mot diktatoriske krefter. 
Christensen har i tabloidene uttalt at 
han var «forbannet over at det stadig 
kastes dritt mot motstandskampen»,2 
og at hvis man har blitt nevnt i My-
ter om krigen som myteskaper, har 
man visstnok blitt «uthengt».3 Myter 
om krigen er derfor ment som et slags 
oppslagsverk for mediefolk og for sko-
len, samt «et bredt publikum» (s. 5).
 
Moland har levert sterke bidrag som 
historisk myteknuser tidligere, i bø-
ker som Over grensen? som avklarte 
mange av omstendighetene rundt 
Hjemmefrontens likvidasjoner under 
krigen. Han har også vært en aktiv 
aviskronikør, som vi snart skal se. Er 
det så behov for at denne myteknu-
servirksomheten videreføres i en egen 
bok dedikert til formålet? Svaret må 
være ja, så lenge man knuser mytene 
ved drøfting og god kildebruk. Mo-
land påviser at selv bøker som legger 
an til diskusjoner om krigens myter, 
selv ramler i fallgruver ved å kolpor-
tere eller skape myter. Det er sikkert 
også flere historiestudenter enn un-
dertegnede som har blitt «utfordret» 
til diskusjoner om krigstema, gjerne 
om skyldspørsmål for overfallet og så 
videre. Et slags myte-leksikon, som 
forfatterne kaller det (s. 216) må i seg 
selv være velkomment, da de korte 
artiklene med litteraturlister kan 
fungere som et startpunkt for leserens 
videre orientering i relevant litteratur.

Tjue år gamle kronikker 
som friskt stoff?
Boka er bygd opp i 20 kapitler, med 
én ekstra myte som «appendiks», 
hvor hvert kapittel innledes med en 
myte som skal tilbakevises. Først i 
boka kommer ni sider med «kort-
versjon-svar» på disse mytene, deret-
ter kommer «langversjon-svar» med 
mer omfattende belegg og litteratur-
henvisninger. Et kapittel er dermed 
strukturert slik: Først presenteres 
myten som en påstand, så kommer 
kortversjon-svaret som en slags in-
gress, deretter langsvaret, så littera-
turlista. Som så mange andre bøker 
for et allment publikum inneholder 
Myter om krigen ikke fotnoter, men 
kildehenvisningene er likevel løst på 
en grei måte med litteraturliste og 
henvisninger i teksten. Inndelingen i 
kapitler gjør det oversiktlig for van-
lige lesere, og gir boka en dimensjon 
som oppslagsverk. Særlig i skolever-
ket kan det også være fruktbart å 
velge enkelte kapitler som case man 
kan dykke ytterligere ned i.

Måten man har løst oppgaven innen-
for kapittelrammen på, kan derimot 
synes pussig og fortjener en kom-
mentar. Man har gått til det originale 
grep å la store deler av myteknusingen 
bestå av å trykke opp gamle aviskro-
nikker. Kronikkene er nesten uten 
unntak skrevet av Arnfinn Moland, 
og trykt i forskjellige aviser på 2000-,  
1990- og til og med 1980-tallet.  
Fem kronikker av Moland som man 
vel ikke fikk plass til i de ordinære ka-
pitlene, er trykt i slutten av boka som 
«fem etterord». Jeg skal komme tilba-
ke til etterordene nedenfor. Hvordan 
er så fordelingen mellom Molands 
gamle kronikker og resten av svarene 

Myteknusing om krigen
Myter om krigen i Norge 1940–1945
Jan Christensen, Arnfinn Moland

Nova, 2011
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på mytene, som vel er nyskrevet av 
Christensen? Jo, en del av mytesva-
rene består hovedsakelig av nyskrevet 
tekst. Disse kapitlene er da stilmessig 
helhetlige, uten at man hopper midt 
inn i gamle debatter. I kapittel 8 er det 
derimot brukt ½ side på et nyskrevet 
svar, og deretter følger hele 15 ½ side 
med gamle aviskronikker. Kapittel 
9 består av kun én linje til kortsvar, 
deretter cirka seks sider med innlimte 
kronikker. Av dette følger det at sva-
rene kan omhandle litt ymse stoff i 
tillegg til å besvare myten. Man får 
heller ikke de naturlige overganger 
mellom avsnittene. At kronikkene er 
gamle – den eldste er fra 1984 – be-
tyr selvsagt ikke at innholdet nød-
vendigvis er utdatert. Kronikkene er 
kunnskapsrike, og det er jo heller ikke 
uvanlig at samlinger av slike innlegg 
utgis i antologier. Men da gjerne med 
en oppdatering og omskriving (det 
kan ha blitt gjort her, men det er for 
anmelderen usikkert) og da i en an-
nen drakt enn som suksessive avsnitt 
for å tilbakevise en bestemt myte.

Formålet dekker  
et reelt behov
Informasjonen som kommer til ut-
trykk i kronikkene, er et prisverdig 
stykke kunnskap for den som mak-
ter å sortere inntrykkene. Ei rekke av 
presiseringene som Myter om krigen 
kommer med vil være nyttig for flere 
lesere. Ett eksempel er distinksjonen 
mellom militære og sivile sabotører, 
en skillelinje som hadde mange kon-
sekvenser, blant annet for opptrening, 
tyskernes respons hvis sabotørene ble 
tatt, dekorering etter krigen osv. I og 
for seg er informasjonen i boka ikke 
ny, i den forstand at man bygger på 
sekundærlitteratur. Dette er imidler-
tid også et bevisst og klokt valg. Et 
hovedpoeng for forfatterne er nemlig 
å avvise påstander som sirkulerer om 
at «oppsiktsvekkende opplysning X 
om krigen har ikke vært kjent» eller  
«blitt holdt skjult» for et bredere pu-
blikum. For eksempel utfordrer Mo-
land (her fra en 2002-kronikk) en 
historieinteressert menigmann som 
hadde skrevet et begeistret leserbrev 
om en revisjonistisk krigshistorisk 

bok. Leserbrevskribenten hadde 
ifølge Moland den innfallsvinkel at 
«fordi innholdet i denne boken er 
nytt for ham, må det nødvendigvis 
ha vært fortiet» (s. 96–97).

Slike tilbakevisninger er faktisk mor-
somt å lese, men også på et mer alvor-
lig plan har boka en misjon her. Det 
har tilsynelatende vært lett å komme 
til orde med «nye» påstander om te-
maer som har vært kjente for beleste 
kjennere. Erfaringene herfra kan sik-
kert også overføres til andre felter, og 
blir nok mer og mer anvendelige jo 
mer man nærmer seg konspirasjons-
teorien. For å ta et aktuelt eksempel 
kan en vel tenke seg at f.eks. Eurabia-
teoriene blir lest av visse alminnelige 
samfunnsborgere og «oppdaget» som 
«nytt» og derfor «tankevekkende og 
spennende» fordi «dette turte de ikke 
å lære oss på skolen».

Et annet allment poeng for Moland er 
å tilbakevise at det finnes en «offisiell 
historie» om andre verdenskrig. Også 
dette kan ha en overføringsverdi til 
andre felter innen historien. Allerede 
i den Moland-kronikken (fra 1995) 
som leseren først møter gås det til felts 
mot dette, i en kritikk av den avslø-
ringsvillige, nå avdøde journalist Kjell 
Fjørtoft: «Fjørtoft lever i en verden 
der ’offisielle’ historikere skriver det 
oppdragsgiverne vil ha, noe som igjen 
resulterer i en ’offisiell krigshistorie’ 
osv. [...] ’Hvorfor har ikke histori-
kerne gitt oss vår sanne krigshistorie?’ 
[spør Fjørtoft] Spørsmålet er i seg selv 
naivt» (s. 32–33). Også andre forfat-
tere får påpakning for å ha påstått at 
«offisiell» historieskriving driver med 
«fortielser» (s. 177, 199, 200, 203).

Her er det imidlertid en ting som 
skurrer. Jeg sitter foran meg med Jan 
Christensens forrige, store bok – om 
Oslogjengen (2. oppl. 2006). Ikke 
bare baksideteksten forsøker å selge 
inn boka ved sitater fra det som kal-
les «offisiell britisk krigshistorie». 
Det finnes også igjen i selve teksten: 
«Bjølsen-aksjonen har mange av de 
trekk som gjorde at Oslogjengen i 
offisiell britisk historie – nedtegnet 

tidlig etter krigen [...] betegnes som» 
osv. (s. 17). Kom det da noen kronikk 
fra Moland som påtalte Christensens 
bruk av begrepet? Der Oslogjengen er 
omtalt i Myter om krigen, er forresten 
uttrykket «offisiell britisk historie» 
klokelig lukt vekk når det snakkes 
om gode skussmål. I begrepets sted 
har Christensen satt inn det noe sko-
leguttaktige «britisk ros» (s. 25, 27).

Karikerte myter
En hovedinnvending ved boka er 
hvordan mytene er kommet til. Flere 
av de 20 + 1 mytene som skal knuses 
i boka, virker nemlig karikerte. Flere 
inneholder kategoriske uttrykk som 
«alle» og «ingen». En del mytepå-
stander står skrevet uten at man kan 
forestille seg hvem som er avsender. I 
noen av tilfellene vil de som er kjent 
i faget, også kjenne igjen påstandene 
framført i myten, men hva med det 
som er bokas uttalte leserpublikum, 
inklusive skoleelever? Man kan i blant 
begynne å lure på om forfatterne ar-
gumenterer mot myte-stråmenn.

Mitt poeng er ikke at mytene nødven-
digvis forfektes av stråmenn. Mange 
av mytene eksisterer absolutt, og det 
er betimelig at de tas tak i. Forfatterne 
burde likevel gjort rede for hvor hver 
av mytene faktisk kommer fra. Et ek-
sempel, nr. 14: «Norsk krigshistorie 
handler nesten bare om sabotører med 
oppvekst mellom Slottet og Holmen-
kollen!» (s. 141 – merk utropstegnet). 
Hvem i offentligheten har framført 
denne rare påstanden? Og hva med 
nr. 12: «Etter frigjøringen ble alle ’tys-
kertøser’ skamklippet og trakassert» 
(s. 133). Jaså, alle? Det var snakk om 
40–50 000 personer, hvorav opp til 
10 % ble internert i leire, ifølge myte-
svaret. Hvor har det så blitt påstått at 
«alle» 50 000 ble trakassert?

Et annet eksempel, myte nr. 3, vi-
ser en tendens til uformelt ordvalg: 
«’Gutta på skauen’ var unyttig ’leke-
krig’!» (s. 57). Når forfatterne fram-
stiller mytene i et slikt «lekent» språk, 
blir myten lettere å tilbakevise. Noen 
kan selvsagt ha kalt det for lekekrig, 
men i så fall hvem?
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I mange av mytene henges selvfølge-
lig bjella på katten slik den skal. Sva-
ret på en av mytene, nr. 9, er enkel 
og grei: «Påstandene er basert på 33 
artikler i NS-organet Folk og Land i 
1970–72», og disse artiklene disse-
keres så på en konsis måte: kilden til 
Folk og Land var anonym, og skreiv 
ofte sine historier basert på «syner 
og drømmer» (s. 120–123). Slik skal 
en myte knuses redelig og greit, med 
henvisning til hvor myten oppsto.

Alt i alt blir derimot gjennomgangen 
av meningsmotstanderne for frag-
mentert. Noen bøker som forfatterne 
finner revisjonistiske nevnes her, 
noen andre nevnes der, noen i etter-
ordet. Det er dermed redegjort for lite 
for hvilken sammenheng mytene har 
blitt konstruert i. Navn kan dukke 
opp plutselig. Leserne av avisdebat-
ter så langt tilbake som på 80-tallet 
var nok innforstått med dette, det 
samme gjelder dem som er bevandre-
de i okkupasjonslitteraturen, mens 
andre kan gruble. Hvem er egentlig 
Egil Ulateig og Kjell Fjørtoft som så 
ofte kritiseres? Skribenter av enkelt-
stående leserinnlegg kan dessuten 
oppleves å bli gitt like mye plass som 
skribenter av både en og flere bøker. 
Grunnen er jo at Arnfinn Moland 
(alltid han) har svart på alle typer 
«revisjonister» i kronikkform. Som 
helhet showcaser altså Myter om krigen 
et bredt spekter av revisjonister, men 
det tvinger seg fram nye spørsmål. Er 
disse personene revisjonister i enhver 
sammenheng, eller har de eventuelt 
bare hatt én uheldig ekskurs i krigens 
farvann? Spørsmålet er særlig aktu-
elt siden forfatterne flere steder sier 
at flere av mytene kommer fra gam-
melnazister. Hvem av de kritiserte er 
nazister? Særlig for skoleelevene som 
boka blant annet er ment for, kan det 
være utfordrende å holde oversikten.

Litt av hvert i etterordene
Jeg lovte å komme tilbake til de fem 
etterordene, bestående av fem ekstra 
kronikker. Det er etter min mening 
vanskelig å se hvorfor de fem må plas-
seres til slutt. Det er ikke uvanlig å 
nyutgi gammelt stoff med etterord, 

men da nyskrevne etterord. I denne 
boka er de fem etterords-kronikkene 
mellom 5 og 28 år gamle, og da spri-
ker det for mye til å gi en sammenfat-
tende kommentar til den foreliggende 
boka. Moland bringer også inn et for 
bokas del nytt element. Det er i tillegg 
interessant: Ettersom norske krigsve-
teraner har hatt Hjemmefrontmuseet 
som samlingssted, har Moland før-
stehåndskunnskap til strømningene i 
slike miljøer (noe han også har brukt 
som kildemateriale i tidligere bøker, 
f.eks. fotnote 221 i Over grensen?). I 
etterord IV forteller Moland at flere 
veteraner i 1990 angrep «ein samla» 
historikerprofesjon, siden historiker-
ne gjerne hadde et «flerdimensjonalt» 
syn på fortidige aktører. For eksem-
pel var de politiske myndighetene 
ved krigsutbruddet, representert ved 
Nygaardsvold og Koht, nærmest hat-
objekter hos enkelte veteraner. Denne 
problematikken burde også vært tatt 
inn i boka, for eksempel som en fort-
settelse av myte 13 som delvis berører 
Koht-temaet. Det er ikke lett forståe-
lig hvorfor dette skal være en del av 
etterordet, og hvorfor etterordene 
skal stamme fra 1984, 1990, 1995, 
2005 og 2007. Dette poenget er nok 
også symptomatisk for strukturen på 
hele boka. Det gjør at leseren ofte må 
klø seg i hodet, selv om formålet er 
godt og viktig, litteraturhenvisninge-
ne virker omfattende, og deler av stof-
fet absolutt er førsteklasses, inkludert 
flere lesverdige Moland-kronikker.

Morten Haave
Masterstudent i historie, UiO

Noter

1 Pressemelding fra Nova forlag.
2 «De vil knuse krigsmytene», 

av Jon H. Rydne. VG, 28.8.11
3 «Hovednakk er inhabil», 

av Jan Christensen (leserinnlegg).  
VG, 22.9.1,1 s. 42
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