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1. Innledning	
Steilneset minnested ble åpnet på sankthansaften i Vardø i 2011. Minnestedet, som også er 

kjent som «heksemonumentet», representerer de henrettede under trolldoms-prosessene i 

Finnmark. Monumentet består av byggverk av den prisbelønnede arkitekten Peter Zumthor, 

en installasjon av den verdenskjente, nå avdøde, kunstneren Louise Bourgeois og er et unikt 

eksempel på norsk minnekultur. Denne masteroppgaven omhandler historiebruk ved 

Steilneset minnested og tar et nærmere blikk på hvordan «heksehistorien» brukes i kulturelle, 

kommersielle og offentlige sammenhenger.1 Kommersialiseringen av denne delen av Vardø 

og Finnmarks historie, viser stor vilje til å utnytte selv den mørkeste fortid i håp om en lysere 

fremtid. 

 

Oppgaven bygger videre på mitt bachelor-prosjekt som, med utgangspunkt i et utvalg av 

faglitterært materiale, så på de konkrete formene for historiebruk representert ved Steilneset 

minnested. Prosjektets konklusjon ledet til spørsmål om mulig misbruk av historie og om det 

historiske elementet blir fullstendig overskygget av aktørene, kunsten og arkitekturen ved 

minnestedet.  

 

De ulike formene for historiebruk blir ofte delt inn i: eksistensiell, kommersiell, vitenskapelig, 

ideologisk, moralsk, politisk-pedagogisk eller ikke-bruk.2 Alle disse og andre fenomener 

innenfor historiebruk er flytende og relative til hverandre. I denne oppgaven har jeg valgt å 

konkretisere dem i temaene offentlig, kulturell og kommersiell historiebruk. De aktuelle 

aktørene og forskningen vil omtales i hver sine kapitler, men er ikke utelukkende innenfor det 

enkelte kapittel. Jeg har, blant annet, tatt for meg; et skoleprosjekt utviklet av 

Varangermuseum, et bestillingsverk av pop-rock bandet Kråkesølv fra Bodø og utført 

undersøkelser blant elever på ulike klassetrinn i Vardø. Jeg har gjennomført flere intervjuer 

og snakket med representanter for turistnæringen og et utvalg av lokalbefolkningen i Vardø.  

	

	
 

																																																								
1	Med	«heksehistorien»	menes	historie	som	omhandler	perioden	for	de	europeiske	trolldomsprosessene	
			i	tidlig	nytid.	
2	Karlsson	(2004)	s.	56	
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Problemstilling	og	avgrensning	
Steilneset minnested kan som studieobjekt gi viktig innsikt i historiebruk. Det kan gi innsikt i 

hvorvidt aktørene bak prosjektet har lykkes med å skape et monument som hedrer de 

trolldomsforfulgte, om det tilfører kunnskap om trolldomsprosessene som historisk fenomen 

og om hvordan de ulike aktørene har påvirket prosjektet. Oppgaven vil gi rom til å diskutere 

hvordan vi behandler fortiden og hvordan vi overfører den til nye generasjoner. Den vil også 

belyse hvordan en region bruker sin historie for å markedsføre seg. Oppgaven vil også se på 

om Steilneset minnested er å anse som god historiekultur. Historiekultur er kilder, produkter, 

ritualer eller sedvaner som knytter fortiden sammen med nåtiden.3  

 

Problemstillingen er tredelt:  

 

Med fokus på Steilneset Minnested i Vardø vil oppgaven drøfte: 
1) Hvordan blir et minnested, knyttet til død og lidelse under en såkalt historisk  
     mørk tid, brukt av forskjellige aktører og til hvilke formål?  
2) Hvordan brukes «heksehistorien» i kulturelle, kommersielle og offentlige 
      sammenhenger? 
3) Kan man se tydelige konflikter i forbindelse med disse formene for 
      historiebruk?    

 

Forskningsmaterialet er avgrenset ved at jeg har sett på hvordan at et selektivt utvalg av 

aktører, under de ulike temaene hvor historiebruken er representert, har bidratt med egne 

prosjekter i etterkant av fullførelsen av minnestedet. Disse er valgt ut på bakgrunn av hvilket 

publikum de retter seg mot og i hvilken grad de kan ha betydning for formidlingen av de 

historiske hendelsene minnestedet representerer. Artikler og andre utgivelser som direkte 

omtaler Steilneset minnested vil bli diskutert i sammenheng med denne forskningen.  

 

 

 

 

 

 
																																																								
3	Bøe	og	Knutsen	(2013)	s.	16		
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Historiografi	og	gjeldende	teorier	
Historiebruk dukker opp i nesten alle kulturvitenskapelige sammenhenger. Et fellestrekk for 

historiebruk er å håndtere fortiden og gjøre den nyttig for samtidsprosjekter enten prosjektene 

er personlige, kollektive eller begge deler. Denne oppgaven tar for seg historiebruk i 

tilknytning til et monument eller minnesmerke. Et monument defineres som et vitnesbyrd eller 

historisk bevis.4 Ordet stammer fra det latinske moneo, monere som betyr «å minne», «å råde» 

eller «å advare».5 Denne definisjonen antyder hvilken motivasjon som kan antas å ligge bak 

reisningen av Steilneset minnested og hvilken funksjon stedet bør ha for samfunnet. 

Minnestedet representerer den fysiske brytningen mellom da og nå og mellom dem og oss. 

Den anerkjente historikeren, Peter Aronsson, presenterer de almene vilkårene for fenomenet 

monument slik:  

 

1. Ett monument är offentligt till sin karaktär, det har anspråk på att kommunicera 
i ett universellt rum till alla besökare. De höga anspråken lägger grunden för dess 
värde och konfliktpotential, samtidigt är det ett hinder för avgiftsbeläggning och 
ett utnyttjade som kommersiellt besöksmål. 
2. Monumentet är inte i sig det minnesvärda, utan en referens till en händelse. 
Småningom kan det förvandlas till en egen attraktion i kraft av sin estetik, egen 
historia som kultplats eller en besöksmålslogik. 
3. Rummet, initiativtagare, utformning och narrativ kontext är avgörande för 
graden av autenticitet och värde – referensens utformning är inte ett godtyckligt 
tecken, utan hör hemma dels inom en monumentgrammatik (resta stenar, 
beständiga material, parkanläggning, förklarande plakett, invigning av viktiga 
personer), dels beroende av legitima anspråk på autenticitet (födelseplats, 
händelsesplats etc.). 6 

 

Disse vilkårene definerer det grunnleggende ved et minnested og viser til noen av kravene 

eller nødvendighetene som ligger til grunn for denne typen historiebruk. Den franske 

historikeren Pierre Noras Les Lieux de Mémoire (utgitt i flere bind/utgaver fra 1984) er 

anerkjent og omdiskutert. Noras forståelse av samspillet mellom historie og minne er, etter 

min mening, grunnleggende for å kunne skille mellom nettopp minne og historie. I følge Nora 

er minne og historie fundamentalt i opposisjon til hverandre. Han beskriver minnet som liv, 

																																																								
4	monument	(fra	lat.	av	monere	'minne	på')	vitnesbyrd;	minnesmerke;	historisk	bevis	
	brua	står	der	som	et	monument	over	en	feilslått	politikk	/	reise	et	monument	over	en	stor	kunstner	
5	moneo;	gi	råd,	irettesette	(verb),	påminne,	råde.		
6	Aronsson	(2004)	s.	195		



4	
	

født av levende samfunn som grunnlegges i dets navn.7 Det er i konstant utvikling og endring 

på bakgrunn av hva som glemmes og hva som minnes. Sårbart for manipulasjon og 

tilnærminger med evne til å ligge langt tid i dvale før det periodevis blir vekket opp igjen. 

Minne er noe som knytter oss til samtiden. Historie, beskriver han som, en alltid problematisk 

og ufullstendig rekonstruksjon av noe som ikke lengre er – en representasjon av fortiden.8 

Han refererer til den franske filosofen og sosiologen Maurice Halbwachs som er kjent for å ha 

utviklet konseptet om kollektiv erindring:  

 
(…) there are as many memories as there are groups, that memory is by nature 
simple and yet specific; collective yet plural, and yet individual. History, on the 
other hand, belongs to everyone and to no one, whence its claim to universal 
authority. Memory takes root in the concrete, in spaces, gestures, images, and 
objects; history binds itself strictly to temporal continuities, to progressions and to 
relations between things.9  

 

Skillet mellom minne og historie manifesterer seg i minnesteder. Et minnested kan ikke 

eksistere uten at det forekommer et ønske om å minnes, men er likevel avhengig av historie 

for å ha en mening, en effekt og en utstrekning. Nora sier at dersom vi aksepterer at den mest 

fundamentale meningen med minnesteder er å stoppe tiden,  ikke å glemme, å etablere 

«tingenes tilstand», gi evig liv til døden og å materialisere de ikke-materielle, er det tydelig at 

minnesteder kun eksisterer på bakgrunn av deres evne til metamorfose, en evig resirkulering 

av deres betydning og uforutsigbarheten i spredningen av deres komplekse konsekvenser.10   

 

Sosialantropologen Paul Connerton problematiserer forholdet mellom minne, fortid og samtid 

i sin bok How Societies remembers (1989). Connerton mener at våre opplevelser i samtiden er 

sterkt påvirket av kunnskapen vi besitter om fortiden, og at vår forståelse av fortiden har 

legitimerende effekt på samtidens sosiale strukturer. 11. Han argumenterer for at generasjons-

gap kan føre til tapte og forvrengte minner, men også trass i lik sosial bakgrunn innenfor den 

samme minnegenerasjonen kan geografiske ulikheter medføre forskjellig oppfatning av 

fortiden.12 Dermed er ikke bare tid et viktig perspektiv men også rom. Vi blander det fysiske 

og opplevde med våre oppfatninger og meninger. Samtidig vil hvert enkelt minne basere seg 

																																																								
7	Nora	(1998)	s.	633		
8	ibid.	
9	ibid.	
10	Nora	(1998)	s.	639	
11	Connerton	(1989)	s.	2	
12	Connerton	(1989)	s.	2	
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på erfaringer og personlige relasjoner til fortiden. Det er alt dette som til slutt konstruerer et 

minne som lagres, og som blir videre behandlet og endret hver gang det trekkes frem igjen. 

Det sosiale minnet bygges opp av dette. Fortiden og kunnskapen overføres og opprettholdes 

av mer eller mindre rituelle handlinger eller seremonier. Opprettelsen av minnesteder og 

lignende faller under slike rituelle handlinger. Det samme gjør jubileer og andre offentlige 

sosiale arrangementer. Disse har alle sammenheng med sosiopolitiske endringer i samfunnet, 

ulike sosiale behov og konstruksjonen av det kollektive minnet.  Connerton slår fast at man 

ikke kan skille mellom det gamle og det nye samfunnet uten å erindre det gamle.13 Han reiser 

ikke bare spørsmål om hvor langt tilbake i tid det er nødvendig å gå dersom man skal forsøke 

å gjøre bot for fortidens mange uriktigheter, men også om man bør eller kan plassere skyld i 

etterpåklokskap.14 Er det riktig å dømme for urett utført i fortiden dersom den i effekt har ført 

til det samfunnet man ser tilbake fra?  

 

Ulf Zander, historiker ved Lund Universitet, mener at det er viktig å studere monumenter for å 

forstå historieformidlingens vilkår.15 Han mener at det er via monumentene vi får innsikt i 

hvordan det kollektive minnet samles, formes og presenteres i offentlig sammenheng, og 

hvorfor noen monumenter bevarer eller fornyer sin popularitet mens andre blir glemt.16 

 

Kulturhistoriker ved Universitetet i Oslo, John Ødemark, skrev i Norsk kulturpolitisk tidsskrift 

(nr.2); «Cultural Difference and Development in the Mirror of Witchcraft - The Cultural 

Policy of Display at Steilneset Memorial». Artikkelen ser på assimileringen mellom fortid og 

nåtid og hvorvidt minnestedet er en god eller dårlig modell for å forstå samtidens 

bekymringer rundt menneskerettigheter og kulturelle forskjeller. Han omtaler også de ulike 

aktørenes bidrag, deres påvirkning på minnestedet og dens budskapet. Ødemark reiser 

spørsmål om moralsk historiebruk på bakgrunn av de kommersielle faktorene.17  

 

Peter Aronsson omtaler minnespolitik i sin bok Historiebruk – at använda det förflutna 

(2004). Han trekker frem den kulturvitenskaplige diskusjonen fra 1980-tallet og utover som 

omhandler «avsløringen» av nasjonal identitet som noe konstruert og forestilt.18  Aronsson 

																																																								
13	Connerton	(1989)	s.	10		
14	Connerton	(1989)	s.	9-10	
15	Zander	(2004)	s.	122	
16	Zander	(2004)	s.	123	
17	Ødemark	(2014)	s.		187-209	
18	Aronsson	(2004)	s.	183	



6	
	

mener at forskningen om nasjonalismen har vært en alt for stor og omfattende del av studiet 

som tar for seg historiebruk:   

 
Som så ofta framställs framstegen som del i en naturlig berättelse om framstegen, 
där vår egen generation på något oförklarligt sätt plötsligt sett ljuset och förstått 
hur tidigare generationer varit fångade av fördomar. I detta fall har våra 
föregångare på ett omedvetet eller naivt sätt deltagit i framställningen av nya eller 
reaktiverande nationella tillhörigheter.19 

 

Aronsson argumenterer for at, i henhold til forskningen, kan nasjonal tilhørighet spores langt 

tilbake i tid, og at det ikke er en direkte sammenheng mellom etableringen av identitet og 

fremveksten av det moderne samfunn.20 Videre knytter han dette perspektivet til diskusjonen 

om misbruk av historie.21 Ifølge Aronsson skal ikke den vitenskapelig funderte historien 

brukes til noens fortjeneste og fremfor alt ikke til maktens fortjeneste.22 Dermed vil all form 

for historiebruk med fortjeneste som funksjon teknisk sett kunne klassifiseres som misbruk. 

Makt utøves i alle lag av samfunnet med ulike motiver og funksjoner. Historiker ved 

Universitetet i Oslo, Knut Kjeldstadli problematiserer det i Fortidsforestillinger Bruk og 

misbruk av nordnorsk historie (2004):  

 
Å se historie som myte blir gjerne knyttet sammen med bruk av historie for å 
skape eller opprettholde en identitet, i betydningen å se en sammenheng i eget liv, 
i et videre fellesskap og å knytte egne liv til et kollektiv. Fellesskapet man kan 
knytte an til kan være nasjon, kjønn, klasse, folkegruppe. (…) Denne typen 
identitets-politikk har vært hardt kritisert. For å nevne tre typer kritikk: Å påstå, 
postulere en linje bakover til et felles opphav kan være usant reint faktisk. Sjøl om 
det er en kontinuitet, har de som lever nå lite å gjøre med dem som levde en gang. 
Vi er ikke den, vi er forskjellige, det er ingen identitet, i betydningen nåe likt, 
felles mellom dem og oss. Ved å skape et vi ekskluderer en samtidig er dem, de 
andre.23 

 

Klas-Göran Karlsson, professor i historie ved Lund Universitet, mener at historiebruk blir til 

misbruk når den direkte eller indirekte bryter almene menneskerettigheter og verdier. At 

historie som diskriminerer, stigmatiserer og skaper konflikter er misbruk av historie.24 

Misbruk av historie kan forekomme i ulike former. Historieforfalskning er den klareste 
																																																								
19	Aronsson	(2004)	s.	183	
20	ibid.	
21	Aronsson	(2004)	s.	184	
22	ibid.	
23	Kjeldstadli	(2004)	s.	17	
24	Karlsson	(2004)	s.	66	
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formen for misbruk. Som følge av historieforfalskning eller forvrenging kan det oppstå myter. 

Men de kan også oppstå på bakgrunn av manglende kunnskap eller kildekritikk. Skillet 

mellom bruk og misbruk av historie er innfløkt og vanskelig. Vi kan anse historiebruk som 

misbruk av historie når vi oppfatter intensjonene som umoralske, uetiske eller forkastelige.  

 

Oppkomsten av myter og troen på dem er også i seg selv historisk viktig. De sier noe om 

samfunnet som bruker mytene og de som eventuelt avkrefter dem. Myter gir også et inntrykk 

av hvordan rekonstruerte minner blandes med den nye generasjonens oppfatninger og 

forståelser. Aronsson setter den offentlige virkelighetsoppfatningen som mytenes kjerne og 

deler den inn i fire kategorier: 

 
1 Myter som løgn. Det som påstås, kan ikke kontrolleres eller motbevises av 
   vitenskap, eller så omtrentlig beskrevet at det fremstår som et poetisk bilde. 
2 Myter som religiøse forestillinger om meningen med helheten og normative 
    budskap om rett og godt. 
3 Myter som store fortellinger om opphav og sammenhenger uavhengig om de er  
    å anse som religiøse, naturvitenskapelige eller kulturhistoriske. Myten blir her 
    et uavvendelig historisk faktum. 
4 Myten som legitimering eller bekreftelse av samfunnets virkelighetsoppfatning. 
   Virkeligheten forstås innenfor gitte rammer og rammene tas for gitt.25  
 

Jan Bjarne Bøe og Kjetil Knutsens bok Innføring i historiebruk (2013) forklarer historiefagets 

rolle ovenfor myter, og hevder at historiebruk i form av myteskapning kan medføre en negativ 

samfunnsutvikling:  

 
I utviklingen av historiebevissthet spiller myten en rolle. Historiebruk forstått som 
etablering av myter har sin egen verdi ved at de uttrykker fellesskapets og 
individets identitet og formidler historiebevisthetens mangfoldige former. Men 
myten kan også være farlig dersom den gir grobunn for negative holdninger og 
handlinger ovenfor andre. En av historiefagets mange oppgaver er å være et 
korrektiv til slike myter, selv om den absolutte sannhet ikke finnes. 26 

 

Rundt trolldomsprosessene har det oppstått en del myter. Et eksempel er ideen om at 

trolldomsprosessene foregikk i «den mørke middelalder». Dette er feil da perioden for 

prosessene klassifiseres som tidlig nytid eller tidlig moderne tid, fra 1500- til 1800-tallet.27 

																																																								
25	Oversatt	og	forenklet		fra:	Aronsson	(2004)	s.	88	og	Bøe,	Knutsen	(2013)	s.	20		
26	Bøe,	Knutsen	(2013)	s.	20	
27	Willumsen	(2013)	s.	13	
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Dette er i den samme perioden Europa går igjennom renessansen, reformasjonen og den 

vitenskapelige revolusjon.28 Middelalderens lovgivning kunne gi dom for å tro på trolldom og 

hekser.29 «Million-myten» påstår at flere millioner europeiske kvinner ble brent på bålet, 

dømt for bruk av trolldom i løpet av en trehundreårs periode mellom 1400- og 1700-tallet. 

Norske Pax leksikon fra 1979 opererte med et tall på om lag 30 millioner ofre, boken Hva en 

hver nordmann bør vite (2002) estimerte tallet til «flere millioner».30 Bestselgeren til den 

amerikanske forfatteren Dan Brown, Da Vinci-koden (2004), har gitt myten nye bein å stå på i 

senere tid til tross for at den lett kan motbevises. Boken omtaler et antall på fem millioner 

drepte hekser. Opphavet til denne myten kan spores til et regnestykke fra 1791 utført av den 

tyske legen G.C. Voigt. Han kom frem til et svimlende tall på nøyaktig 9 442 994 drepte 

trollkvinner.31 Tallet trolldomsforskere i dag opererer med ligger mellom trettifem- og seksti-

tusen. Dette baserer seg på forskning utført av amerikanske Brian P. Levak og tyske Rita 

Voltmer, som begge er anerkjente forskere innenfor de historiske trolldomsprosessene.  

 

Egyptologen Margaret A. Murray (1863-1963) stod for sterk myteskapning på bakgrunn av 

teorier hun presenterte på 1920-tallet og frem til 1950-årene.32 Hennes teorier inspirerte en 

sterk romantisering av heksebegrepet.33 Ideen om en gudinnekult med overleveringer av 

«gammel og hemmelig visdom», jordmødre som ofre for trolldomshysteriet og andre 

påstander, har ført til mange feilaktige forestillinger og myter. Hennes tese om at heksene 

egentlig var en urgammel kulttradisjon ble utfordret og avkreftet på 1970-tallet.34 Likevel kan 

man finne spor av den i for eksempel den moderne heksebevegelsen, fra Hollywood og i 

fantasy-litteratur. 35  Undersøkelser jeg har utført vil vise at disse mytene og andre 

vrangforestillinger lever i beste velgående selv i Vardø, hvor det lokalhistoriske elementet har 

hatt stor fokus de siste årene både i skolen og på den kulturelle arena.  

Et forsknings-instituttfor dark tourism, iDTR, ble opprettet ved University of Central 

Lancashire i England i 2005. The Darker side of Travel, the Theory and Practice of Dark 

Tourism (2009) redigert av Richard Sharpley og Phillip Stone, samt Dark Tourism, the 

Attraction of Death and Disaster (2010) av John Lennon og Malcom Foley, er sentrale verk 

																																																								
28	Reformatoren	Martin	Luther	var	også	demonolog	og	mente	at	de	som	praktiserte	trolldom	fortjente	ild		
				og	bål.	Alver	(2008)	s.	121	
29	Hagen	(2007)	s.	34	
30	Hagen	(2007)	s.	24	
31	ibid.	
32	Hagen	(2007)	s.	129-132	
33	Alver	(2008)	s.	18	
34	Hagen	(2007)	s.	129-131	
35	Oldridge	(2008)	s.93-98	
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som omhandler dark tourism. Richard Sharpley er professor i turisme ved Univercity of 

Central Lancashire (UCLAN). Phillip R. Stone er direktør ved Institure for Dark Tourism 

Research (iDTR) ved  UCLAN. Professor John Lennon er direktør ved Moffat Centre for 

Travel and Tourism Buisiness Development ved Glasgow Shool for Business and Society. 

Professor Malcom Foley er vise-rektor og pro-rektor og dekan for Shool of Business and 

Enterprise på University of the West of Scotlaand (UWS).  Deres litteratur vil  legge 

grunnlaget for analysen om Steilneset minnested er en del av fenomenet dark tourism.  

 

Tidligere	forskning		
Det har tidligere blitt skrevet en masteroppgave som omhandler Steilneset minnested under 

fagfeltet kunsthistorie. Oppgaven, av Jenny S. Klinge, er en analyse av Louise Bourgeois 

skulptur «The Damned, The Posessed and The Beloved» som utgjør den ene komponenten av 

monumentet. 36  Det foreligger ellers ingen publisert forskning som har hovedfokus på 

Steilneset minnested eller andre trolldomsrelaterte monumenter som er meg bekjent.  

 

Historiebruk har vært tema for forskning med ulik tematikk og med utgangspunkt i ulike 

monumenter og minnesteder. Et relevant eksempel er «Lokalhistorie og demokratisk 

kompetanse. En analyse av læreplaner i samfunnsfag og historie» (2014) av Kjetil Knutsen, 

historiker ved Universitetet i Stavanger.37 Artikkelen viser at bruk av lokalhistorie er basert 

mer på pedagogisk psykologi enn oppdatert historieforskning.38  

Historiebruk som merkevarebygging har vært emne for nyere forskning. Et eksempel er «Å 

byggja ein region som merkevare. Historiebruk i Hardanger» (2015) av Svein Ivar Angell, 

historiker ved Universitetet i Bergen.39 Artikkelen omhandler en annen region enn denne 

oppgaven, men tematikken overførbar til kommersialiseringen i Vardø. Her trekkes også 
																																																								
36	Kinge	(2011)	«I	en	flamme,	i	et	speil»	Masteroppgave	i	Kunsthistorie,	Universitetet	i	Oslo	
37	Knutsen	(2014)	s.	38-48.		
38	ibid.:	Sammendrag:	The	article	discusses	the	relationship	between	local	history	and	the	development	of	
democratic	competence	in	Norwegian	teaching	plans	for	the	social	sciences	and	history.	Local	history	is	
manifested	through	the	concepts	of	’family’,	‘own	history’,	’local	environment’,	‘monuments’	and	‘place’.	
Urban	history	and	regional	history	are	absent.	National	and	global	perspectives	are	dominant.	In	teaching	
plans	that	are	designed	to	develop	democratic	competence	with	the	help	of	local	history,	the	approach	is	
primarily	constructivist.	Pupils	are	to	work	actively	with	local	source	material	in	order	to	problematize	
differing	themes.	This	article	demonstrates	that	the	use	of	local	history	is	based	more	on	educational	
psychology	than	academic	history.	According	to	the	teaching	plan	for	the	social	sciences,	pupils	are	for	the	
most	part	finished	with	local	history	after	the	4th	year	at	school.	The	general	part	of	the	teaching	plan	
explains	that	the	value	of	local	history	lies	primarily	in	its	nearness.	At	the	same	time,	the	wording	of	the	
teaching	plans	for	the	social	sciences	and	history	is	so	general	that	a	competent	and	interested	teacher	can	
use	local	history	actively	to	satisfy	the	plan’s	objectives.			
39	Angell	(2015)	s-	57-69	
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forskning på bruk av historie for å oppnå mål i samtiden frem, og knytter denne til forskning 

som tar for seg merkevarebygging av geografiske enheter. Angell påpeker at det ikke er utført 

studier av hvordan et norsk regionråd tar i bruk historie for å markedsføre  egen region.40 

Vardø kommune er medlem av Øst-Finnmark regionråd og Vardø ordfører Robert Jensen ble 

valgt til leder i 2015. 

 

Metode	 og	kilder	
Jeg har gjort en gjennomgang av tilleggslitteratur og annet som har blitt publisert i tilknytning 

til Steilneset minnested. Blant dette to artikkelsamlinger Steilneset minnested, Til minne om 

de trolldomsdømte i Finnmark (2011) og Steilneset Memorial, Art Architecture History 

(2014), dokumentaren «Ved djevelens rike» (2010), boken Dømt til ild og bål (2013) av Liv 

Helene Willumsen, prosjektdokumenter og nyhetsartikler. 

 

Flere semistrukturerte intervjuer er også utført: To historielærere fra Vardø barne- og 

ungdomsskole i tilknytning til gjennomføringen og utviklingen av skoleprosjektet tilknyttet 

minnestedet og skolens bruk av det lokalhistoriske i undervisningen. En av skuespillerne fra 

«Heksespillet» i Vardø i 1989 ble intervjuet i forbindelse med oppgavens fokus på kulturell 

og kommersiell historiebruk. Det ble også gruppen Kråkesølv fra Bodø. De har laget  

bestillingsverket «Kjetterbålet» som er inspirert av Steilneset minnested. Materiale og kilder 

er analysert for å gi både motivasjons- og funksjonsforklaringer.  

 

I forbindelse med prosjektet er det foretatt observasjoner ved Steilneset minnested i Vardø i 

oktober 2016. Ved Vardø barne- og ungdomsskole gjennomførte jeg en spørreundersøkelse 

blant elever på 8. og 10. klassetrinn. Klassene ble valgt ut på bakgrunn av at de representerte 

elever som både hadde og ikke hadde deltatt på Vardø museums skoleprosjekt knyttet til 

Steilneset minnested og dets historiske dimensjon. Undersøkelsen bestod av syv spørsmål 

som var utarbeidet på bakgrunn av prosjektmaterialet gitt til meg av Vardø museum, samt 

korrespondanse med fagansvarlig ved museet. Undersøkelsens kvantitative grunnlag er 

dessverre svakt på bakgrunn av at det er svært få elever på hvert trinn i Vardø, men 

tendensene er likevel tydelige og resultatet gav godt grunnlag for konsise observasjoner.  

 

																																																								
40	Angell	(2015)	s.	58	
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Et forsøk på å innhente informasjon fra besøkende, da spesielt turister, ved Steilneset 

minnested ble utført. Både personlige, digitale og skriftlige muligheter ble utforsket. 

Dessverre viste det seg at dette ikke var gjennomførbart innenfor prosjektets tidsramme. De 

ytterst få turistene som var tilgjengelig ved gjennomføringen av studieturen til Vardø hadde 

enten ikke besøkt minnestedet eller ble hindret av en språkbarriere. Heller ikke et eksakt antall 

besøkende pr. år er mulig å oppdrive da Vardø museum opplyste om store feil i tellesystemet 

ved minnestedet.41       

 

Oppgaven vil først redegjøre for den historiske konteksten til Steilneset minnested og gi en 

enkel oversikt over andre trolldomsrelaterte minnesteder i Norge. Kapittel 3. Offentlig 

historiebruk del 1, introduserer tematikken for kapittelet og omhandler hovedaktørene ved 

minnestedet: kunstneren, arkitekten, historikeren, staten, Vardø museum og media. Kapittel 4. 

Offentlig historiebruk del 2 – utdanning, omhandler pedagogisk offentlig historiebruk. Dette 

kapittelet er en gjennomgang av Vardømuseums undervisningsopplegg. Det inneholder et 

intervju med lærere og en spørreundersøkelse utført i 8. og 10. klassetrinn, alle ved Vardø 

barne- og ungdomsskole. De neste kapitlene tar for seg hvordan offentlig historiebruk arter 

seg i kulturelle og kommersielle sammenhenger. Kapittel 5. Kulturell historiebruk, ser på 

historiebruk i kulturelle sammenhenger og innslag. Blant annet «Heksespillet» som ble 

gjennomført i Vardø i forbindelse med byjubileet i 1989 og Bodø gruppen Kråkesølv sin 

produksjon «Kjetterbålet». I 6. kapittel setter jeg fokus på  kommersiell historiebruk og Dark 

tourism. Kapittel 7 tar for seg de tydelige konfliktene som har oppstått i forbindelse med 

Steilneset minnested og diskusjonene omkring historiebruken ved monumentet. Tilslutt, kap. 

8, med konklusjon og avslutning.  

																																																								
41	Her	ble	det	opplyst	at	Nasjonale	Turistveger	opererer	med	et	tall	på	ca.	25000	besøkende	i	året,	men		
				tallet	har	vert	kraftig	justert	av	Vardø	Museum	på	bakgrunn	av	et	for	dårlig	tellesystem.		
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2. Bakgrunnskapittel	
Dette kapittelet tar for seg den historisk konteksten for oppføringen av Steilneset minnested. 

Jeg skal først gå kort inn på de europeiske trolldomsprosessene fra ca. år 1300. Deretter gjøres 

det rede for Danmark-Norge og de lokalhistoriske forhold for Finnmark. Trolldomsprosessene 

i Finnmark var en del av et europeisk fenomen, men med visse særtrekk. Til slutt presenteres 

Steilneset minnested og de andre trolldomsrelaterte monumentene i Norge.  

 

Europa	
På slutten av 1300-tallet oppstod et realitetssyn på magi.42 I kjølvannet av jordbrukskrisen og 

pesten som hadde presset befolkningen siden starten på 1300-tallet oppstod trolldoms-

prosesser.  Djevelpakt og en forestilling om en konspirasjon mot kristenverden er sentrale 

momenter i disse prosessene. I motsetning til hva mange tror, holdt inkvisisjonen tilbake 

hekseforfølgelsene mange steder i Europa i tidlig nytid. Inkvisisjonen var skeptisk til 

beskyldninger om magi og trolldom, antagelig på bakgrunn av at flere paver og andre lærde i 

middelalderen tok avstand fra troen på hekser og mente det var bedrageri og illusjoner.43 På 

steder hvor et lignende maktorgan ikke var operativt eller hvor lovkyndige ikke hadde fast 

tilhold, kan man lese om mobbmentalitet og utøvelser av en form for borgerrett. Synet på 

magi fra middelalderen kan forklare hvorfor ikke prosessene fikk et enda større omfang i 

tidlig nytid.44  

 

Perioden mellom 1560-1782 kan omtales som kjernetiden for trolldomsprosessene i Europa.45 

Man både trodde på og anvendte magi, noe som igjen førte til ekstrem frykt og rettssaker mot 

mennesker anklaget for bruk av både hvit magi og skademagi. Hvit magi, helbredende magi, 

signeri eller manen er betegnelser på magi som ikke har som formål å utføre skade. 

Skademagi, som på latin omtales som maleficium, forbanninger eller forgjøring, er det som 

regnes som kjernen i all folkelig tro på trolldom.46 Et annet eksempel er samenes gand, som 

best kan beskrives som en type forbannelse eller spott. Det forekom rettssaker hvor den 

anklagede var beskyldt for trolldom også før denne perioden, men de var sporadiske og 

																																																								
42	Realitetssyn:	magi	var	nå	en	reell	virkelighet	for	mange.	De	både	trodde	på	og	praktiserte	magi.		
				Hagen	(2007)	s.	34	
43	ibid.	
44	Hagen	(2007)	s.	35	
45	Willumsen	(2013)	s.	13	
46	Willumsen	(2013)	s.	16	
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fåtallig. Det antas at prosessene startet i området nær Alpene og spredte seg til alle deler av 

Europa. 47  Annerkjennelsen av det okkulte var ikke begrenset til bestemte sosiale 

grupperinger. Det var noe ulike oppfatninger om opphavet og karakteren til aktivitetene 

avhengig av utdanningsnivået blant folk.48 Under trolldomsprosessene ble personer av begge 

kjønn, alle aldre og ulik sosial status stilt for retten for brudd på trolldomslovgivningen.  

 

Egne lover mot trolldomskunst kom i 1563 både i Skottland og England.49 De korrekte 

juridiske termene i perioden, var «trolldom» og «trollfolk», og blant de sistnevnte var det 

trollkvinner, noen få trollmenn og trollunger. «Heks» og «hekseri» som betegnelse dukker 

opp i norske kilder først på slutten av 1600-tallet.50 Det var i all hovedsak beskyldninger om 

skademagi som lå til grunn for de europeiske trolldomsprosessene, men det er viktig å 

bemerke  at det i Norge i perioden 1593 til 1617 var innført en lov som dømte til bål og brann 

selv for signeri.51 Dette var en av de strengeste trolldomsstraffene i Europa.  

 

Rapporter om trolldomsforfølgelser fins fra flere steder i Europa, men de virkelig store 

forfølgelsene finner sted, i økende omfang, i Tyskland og Mellom-Europa omkring 1570-

tallet. Over halvparten av kildematerialet til trolldomsprosessene i Europa har opphav i en 

femtiårs periode mellom 1580-1630.52  Lovgivning mot skademagi var likevel ikke noe nytt 

på 1500-tallet, vi finner referanser til det allerede i sagalitteraturen og i middelalderlovene. 53 

 

Befolkningstallet i Europa rundt år 1600 er anslått til å ligge et sted mellom 92 og 94 

millioner. Blant forskere varierer estimatene over antallet henrettede som følge av 

trolldomslovgivningen et sted mellom 40 000 og 60 000 mennesker.54 Om lag 25 prosent av 

alle som ble sikta for trolldomslovbrudd var menn. Ifølge Liv Helene Willumsen, professor i 

historie ved Universitetet i Tromsø og en av de ledende forskerne i feltet, ble omtrent 0,5 

personer per tusen av den europeiske befolkningen henrettet i løpet av trolldomsprosessene.55  

 

																																																								
47	Willumsen	(2013)	s.	13	
48	Oldridge	(2008) s. 3		
49	Hagen	(2007)	s.	38	
50	Hagen	(2007)	s.	88	
51	Hagen	(2016)	
52	Hagen	(2007)	s.	38	
53	Alm	(2001)	s.	15		
54	Willumsen	(2013)	s.	13	
55	Willumsen	(2013)	ss.	14	
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Ulike årsaker er foreslått: religiøs debatt og splittelse, politisk og økonomisk ustabilitet, 

inflasjon og klimaforverring blandet med hungersnød. Kirken og statens økende kontroll over 

den europeiske befolkningen samt økende djevel- og heksefrykt, er også en del av det 

bakenforliggende. Pave Innocens den åttende sanksjonerte hekseforfølgelsene med en 

heksebulle, Summis Desiderantes Affectibus, den 5. desember 1484.56 Han og mange andre 

mektige kristne menn var i perioden redde for hekser, og de både støttet og gjennomført 

prosesser. Demonologien, utarbeidet fra 1400-tallet av jurister, teologer og filosofer, var det 

den intellektuelle læren som lå til grunn for forståelsen av heksenes og demonenes virke. Den 

argumenterte for heksenes eksistens og for hvorfor staten måtte ta trusselen på alvor. 

Innholdet i demonologien gav informasjon om: kjennetegn på trolldomslovbrudd, hvordan 

den anklagede skulle forhøres, torturmetoder og rettslige instruksjoner. Mest kjent av disse er 

Malleus Maleficarum (ca. 1486), også kjent som Heksehammeren. Hovedforfatteren, 

dominikaneren Heinrich Institor Kramer, var inkvisitor for Nordtyskland.57   

 

Utøvelse av trolldomsritualer varierte ut i fra samfunnsmessige behov. I områder hvor barne-

dødeligheten var høy finnes eksempler på ritualer og magi i forbindelse med fødsler og 

amming. I høyere lag av samfunnet finnes referanser til bruk av alkymi for å oppnå kunnskap. 

De forskjellige metodene som ble tatt i bruk for å bevise den anklagedes skyld eller uskyld, 

var svært variert og reflekterer demonologiens innhold. Blant dem var vannprøven. Disse ble 

brukt i tillegg til omfattende tortur for blant annet å avsløre uvanlig oppførsel, diabolisme 

eller om personen var avstøtt fra Gud.58 Ved tilståelse ble de anklagede ofte utsatt for tortur 

etterfulgt av domsavgjørelsen basert på alvorsgraden av illgjerningen. En mild straff var 

fratagelse av eiendom og landsforvisning. Ulike former for dødsstraff ble brukt: halshugging, 

henging, eller brenning nevnes i kildene. Å bli brent på bålet foregikk enten med påle- eller 

stigemetoden. Pålemetoden var at en påle ble slått i bakken og offeret ble bundet fast til 

denne. Rundt ble det bygget opp et bål. Kruttposer skal ha blitt hengt på ryggen og brystet til 

den dømte. Ved bruk av stigemetode ble offeret bundet fast i en stige og dyttet, med ansiktet 

først, ned i et brennende bål. I tillegg til dødsstraff kunne det idømmes tortur på vei til 

retterstedet. Heksens eiendom gikk til myndighetene og kirken. 

 

 

																																																								
56	Alver	(1971)	s.	25	
57	Alver	(1971)	s.	24	
58	Ved	for	eksempel	vannmetoden	var	en	person	avstøtt	fra	Gud	dersom	hun/han	fløyt	oppå	vannet.		
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Danmark-Norge		
Prosessene i Norge var ujevnt geografisk fordelt. Bergen var den største byen i perioden, og 

den var tidlig ute med 16 saker som omhandlet trolldomsbrudd allerede før 1600. Stavanger 

hadde også et høyt antall prosesser.59 Det viktigste kildematerialet til trolldomsprosessene er 

rettsdokumenter opprettet i forbindelse med de ulike kriminalsakene.  Rettsprotokollene og 

referater som omhandler saker fra lokal rett og fra lagting, er de viktigste kildene vi har for å 

forske på trolldomsprosessene i Finnmark og andre steder. Etter reformasjonen (1536) finner 

vi det fenomenet vi kjenner som trolldomsprosessser i disse kildene. Den første store 

prosessen fant sted i 1543-1544 i København og Køge, da flere ble beskyldt for å ha gjort 

maleficium mot kongens flåte.60 De ble torturert og brent. Dødsdommer i trolldomssaker i 

Norge skjedde først i 1570-årene, men de var relativt uvanlige frem til 1620-årene.   

 

I kildene fra Øst-Finnmark finner vi rene diabolisme-rettssaker som var sjeldne i norsk 

sammenheng, men som det også finnes eksempler på blant annet fra Mellom-Europa, 

Skottland og i Dalarna i Sverige.61 Rettssakene omfattet onde hekser i kollektiver som utførte 

handlinger sammen og i nært samarbeid med djevelen. Det er tilfeller hvor den 

trolldomsanklagede angir flere andre som forårsaket det vi omtaler som kjedeprosesser. 

Kjedeprosessene er i et fåtall i de historiske kildene. De representerer bildet fra den 

demonologiske læren om heksene som et kollektiv. Her er heksene den flyvende fare, de som 

dreper småbarn og som har seksuell omgang med djevler.  

 

Om lag 750 mennesker har stått anklaget for trolldom under dansk-norsk trolldomslovgivning 

i Norge fordelt på ca. 130 år. Av disse fikk 300 dødsdom mellom 1575 og 1695.62 Det 

kvantitative grunnlaget er regnet ut fra saker hvor det har forekommet formell anklage om 

brudd på gjeldende trolldomslovgivning, mens æressaker eller injuriesaker hvor trolldom var 

involvert inngår ikke. Sakene det her refereres til er de som finnes i diplommateriale og som 

kan verifisere i ulike dokumenter, men man regner med at det er hull i arkivene fra perioden, 

og dermed må alle kvantitative beregninger behandles deretter.  

 

																																																								
59	Norsk	Folkeminnesamling	(2009)	
60	Alm	(2001)	s.	17		
61	Hagen	(2007)	s.	18	
62	Alver	(1971)	s.	63	og	Hagen	(2007)	s.87		
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I 1665 lå folketallet i Norge på omkring 440 000, og dermed hadde Norge et gjennomsnitt på 

ca. 0,7 henrettede pr tusen innbygger. Finnmark lå mer enn 50 ganger over det europeiske 

gjennomsnittet med sine 3000-3200 innbyggere og 91 henrettede for trolldomslovbrudd.63 

Årsakene til de høye tallene i Finnmark er stadig til drøfting blant historikere som jobber med 

emnet. Willumsen skriver: «Finnmark har visse særtrekk i forhold til kontinentet. Samene var 

kjent over hele Europa for sin trolldomskyndighet på 1500- og 1600- tallet, noe som hadde 

sammenheng med samisk religionsutøvelse med bruk av runebomme.»64 Det diskuteres også 

om hvorvidt klasseskillet i Finnmark i perioden, mellom allmuen på en side og kjøpmenn og 

øvrighet på den andre, spilte en rolle for utviklingen av prosessene og tilknytningen de tiltalte 

eventuelt hadde til den problematikken.65  

 

Trolldomsevner kunne være både lærte og eller medfødte, og det var juridisk vanskelig å 

skille mellom de som utførte signeri og de som bedrev maleficium. Signeriloven av 

1584/1593 – hvorpå alle som bedrev signeri og de som benyttet seg av deres tjenester skulle 

dømmes til døden – viser dette.66 Håndhevelsen av loven var trolig svak ettersom signere ikke 

var fryktet og ble av mange regnet som samfunnsnyttig. Den reflekterer likefult statens vilje i 

forhold til trolldomspolitikken i Danmark-Norge. Ellen Alm, som er førstebibliotekar ved 

NTNU, beskriver det slik i Ottar nr. 1 fra 2001: «I møte med allmuen forkynte teologene en 

demonologisk inspirert fordømmelse av befolkningens magiske praksis. Rettssakene i 

Danmark og Norge vitner likevel om at folk hadde vanskelig for å ta til seg det lærde synet på 

trolldom.»67 Signeri ble etter forandringer i lovverket straffet med tap av eiendom og 

landsforvisning. Klienter av signere måtte betale bøter og skrifte sine synder foran 

menigheten. Diabolisme, eller djevelpakt, ble tydeligere sanksjonert i lovgivningen og de som 

var funnet skyldig i det skulle brennes. De som innlot seg med rette trollfolk skulle 

halshugges. Revideringen av trolldomslovgivningen i 1617 var den som skulle utløse 

hovedtyngden av alle prosessene i Danmark-Norge. 

 

 

 

 
																																																								
63	Tallene	er	innhentet	fra	flere	ulike	kilder	og	utregningene	gjordet	der	etter.	
				Willumsen	(1994)	s.	14	
64	Willumsen	(1996)	s.	12	
65	Willumsen	(1996)	s.	12	
66	Alm	(2001)	s.	19	
67	Alm	(2001)	s.	20		



	 17	

Finnmark	
Populasjonen i Finnmark var av blandet etnisitet. Foruten om nordmenn og samer bodde det 

også skotter, dansker, russere, svensker, tyskere, nederlendere og kvener der.68 Samene var 

ikke integrert i den norske befolkningen i Finnmark på begynnelsen av 1600-tallet og utgjorde 

ca. en fjerdedel av befolkningen.69 Samene ble engasjert blant annet for å lage godt vær til 

sjøfolk og utøvet sjamanistiske kunster. Fremstillingen av samene i bøker på 1500- og 1600- 

tallet portretterer dem som eksotiske og hedenske og kobler gjerne samisk magi til djevelen.70 

Befolkningen i Finnmark var fordelt utover fiskevær i hele Finnmark. De største var Vardø, 

Vadsø, Kiberg og Ekkerøy.71  

 

Forretningsforbindelsen med Bergen og Hanseatene og tilknytningen til kontinentet var et 

grunntrekk ved den sosioøkonomiske situasjonen i Nord-Norge. På grunn av gjelds-

avhengighet som oppstod mellom fiskere og handelsfullmektiger i Finnmark og kjøpmenn i 

Bergen, fikk Bergens-kjøpmenn til slutt kongelig monopol på Finnmarks-handelen i perioden 

1681-1715.72 Finnmark var også utfartssted for britiske og nederlandske ekspedisjoner mot 

Russland på jakt etter en vei til Kina og India. Finnmark var med andre ord et internasjonalt 

sted på 1500- og 1600-tallet. Så kom nedgangen i fiske og handel med økende fattigdom 

utover 1600-tallet,spesielt etter 1650 da handelen med Bergen ble sterkt svekket.73 Finnmark 

ble til et vanskelig sted å leve.  

 

Omfang og brutalitet er karakteristisk for trolldomsprosessene i Finnmark. Trolldomshysteriet 

i det da folkefattige Nord-Norge førte til over 40 % av de kjente norske dødsdommer.  Totalt 

er det kjent 877 saker i Norge, hvorav 95 er injuriesaker. 38 % av disse ender i dødsdom og 

27 % med frifinnelse.74 17 saker stilte barn for retten, og flere av disse fikk dom og ble brent 

på bålet.75 Følgende tabell viser en oversikt over de anklagede i Finnmark i perioden 1600-

1692 fordelt på kjønn og etnisitet. Tallene er utarbeidet av professor i historie ved 

Universitetet i Tromsø, Liv Helene Willumsen:  

 
																																																								
68	Willumsen	(2014)	s.34	
69	Willumsen	(2013)	s.	241	
70	Willumsen	(1994)	s.	51	
71	Willumsen	(2013)	s.	241	
72	Willumsen	(2013)	s.	242	
73	Willumsen	(2013)	s.	243	
74	Hagen	(2007)	s.	125	
75	Næss	(1982)	s.	227	og	s.	300	
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Tabell 2.1: De anklagede i Finnmark i perioden 1600-1692  fordelt på kjønn og etnisitet: 

 

Kilde: Willumsen (1994) 76 

 
Tabellen viser at norske kvinner utgjør majoriteten. Rettssakene holdt i Finnmark har flere 

særtrekk: de fleste ble satt ved lokal rett eller bygdeting som lå langt unna sentrale 

myndigheter og utøvd på egne premisser. Ved rettssaker som ble oversendt til lagting var 

risikoen for dødsstraff vesentlig lavere.77 Tortur og vannprøve ble mye brukt. Tilståelsen stod 

i fokus. Den måtte inkludere detaljer som kun en skyldig kunne vite for å være troverdig. 

Bevis var ikke nødvendig, da tilståelsen ble validert av en jury som også kunne dømme på 

bakgrunn av vitneforklaringer alene.78  

 

Etnisitet er et av særtrekkene ved trolldomsprosessene i Finnmark. De første rettssakene 

omhandlet isolerte hendelser og de anklagede var samiske menn. Innholdet endret seg i 

1620.79 Demonologiske ideer ble introdusert og de første kjedeprosessene forekommer. Før 

1620 var rettssakene spredt utover hele Finnmark, men etter det ble de holdt hovedsakelig i 

Øst-Finnmark.80 Trolldomsforfølgelsene i Finnmark på 1630- og 1640-tallet var varierende. 

Man ser tendenser til ny rettspraksis i sammenligning med årene før. I all hovedsak ble 

kvinner tiltalt for trolldom i denne perioden. De varanklaget for bruk av vær-magi med 

hensikt å skade båter.81 I 1652-1653 oppstod prosesser som resulterte i at 13 gifte kvinner fra 

fiskevær nær Vardø og Vadsø ble dømt til ild og bål.  

																																																								
76	Willumsen	(1994)	s.	14	
77	Willumsen	(2013)	s.	287	
78	Goodare	(2014)	s.	62	
79	Willumsen	(2014)	s.	35	
80	ibid.	
81	ibid.	

 Antall prosesser % av materialet 

Kvinner, ikke-samiske 

Kvinner. Samiske 

103 

7 

78 

5,3 

Kvinner i materiale totalt 110 83,1 

Menn, ikke-samiske 

Menn, samiske 

7 

9 

5,3 

6,8 

Menn i materialet totalt 16 12,1 

Prosesser av ukjent kjønn 6 4,5 
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Nedgangen		
Sosiopolitisk utvikling, urbanisering og religiøse holdninger er blant temaene som må sees på 

for å finne en mulig forklaring på både oppgangen og nedgangen i antall trolldomsprosesser. 

Det argumenteres blant annet for at trolldomsprosessene opphørte som følge av at 

rettssystemene ble bedre kontrollert, og at kunnskapen om prosedyre og krav til bevis ble 

forbedret. Etter hvert som flere ble frifunnet, synker forekomsten av massepanikk i likhet med 

viljen til å rettsforfølge trolldomsanklagede. 82  Ny filosofi og nye holdninger innenfor 

religiøse miljøer kan også ha undergravd troen på trolldom. Det er her viktig å merke seg at 

selv om forekomsten av rettslig forfølgelse, propaganda, demonologi og annet forsvinner ut 

av kildene, vedvarte både troen på, bruken av og frykten for trolldom blant folk i Europa 

 

Steilneset	minnested	
Steilneset minnested ble reist for de 91 som ble brent under trolldomsprosessene i Finnmark 

på 1600-tallet. Det ble offisielt åpnet på Sankthansaften i 2011 av Hennes Majestet Dronning 

Sonja. Minnestedet i Vardø har en sterk tilknytning til europeisk historie, og ønsket om 

internasjonal oppmerksomhet var stor i utviklingen av prosjektet. Verdenspressen,  involvert i 

utviklingen og gjennomføringen av minnestedet , turister og lokalbefolkningen var vitner til 

en historisk hendelse – et prosjekt i millionklassen som skulle knytte sammen historie, kunst 

og arkitektur for å bringe lokalsamfunnet i Vardø på Norgeskartet så vel som i et 

internasjonalt søkelys.  

 

Minnestedet er plassert på det som antas å ha vært retterstedet i Vardø, der hvor de som ble 

dømt for trolldom ved Vardøhus festning ble brent på bålet.83 Vardøhus festning står bare 

noen hundre meter unna. Gamle Vardøhus festning spilte en viktig rolle under trolldoms-

prosessene i Finnmark. Mange av de anklagede ble ført til Vardøhus for fengsling, avhør og 

tortur.84 Like ved minnestedet står Vardø kapell som også er kjent som Stegelnes kapell. 

Stedets navn, Steilneset eller Stegelnes, kan knyttes til «steile og hjul» – en gammel 

avstraffelsesmetode som ble brukt også i Finnmark gjennom middelalderen og frem mot 

1700-tallet.85  

																																																								
82	Oldridge	(red.)	(2008)	s.	341-348	
83	Willumsen	(2014)	s.	37	
84	Willumsen	(2012)	s.	13	
85	Gabrielsen	(2010)	
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Minnestedet er resultatet av et samarbeid som startet i forbindelse med Tusenårsstedet for å 

markere inngangen til 2000-tallet.86 Det startet som et lokalt prosjekt i 2003, men uenighet, 

økonomiske restriksjoner og politiske ambisjoner skulle spille inn på utarbeidelsen av 

minnestedet. 87  
En komité bestående av representanter fra Varanger museum, Vardø 

kommune, Finnmark fylkeskommune og Statens Vegvesen, ble satt sammen i 2005 med det 

formål å utvikle minnestedet. Statens Vegvesen ble en viktig finansiell aktør og de knyttet 

minnestedet til prosjektet Nasjonale turistveger som startet i 1994, hvor Steilneset var én av 

250 planlagte installasjoner.88 Statens vegvesen fikk i 2000 i oppdrag å utvikle 18 av 

vegstrekningene i Norge til turistattraksjoner. Disse skulle blant annet bidra til å styrke Norge 

som feriemål.89 Storting og regjering åpnet dermed for utviklingen av et prosjekt som endte 

med en prislapp på over 70 millioner kroner.90  

 

Liv Helene Willumsen, den franske billedkunstneren Louise Bourgeois (1911-2010) og den 

sveitsiske arkitekten og professoren Peter Zumthor står for den direkte historiebruken ved 

monumentet. Liv Helene Willumsen var ansvarlig for plakettene som henger langs veggene i 

den 125 meter lange hallen Peter Zumthor har tegnet. Plakettene baserer seg på de bevarte 

rettsdokumentene fra Finnmarksprosessene og presenterer ofrene, saken og dommen for hver 

enkelt. Louise Bourgeois installasjon «The Damned, the Posessed and the Beloved» står ved 

siden av Zumthors hall og ble ferdigstilt posthumt. Denne inneholder en stol av stål med en 

brennende gassflamme i setet som er omgitt av store speil.  

 

Andre	trolldomsrelaterte	minnesteder	i	Norge	
Minnesmerket «Heksekonen» er utført av Stig Eikaas. Avduket i juni 2002 var dette det første 

offisielle minnesmerket for trolldomsdømte i Norge. Monumentet står ved retterstedet på 

Andeneset i Gloppen kommune. Det er laget av stein og avbilder en kvinneskikkelse omgitt 

av syv flammer. Disse syv representerer syv mennesker henretter i Gloppen. En 

informasjonsplate ble lagt ved ett år senere. Ved avdekningen av denne, sa daværende 

varaordfører Kirsten Marit Rygg blant annet: «Heksene sit i himmelen og høyrer og ser det 

som er gjort. Truleg er dei glade for at dei endeleg har fått sin rett ved at Kyrkja har teke inn 

																																																								
86	St.	Prp.	nr.	55(1997-98)	
87	Balsvik	(2012)	s.	44	
88	Andresen	(2014)	s.	ix		
89	Balsvik	(2012)	s.	44	
90	Horn	(2009)	og	Stavseth	(2010)	 
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over seg det fæle og stygge som vart gjort.»91 Hovedaktøren bak prosjektet var sogneprest i 

Gloppen kommune, Olaf Sigurd Gundersen.  

 

«Heksesteinen» på Katten i Nordnesparken i Bergen er en 5,45 meter høy bautastein gitt i 

gave fra Hardangerskifer AS. Steinen står plassert omlag der hvor Anne Pedersdotter ble 

henrettet for trolldom i 1590 og ble avduket 26.juni 2002. Initiativet til Heksesteinen ble tatt 

av professor Arnljot Strømme Svendsen, sammen med blant andre Anders Kvam og Alf H. 

Madsen. Privat innsamling og støtte fra Det Nyttige Selskap, Jahre-stiftelsen, Fritt Ord, 

Westfal-Larsens Fond og rederiet Bergesen gav det økonomiske grunnlaget for prosjektet.92  

 
Minnesmerket for Lisbeth Nypan, som ble henrettet på bålet i september 1670, står på 

Leinstrand utenfor Trondheim. Hennes mann, Ole Olssønn Nypan, ble også dømt for brudd på 

trolldoms-lovgivningen, men han ble halshugd. Bautaen skal være oppreisning etter 

justismord og ble reist på initiativ av lokale lærere og avduker 17.mai 2005. Den er utformet 

av Steinar Garberg og er plassert utenfor Nypan skole på Leinstrand.  

 

Mastermo-Tødda fra Mastermoen i Bardal, representert ved en bauta i tre, ble avduket i 

Leirfjord i juli 2013. 93 Sagnet om heksa på Mastermo forteller at hun ble brent på Bardalsøya, 

men det foreligger ingen skriftlige kilder.94 Bautaen, utført av kunstner Ståle Botn, ble 

avduket av daværende ordfører Magnar Johnsen. I forbindelse med avdukingen under 

Utfløttarstevnet 2013, ble det holdt et seminar om hekseprosessene og kvinnelig stemmerett.  

																																																								
91	Kleppa	(2012)		
92	Bergen	byleksikon	(2013)	
93	Et	utdrag	fra	sagnet	om	Mastermo-Tødda	kan	leses	i	Hagen	(2003)	s.208-209	
94	Botn	(2013)	
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3. Offentlig	historiebruk	Del	1	
Offentlig historiebruk vil være et flytende fenomen ut i fra hvilke aktører som avgrenser og 

former et minnested. Både politisk, kulturell og kommersiell historiebruk faller under temaet, 

men disse vil bli berørt nærmere i egne kapitler (se kapitel 5 og 6). Politikk legger føringene 

for hvilke overordnete grep som blir tatt for å bevare det kollektive minnet og for å utvikle en 

nasjonal identitet. Nasjonal identitet kan bygges på ideen om en felles fortid, en opplevelse av 

fellesskap og samhold. Den største påvirkningen av offentlig historiebruk kommer fra politisk 

hold. Politikerens initiativer vil både være skapende, bærende og begrensende for samtlige 

prosjekter som inngår i den offentlige historiebruken. Det offentlige rom representerer 

fortiden i sosial form av blant annet minnesmerker, statuer, gatenavn, jubileer og andre 

merkedager eller lokale feiringer.  

 

Det forekommer store variasjoner i historiebruk i det offentlige rom. Aktørene, enten de er 

private eller representanter for offentlig sektor, og tilskuerne legger grunnlaget for et politisk 

og kulturelt fellesskap på bakgrunn av sine interesser, antagelser og forhåpninger. Aktørenes 

interesser kan blant annet være økonomiske, selvbekreftende, vitenskapelige, moralske eller 

ideologiske.  De ulike formene for historiebruk vil basere seg på ulike behov, funksjoner, 

antagelser og formål. Tilskuernes eller forbrukernes interesser vil også variere ut i fra deres 

behov. Disse behovene kan representere individet, fellesskapet eller begge deler. Offentlige 

medier vil også være et forum for både å formidle og kritisere historiebruken og prosjektene 

tilknyttet den. Å presentere et minnested for personer med eller uten tilknytning til de 

historiske hendelsene, medfører et ansvar for historisk korrekthet, moralsk historiebruk samt 

et innblikk i fellesskapets eventuelle gevinst ved videreføring av den gitte historien.  

 

Dersom det foreligger et moralsk behov for rehabilitering eller forsoning bak det å trekke en 

negativ fortid opp og frem i lyset, kan det tenkes at minnestedet kan være et symbol på 

oppreisning og annerkjennelse. Et symbol har utstrekning og betydning utover det konkrete. 

Det formidler og lagrer mening.95 Betydningen av symboler er subjektiv og vil variere ikke 

bare fra person til person og fra gruppe til gruppe, men også over tid. Symboler er også 

mangetydige. Bålet og ilden er eksempelvis konkret ved at det er påtent brennbart materiale 

som gir varme, lys og mulighet for å tilberede mat. Som symbol har det langt større 

representative egenskaper: For den religiøse kan det symbolisere både det guddommelige, 
																																																								
95	Kjeldstadli	(1997)	s.	4	
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straff, renselse, frelse, død, forvandling og gjenoppstandelse.96 Det kan være et symbol på 

prøvelser ved at man «går igjennom ild og vann» eller på kjærlighet og lidenskap. Ild er et av 

de fire grunnelementene – vann, luft jord og ild – som går igjen i flere kulturer og religioner 

med ulike egenskaper.97 I Danmark-Norge ble dømte trollfolk brent levende på bålet, mens 

for andre forbrytelser kunne liket brennes etter at den dømte var henrettet.98 På Steilneset 

minnested står det som nevnt nå en stol med en brennende flamme; som et symbolsk lys tent 

over en mørk historie eller muligens som en metaforisk påminnelse om at bål brennes  også i 

vår samtid. 

 

Symboler i offentlig historiebruk knyttet til minnesteder kan også være et uttrykk for 

identitet.99 Ved å knytte et nytt minnested over gammel fortid til pågående og kjente 

tradisjoner, skaper man en forbindelse mellom symboler i fortiden og samtiden. Var det 

tilfeldig at åpningen av Steilneset minnested ble lagt til Sankthansaften, med denne kveldens 

klare konnotasjoner til hekser og bål? Antagelig ikke. 23. juni hvert år tennes store bål mange 

steder i Norge og Norden. Feiringen, som har røtter til midtsommer og hedensk 

midtsommerblot, er full av folketro og gamle forestillinger om sankthansnattens 

egenskaper.100 Solve Nilsdatter ble ført for retten 12. januar 1663.101 Hun tilstod, blant annet, 

å ha vært på Domen på Stankthansnatten og danset med flere andre trollkvinner mens Satan 

spilte fløyte for dem.102  Hennes navn er å finne på én av plakatene som henger i minnehallen 

på Steilneset – hun ble brent på bålet. Denne forbindelsen kan tenkes å ha en forsterkende 

effekt både på symbolbruken ved minnestedet og dets kulturelle tilhørighet i samfunnet. 

 

During the witchcraft trials of the seventeenth century, ninety-one people were 
sentenced to be burned at the stake in Norway´s northernmost county. These well-
documented acts of persecution inspired local enthusiasts and contributors, the 
Norwegian Public Roads Administration trough the National Tourist Routes, the 
historian, the artist, the architect and other skilled professionals to erect a 
memorial to commemorate injustices committed in the past and remind us of 
injustices being committed in our own time.103 

 

																																																								
96	Gyldendal	Den	store	Danske	(2012)	
97	Fontana	(2003)	s.180	
98	Alver	(2008)	s.	23	
99	Crownshaw	(2014)	s.	220	
100	Alver,	(2015)		
101	Willumsen	(2010)	s.	203	
102	Willumsen	(2010)	s.	224	
103	Andresen	(2014)	s.	ix	
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Sitatet er begynnelsen på forordet i artikkelsamlingen Steilneset Memorial Art Architecture 

History (2014) skrevet av Jan Andresen, seksjonsleder for Nasjonale Turistveier og sekretær 

for Kvalitetsrådet for Nasjonale turistveier.104 I dette kommer to av minnestedets tiltenkte 

funksjoner frem: commemorate og remind. Minnestedet skal være en påminnelse om urett 

både i fortiden og samtiden. Det er like fulltingen fysisk del av minnestedet som knytter det til 

forfølgelser i samtiden. Minnestedet er da prisgitt den enkeltes kunnskap eller vilje til å 

oppsøke tilleggslitteratur eller lignende for å forstå en slik mulig analogi.  Tilleggslitteraturen 

inneholder artikler som bruker det historiske elementet ved minnestedet til å trekke linjer til 

trolldomsforfølgelser eller andre typer forfølgelser som pågår i samtiden. Et eksempel er 

«Religious Beliefs and Witches in Contemporary Africa» (2014) av professor emerita i 

historie, Randi Rønning Balsvik. Denne diskuterer hendelser og tro i dagens Afrika, og 

forsøker å bidra med en forklaring på hvorfor folk tror på trolldom.105 

 

En annen av minnestedets tiltenkte funksjoner, som vil tydeliggjøres av de påfølgende 

kapitlene, er den pedagogiske. Det historiske elementet ved minnestedet problematiseres og 

brytes ned til ulike tema som er ansett som relevante for å lære av fortiden eller ta nytte av 

den. Eksempler på dette finner vi blant annet i idébanken og lærerveiledningen til Vardø 

museums skoleprosjekt, i «Kjetterbålet» av kråkesølv og flere steder i tilleggslitteraturen. Det 

er tenkelig at dette fokuset kommer av et behov for å gi fortiden en mening selv om den er 

negativ og tragisk. Ifølge Peter Aronsson er det vanlig å reise lokale minnesteder for det man 

har oppnådd, men ikke for at man har drept hverandre.106 Og den kanskje viktigste funksjonen 

til det han omtaler som «dødens monumenter», er nettopp å forandre uutholdelig smerte til 

noe håndterlig.107 Men det er ingen uutholdelig smerte, bortsett fra forestillingen om den, ved 

Steilneset minnested.  Funksjonen ved Steilneset minnestedet må dermed ligge i å bruke den 

negative historien til lærdom for samtiden og fremtiden – som et redskap for å håndtere og 

gjenkjenne urett på bakgrunn av kunnskap om fortiden. Mer om dette i kapittel 4. 

 
																																																								
104	Første	utgave	av	artikkelsamlingen	ble	utgitt	i	samarbeid	med	Statens	vegvesen	og	Nasjonale		
						turistveger	i	forbindelse	med	åpningen	av	Steilneset	minnested.	Den	er	rikt	illustrert	med	helsides		
						bilder	og	artiklene	er	å	lese	både	på	norsk	og	engelsk.	Andre	utgave,	utgitt	i	2016,	er	innbundet.		
						Samlingen	oppfattes	som	beregnet	til	turister	og	besøkende,	en	type	tilleggslitteratur	og	minnebok	for		
						stedet.	Boken	er	basert	på	foredragene	holdt	ved	en	konferanse	i	Vardø	samme	høst	som	minnestedet		
						ble	åpnet.	Historikere,	kunsthistorikere,	arkitekter,	kunstnere	og	samfunnsvitere	deltok.		
						Artikkelsamlingen,	som	er	en	tverrfaglig	tilnærming	til	Steilneset	minnested,	tar	for	seg	kunsten,		
						arkitekturen	og	det	historiske	elementet	ved	minnestedet.	
105	Balsvik	(2014)	s.	89-100	
106	Aronsson	(2004)	s.	212	
107	ibid.	
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I tilleggslitteraturen til Seilneset minnested trekkes noen av dem vi kan klassifisere som 

hovedaktører frem: Statens Vegvesen, Nasjonale Turistveier, historieprofessor Liv Helene 

Willumsen, kunstneren Louise Bourgeois, arkitekten Peter Zumthor, så vel som kollektive 

lokale aktører og bidragsytere. Hovedaktørene er i dette tilfellet de som personlig eller i 

fellesskap har bidratt til gjennomføringen av prosjektet, de som har lagt til rette for 

utviklingen av minnestedet utover det å bidra med finansiell støtte eller aktiv bruk av 

minnestedet etter fullførelsen. De er personer med konkrete oppgaver som representerer ulike 

interesseorgan eller lignende, men også statlige organer eller organisasjoner og politikere. 

Følgende kapitler tar for seg noen av de viktigste aktørene tilknyttet utformingen og omtalen 

av minnestedet. Først de tre hovedaktørene som har stått for den direkte og synlige 

historiebruken ved Steilneset – den fysiske representasjonen av det historiske elementet ved 

minnestedet: kunstneren, arkitekten og historikeren. Deretter ser jeg på staten og politikkens 

rolle. Museet og medias funksjon vil også trekkes frem.  

 

Kunstneren,	arkitekten	og	historikeren	
Utstillingstekstene inne i minnehallen er det eneste som knytter både bygningene og stedet 

direkte til trolldomsprosessene i Finnmark. Det forekommer ingen annen form for forklaring 

eller informasjon verken utenfor eller inne i bygningene. Tekstene er trykt hvitt på sort og 

henger mellom hvert sitt vindu og lyspære nedover den mørke hallen. De fremstilles på en 

kronologisk måte som forutsetter at man går inn den riktige døren. Innholdet som formidles i 

utstillingstekstene er svært avkortet i forhold til originalkildene. De inneholder hovedsakelig: 

navn og noen ganger sivilstatus, hvor de anklagede ble ført for retten, anklagelsen, om de ble 

utsatt for vannprøven eller annen tortur, tilståelsen dersom den forekom, dommen og straffen. 

Tekstene er kun fremstilt på norsk, men besøkende kan ta med seg en liten guidebok som 

inneholder en kort historisk bakgrunn, alle tekstene på engelsk, et oversiktskart og til slutt 

hvem som står bak de ulike elementene på minnestedet. Dermed er det overlatt til den enkelte, 

ikke-norskspråklige besøkende å ta med seg en slik bok for å få kjennskap til historien bak 

minnestedet og dets innhold. 

 

Professor i historie ved Universitetet i Tromsø, Liv Helene Willumsen, var ansvarlig for 

utarbeidelsen av utstillingstekstene. Willumsen har arbeidet med trolldoms-historie i lang tid: 

I 1994 gav hun ut boken Trollkvinne i nord i historiske kilder og skjønnlitteratur som var 

basert på hennes egen hovedfagsoppgave i nordisk tatt ved Institutt for Språk og Litteratur 
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ved Universitetet i Tromsø i 1984. 108  Hun fullførte sin doktorgrad i 2008 hvor hun 

sammenlignet trolldomsprosessene i Finnmark med de i Skottland. Hennes bok 

Trolldomsprosessene i Finnmark. Et kildeskrift (2010) inneholder avbildninger av 

originalkildene til trolldomsprosessene i Finnmark fra perioden 1620 til 1692, samt 

transkripsjoner utført av Willumsen.109 Denne ble utgitt i et samarbeid mellom Statsarkivet i 

Tromsø og Skald forlag, med intensjoner om at den skulle bli et redskap i forskning for 

studenter og andre som har interesse for emnet.110 Dømt til ild og bål. Trolldomsprosessene i 

Skottland og Finnmark ble utgitt i 2013 og er et verk rettet mer mot den generelle norske 

leseren. Det er en illustrert bok full av historie og skildringer, og den er av en mer 

populærvitenskapelig karakter enn de forut nevnte. 

 

Willumsens artikkel «The Historical Dimension: From Court Records to Exhibition Texts» i 

boken Steilneset Memorial. Art Architecture History (2014), kan bidra til å gi innsikt og 

forståelse for hennes rolle ved minnestedet. Artikkelen er hennes egne refleksjoner over 

arbeidet med tekstene og minnestedets historiske dimensjon. Hun er redaktør for boken og 

anser den som et viktig bidrag til å trekke linjer ut fra Steilneset minnested og inn i 

samtiden.111 Et minnested skal, ifølge Willumsen, føre historien frem i lyset igjen. Det skal 

reaktivere et historisk fenomen innenfor nye rammer.112 Disse legger føringen for behov, 

utførelse og effekt. Innenfor rammene velger man ut bruddstykker fra historien som man 

velger å fremheve. På samme tid velger man også å underkommunisere andre historiske 

elementer som for eksempel det etniske aspektet av trolldomsprosessene i Finnmark. Formålet 

med å bygge et minnested er dermed bestemt av komponentene som relaterer til de historiske 

hendelsene. De ulike aktørene har sin egen forventningshorisont og erfaringsrom som 

påvirker utførelsen av minnestedet.113 

 

 

 

 

																																																								
108	Willumsen	(1994)	s.	3			
109	Willumsen	(2010)	s.	9	
110	Willumsen	(2010)	Forord	av	Solbjørg	Ellingsen	Fossheim,	statsarkivar	ved	Statsarkivet	i	Tromsø.	
111	Brøndbo	(2014)	
112	Willumsen	(2014)	s.	37		
113	Erfaringsrom:	forestillinger	om	fremtiden	basert	på	kunnskap	og	erfaring.	Forventningshorisont:		
						subjektiv	emosjonell	påvirkning	av	forholdet	mellom	hukommelse	og	glemsel.	Reinhart	Koselleck			
						gjengitt	i	Aronsson	(2004)	s.	70-72	
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Bilde	1:	Innsiden	av	den	125	meter	lange	minnehallen	med	plakettene,	
lyspærene	og	vinduene	som	representerer	de	trolldomsdømte	i	Finnmark.		
Foto:	Weronica	Melbø-Jørgensen,	Vardø		2016	
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Arbeidet med kildemateriale startet i 2008 og pågikk i tre år. Willumsen startet med 

primærkildene som gav førstehånds skildringer av trolldomsprosessene. De ble både sett på 

som individuelle saker og i historisk kontekst. Dette ble gjort for å kunne fokusere på de 

individuelle personene i hver enkelt sak, men tekstene ble også komplementert med generell 

informasjon om repeterende faktorer i prosessene som gjentar seg.114 Den ønskede effekten 

ved de repeterende elementene i tekstene er å vise at historie gjentar seg selv. Utførelsen av 

tekstene er like vel ikke uten påvirkning fra andre aktører: I februar 2008 var det satt opp en 

midlertidig utstilling ved Pomormuseet i Vardø som omhandlet drepte russiske journalister. 

Den visuelle fremstillingen av ofrene i utstillingen ble brukt som inspirasjon til utførelsen av 

Steilnesets historiske dimensjon.115 Arkitekten Peter Zumthor ønsket ikke mye tekst eller 

bilder. Han foreslo å presentere individene ved navn med ønske om å bevare den enkeltes 

verdighet og personlighet. Referansene til de historiske kildene skulle være korrekt, men også 

kondensert og poetisk. Tekstene skulle inneholde fødselsdato, dato for utførelse av straff, 

anklagelsene, tilståelse og dom.116 Dermed var historikeren tilsynelatende også bundet av 

arkitektens forventningshorisont og erfaringsrom, både når det gjaldt utførelse så vel som 

innhold. 

 

Willumsen poengterer at innholdet i de historiske kildene har vært diskutert med fokus på 

diskurs i rettssalen og mulig påvirkning fra opphavspersonen. Hun skriver at det er enighet 

blant akademikere om at det forekom en viss påvirkning fra forfatteren i form av manglende 

presisjon, feil og snarveier.117 Det er derimot uenighet om hvor stor innvirkning de kunne ha 

på selve innholdet i dokumentene. Rettsdokumentene kan, ifølge henne, kun utsettes for 

semantiske tolkninger, og det er nødvendig å skille mellom form og innhold i kildene.118+119 

Utstillingstekstene sett i denne sammenheng, gir ingen direkte rom for tolkning eller 

misforståelser. Alle fremstår som konkrete og er uten noen form for forklaring. Stiliserte, uten 

sentiment eller overdrivelse. De krever at leseren tar innover seg den enkelte personens sak, 

og at man selv oppdager den historiske tendensen i form av det repetitive mønsteret som går 

igjen på hver enkelt plakat. Dersom besøkende ikke oppdager eller kjenner til sammenhengen 

mellom tekstene, kan det argumenteres for at hele minnestedet mister sin mening.  

 
																																																								
114	Willumsen	(2014)	s.	37	
115	Willumsen	(2014)	s.	41	
116	Zumthor	(2014)	s.	14	
117	Willumsen	(2014)	s.	39	
118	ibid.	
119	Semantikk	–	ordenes	betydning.	Lingvistisk	metode.		
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Bilde	2:	Utstillingstekst	på	veggen	i	minnehallen	utarbeidet	av	Liv	Helene	
Willumsen.		Innholdet	viser	den	dømtes	opphav,	sosial	status,	anklage	og	dom.	
Foto:	Weronica	Melbø-Jørgensen,	Vardø	2016	
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Arkitekturen på Steilneset er annerledes enn ved for eksempel et nytt museumsbygg. Formålet 

med byggene er den samme – de skal formidle fortiden. Den vesentlige forskjellen oppstår i 

det man introduserer konseptet minne og minnested. Et museum viser som oftest kuratert 

historie i form av gjenstander og kilder, mens et minnested er langt mer avhengig av det 

subjektive for å gi mening og få utstrekning. I likhet med minne, men i motsetning til historie, 

er arkitektur og kunst høyst subjektivt. Bygningene er det første besøkende møter. Dersom 

valget av arkitekt hadde vært feil kunne man risikert å se et malplassert bygg uten tilhørighet. 

Valg av materialer, utførelse og plassering spiller en stor rolle i den helhetlige oppfatningen 

av prosjektet. Det historiske elementet, som knytter byggene til fortiden, er ikke synlig før 

man kommer på innsiden av den lange minnehallen.  

 

Den verdenskjente og prisbelønnede sveitsiske arkitekten Peter Zumthor visste ikke hvor 

Vardø var. Han kjente heller ikke til stedets historie.120  Zumthor reiste til Vardø i 2007, på 

invitasjon fra Nasjonale Turistveger, for å diskutere prosjektet. Det var hans forståelse av 

historien og prosjektets betydning som lå til grunn for valgene gjort deretter.121 Atelier Peter 

Zumthor & Partner står også bak bygningene i Allmannajuvet i Sauda, et annet prosjekt utført 

for Nasjonale Turistveger.122  

 

Det spares ikke på superlativer når interesserte beskriver Zumthors arkitektur. Han er så høyt 

anerkjent at noen har sett seg nødt til å be arkitektkritikere og journalister slutte å «tilbe» han. 

Det påstås til og med at journalister og kritikere går i knestående og blir «star-struck» som 

tenåringsjenter på en Justin Bieber-konsert, i møte med Zumthor og hans arbeider.123 Artikler 

på nett snakker om arkitektoniske pilegrimsreiser, mytisk aura og magi.124 De omtaler han 

som kompromissløs, egenartet og målrettet. The Pritzker Architecture Price ble tildelt 

Zumthor i 2009, og juryen hadde dette å si om hans arbeid:  

 

 

 

 

																																																								
120	Zumthor	(2014)	s.	11	
121	Andreassen	og	Willumsen	(2014)	s.	4		
122	Nasjonale	turistveger	(2017)	
123	Newel	(2013)	
124	Wainwright	(2013)	
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His buildings have a commanding presence, yet they prove the power of judicious 
intervention, showing us again and again that modesty in approach and boldness 
in overall result are not mutually exclusive. Humility resides alongside strength. 
While some have called his architecture quiet, his buildings masterfully assert 
their presence, engaging many of our senses, not just our sight but also our senses 
of touch, hearing and smell. Zumthor has a keen ability to create places that are 
much more than a single building. His architecture expresses respect for the 
primacy of the site, the legacy of a local culture and the invaluable lessons of 
architectural history. 125  

 

Under en samtale mellom Zumthor og Juhani Pallasmaa – tidligere professor i arkitektur og 

dekan ved Helsinki University of Technology –snakker de om hva det vil si for en arkitekt å 

designe bygninger til steder som er ukjente for dem.126 Samtalen gir innblikk i Zumthors 

tanker omkring arkitekturens tilknytning til fortid og fremtid, til skjønnhet og identitet. Den er 

gjengitt i redigert form av Michael Asgaard, kurator ved Louisiana Museum of Modern Art i 

Danmark. Ukjente steder, skal ifølge Asgaard, gjøre at arkitektenes tolkninger av lokale og 

regionale tradisjoner forsterkes. Asgaard sier også at topografi, dagslys og materialitet var 

viktig for Zumthors utvikling av hans bygg.127 Påfølgende oppsummering er fritt oversatt, 

oppbygd av utdrag fra Zumthors kommentarer i denne samtalen: Zumthor sier at alt er knyttet 

til fortiden i virkelige ting, men det er også knyttet til fremtiden fordi dissetingen vil være en 

del av fremtiden, hans og fremtiden til andre. Kunst og arkitektur omhandler skjønnhet og 

sannhet, og handler om det glade øyeblikk. Verdighet ligger i gode tings kvalitet og skjønnhet 

og at det er et privilegium å omgi seg med dem. Spørsmål om identitet handler i bunn og 

grunn om egenart: det gjenkjennelige, med en karakter som er litt annerledes. Det er karakter i 

god arkitektur. Den skaper et sted som man kan relatere seg til, og dette produserer identitet, 

mener Zumthor.128      

 

Steilneset minnested skal formidle en historisk sannhet, men den er langt i fra representativt 

for «glade øyeblikk». Arkitekturen reflekterer ikke den negative historien som er å finne på 

innsiden. Byggene kan ved første øyekast virke historieløse i den forstand at de bare dukker 

opp i fjæra, nedenfor en kirkegård, bortenfor stjernefortet som er nye Vardøhus festning. 

Likevel oppleves den ikke som noe ukjent eller unaturlig i landskapet. Inspirasjonen til 

utførelsen av byggene fikk Zumthor da han opplevde Vardø for første gang i november 2007.  

																																																								
125	The	Pritzker	Architecture	Price	(2017)	
126	Andersen	(2012)	s.	22-25	
127	ibid.		
128	ibid.	
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Et landskap uten trær, steinete og kaldt. Det eneste som indikerte at det var folk og liv der, var 

lysene i vinduene i noen av husene. Han beskriver det som et sted ved verdens ende, forlatt og 

nesten tomt.129 Ved besøket stod det fiskehjell, et reisverk av tre for tørking av fisk i 

tørrfiskproduksjon, på Steilneset. Fiskehjell eller fiskehesje inngår i en lang historisk tradisjon 

innen for tørrfiskproduksjon og tørrfiskhandel i Norge, og kan sies å være en del av den nord-

norske identiteten. Zumthor sier at inspirasjonen til minnehallen kom fra disse to elementene: 

lyset i vinduene og hjellene. Den første skissen ble tegnet på en serviett i Vardø.  

 

Mari Lending, professor ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo har skrevet artikkelen; 

«Arkitektur på grensen. Peter Zumthors paviljonger i Vardø».130 Språket i artikkelen og 

assosiasjonene hun gir leseren reflekterer de beskrivelsene av Zumthor og hans arbeid som jeg 

var inne på tidligere. Hun mener at Zumthors tekster om bygningskunsten er både forførende 

og aforistiske, med evner til å få arkitekturstudenter til å miste sin kritiske motstandskraft.131 

Området, Vardø og Steilneset, beskriver hun som spektakulært og fryktinngytende. «Naturen 

stiller byggverket i skyggen, landskapet gjør blind for arkitektur som arkitektur», skriver 

Lending. 132 Hun er opptatt av å tilegne Vardø-naturen sine subjektive inntrykk og beskriver 

den med ord som «forblåst», «ikke skjønn», «ugjestmild» og «vill». Arkitekturen beskrives 

som noe «på grensen mellom byggeskikk og byggekunst», og som «umiskjennelig 

poetisk».133 Hun avslutter artikkelen med en refleksjon over det historiske elementet:  

 

Heksebrenningene i Nord-Norge er et mørkt kapittel i historien og har nok først 
og fremst vært kjent blant eksperter og lokalbefolkningen. Minnesmerket signert 
Zumthor og Bourgeois vil bringe dette traumet opp og frem i lyset, det påminner 
om noe som har vært glemt eller fortrengt i kulturen.(…) en ny form for magi som 
dermed aktiveres i det moderne Ultima Thule.134   

 

Historiebruken til arkitektene gjør at byggene ikke oppfattes som fremmed i landskapet, selv 

om de bryter med mulige forventninger om det øde og tomme. Uavhengig av om man er enig 

med Lendings beskrivelse av Vardø eller deler hennes engasjement angående arkitekturen ved 

minnestedet, har hun utvilsomt rett når hun sier at samarbeidet mellom Zumthor og Bourgeois 

vil tiltrekke seg interesserte fra verden over. Dette bekreftes av antallet artikler og 
																																																								
129	Andreassen	og	Willumsen	(2014)	s.11-12	
130	Lending	(2011)	s.	25-30	
131	Lending	(2011)	s.28	
132	Lending	(2011)	s.	25	
133	Lending	(2011)	s.	25-26	
134	Lending	(2011)	s.	30	
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medieoppslag minnestedet får og antallet besøkende ved minnestedet årlig. Spørsmålet blir 

om dette er på bekostning av det historiske elementet. Eller er arkitekturen og kunsten det 

som må til for at minnesmerket skal ha størst mulig utstrekning og kraft til å formidle ukjent 

og negativ historie? Alt som blir formidlet har en mottaker, men jo flere det kan appellere til 

desto større utstrekning vil minnestedet ha.    

 

Kunstinstallasjonen av Louise Bourgeois (1911-2010) på Steilneset har tittelen The damned, 

the possessed and the beloved. Den har en verdi på 30 millioner kroner og ble donert av 

Bourgeois, som selv ikke fikk oppleve fullførelsen av minnestedet. Installasjonen står i en 

paviljong av sotet eller svart glass som, i likhet med minnehallen, er tegnet av Peter Zumthor. 

Paviljongen er plassert ved den ene enden av minnehallen slik at man både kan se 

minnehallen, utover havet og over til «heksefjellet» Domen. Fjellet er kjent fra flere av 

trolldomssakene i Finnmark som stedet hvor heksene møtte djevelen, og hvor man kunne 

finne veien ned til helvete. Installasjonen består av en metallstol med en brennende flamme 

opp av setet. Stolen er satt i en rund betonginnramning og er omgitt av syv ovale speil. Disse 

store og overhengende speil reflekterer ulike bilder avhengig av hvor man står i rommet. 

Virkningen av dette er at besøkende kan se seg selv i kontekst med stolen og flammene. 

 

Louise Bourgeois fremstilles som opphavet til konfesjonell kunst.135 Konfesjonell kunst tolkes 

som selvbiografisk og fokuserer på en intensjonell personlig utlevering. Den oppfordrer til en 

intim analyse av kunstneren, tematikken eller tilskueren. Ofte er den basert på kontroversielle 

opplevelser og følelser.136 Aggresjon var i følge Bourgeois knyttet til frykt; frykt for det 

ukjente eller det fremmede. I virkeligheten identifiserte hun seg med ofrene, men i kunsten 

beskriver hun seg som morderen. Bourgeois har sagt at hun organiserer en skulptur på samme 

måte som man organiserer behandling for syke, og at det å minnes fortiden gjennom kunst, 

uansett hvor aggressivt, er en helbredende prosess.137  Hennes kunst omtales som personlig og 

formidler menneskelig natur, emosjon og primitive impulser. Skulpturene beskrives som 

seksuelle, emosjonelt aggressive, men likevel vittige.138 

 

 

 
																																																								
135	Dorment	(2010)		
136	Encyclopedia	of	Identity	(2017)	
137	Andreassen,	Willumsen	(2014)	s.	23	
138	Cotter	(2010)	
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Bilde	3:	Installasjonen	The	damned,	the	posessed	and	the	beloved		
av	Louise	Bourgeois,	i	bakgrunnen	kan	man	se	minnehallen	og	ut	mot	
«heksefjellet»	Domen.		
Foto:	Weronica	Melbø-Jørgensen,	Vardø	2016 
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Den britiske forfatteren og kunstneren Meg Harris Williams forsøker i sin artikkel «Louise 

bourgeois and the witches: The complexity of the feminine in the art of Louise Bourgeois», å 

sette kunstinstallasjon ved Steilneset minnested i kontekst i forhold til helheten av Bourgeois’ 

arbeider.139 Ifølge Williams er hovedelementet i alt av Bourgeois´ kunst kampen for å 

observere og gjenkjenne forstyrrende følelser, og hun så på det å lage kunst som en 

reparerende handling på vegne av samfunnet som helhet. 140 Hun mener at Bourgeois kunst 

handler om de samme spørsmålene eller problemene som minnestedet: om den konstruktive 

kraften av å minnes, om menneskelig sårbarhet, primitive impulser og om forholdet mellom 

hat og kjærlighet.141 Williams ser på Steilneset minnested som et sted ikke bare til for å 

minnes, men et sted som handler om reparasjon, refleksjon og muligheten for botgjørelse.142 

Dette kan knyttes til symbolikken ved minnestedet og dets tiltenkte funksjoner som nevnt 

innledningsvis i kapittelet. Den private og subjektive opplevelsen av kunsten, som de 

besøkende opplever, blir satt sammen med en unik historie for å skape kontekst og utstrekning 

for både installasjonen og minnestedet. Kunsten og arkitekturen kan også sees på som de 

elementene som tilfører minnestedet dets generelle tilknytningen til verden utenfor Vardø.143   

 

En mulig tolkning av Bourgeois speil, gitt av John Ødemark, er at refleksjonene i speilene 

representerer oss, som tilskuere, som mulige gjerningspersoner eller passive vitner til 

forfølgelsene.144 Ødemark skriver at denne tolkningen ikke dominerer den offisielle diskurs 

på Steilneset. Dette er jeg uenig i. Eksempelvis beskriver Anne Karin Jortveits artikkel «Et 

sted for aldri å glemme» i artikkelsamlingen Steilneset minnested Til minne om de 

trolldomsdømte i Finnmark (2011) nettopp denne tolkningen.145 Den fremstår også av Kinges 

masteroppgave, som nevnt i kapp. om tidligere forskning.146 Dersom man kjenner til det 

kunstneriske uttrykker Louise Bourgeois har arbeidet med og konseptet konfesjonell kunst, vil 

man også kunne tolke installasjonen på denne måten. Det er vanskelig ikke å forestille seg 

enten å se noen sitte på den brennende stolen eller selv å sitte på den, når man står inne ved 

kunstinstallasjonen på Steilneset. Det øde stedets harde og kalde vær kan bidra til at flammene 

får en nærmest forlokkende effekt, og man kan tenke seg at bålet var en befrielse etter tortur 

																																																								
139	Williams	(2014)	s.	21-30	
140	Williams	(2014)	s.	21	
141	ibid.		
142	ibid.	
143	Aronsson	(2004)	s.	196	
144	Ødemark	(2014)	s.	191	
145	Jortveit	(2011)	s.	46	
146	Kinge	(2011)	s.	63	
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og lidelse over lengre tid. Dette omhandler selvfølgelig den subjektive opplevelsen av 

minnestedet, men er like fult virkningsfulle elementer som bør tas med i en eventuell 

diskusjon om kunstens bidrag til det historiske elementet ved minnestedet. 

 

Rune Blix Hagen er historiker ved Universitetet i Tromsø, med blant annet demonologi og 

hekseprosesser som sine fagfelt. Han har skrevet artikkelen «Hva Lousie Bourgeois ville vite 

om trollfolk i Finnmark» i Kunst Pluss, Norske Kunstforeningers tidsskrift.147 Artikkelen 

omhandler hans samarbeid med Bourgeois i 2007, før arbeidet med kildematerialet til 

minnestedet ble overført til Liv H. Willumsen på hans initiativ i 2008. Hagen forteller at flere 

av artiklene hans ble stilt til disposisjon for prosjektet og at de ble brukt, blant annet av 

Bourgeois, under utformingen av kunstinstallasjonen til minnestedet.148 Spørsmålene viser 

hvordan kunstneren tok fatt på «heksehistorien» i sitt arbeid og hva hun var opptatt av for å 

kunne formidle det riktige uttrykket for minnestedet: 

  
For det første ville Louise Bourgeois vite hva som førte til at visse mennesker ble 
anklaget for å være hekser. Det andre spørsmålet gjaldt kirkens rolle - var kirkens 
folk drivkraften bak prosessene eller deltok hele lokalbefolkningen i forfølgelsen? 
Så ville hun vite om de såkalte trollfolkene var mentalt forstyrret, og om 
trollkvinnene ble anklaget fordi de var seksuelt aktive, på grunn av utroskap eller 
ut fra oppfatninger om løsaktighet. Andre spørsmål handlet om hvem som 
utformet den endelige dommen, straffeutmålingen og ikke minst karakterene av 
beviser og vitneprov. «Where there good witches as opposed to bad witches» 
inngikk blant spørsmålene sammen med spørsmål om ektepar ble rammet av 
hekseprosessene.149  

 

Beskrivelsene av Bourgeois kunst og disse spørsmålene gir en forståelse av hvordan 

kunstneren har tatt i bruk historie i sin personlige tolkning av trolldomsprosessene. Hun har 

lett etter svar på spørsmål som dekker den tematikken hun allerede opererer innenfor, og 

bruker dem for å skape en bro mellom fortid og samtid, mellom historie og kunst. Kunsten 

kan ha en forsterkende virkning på det historiske elementet, da det er uunngåelig at tilskueren 

ser seg selv i speilene og må ta stilling til den brennende stolen. Det historiske elementet vil 

slik kunne assosieres med kunsten og dens visuelle, emosjonelle og fysiske virkning. 

Besøkende som går igjennom minnehallen først, kan få en opplevelse av kunsten som er styrt 

av assosiasjonene til historiene de nettopp har lest, hvis de evner å visualisere det historiske 

																																																								
147	Hagen	(2016)	s.	22-23	
148	Hagen	(2016)	s.	22	
149	ibid.	
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elementet og dermed konstruere et minne som har en potensiell dypere virkning enn teksten 

alene kan gi. På bakgrunn av samtaler med andre som har besøkt minnestedet og egen 

erfaring, vil jeg påstå at uavhengig av hvilken vei man går vil det ene elementet forsterke det 

andre.  

 

Staten	og	politikken	
Politiske mål for samfunnets fremtid styrer motivene for historiebruk i politisk handling. 

Målene synliggjøres i handling gjennom blant annet reformer, ulike tiltak, økonomisk støtte 

og kulturell tilslutning. Eksempelvis Stortingsmelding nr. 22 (2004-2005) som viser 

myndighetenes støtte til kultur og næring: 

 
Kulturpolitikken er forankra i ideen om kulturen sin eigenverdi. Hovudmåla for 
kulturpolitikken er å fremje kulturelt og estetisk mangfald, stimulere kunstnarleg 
kvalitet og nyskaping, bevare og sikre kulturar ven og leggje til rette for at heile 
folket har tilgang til eit rikt og mangfaldig kulturtilbod. I ein internasjonal 
marknad som i aukande grad er prega av konkurranse og kommersialisering, er 
det viktigare enn nokosinne å føre ein offensiv kulturpolitikk på lokalt, regionalt 
og nasjonalt nivå som sikrar ein uavhengig, mangfaldig og nyskapande 
kultursektor. Det er krav til kunst- og kulturfagleg kvalitet og ikkje kommersielle 
interesser som skal vere styrande for utviklinga i kultursektoren.150  

 

Stortingsmeldingen viser også hvordan politikk styres av den globale næringsutviklingen. 

Innstillingen fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om kultur og næring til 

stortingsmeldingen, er således av spesiell interesse. Stortinget ba regjeringen om «å 

gjennomføre en kartlegging av steder med et stort uutnyttet potensial for å skape virksomhet 

knyttet til lokal historie, og en plan for hvordan lokale aktiviteter og formidlingssteder kan 

realiseres på disse stedene.».151 Sitatet viser noe av myndighetenes holdninger til historiebruk 

og kulturutvikling på lokalt plan i Norge. Innstillingen trakk frem blant annet fokus på 

utvikling av lokal kulturhistorie og opprettelsen av et heksemuseum i Vardø og et eventuelt 

minnested: 

 
K o m i t e e n mener det bør gjennomføres en mer systematisk satsing på 
videreutvikling av lokal kulturhistorisk formidling og utvikling av tilbud til 
turister og fastboende basert på lokalhistorie. [Fortsetter:] 

																																																								
150	St.meld.	nr.	22	(2004-2005)	s.	6	
151	Innst.	S.	Nr.	230	(2004-2005)	s.	34	
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Et eksempel i så måte kan være Vardø og ideene om et heksemuseum basert på at 
hekseprosessene i Norge på 1600-tallet var mest omfattende i Vardø, og i forhold 
til folketall svært omfattende i europeisksammenheng. Det snakkes i Vardø om 
opprettelse av et heksemuseum som skal presentere denne makabre delen av 
byens historie, og om en synliggjøring gjennom modell og eventuelt minnesmerke 
på det sted der prosessene fant sted.152  

 

I 2003 ble det sendt et brev til daværende statsminister, Kjell Magne Bondevik, hvor han som 

representant for myndighetene ble bedt om å beklage hekseprosessene og sørge for offisiell 

oppreisning for de dømte.153 Dette brevet var skrevet av professor Arnljot Strømme Svendsen, 

og skal ha endt opp hos Justisdepartementet som gav avslag og mente det ikke var 

hensiktsmessig å fordype seg i saken.154 Samme år starter den kommunale og senere 

nasjonale planleggingen av det største og mest omfattende trolldomsmonumentet i Norge. 

Offentlige beklagelser har flere ganger blitt etterlyst i forbindelse med trolldomsprosessene i 

Norge: Historiker Rune Blix Hagen mente den norske kirken burde komme med en offisiell 

beklagelse for heksebrenningene i etterkant av åpningen av Steilneset minnested.155  

 

Offentlig beklagelser medfører en erkjennelse av skyld og feilaktig handling. De bør være 

oppriktig og ikke bare politisk korrekt. Et eksempel, på det jeg vil betegne som 

beklagelsespolitikk, er nåværende statsminister Erna Solbergs forsøk på en beklagelse til det 

Samiske folket.156 Dette skjedde i februar i år på bakgrunn av fornorskingspolitikken til den 

norske stat fra ca. 1850 og frem til 1950. Solberg kalte det et sort kapittel i norsk historie og 

ytret at dette heldigvis ikke forekommer lengre i dagens politikk.157 Hun konstaterte også at et 

av formålene med det hun definerer som samepolitikken er – og har de siste ti årene vært – å 

rette opp negative virkninger av fornorskingspolitikken.158 Bare en drøy måned etter dette 

publiserte NRK en artikkel som sådde tvil ved statsministerens uttalelser. Et notat som skulle 

vært unntatt offentlighet, fra Same- og minoritetspolitisk avdeling, viser at regjeringen ville 

unngå granskning av fornorskningen for å slippe å utføre tiltak som følge av dette.159 Et av 

avsnittene i dokumentet lyder: 

 

																																																								
152	Innst.	S.	Nr.	230	(2004-2005)	s.	34	
153	Mosevold	(2003)	
154	Melbø-Jørgensen	(2014)	s.	9	
155	NRK	Troms	(2011)	
156	Suvatne	(2017)	
157	ibid.	
158	ibid.	
159	NRK	Sápmi	(2017)	



	 39	

Dersom staten i samarbeid med Sametinget setter ned en kommisjon som 
dokumenterer fornorskingens konsekvenser, vil dette føre til forventninger om 
tiltak. Det er vanskelig å se hvilke nye forsoningstiltak det kan være aktuelt for 
staten å vurdere. SAMI vurderer det for øvrig som lite realistisk at det er rom for å 
opprette en kommisjon på det samepolitiske feltet nå, rett etter at det samiske 
språkutvalget har fremlagt sin rapport.160 

 

Dermed er det også her et tydelig ønske om oppreisning og forsoning i forhold til 

behandlingen av det samiske folket under fornorskingspolitikken. Hans Majestet Kong Harald 

ba om unnskyldning for overgrepene mot det samiske folket i 1997.161 Staten er derimot lite 

villig til å gjennomføre en utredning, gjøre tiltak for oppreisning eller å gi en offisiell 

beklagelse – knappe sytti år etter.162  

 

Allerede i 1609 ble samisk trolldomsutøvelse kriminalisert som følge av militærpolitiske 

tiltak.163 Kirken og staten var aktiv mot samisk religion videre gjennom 1700-tallet og 

gjennom fornorskningsperioden. Det har med andre ord vært et utfordrende liv for de samiske 

i Norge i flere hundre år, også før oppkomsten av den moderne staten vi har i dag. Hva vil en 

beklagelse fra myndighetene for trolldomsforfølgelsene, som pågikk over flere hundre år og 

for flere hundre år siden, bety for samene eller den generelle befolkningen i Norge? Kan 

staten og myndighetene overhode på ta seg å beklage? Lise Kvande og Nils Naastads bok Hva 

skal vi med historie? Historiedidaktikk i teori og praksis (2013) problematiserer dette slik: 

 
Når det gjelder storsamfunnets vilje til å «ta et oppgjør» med egne overgrep, er 
dette vel og bra og blir oppfattet som viktige kollektive handlinger. Samtidig kan 
det være grunn til å spørre om slike oppgjør og påfølgende kollektive 
unnskyldninger egentlig handler mer om Oss enn om dem vi unnskylder oss til. I 
så fall kan slike handlinger ha et snev av botsøvelse eller håndsrekning fra 
storsamfunnet ovenfra og ned. Oppgjørene bærer preg av å handle om hva Vi har 
gjort, ikke om hva De har opplevd. Slik står vi i fare for nok en gang å gjøre dem 
ikke bare til offer, men også til objekter i historiens gang – vi mislykkes igjen i å 
se dem som handlende aktører og subjekter.164 

 

 

																																																								
160	ibid.	
161	NRK	Sápmi	(2017)	
162	Kirken	har	heller	ikke	ytret	en	formell	beklagelse	i	saken.	
163	Alm	(2012)	s.	2	
164	Kvande,	Naastad	(2013)	s.	148	
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Graden av oppriktighet eller autentisitet i en beklagelse er også relevant. Dr Joseph Kimoga 

ved Makerer University har skrevet artikkelen «Analysing a political letter» for Journal of 

Pragmatics (2010).165 Han trekker frem uttrykket «remorseless apology», eller beklagelse 

uten anger, og knytter dette til politisk motiverte beklagelser med formål om vinning fremfor 

oppreisning og botferdighet. Dersom man ser på ordenes mening eller symbolikk vil det å 

angre være en følelse, basert på fornuft, moral og en følelse av skyld eller skam. Å beklage er 

en handling ut av sympati og forståelse som legger til grunn en følelse av anger. Erkjennelse 

av et faktum er ikke det samme som å vedkjenne seg ansvar for det.  

 

Det holder dermed ikke å si at noe var et mørkt kapittel og blåse på såret lenge etterpå. Et 

uttrykk av anger, i form av en beklagelse, utgjør en genuin unnskyldning bare dersom den 

identifiserer og anerkjenner den spesifikke krenkelsen eller forbrytelsen.166 Et eksempel gitt 

av Kimoga er forskjellen mellom «jeg beklager ditt tap» og «jeg beklager det tapet jeg har 

påført deg». Historiker Ottar Dahl mente at skyld og ansvar kun kunne knyttes til enkelt-

mennesker, til individuelle aktører og at man dermed ikke kan bebreide et kollektiv, som 

eksempelvis den norska befolkningen eller etterkommere av historiske gjerningsmenn, for 

overgrep.167 Knut Kjeldstadli, påpeker at man også må kunne snakke om strukturer og 

systemer som overgripere og gjør et eksempel av norsk politikk i nord.168 Han mener at man 

ikke må utelukke at dagens stat kan ha en rolle i ettervirkningene av overgrepene, selv om det 

er vanskelig å definere hvor langt man skal gå for å ilegge ansvar.169 «Og sjøl om en kan lure 

på hvor autentisk, sant, en representant for staten kan be om unnskyldning på vegne av dem 

som tidligere har begått overgrep (...), så syns talspersonene (...) å verdsette denne 

erkjennelsen» skriver Kjeldstadli.170    

 

Når det gjelder etterlysningen av beklagelser for trolldomsprosessene vil jeg ut i fra dette 

påstå at det ikke er riktig å ytre en offisiell beklagelse fra verken stat eller kirke. Hverken 

overgriper eller offer er til stede. Talspersonene er spesielt interesserte eller historikere – ikke 

pårørende. Beklagelsen vil ikke være oppriktig da ingen i dag føler skyld ovenfor handlinger 

og overbevisninger i det europeiske samfunnet for over 400 år siden. Dermed vil en offentlig 

beklagelse for trolldomsprosessene kunne oppfattes som et spill for galleriet og føre til 
																																																								
165	Kimoga	(2010)	s.	2181-2188	
166	Kimoga	(2010)	s.	2185	
167	Ottar	Dahl	gjengitt	i	Kjeldstadli	(2004)	s.	14	
168	Kjeldstadli	(2004)	s.14	
169	ibid.	
170	ibid.	Kjeldstadli	omtaler	overgrep	mot	taterne.		
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spørsmål om politisk vinning som motiverende faktor. Løsningen kan være å anerkjenne 

statens rolle i utviklingen av norsk kultur og dens økonomiske støtte til Nasjonale Turistveger 

og da Steilneset minnested.171 Minnestedet kan da anses som en symbolsk oppreisning og en 

annerkjennelse av fortiden.  

 

Et annet tema innenfor offentlig historiebruk er kategorisering. Bruk av historie til å skape en 

ide om «vi» – en identitet.172 Denne formen for historiebruk er ekskluderende. Den bygger på 

at noen står utenfor og er til sammenligning. Jeg kan eksempelvis ikke poengtere at flest 

kvinner ble brent under trolldomsprosessene uten å se på hvor mange menn som også ble det. 

Et annet problem med kategorisering oppstår ofte ved politisk historiebruk. Politisk 

historiebruk som identitetsskapende faktor er ikke like tydelig som historiebruk styrt av 

eksempelvis økonomiske interesser. Den meningsskapende aktiviteten skjer mellom linjene i 

språket og i handlingsmønsteret når det gjelder samfunnspolitiske mål. Like fult er 

identitetsskaping noe som berører samfunnet. «Vi» er representativt for hvordan det skilles 

mellom oss og dem; vinnere og tapere, majoritet og minoritet eller mellom god og ond. 

Normalen for «vi-et» vil ofte være det som karakteriserer det selv.173  

 

Reisningen av et minnested er en måte å kategorisere og skape et tydelig skille mellom oss og  

dem, mellom nåtiden og fortiden. Minnesteder kan representere et ønske om å forstå 

kulturelle ulikheter eller utfordringer på bakgrunn av at de representerer endringer eller 

viktige skiller i samfunnsutviklingen. Budskapet eller formålet til et minnested, utover det 

konkrete minnebehovet, kommer ikke nødvendigvis frem av selve bygningen, kunsten eller 

plaketten. Det synliggjøres av bruken av minnestedet. 

 

Politisk historiebruk som kategoriserende faktor ved Steilneset minnested er vanskelig å 

fortolke på bakgrunn av strategier og budsjetter. Det forekommer ingen tydelig form for aktiv 

lokal eller nasjonal ny-identitetsbygging utover et ønske å formidle den eksisterende ideen om 

en lokal identitet med europeisk tilknytning. Politisk initiativ eller støtte til et minnested vil 

likefult medføre kategorisering. Steilneset minnested gir flere mulige dualistiske kategorier: 

																																																								
171	På	oppdrag	fra	Regjeringen	og	Stortinget,	under	ansvar	av	Statens	vegvesen,	skulle		
						flere	av	veistrekningene	i	Norge	utvikles	til	turistattraksjoner.	På	bakgrunn	av	forslag	fra	kommuner,	
						fylkeskommuner	og	reiselivsorganisasjoner	ble	det	valgt	ut	18	veistrekninger	hvor	det	til	sammen,	
						over	tid,	skal	investeres	3,5	milliarder	kroner,	hvorav	3	milliarder	kommer	fra			
						Samferdselsdepartementet.	 	
172	Kvande,	Naastad	(2013)	s.	142	
173	Kvande,	Naastad	(2013)	s.	142	
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den tiltalte og den dømmende, folk og stat, god og ond, forholdet mellom samer og nordmenn 

og ikke minst mellom oss og dem. Trolldomsprosessene i Finnmark dømte i overvekt norske 

kvinner, men samene er også blant de som minnes på Steilneset. Over en lang periode helt 

opp til 1950-årene, da fornorskingspolitikken avtok, ble samene undertrykt og gjort nærmest 

historieløse. Deres kultur, språk og religion ble ødelagt under oppbygningen av det moderne 

norske statsapparatet. Dermed skaper minnestedet et «vi» som ignorerer skillet mellom 

etnisitetene som ellers i historien står veldig sterkt. Det tar en periode av norsk og samisk 

overgrepshistorie ut av det store historie-bildet og presenterer det som oss mot dem.  

 

Dersom man ser på politikk som en refleksjon av samfunnet, må dette også handle om 

hvordan de nye kategoriene av «vi» skrives inn i historien. Dersom minnestedet er en 

refleksjon av politisk vilje til å anerkjenne og beklage overgrepene, jamfør diskusjonen om 

minnestedets symbolske egenskaper, er det viktig å se på hvem det egentlig handler om.174 

Dersom vi ser at minnestedet handler mer om oss enn om ofrene og handlingene utført mot 

dem, har de blitt gjort til offer på nytt.175 De blir da brukt som et middel for å vise at «vi» har 

lært og at «vi» er stilt over slike handlinger. Minnestedet blir i effekt en form for 

moralrelativistisk pekefinger. 

 

John Ødemark kommenterer i sin artikkel «Cultural Difference and Development in the 

Mirror if Witchcraft, The cultural Policy of Display at Steilneset Memorial» i Nordisk 

kulturpolitisk tidsskrift (2017), at Steilneset representerer en «Manichean» historie om god 

mot ond. 176  Han mener minnestedet gjentar den samme holdningen som lå bak 

trolldomsforfølgelsene og dermed sletter de kulturelle forskjellene mot fortiden, og at det 

dermed ignorerer den historiske subjektiviteten til de minnede.177 Han argumenterer for at 

minnestedet er en svak modell for å forstå samtidens bekymringer ovenfor 

menneskerettigheter og kulturelle forskjeller.  

 

På bakgrunn av arbeidet som er utført i forbindelse med gjennomføringen av dette prosjektet, 

er jeg på dette punktet  enig med Ødemark: Minnestedet handler mer om oss som enn om dem 

– de minnede. Det er vi som minnes, som ønsker å lære av fortiden, som søker internasjonal 

																																																								
174	Kvande,	Naastad	(2013)	s.	148	
175	ibid.	
176	Ødemark	(2014)	s.	187	Manichean;	filosofi	etter	Manichianismen	–	en	gammel	religion	hvor	alt	handlet		
						om	god	mot	ond,	lys	og	mørke	eller	kjærlighet	og	hat.	Et	sort/hvit	verdensbilde.		
177	Ødemark	(2014)		.s	188	
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oppmerksomhet og som ønsker å vekke til live deler av negativ historie i håp om å øke et 

områdets kommersielle potensiale. Vi bruker historien til å peke på andre kulturer som 

gjenspeiler vår fortid. Men, er ikke det en forutsetning for et minnested? Om ikke vi minnes 

så fins det jo ikke et minne og dermed heller ingen fortid eller historie.  Kildene og historien 

har til dels falt offer for en form for historiebruk som gjør blind for subjektene bak den 

historiske heksefiguren og nyansene i samfunnet de levde i. Vi blir kun presentert for 

«offeret». Dette skaper en forvrengt, sort/hvitt forståelse av fortiden og reflekterer ikke de 

faktiske forholdene som utspilte seg under trolldomsprosessene. Vår minnekultur, representert 

ved minnestedet, tillater en tolkning av det historiske elementet som medfører at vi dømmer 

de som, i sin tid, dømte og fryktet trolldom Vi gjør da akkurat det som minnestedet skal, i 

overført betydning, advare oss mot å gjøre. Dermed kan man argumentere for at vår kultur 

ikke har «kommet lengre» enn de omtalte kulturene for over 400 år siden.  

 

Nasjonale turistveger, som er ansvarlige for prosjektet på Steilneset, hadde oppstart allerede i 

1993 da vei og reiseliv ble en av Stortingets satsningsområder.178 Dette har over tid medført at 

flere aktører nå bruker trolldomshistorien på bakgrunn av politisk handling. Reiselivs-

næringen, som er en av verdens største næringer, er en viktig aktør i offentlig historiebruk.179 

En nasjonal reiselivskonferanse, under tittelen «Den lange reisen», ble avholdt i Vardø i 

august 2014. NHO Reiseliv, Finnmark Fylkeskommune og Statens vegvesen stod for den 

offisielle invitasjonen. Konferansen omhandlet trolldom, demokrati, turistveger og markerte 

flere jubileer: 400 år siden starten på trolldomsprosessene i Finnmark, 200 år siden 

Grunnloven, 150 år siden Statens vegvesen ble en etat, 150 år siden enslige kvinner over 25 

fikk full myndighet, 100 år siden eget veikontor i Finnmark, 20 år siden starten på Nasjonale 

turistveger og 3 år siden monumentet i Vardø ble åpnet. Programmet inneholdt flere foredrag 

og ekskursjoner over den to dager lange konferansen. Deriblant omfattet det befaring på deler 

av Nasjonal turistveg i Varanger og omvisning på Steilneset. NHO Reiseliv skrev på sine 

nettsider at de håpet konferansen ville skape mer interesse for Finnmark som reiselivs-

destinasjon.180  

 

 

																																																								
178	Nasjonale	Turistveger	(2016)	s.	2	
179	Bøe,	Knutsen	(3013)	s.	81	
180	Reiselivskunnskap	(2014)		
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Dette var ikke den første trolldomsrelaterte konferansen avholdt i Vardø. En historiefaglig 

konferanse med samtidsperspektiv ble holdt i 2004. Året etter var samisk sjamanisme og 

kjønnsperspektivet i hekseprosessene satt i fokus. I 2006 omhandlet konferansen trolldoms-

prosessene i Finnmark i Europeisk sammenheng. «The Midnight Sun Witchcraft Conference» 

ble avholdt i 2007 med representanter fra ulike universiteter i Norden, USA, Storbritannia og 

Finland. Konferansen ble båret frem av ønsket om å vise frem Vardøs historie i sammenheng 

med en felles europeisk fortid. 181  Disse konferansene viser aktørenes bruk av Vardøs 

trolldomshistoriske fortid og deres evne til å utnytte temaet i ulike sammenhenger. 

 

Vitenskapelig forskning er delvis styrt av politiske interesser og kultur. Aktualiteten til et 

forskningsfelt oppstår gjerne i sammenheng med kulturelle og politiske strømninger. 

Eksempelvis fikk trolldomsforskningen en kraftig oppblomstring på 1970-tallet, i likhet med 

kvinneforskning og kjønnshistorie. Professor Anne Eriksen ved Universitetet i Oslo beskriver 

det slik i boken Historie, minne og myte (1999): 

 

Når forskningen setter søkelys på et fenomen, når den beskriver og undersøker 
sammenhenger og strukturer, gir dette ikke bare kunnskap om fenomenet som 
sådant. Til en viss grad betyr det også en styrkning og en synliggjøring av det 
feltet som undersøkes. (…) Forskningen har også et politisk mål, den skal 
synliggjøre bestemte forhold, og gjennom det også endre og bedre dem.182   

 

Dersom et tema ikke får oppmerksomhet, hverken av forskere, politikere eller i kulturelle 

sammenhenger, kan det oppfattes som at det ikke eksisterer samfunnsbehov for forbedring 

eller endring av forholdene. Steilneset minnested, kan i lys av dette, sees på som et direkte 

resultat av samfunnets politiske og kulturelle utvikling over tid. Det er en anerkjennelse av 

problematiske forhold i samtiden og fortiden som dermed blir formidlet med politiske mål.  

 

Et minnested er ikke bare avhengig av et ønske om å minnes, men også av viljen til å 

investere.183 Steilneset minnested fikk medieomtale underveis da prosjektets budsjett sprakk 

igjen og igjen. Fra et anslag på 16 millioner kroner til en sum på over 69 millioner før 

ferdigstillelsen i 2011.184 Regjeringens statsbudsjett for 2011 muliggjorde ferdigstillelsen av 

																																																								
181	Balsvik	(2012)	s.	43	
182	Eriksen	(1999)	s.	10		
183		Se	kapittel	1;	Nora	og	Halbwachs.	
184	Stavseth	(2010)	
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Steilneset minnested da det ble tilført 120 millioner til Nasjonale turistveger.185 Dette ligger 

langt fra holdningen vist i avslaget fra Justisdepartementet i 2003, som ble omtalt 

innledningsvis i kapittelet. Økonomi, bærekraft og verdiskapning har i senere tid vært en stor 

del av regjeringens aktive politikk overfor reiselivsnæringen.  

 

Nærings- og handelsdepartementet samarbeider med reiselivsnæringen om en strategi og 

reiselivspolitikk som de ønsker skal ta del i den internasjonale veksten i næringen. Under 

tittelen Destinasjon Norge har denne strategien gitte formål, hvorav ett er å få «flere unike og 

kvalitativt gode opplevelser som tiltrekker seg flere gjester med høy betalingsvillighet.»186 

Rapporten til Destinasjon Norge i 2012 viser vilje til å kommersialisere kultur og historie på 

bakgrunn av næringspolitiske motiver: 

 
Målet må være å bruke vår unike natur og kultur til nyskaping og 
produktutvikling slik at vi skaper reiselivstilbud som oppnår høy pris i et nasjonalt 
og internasjonalt marked. (…) Samtidig kan det offentlige bidra, blant annet 
gjennom støtte til innovasjon og kunnskapsbygging, samarbeid og 
nettverksutveksling, nye markedsmuligheter og effektiv profilering.187 

 

Dette handler om å selge Norge ved å tilby opplevelsesbasert turisme.188 Ved å gjøre fortiden 

til en del av norsk kultur kan reiselivsnæringen tilby opplevelser turistene ikke får andre 

steder i verden. En unik merkevare skapes til dels på bekostning av formidlingen av nyansert 

historie. Kanskje også til tross for hva som er å regne som god eller moralsk historiebruk, 

siden det skaper en ettertraktet økonomisk gevinst for samfunnet? Kommersialisering er en 

sterk del av offentlig og politisk historiebruk, samtidig som økonomisk gevinst er et 

uunngåelig biprodukt av den offentlige historiebruken. Kommersiell historiebruk kommer vi 

tilbake til i et senere kapittel. 

 

 

 

 

 

 

																																																								
185	Statens	vegvesen	(2010)	
186	Regjeringen	(2012)	s.	26	
187	ibid.	
188	Bøe,	Knutsen	(2013)	s.88	
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Vardø	Museum		
Museer representerer flere av temaene som blir belyst i denne oppgaven. De er aktører som 

fremmer kulturell så vel som politisk og kommersiell historiebruk. Som representant for 

historiekultur og lokalhistorisk identitet har museene en viktig rolle i historieformidlingen 

både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Museene tar vare på kulturminner i form av autentiske 

gjenstander som presenteres i kontekst til den fortiden som formidles.189 De forteller også 

mye om samfunnet de reflekterer: Museenes pragmatiske rolle er at de sier noe hva som anses 

som kulturarv i et samfunn; om hva som anses som meningsfullt og viktig å ta vare på. 

Vitenskapelig kan museene reflektere hva som har vært og hva som er betydningsfullt for 

identitetsutviklingen. Deres normative rolle er å belyse deler av fortiden slik at den kan være 

til fortjeneste for fremtiden.190 En av utfordringene museer ofte møter ligger i å finne balansen 

mellom fire hovedelementer: læringskultur, opplevelses-kultur, publikums- og samlings-

orientering.191 Museer har sine røtter i samlings-orientering, men for å oppnå størst mulig 

besøkspotensiale er ikke det tilstrekkelig når valutaen er underholdning. Å skape en ny 

utstilling, krever nøye planlegging og stødig gjennomføring. Enda mer gjelder det en 

utstilling basert på flere hundre år gammel negativ historie satt i kontekst med samtiden, og 

presentert gjennom ny teknologi i tråd med minnepolitikk og reiselivsnæringen. 

 

Ved å belyse samtidens menneskerettslige bekymringer og pågående forfølgelser sammen 

med formidlingen av de historiske trolldomsprosessene i Finnmark i en egen utstilling, 

oppretter Vardø Museum en forbindelse mellom fortiden og samtiden som vi ikke finner ved 

Steilneset minnested. 192 Like fult er ikke denne utstillingen en del av det fysiske minnestedet. 

Dermed må man besøke både minnestedet og utstillingen for å oppnå det ønskede målet. 

Dersom det opprettes en digital formidlingsplattform, som kan henvises til ved minnestedet 

eller som dukker opp ved eventuelle informasjonssøk i forbindelse med besøk til Vardø, kan 

det tenkes at minnestedets dimensjoner og utstrekning utvides for de besøkende.  

 

Varanger museum ble etablert i 2006 og eies av Sør-Varanger, Vadsø og Vardø kommune. 

Det består av tre avdelinger; Vardø Museum, Sør-Varanger Museum og Vadsø Museum. 

Vardø Museum ble etablert i 1894 som et rent naturhistorisk museum, men har i dag 

																																																								
189	Aronsson	(2004)	s.	193	
190	Aronsson	(2004)	s.	171	
191	Aronsson	(2004)	s.	165	
192	Kulturrådet	(2011)	
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pomorhistorie, partisanhistorie, byhistorie og trolldomsprosessene på 1600-tallet som sine 

hovedfelt.193 Museet var en del av utviklingen av Steilneset minnested og har formidlings-

ansvar for monumentet. De presenterer museets mål med formidlingen av minnestedet slik på 

sine nettsider: 

 
Museets mål er å gi lokalbefolkningen og besøkende en helhetlig tilnærming til 
trolldomsprosessene gjennom kunst, arkitektur, og en utstilling hvor stemmene til 
ofrene høres. Samtidig som man belyser museets samfunnsrolle i dag, gjennom å 
vise til menneskerettighetsutfordringer som gjenspeiler rettspraksisen i de 
historiske trolldomsprosessene.194 

 
Dette kommer også frem i en søknad sendt av Varanger Museum avdeling Vardø, ved 

institusjonsleder Monica Dal, til Kulturrådet i 2011.195 Prosjektbeskrivelsen belyser hva 

museet som aktør ved Steilneset minnested, ønsker å gjennomføre og hvilke muligheter de ser 

for formidling og historiebruk. Formidlingsplanen omfatter både monumentet, installasjonen, 

litteraturen og forskningen. Den inneholder blant annet et digitalt formidlingsprosjekt som 

gjennom en nettside for minnestedet skal tilgjengeliggjøre de historiske dokumentene fra 

trolldomsprosessene.  

 

En ny utstilling på Vardø museum som knytter sammen fortiden med samtiden og 

monumentet med forskningsdokumentasjon, omtales også i samme formidlings-plan. Museets 

samarbeidspartnere kommer også frem av søknaden; forskningsmiljøet på Universitetet i 

Tromsø, NTNU og University of Lancaster, Finnmark fylkeskommune, Nasjonale 

Turistveger, kontor for voldsoffererstatning i Vardø og Vardøhus festning. I tillegg trekker de 

frem deltagelse i menneskerettsnettverk som Witchcraft and Human Rights Nettwork og 

Unesco. Menneskerettigheter er i fokus når Vardø museum skal aktualisere 

trolldomsprosessene. De trekker spesielt frem bruken av tortur under trolldomsprosessene for 

å fremkalle tilståelser.196 Ved å knytte dette til alt fra hendelser som skjedde under Stalin til 

Guantánamo Bay, ønsker de å sette fokus på overgrep og maktmisbruk i regi av stat og 

myndigheter.197 

 

																																																								
193	Varanger	Museum	(2017)	
194	Varanger	Museum	(2017)	
195	Kulturrådet	(2011)	
196	Skarstein	og	Rees	(2014)	s.	119	
197	Skarstein	og	Rees	(2014)	s.	119	
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Vardø Museum har utviklet et undervisningsopplegg som tar utgangspunkt i lokalhistorien 

knyttet til Steilneset minnested. Dramapedagogikk, filosofi og kunstpedagogikk er blant 

verktøyene som skal ta elevene tilbake til Vardø på 1600-tallet. Målet med 

undervisningsopplegget er å vise kompleksiteten i trolldomsforfølgelsene og trekke linjer til 

forfølgelser som pågår i samtiden.198 Dette skal vi se nærmere på i kapittelets del 2 som 

omhandler skolen og skoleprosjektet.  

 

Museet samarbeider med turoperatører for å promotere Vardø og Steilneset minnested, siden 

de anser det som et viktig fokuspunkt for å tiltrekke seg internasjonale turister.199 De vurderer 

å ta i bruk digitale medier og utvikle en egen app – et digitalt program for smart telefon eller 

nettbrett, som skal gi besøkende tilgang til kart, videoer, historier, bilder og informasjon som 

skal formidle kulturell variasjon i regionen hvor Steilneset minnested ligger.200  

 

Media	
Vi lever i en post-litterær verden hvor teknologi og moderne media er folks første og største 

kilde til informasjon. Historie på film, i tv, på nett og i media preger det kollektive minnet 

mer enn bøker, artikler og akademia. Turister som kommer med Hurtigruten til Vardø står 

klar med nettbrett og smarttelefoner før de trer i land. De har søkt frem informasjonen de 

ønsker fra kildene de er vant til å bruke. Etter besøket legger de ut blogg-innlegg, poster 

filmer på YouTube og Instagram. De bruker Twitter, Tripp Advisor, gir omtaler og skriver i 

kommentarfelt. Det oppstår et hav av dokumentasjon, informasjon og meninger. I spennet fra 

opplysning til underholdning spiller historiebruken i media en stor rolle i samfunnet. Media i 

sine ulike former er både offentlige, kulturelle, politiske og kommersielle. Brukt for å skape 

reaksjoner og vekke følelser, spres opplevelsene ut til verden på et øyeblikk.  

 

Medias rolle som aktør for historiebruk handler først og fremst om utstrekning, men også om 

bekreftelse. Når eksempelvis et nytt minnested får oppmerksomhet i pressen eller lignende, 

kan man argumentere for at den immaterielle dimensjon vokser langt ut over den materielle. 

Det er ikke lengre bare de besøkende som er fysisk til stede som får oppleve minnestedet. 

Fravær av medias interesse spiller også en rolle. Temaene de velger å skrive om representerer 

antagelser om hva som interesserer samfunnet. Skulle publisiteten omkring et tema være 
																																																								
198	Varanger	Museum	(2017)		
199	Skarstein	og	Rees	(2014)	s.	121	
200	ibid.	
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nærmest ikke-eksisterende kan det tolkes som en kollektiv forståelse av at noe er uten 

relevans eller verdi for mottagerne. Et eksempel på dette oppstod i forbindelse med et annet 

trolldomsrelatert minnestedene i Norge: heksesteinen i Nordnesparken i Bergen. Den var det 

første nasjonale monumentet for de dømte under hekseforfølgelsene i Norge. Bautaen ble reist 

i 2002, bare noen få år før planleggingen av minnestedet i Vardø startet. Kort tid etter at 

Heksesteinen ble avduket la lederen i reisningskomiteen, professor Arnljot Strømme 

Svendsen, inn en artikkel på Dagbladet.no/kultur hvor han kritiserte media og myndigheter: 

 
Rettsmyndigheter og media brydde seg lite da det første nasjonale monumentet 
over hekseofrene ble avduket 26. juni i år. Det var landets våkne samvittighet og 
vaktpost for rettssikkerhet, professor dr.juris. Carl August Fleischer, som foretok 
avdukingen og holdt en viktig tale. Ingen avis gjengav talen hans eller refererte 
innholdet. Statsmakter og media som ellers har det travelt med å bedyre sin 
interesse og forankring i et verdisyn og iver for rettferdighet, neglisjerte 
begivenheten. Det påberopte verdisyn følges ikke opp når konkrete og klare 
begivenheter byr seg - som nå. [Fortsetter] 

 
Heller ikke Bergen by hvor ugjerningen mot Anne Pedersdotter og flere andre fant 
sted og som har bragt skam over byen, viste synderlig interesse for tiltaket med å 
reise bålofrene et minnesmerke. Derfor vil mange oppfatte bautaen som en 
skampæl over våre passive myndigheter.201  

 

Bergens Tidende publiserte en artikkel og en kronikk i forbindelsen med avdukingen av 

Heksesteinen. Artikkelen åpner med å nevne; «urettmessig straffeforfølgelse i nåtid og 

framtid».202 Videre siterer den Svendsen angående mangelfull rehabilitering fra regjeringen 

og Høyesterett, og påpeker at både paven i Roma og en delstat i USA har kommet med 

beklagelser «over tilsvarende justismord».203 Jusprofessor Carl August Fleischers foredrag 

blir nevnt og sitert. Daværende Bergensordfører Kristian Helland (KrF) blir også sitert. 

Avisen snakket også med en 13. generasjons etterkommer etter trolldomsdømte Anne 

Pedersdotter. 

 

Professor Svendsens frustrasjon over manglende mediadekning av prosjektet i Bergen, kan 

godt illustreres med et søk på nettstedet Google: «Heksesteinen Bergen» medfører 1770 treff i 

søkemotoren mot «Steilneset minnested» på 6460 treff. «Steilneset memorial» oppnår hele 47 

																																																								
201	Svendsen	(2002)	
202	Bergens	Tidende	(2002)	
203	ibid.	
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200 søketreff.204  Til sammenligning med Heksesteinen i Bergen har Steilneset minnested fått 

oppmerksomhet internasjonalt siden oppstarten av prosjektet. Åpningen av minnestedet 

foregikk med verdenspressen og lokale myndigheter til stede, kongelig deltagelse og stor 

oppslutning blandt innbyggeren i Vardø-området.205Gjennomføringen av prosjektet i Vardø 

fikk økonomisk støtte og oppmerksomhet fra myndigheter og regjering. Historien og minnet 

som «Heksesteinen» og «Heksemonumentet» representerer er det samme, men Steilneset 

minnesteds utstrekning er langt større enn den til monumentet i Bergen. Dette kommer trolig 

som følge av elementene ved minnestedet i Vardø: en kombinasjon av synlig historie, kunst 

og arkitektur i motsetning til en stein-bauta med påskriften «Heksesteinen – 350 bålofre for 

justismord 1550-1700».  

 

Et annet eksempel på historiebruk i media er Ved Djevelens Rike, en norsk dokumentar om 

reisningen av monumentet i Vardø.206 Produsert av Pandora Film i 2010 for NRK, ble den 

sendt første gang på NRK1 27. juni 2013. Den omhandler reisningen av monumentet i Vardø. 

Den 29 minutter lange dokumentaren åpner med dramatisk historieformidling og knytter 

lokalhistorien fra Vardø sammen med en større europeisk sammenheng. Den historiske tråden 

går gjennom hele filmen og tar utgangspunkt i rettsdokumentene fra Finnmark på 1600-tallet. 

De blir presentert av professor Liv H. Willumsen i intervju med dokumentarfilmskaper Lars 

Petter Gallefoss. Svein Rønning, kurator for Nasjonale Turistveger, forteller om prosjektet. I 

løpet av dokumentaren kommer det frem at det var kunstneren Louise Bourgeois som fikk 

foreslå arkitekt for prosjektet, og at hennes liste kun bestod av Peter Zumthor. Aktørenes 

engasjement settes direkte i tilknytning til det historiske elementet minnestedet formidler. 

Dokumentaren avslutter ved åpningen av minnestedet og bilder av det ferdige monumentet. 

Ved djevelens rike gjør seerne til observatører under utviklingen og ferdigstillingen av 

Steilneset minnested. Blandingen av historiske kilder og fortellinger med samtidshistorie gir 

en refleksiv virkning.207 Minnestedet sees i sammenheng med både fortiden og samtiden, og 

hver av disse reflekterer tilbake til den andre.  

 

 

																																																								
204	Google	(2017)	
205	NRK	Troms	(2011)	
206	NRK	Tv	(2013)	
207	Ikke	til	forveksling	med	refleksive	modus,	filmvitenskapelig	begrep	som	innebærer	å	kritisere	egen		
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Rekkevidden av visuelle media, som aktør innen historiebruk og formidling, er stor. For å 

parafrasere professor Robert A. Rosenstone, er bruk av visuelle media et uunngåelig resultat 

av ønsket om å uttrykke relasjon til fortiden og nå ut til samtidens sensibilitet via moderne 

uttrykksformer.208 Rosenstone har skrevet boken History on film/Film on History (2012) hvor 

han definerer dokumentarfilmen som et eget uttrykk for historisk forståelse.209 De tar for seg 

store tema gjennom opplevelsene til en liten gruppe og har som formål å oppnå emosjonelle 

reaksjoner via lyd, bilde, språk. Bildene er som oftest innsamlet fra museum og arkiver. 

Intervjuer, gjerne med professorer i historie, brukes for å gi en breiere forståelse av fortiden. 

Dokumentarfilmer når ut til et potensielt stort publikum og gir dem direkte tilgang til historien 

som formidles. Interessen for trolldom, magi og mystikk er stor. Ellen Alm, førstebibliotekar 

ved NTNU og trolldomsforsker, skrev i Historisk tidsskrift 01/2003; at mye av dette kommer 

av filmer som Ringenes herre og Harry Potter og tv-serier med vampyrer og hekser.210 Rune 

B. Hagen sekunderer Alms antagelser i sin populærvitenskapelige bok Hekser fra forfølgelse 

til fortryllelse (20003): 

 

Bøker, filmer og en rekke andre produkter om magi, spådomskunst og trollfolk er 
i dag bestselgere og utgjør en klar trend. Heksenes verden er i vår tid blitt svært så 
mangfoldig. Figuren dukker opp overalt og kan sies å ha en universell appell i 
sentrale deler av underholdningsbildet og kulturindustrien. I den moderne utgaven 
er det lite igjen av den forfulgte historiske skikkelsen. Bilder av hekser og 
trollmenn er i mange tilfeller så forskjellig fra heksejaktens tidsalder at det blir 
nødvendig å minne om at heksene faktisk har en brutal fortid.211    

 

Legg merke til at dette utgis i 2003, samme år som initiativet til et minnested for de 

trolldomsdømte tas av den lokale komiteen i Vardø. Å lese en direkte sammenheng vil være 

fullstendig spekulativt, men den kulturelle tendensen er likevel synlig: Behovet for å minnes 

har blitt sterkere, og tidligere reiste monument er ikke lenger ansett som tilstrekkelige.  

 

Innledningsvis påstod jeg at vi lever i en post-litterær verden og at historie på film, i tv, på 

nett og i media preger det kollektive minnet mer enn bøker, artikler og akademia.  Her spiller 

populærkulturen en stor rolle med sin form for underholdende historiebruk. Populærkultur 

																																																								
208	Rosenstone	(2012)	s.	4	
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kan knyttes til det kollektive minnet og kulturindustrien.212 Den bidrar til å opprettholde 

myter og til å forme virkelighetsoppfatninger. Film, tv og andre medier kan fungere som både 

«tidsmaskin» og «drømmeland», men den kan også reflektere og påvirke samfunnets historie-

forståelse. Et eksempel er en scene i filmen Monthy Python and the Holy Grail, der en horde 

av bønder vil brenne en kvinne som de påstår er en heks:213 

 

- We have found a witch, may we burn her?  
- How do you known she is a witch?  
- She looks like one! 

 

Heksescenen er full av historiske referanser, men den er også en kritikk av historien og 

samfunnet. Ikke bare samfunnet som trodde på og brente hekser, men også samtidens 

samfunn. Ved å fremstille fortidens overbevisninger og handlinger som banale og 

humoristiske, viser den også vår holdning til fortiden. Det er lettere for oss å etterrasjonalisere 

manglende utvikling, vitenskapelig kunnskap eller moral, enn det er å sette oss inn i og forstå 

handlingene utført under trolldomsprosessene.  

 

Den populærkulturelle heksefigurens klassiske bilde er  av en kvinne med spiss hatt, sorte 

klær og krokete nese som flyr på en sopelime. Gjerne med en tilhørende svart katt eller gryte. 

Figuren er så almen at det ikke er behov for å illustrere den. Jeg kan med stor sikkerhet si at 

uansett hvem som leser dette, vil en eller annen utgave av den være kjent. Drøftingen i neste 

kapittel vil vise at denne populærkulturelle forestillingen om hvordan en heks ser ut går igjen i 

samtidig historieforståelse, og at den eneste måten å endre disse mytiske forestillingenes plass 

i samfunnet er å tilføre mer historisk kunnskap.    

																																																								
212	Rosenørn,	Rasmussen	(2013)	s.	5-12	
213	You	Tube	(2017)	
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4. Offentlig	historiebruk	del	2	–	Utdanning	
Dette kapittelet vil konsentrere seg om historiebruk i skolen og historiebruk med pedagogisk 

formål. En PhD-avhandling som ble levert i 2011 av Hadi Lie med utgangspunkt i 

Barnekonvensjonen, reiser spørsmål om bruk av historiefaget til å formidle norsk 

overgrepshistorie.214 Avhandlingen avdekket mangelfull undervisning i forhold til samisk 

historie både i utdanning av lærere og i undervisning. Om et resultat av avhandlingen sier Lie: 

 

Undersøkelsen viser klart at Barnekonvensjonens bestemmelser i svært liten grad 
har vært retningsgivende for nasjonale opplæringsmål og praksis. Kunnskaps-
departementet har ikke utredet hva det folkerettslige formålet med opplæring, som 
følger av Barnekonvensjon eller andre konvensjoner, skal ha å si for opplæringen 
av barn i Norge. Helt opplagte opplæringsmål er ikke med i læreplanen. 
Eksempelvis skal norsk historie gjennomgående presenteres på en positiv, 
oppbyggende måte, men det medfører at regjeringens 112 år lange fornorskings-
politikk av samene og kvenene ikke nevnes.215 

 

Som offentlig utdanningsorgan er skoleverket det norske samfunnets viktigste historie-

formidler. Historieundervisningen i Norge har siden 1990-tallet omhandlet utviklingen av 

elevenes «historiebevissthet» og «historisk tenkning». 216  Man har beveget seg fra den 

pedagogiske metoden som handlet om å pugge og reprodusere mot det å oppnå en forståelse 

av fortiden til gevinst for samtiden og fremtiden. Det kommer tydelig frem i dette utdraget fra 

Utdanningsdirektoratets læreplan i historie: 

 
Historiefaget skal bidra til økt forståelse av sammenhenger mellom fortid, nåtid 
og framtid og gi innsikt i menneskers tanker, liv og handlinger i ulike tidsepoker 
og kulturer. Historiebevissthet gir grunnlag for refleksjon over egne verdivalg. 
(…) Historiefaget skal bidra til å øke forståelsen for at alle samfunn representerer 
verdier og holdninger som er resultater av historiske prosesser. Det skal fremme 
toleranse, gjensidig respekt og forståelse for menneskerettighetene. Historiefaget 
skal gi innsikt i demokratiets betydning for vårt samfunn, og bidra til bevissthet 
omkring globale utfordringer. Faget skal stimulere til engasjement og aktiv 
deltakelse i samfunnslivet ved å utvikle evnen til kritisk, analytisk og kreativ 
tenkning. Historiefaget kan ha stor betydning for hvordan individet forstår og 
oppfatter seg selv og samfunnet, og for hvordan den enkelte skaper sin identitet og 
tilhørighet med andre.217  

																																																								
214	UiO,	Det	juridiske	fakultet	(2010)	
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Utdanningen skal legge grunnlaget for elevenes fremtidige plass i samfunnet. Historiefaget 

kan fungere demokratioppdragende ved at det tilfører kunnskap som er nødvendig for at 

elevene skal bli gode samfunnsborgere:218Evne til kildekritikk, historiebevissthet, perspektiv-

rikdom, konsekvensforståelse og identifikasjon er noen av de ulike egenskapene som kan 

konkretiseres.219 Indirekte kan det bidra til utvikling av moral, etikk og empati. Dersom det 

stemmer, som Lie sier, at norsk historie gjennomgående presenteres på en positiv og 

oppbyggende måte, kan det forklare hvorfor heller ikke trolldomsprosessene er en del av 

læreplanen eller historiebøkene i grunnskolen.220 Dersom overgrepshistorie ignoreres i skolen 

kan man heller ikke forvente at samfunnet har forståelse for de involverte: 

  

Det krever at vi ikke demoniserer overgriperne eller avskriver dem som gale, 
forkvaklede, født onde eller med andre merkelapper, fordi slike merkelapper 
fraskriver oss ansvaret for å forstå at også overgriperne er født og oppvokst som 
mennesker, som deg og meg. (...) Forståelse er ikke det samme som tilgivelse. 
Derimot er forståelse en forutsetning for å kunne lære av historien: man lærer som 
regel mindre av å forstå de maktesløse ofrene.221 

 

Innholdet i lærebøkene og lærerne styres blant annet av reformer, læreplaner og skolens 

overordnede prosjekter, men også av egeninteresse og til dels elevenes innspill eller ønsker. 

En annen påvirkende faktor vil være skolens geografiske plassering. Obligatoriske 

hovedemner i det historiske lærestoffet kan åpne for lokal tilpasning. For eksempel vil det 

være helt naturlig for skoler i Vardø og omegn å besøke Steilneset minnested, men desto 

lengre unna de lokalhistoriske interessene man kommer vil færre skoler legge turen til Vardø. 

Formidling av trolldomsprosessene i Norge vil derfor også varierer på samme grunnlag. 

Dersom det ikke foreligger lokalhistoriske eller spesielle interesser hos formidlerne, vil ikke 

elever trolig lære om prosessene overhode. Ifølge Ketil Knutsen, historiker ved Universitetet i 

Stavanger, har lokalhistorie også en rolle å spille i utviklingen av demokratisk kompetanse:  

 
Lokalhistorie er en sentral del av demokratisk kompetanse fordi den bidrar til å 
skape fellesskapet demokratiet bygger på og fordi den kommuniserer lærdommer 
om hvordan demokratiet håndteres i praksis.4 Det er vanskelig å tenke seg ulike 
lokalsamfunn uten grupper av mennesker med et felles forhold til fortiden. 
[Fortsetter:] 

																																																								
218	Kvande,	Naastad	(2013)	s.	107	
219	Kvande,	Naastad	(2013)	s.	108-109	
220	Lærerne	ved	Vardø	Barne-	og	ungdomsskole	bekrefter	at	trolldomsprosesser	kun	blir	del	av	en	lokal	
						læreplan	dersom	faglærernes	tar	initiativ	til	det.	
221	Kvande,	Naastad	(2013)	s.	113	
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For at mennesker skal kunne løse felles utfordringer og ha tilstrekkelig tillit til 
hverandre, trenger de felles erfaringer de kan dra lærdom fra. Lokalhistorie er full 
av hendelser og handlinger som tematiserer rasisme, likestilling, valgdeltagelse, 
frihet, sosial engasjement, konflikt og samarbeid. Det handler mye om hvordan 
makt, avmakt, goder og byrder har vært fordelt og hvordan vi forholder oss til 
hverandre.222  

 

En av de tiltenkte funksjonene til Steilneset minnested, som jeg har snakket om tidligere, er 

som utgangspunkt å gi lærdom – vi skal lære noe av fortiden. Ved å få kjennskap til egen 

fortid og vende blikket ut i verden vil man kunne oppdage at trolldomsprosesser og andre 

former for forfølgelser fremdeles foregår. Uavhengig av om hendelsene er historisk knyttet til 

hverandre vil man settes i posisjon som tilskuer til andres urett. Dersom man da ikke har evne 

til empati eller refleksjon, vil man uansett ikke bry seg. Historiefaget har dermed potensiale til 

å overføre en person fra rollen som tilskuer til en som tar preventive tiltak, direkte eller 

indirekte, på bakgrunn av forståelse for de historiske hendelsene.    

 

Pedagogisk historiebruk viser hva som er overførbart mellom fortid og samtid. Historien blir 

da et verktøy man plukker deler ut av for å bruke dem til å tjene nåtiden eller fremtiden.223 

Historiebruk i undervisning kan ha avskrekkende eller oppløftende effekt uten å gå ut over 

den historiske dimensjonens intellektuelle potensiale, ifølge Klas-Göran Karlsson.  

 

Skoleprosjektet		
Skoleprosjekt som en form for historiebruk tilsier at det eksisterer en oppfatning av moralsk 

og etisk verdi i det å formidle en avgrenset del av fortiden. Skoleprosjekt vektlegger aspekter 

som symboliserer forandring og representerer et ønske om en kollektiv forståelse av rett og 

galt. Ved å vedkjenne seg feiltrinn i fortiden, som et middel for å lære av dem, viser man også 

at det finnes et behov for refleksjon over pågående samfunnsproblemer. Aronsson skriver at 

aktiv deltagelse i en historisk opplevelse kan sees på som en integrert del av det å lære, og at 

det å prøve et håndverk eller å delta i en konfliktsituasjon kan være en parallell til den 

eksperimentelle arkeologiens metode.224 Steilneset minnested kan være et godt redskap til 

læring og utvikling, med forbehold om at det brukes riktig og med de rette intensjonene.  

 
																																																								
222	Knutsen	(2014)	s.	38-39	
223	Karlsson	(2004)	s.	63	
224	Aronsson	(2004)	s.	108	
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Ved å se nærmere på skoleprosjektet som omhandler Steilneset minnested, i regi av Vardø 

museum, kan vi se hvordan fortiden brukes, hvilke mål som settes og hvilke tema som anses 

som samfunnsrelevant i forhold til det historiske elementet ved minnestedet. Vardø museum 

tilbyr et undervisningsforløp for fagene historie og samfunnsfag som er inndelt i tre deler: 

forarbeid på skolen, arbeid under besøk i Vardø og etterarbeid på skolen. Det er satt sammen 

en lærerveiledning som inneholder all nødvendig informasjon for gjennomføring av 

prosjektet. Lærerveiledningen og en idébank utarbeidet av Vardø museum, samt intervju med 

historielærere ved Vardø barne- og ungdomsskole og en spørreundersøkelse gjennomført med 

elever, ligger til grunn for dette kapittelet. Spørreundersøkelsen viser hvilke forestillinger 

elevene har før og etter gjennomføringen av undervisningsprosjektet og besøk til Steilneset 

minnested. Den ene klassen, som deltok i spørreundersøkelsen, har tatt del i undervisnings-

opplegget til Vardø museum, mens den andre har ikke gjort dette. 

 

Første del av skoleprosjektet omhandler kunnskap. Her vektlegges nødvendigheten av 

kjennskap til de historiske trolldomsprosessene. En kort tekst gis til læreren i 

lærerveiledningen som innføring i temaet, sammen med tre referanser for tilleggslitteratur. 

Formidlingen i teksten er avgrenset til det lokalhistoriske. Alene gir den ingen forståelse for 

den europeiske sammenhengen, oppkomsten av trolldomsprosessene eller hvorfor fenomenet 

avtok. Den nevner verken lokalbefolkningens eller den europeiske kulturens forhold til 

trolldomsritualer eller magi-tro. Teksten presenterer heksehistorien som et «ovenfra og ned»-

problem og mangler nyansert forståelse av fenomenet. Den er opptatt av å fremheve 

overvekten av kvinnelige dømte og at de fleste menn som ble henrettet var samer. 

Tilleggslitteraturen det henvises til er begrenset til en forfatter, Liv H. Willumsen, til tross for 

at det finnes mengder av relevant litteratur med bredere perspektiver. Det er heller ikke 

anbefalt litteratur som elevene selv kan fordype seg i. Denne delen av prosjektet er dermed 

avhengig av en lærer eller formidler som har god kunnskap om de historiske trolldoms-

prosessene, eller som setter seg godt inn i temaet i forkant av gjennomføringen.   

 

Den gitte teksten i lærerveiledningen som kan deles med klassen åpner med å fortelle at 

minnestedet har tre komponenter: kunst, arkitektur og historie. Videre fokuserer den kun på 

det historiske elementet og historien til en av de trolldomsdømte som er representert ved 

minnestedet. Et kort introduserende avsnitt forteller at prosessene i Finnmark var en del av et 

europeisk fenomen og begrenser det hele til en tohundreårs periode. Denne forteller ikke om 

teorier om hvorfor prosessene blomstret opp, trolldomstro i den europeiske kulturen, 
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lovgivning eller andre faktorer som anses som nødvendig for å gi en nyansert forståelse av 

trolldomshistorien. Heller ikke kirkens rolle er nevnt.  

 

Fortellingen om Gundell Olsdatter fra Vardø brukes som et gjennomgående element gjennom 

hele undervisningsopplegget. Denne gir et noe bedre lokalhistorisk innblikk i perioden og 

setter det hele inn i en større samfunnshistorisk kontekst. Som pedagogisk virkemiddel skal 

historien om Gundell fungere som en rød tråd i prosjektet og gi elevene noe å forholde seg til.  

 

Den skriftlige innslaget i undervisningsopplegget består også av tre deler: en før besøket, en 

under og en etter besøket til minnestedet. Elevene skal skrive et dikt som skal fokusere på 

elevens individuelle opplevelse av minnestedet med utgangspunkt i det historiske materialet. 

Før besøket til minnestedet skal elevene forberedes på den skriftlige teksten de skal utarbeide. 

Forarbeidet innebærer å gi elevene en grunnleggende forståelse for dikt som uttrykksform og 

litterær sjanger. Under besøket på Steilneset skal elevene individuelt skrive ned sine tanker og 

inntrykk begrenset til tre ord. Disse skal relatere til hvordan de karakteriserer monumentet og 

hva de opplevde sterkest i sitt møte med minnestedet.  

 

I klasseplenum, skal elevene og læreren idémyldre med utgangspunkt i ordene elevene skrev 

ned ved besøket på Steilneset minnested. Basert på idémyldringen og egne ord skal elevene 

deretter utarbeide et første utkast til et kort dikt. Etterarbeidet på skolen består av å bearbeide 

førsteutkastene som gruppearbeid, skrive et andre utkast og til slutt ferdigstille diktene. De 

ferdigstilte diktene skal, ifølge veiledningen, skrives pent og illustreres eller pyntes. Det 

oppfordrer til å sette diktene sammen til en bok eller plakat, og at elevene skal fotografere og 

lage PDF-filer av diktene som kan deles elektronisk. Jeg ba om tilgang til diktene, men de var 

dessverre ikke tilgjengelig lengre.  

 

Vardø museum har gitt meg tilgang til deres idébank i forbindelse med gjennomføringen av 

skoleprosjektet ved elevenes besøk til Vardø og Steilneset minnested.225 Idébanken er inndelt 

i ulike tema. Jeg valgt å kommentere et utvalg av disse ut i fra hvilken problematikk de 

berører i forhold til historiebruken ved minnestedet. Temaene i idébanken er: 

 

 

																																																								
225	Idébank	(2011)	



58	
	

1. Rykter og baktalelse 

2. Forbrytelse og straff 

3. Offer og overgriper: Å tenke det utenkelige: Å være en overgriper 

4. Offer og overgriper: Å være et offer 

5. Utestengning og forfølgelse: Syndebukkmotivet og «hekseprosesser» 

6. Utestengning og forfølgelse: Mobbing 

7. Utestengning og forfølgelse: Aktivitet: Arrangert «rettssak» 

8. Godt og ondt: Samtale om ondskap 

9. Kunst og estetikk: Betraktninger over Steilneset som kunstverk og minnested 

10. Fortid – nåtid, nærhet – avstand: Å lære av fortiden 

11. Fortid – nåtid, nærhet – avstand: Nærhet og avstand 

12. Virkelighetsbilde og -tolkning: Livsbetingelser og virkelighetsbilde 

13. Virkelighetsbilde og -tolkning: verden som krigsarena 

14. Virkelighetsbilde og -tolkning: Viten, tro og overtro 

15. Menneskerettighetene: Rettferdigheter og rettferdighet 

16. Menneskerettighetene: Samtale om rettigheter 

17. Betydningen av kunnskaper 

18. Åpent tema: «Essensen av Steilneset» 

 

Et utvalg av temaene i idébanken gjennomføres med elevene i løpet av prosjektet. Samtalene 

krever refleksjon og respons fra elevenes side og knyttes opp elevenes hverdag, mot 

trolldomsprosessene og fortellingen om Gundell Olsdatter:  

 
Det gikk rykter om Gundell, og det var ryktene som tilslutt førte til at nettopp hun 
ble anklaget og dømt for trolldom. Er dette noe som skjer i dag; at rykter fører til 
at noen blir anklaget og dømt for noe de kanskje ikke har gjort? Finn et eksempel 
på at noe tilsvarende har skjedd. Kanskje har dere opplevd at noen har fått et rykte 
på seg som de ikke blir kvitt?226 

 

Det første tema i idébanken er rykter og baktalelser: Eksempelet om Gundell åpner for at 

elevene kan ta opp tema som angår dem. Vi ser også hvordan de knytter ryktespredning om 

den trolldoms-anklagede til rykter og baktalelse i elevenes sosiale kretser. Ved å synliggjøre 

hva et rykte er og hvordan det kan få store konsekvenser ønsker de å motarbeide mobbing. 

Rykter og ryktespredning var en stor del av trolldomsprosessene. Flere hadde hekserykte på 

																																																								
226	Idébank	(2011)	s.		1	
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seg i lang tid før de ble offisielt anklaget for trolldom.227 Et rykte formidler en kollektiv 

sannhet som fellesskapet har ført frem.228 De er aktuelle i sin samtid: en kvinne er en heks når 

trolldom er en virkelighet og en kvinne er en hore når samfunnet tillater at det er et skjellsord. 

Steilneset minnested som middel for å bekjempe mobbing er et eksempel på monumentets 

potensielle utstrekning og samfunnsfunksjon. Historisk bevisstgjøring brukes for å bekjempe 

ignoranse og skape forståelse for at enhver handling har en konsekvens. Dette er også en 

viktig komponent i kildekritikk, og åpner opp for en mer nyansert forståelse av det historiske 

elementet ved monumentet.  

 

Tidligere påpekte jeg at lærerveiledningen til prosjektet ikke gav noen form for forståelse eller 

antagelser om hvorfor heksejakten avtok, hverken i Finnmark eller i Europa. Ved å be elevene 

reflektere over hvorfor ingen blir dømt for trolldom i Norge i dag, under temaet forbrytelse og 

straff, kan det tenkes at en forklaring vil fremstå. Forbrytelser reflekteres i samfunnets moral 

og lovverk. Ved å se på hva som gjør en handling til en forbrytelse kan elevene få en bedre 

forståelse for samfunnets oppbygning både på 1500- og 1600-taller og nå. Idébanken retter 

potensielt kritikk mot embetsstanden, kirken og tilskuerne. Under dette tema er det også rom 

for å trekke frem at det fremdeles pågår trolldomsprosesser i andre deler av verden, og at folk 

fremdeles tror på og praktiserer trolldom. Hvorvidt dette berøres kommer ikke frem i teksten. 

Neste tema i idébanken faller under historiebruk som kategorisering: offer og overgriper. 

Temaet diskuteres under premissene om at det å være overgriper i dagens samfunn er mer 

stigmatisert enn det å være et offer. Dette bygger på antagelser om at få vil identifisere seg 

som overgripere. Dette åpner for at en hver overgriper også kan identifiseres som et offer: 

 

Tegn et Venn-diagram på tavlen, og be elevene om eksempler på henholdsvis 
«offer» og «overgriper». Elevene hjelper hverandre med plasseringene, og 
begrunner hvorfor eksemplene skal plasseres i den ene eller den andre kategorien. 
Kanskje har dere også eksempler på noen som er både et offer og en overgriper? 
Spør deltagerne: Hvem er det lettest å identifisere seg med i historien om 
trolldomsprosessene: Ofrene eller overgriperne? Og hva merker man lettest: Når 
man selv er overgripere eller når man selv blir begått overgrep mot? Hvorfor er 
det slik? Kan denne tendensen til å identifisere seg mer med den ene gruppen enn 
den andre lære oss noe?229 

 

																																																								
227	Alver	(2008)	s.	98-104	
228	Alver	(208)	s.	99	
229	Idébank	(2011)	s.	2		
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Ved å visualisere og problematisere skillet mellom de to rollene, offer og overgriper, setter 

øvelsen fokus på kompleksiteten i kategoriene og motarbeider svart/hvitt-forståelsen av 

historien som Ødemark problematiserer.230  

 

Syndebukkmotivet og hekseprosesser som tema innledes dessverre med en feilslutning. 

Kjedeprosesser oppstod fordi den anklagede angav andre som trolldomsforbrytere i tråd med 

den demonologiske ideen om det kollektive heksevesenet.231 Det antas også at det kunne være 

et håp om selv å slippe unna mer tortur og lidelse ved å angi andre. Å si at kjedeprosessene 

ofte var et resultat av at man lette etter en syndebukk blir feil. Man kan til nød strekke det til å 

si at hele heksepanikken var en jakt på syndebukker, men også det blir svært unyansert og 

oser av historie etterpåklokskapens lys. Trolldom var den naturlige forklaringen i perioden, 

man trodde heksene var årsaken og man trodde de var skyldige. Spørsmålene handler om 

skyld eller uskyld i forhold til årsak og anklage.  

 

Idébanken tar også opp begrepet «hekseprosess» i andre sammenhenger og trekker en direkte 

linje til begrepet «syndebukk». Tematikken ser jeg som uproblematisk, men formuleringene 

er uheldige. Et eksempel er bruken av begrepet «hekseprosess» i samtiden om de som 

kollektivt – når de blir pekt ut som skyldig i gitte anklagelser – nekter å vedkjenne seg skyld 

på bakgrunn av at de selv oppfatter egne handlinger som harmløse eller rettmessige. 

Eksempelvis de som opererer innenfor «alternativ-industrien» i møte med vitenskapelige 

resultater som avkrefter deres påstander og unyttiggjør produktene de selger.  

 

Oppgavene tar også opp realitetssynet på magi under trolldomsprosessene og stiller det opp 

mot skyldspørsmålet. Dette er et tema som berører forståelsen av minnestedet. Personene som 

representeres i minnehallen betegnes, av de fleste, som offere for trolldomsprosessene. Dette 

bygger på samfunnets virkelighetsoppfatning i nåtiden og våre refleksjoner over historiske 

hendelser i lys av moderne vitenskap, sekularisme og rasjonalisme. Eksistensen av 

minnestedet er, i seg selv, bevis på at samfunnet så det nødvendig å konstruere en fysisk 

representasjon av vår utvikling. Viktigheten ved å berøre dette kan sees i sammenheng med 

tidligere drøftinger gjort i denne oppgaven: minnestedet står i fare for å bli en pekefinger mot 

andre – et dømmende monument rettet mot de som ikke har kommet til det samme stedet i 

samfunnsutviklingen som vi oppfatter at vi selv har.  

																																																								
230	Ødemark	(2014)	s.	187-209	
231	Willumsen	(2013)	s.	18	
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Dramatisering eller rollespill er et pedagogisk virkemiddel som evner å visualisere fortiden og 

samtidig spille på følelser og subjektive reaksjoner. 232  Rollespill kan defineres som 

improvisasjon under gitte rammer. Elevene blir delt inn i grupper og bedt om å innhente 

informasjon om ulike aktører under en av trolldomsprosessene i Finnmark. Deretter blir roller 

fordelt og elevene skal dramatisere en «rettssak». Dette avsluttes med en evaluering av 

rettssaken hvor elevene skal dele sine synspunkter, opplevelser og tanker om prosessen.  

 
Samtalen om ondskap handler om identifikasjon som berører deler av den samme tematikken 

som spørsmål om skyld eller uskyld og offer eller overgriper. Innledningsvis blir elevene 

fortalt at dommene over de anklagede ble satt fordi noen trodde de var representanter for onde 

krefter. Elevene blir, blant annet, bedt om å lage forslag til lov/regel som begrunner 

handlingene begått på Steilneset. Her trekkes religion inn i bildet for første gang. Elevene skal 

bruke kristendommens moralfilosofi om nestekjærlighet for å finne en motvekt til «”reglene” 

som motiverte» trolldomsprosessene. 233  Dette undergraver at det var det dansk-norske 

lovverket, med hjemmel i Det gamle testamentet, som definerte trolldomsforbrytelser og 

domsavsigelser. Egne lover mot trolldom kan spores tilbake til Magnus Lagabøters landslov, 

og var ikke noe som påvirket Steilneset alene, men hele Europa.  

 

De siste temaene i idébanken – viten, tro, overtro, rettigheter og rettferdighet – rommer klare 

eksempler på historiebruk hvor linjene er trukket svært tynne og hvor det filosofiske har tatt 

fokus over det historiske: 

 

Innledning: Trolldomsprosessene brøt med flere av menneskerettighetene. Men 
det var liten eller ingen bevissthet om at det fantes noen slike rettigheter på denne 
tiden(?). Det er derfor urimelig å dømme overgripere under trolldomsprosessene 
på bakgrunn av en rettighetstenkning. På den annen side: Selv det minste barn vet 
hva som er rettferdig og urettferdig. Det burde derfor være rimelig å stille dem til 
ansvar allikevel.234 

 

For det første bryter trolldomsprosesser, som fremdeles finner sted i dag, med samtidens 

menneskerettigheter. Det pågår fortsatt trolldomsprosesser til tross for opplysningstid, 

reformasjon, renessansen, vitenskapelig utvikling, sekularisering og framvekst  av sekulær 

«fornuft». For det andre fantes det ingen menneskerettigheter på 1500- og 1600-tallet, slik det 

																																																								
232	Leming	(2016)	
233	Idébank	(2011)	s.	5-6	
234	Idébank	s.		11	
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gjør i dag.235 Barn var blant de som anklaget andre for trolldom, og barn var også blant de 

som ble dømt for trolldom under de historiske trolldomsprosessene samt de som pågår i 

dag.236 For barn vet i utgangpunktet bare det de blir lært og reflekterer det samfunnet de 

vokser opp i. Man blir født inn i religion, kultur, moral og etikk. Å stille små barn til ansvar 

på bakgrunn av at «de burde vite bedre» er like absurd som å tiltale dem for trolldom.  

 

Den avsluttende delen av idebanken er i tråd med at museet også ønsker å bruke filosofi som 

metode i prosjektet.237 Den filosofiske samtale som en eventuell form for historiebruk vil ikke 

bli diskutert i denne oppgaven. 

 

Intervju	med	lærere	fra	Vardø	barne-	og	ungdomsskole		
I forbindelse med gjennomføring av skoleprosjektet ble et intervju gjennomført på Vardø 

barne- og ungdomsskole i oktober 2016. Deltagerne var to lærere i historiefag for henholdsvis 

8. og 10. trinn. Begge har vært deltagere i Vardø museums skoleprosjekt med ulike klasser 

helt siden oppstarten. Jeg vil kun omtale dem som lærer A og B dersom det refereres til den 

enkelte i intervjuet. Formålet med samtalen var å få lærernes holdninger til og vurderinger av 

prosjektet. Hva mener de om Steilneset minnested som objekt for historieformidling, og hva 

er deres antagelser om elevenes eventuelle utbytte av opplegget?   

 

De første elevene som deltok i prosjektet for tre år siden gikk da i 8. klasse. Trolldoms-

prosessene er ikke en del av det gitte pensum ved skolen, det er ikke nevnt i lærebøkene eller 

på læreplanen. Tema har, etter reisningen av Steilneset minnested, vært ført opp på den lokale 

læreplanen på initiativ fra lærerne. Før dette har temaet kun blitt presentert for elevene dersom 

formidleren har hatt interesse for det. Lærerne forteller om den første gjennomføringen: 

 

A: Museet ville utarbeide et opplegg, som de kunne bruke til elevene. Da var de 
elevene jeg hadde da, de som fikk prøve ut det her prosjektet. De går i 1. klassen 
nå på videregående.  

 

 

																																																								
235	FN-Sambandet	(2016)	
236	Gjerstad	(2016)		
237	Introduksjon	til	filosofi	som	metode	(2011)	
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Jeg ville vite om dette var en del av den kulturelle skolesekken. Den kulturelle skolesekken er 

en nasjonal satsning og et samarbeidsprosjekt mellom Kunnskapsdepartementet og 

Kulturdepartementet. Prosjektet skal formidle profesjonell kunst- og kulturtilbud for skole-

elever til kommunene og de videregående skolene. Dette med mål om at alle skoleelever i 

Norge skal få tilgang til kunst og kultur av alle slag. 238 

 
A: Det var sikkert meningen at dette skulle bli et tilbud, ikke bare til elever her i 
Vardø, men til andre skoler også. Mine elever nå, de i 8. klasse de har ikke vært 
med enda.  
B: Mine elever (10. klasse) var i 8. klasse da dem fikk prøve opplegget ute på 
festningen (Vardøhus). 
A: Da hadde dem, ut i fra opplegget med de gamle elevene mine, laget et opplegg 
som de fikk prøve. 
A: Vi hadde enda ho Liv Helene Willumsen fra universitetet i Tromsø. Det var 
flere. Da fortalte de om Bourgeois og annet. De var mange folk, de vil sikkert ikke 
være aktuelt hele tiden, men de var den gangen de prøvde ut prosjektet – fra 
Bergen og andre plasser. Elevene gav tilbakemeldinger etterpå. 

 

Lærerne mente dette var et godt opplegg som gav elevene varierte oppgaver og gode 

muligheter til å bli kjent med lokalhistorien. De fortalte at elevene ble introdusert til hvordan 

lokalsamfunnet var på 1600-tallet via flere relevante oppgaver. De tegnet hus, lærte om 

boforhold og fulgte en historie fra trolldomsprosessene gjennom hele opplegget. Fokuset på 

personhistorien fra trolldomsprosessene og oppgavene knyttet til den, medførte at elevene 

leste alle tekstene i minnehallen for å finne ut hvordan det gikk. De er begge enige i at elevene 

likte prosjektet godt.   

 

Før Steilneset ble reist var det minimalt (om noe) om trolldomsprosessene på det lokale 

pensum. Det står ingen ting om trolldomsprosessene i lærebøkene. Heller ikke i læreplanen. 

Lærerne forteller at det er opp til dem om de vil ta det inn i faget eller ikke. Dermed er dette 

kun interessestyrt fra lærernes side.  

 

På spørsmål om hvordan elevene reagerte da de først ble introdusert for historien, forteller 

lærerne at de opplevde en pragmatisk holdning til det brutale innholdet fra elevenes side. 

Elevene syntes det var spennende og gøy, mye fordi de fikk gjøre noe annet enn å sitte på 

skolebenken. Prosjektet ga elevene muligheten til å reflektere over rettferdighet og hvordan 

																																																								
238	Kulturtanken	(2016)	
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folk tenkte i datidens samfunn. De trekker frem en del av prosjektet som omhandlet rykter og 

konsekvensene av disse. En representant fra museet snakket med elevene om ryktespredning i 

forhold til de historiske hendelsene og overførte det til hvordan man snakker om hverandre til 

daglig. Elevene stod, blant annet, i sirkel og skulle si noe pent hverandre. Dette syntes de var 

interessant og en god bruk av historien.  

 

-De fikk nok kjenne litt på urettferdigheten (i historien) og hvordan folk egentlig 
tenkte. Det kan jo relateres til dag det med heksejakt selv om man ikke brenner 
folk, sier lærer A.  

 

Minnestedet og historiens samfunnsrelevans trekkes frem av i løpet av samtalen. I de utpreget 

muntlige fagene, historie og samfunnsfag, er det naturlig at linjene trekkes både ut i verden og 

inn i samtiden, mener lærerne. Slike tema er ikke satt i system i skolen, men trekkes frem 

avhengig av kontekst og gjerne om noe dukker opp i media. Lærerne opplever at minnestedet 

har ført til en økt historisk bevissthet i lokalsamfunnet.  

 

Spørreundersøkelsen	
Spørreundersøkelsen er avholdt i 8. og 10. klasse ved Vardø barne- og ungdomsskole i 

oktober 2016. Formålet med undersøkelsen er å vise hvordan skoleprosjektet har påvirket 

elevenes historieforståelse og deres oppfatning om den historiske heksefiguren. Dette er viktig 

for å vise hvordan historiefaget og historiebruk kan bidra til å undergrave feilaktige 

forestillinger og myter samtidig som det bidrar til å utvikle demokratisk kompetanse.239 

Undersøkelsen ble utført uten hensyn til lærerveiledningen og idébanken fra Vardø Museum, 

da informasjon om hvilke tema eller deler av prosjektet som var gjennomført med elevene 

ikke var tilgjengelig. Dermed er deres generelle forståelse av de historiske hendelsene og de 

involverte i fokus fremfor det konkrete prosjektet. 

 

Elevenes alder går fra 12 til 15 år. Elevene i 8. klasse består av 4 jenter og 8 gutter, disse 

hadde ikke deltatt på skoleprosjektet i regi av Vardø museum. Elevene i 10. klasse består av 5 

jenter og 5 gutter som alle hadde vært med på skoleprosjektet. Alle 22 elevene har besøkt 

Steilneset minnested ved ulike anledninger. Undersøkelsen ble avholdt i klasserommet til den 

enkelte klassen og er besvart anonymt. Syv spørsmål ble gitt muntlig med en påfølgende 

																																																								
239	Se	Lie	og	Knutsen	innledningsvis	i	kap.	4.		
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samtale i plenum. Svarene ble skrevet individuelt, under enkel veiledning for å gi størst mulig 

frihet til formuleringen. De ble fortalt at resultatet var ikke avhengig av om de svarte riktig 

eller galt, men av hva de konkret svarer. Resultatene ble sortert og ført inn i et regneark for å 

visualisere de ulike svarene. Hvert enkelt spørsmål vil bli gjennomgått for å vise ulikhetene 

mellom historieoppfatningen til de elevene som ikke har deltatt i skoleprosjektet kontra de 

som har gjennomført undervisningsopplegget: 

 

Var heksene (de som ble beskyldt for trolldom uavhengig av kjønn) snille eller slemme?  

 

Av elevene som ikke hadde deltatt på skoleprosjektet svarte 5 av 12 konkret på at de var 

slemme. 3 av 12 mente de var snille, mens 3 av 12 svarte at de var både snille og slemme. Av 

alle svarene fra denne klassen skilte to seg ut: én elev mente de var snille på bakgrunn av at de 

ikke egentlig var hekser. Den andre mente heksene var snille, men at alle i samfunnet mente 

de var slemme.  

 

Blant elevene i 10. klasse svarte ingen at de var slemme. 4 av 10 mente de var både snille og 

slemme, mens 5 av 10 mente heksene var snille. Her skilte også to svar seg ut fra resten: den 

ene trekker frem syndebukktematikken, også kjent fra idébanken til Vardø museum, og 

oppfattelsen av heksene i fortiden. Den andre påpeker at ingen faktisk var hekser og dermed 

kunne det, som med oss, være begge deler.  

 

Dette understreker at manglende kunnskap om trolldomsprosessene vil føre til en unyansert 

oppfatning av fortiden, men også at opparbeidet kunnskap kan føre til det samme. Elevene i 

10. klasse som hadde deltatt i utdanningsforløpet til Vardø museum, svarte ikke at heksene 

var slemme, men de fleste mente de var snille. Bare om lag halvparten av dem gav et svar 

som innebar et nyansert syn på de trolldomsanklagedes moralske tilbøyeligheter. De som anså 

heksene som snille, hadde som følge en oppfatning av de dømmende som slemme.  

 

Hvordan så heksene ut? 

 

8. klassingene var langt mer spesifikke i sine svar på dette tema enn 10. klassingene. 5 av 12 

mente de så ut som vanlige mennesker, ingen av disse 5 gav noen ytterlige beskrivelser. De 

syv andre elevene listet opp ulike faktorer: svarte klær, gammel, grått hår, rynker, vorter, lang 

nese, spiss hatt og sopelime. Elevene i 10. klasse var samstemte i at heksene så ut som vanlige 
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mennesker – som alle andre. 2 av 10 trekker frem at de var fattige og kanskje skittene. Desto 

mer detaljert de gitte svarene på dette spørsmålet er, desto mer bygger de opp under den 

moderne fremstillingen av heksefiguren. Den populærkulturelle heksen i svarte klær, med 

spiss hatt og som flyr på sopelime, preger svarene til 8. klassingene. Denne fremtoningen av 

heksefiguren er også å finne lokalt i Vardø, eksempelvis på et varselskilt på flyplassen. Den 

demonologiske læren bør også tas inn i forståelsen av dette tradisjonelle bildet av heksen, den 

sa nemlig at kvinnen ble raskt gammel og stygg på bakgrunn av hennes kontakt med djevler. 

Demonologien har igjen farget folketroens bilde av hekser.  

 

10. klassingenes svar viser at de kjenner til mangfoldet av den historiske heksefiguren som 

representeres i kildematerialet. Utseende til den trolldomsdømte vil kun måtte spekuleres om 

på bakgrunn av at det ikke foreligger bilder eller lignende fra tiden, men man antar at de så ut 

som folk flest. En forståelse av hvem de trolldomsdømte var, kan kun oppnås ved opparbeidet 

kunnskap om temaet. Her ser det ut til at skoleprosjektet har hatt direkte og god innvirkning 

på elevenes forståelse av historien.   

 

Hvilken sosial status tror du de oftest hadde? (Sivilstatus, utdanning, økonomi eller generelt)  

 

Her er svarene nokså like i begge klassene. Sivilstatusen «ugift» eller «enke» og økonomisk 

stand «fattig» går igjen hos de fleste. To i hver av klassene svarte at det varierte. Den 

generelle konsensus blant alle elevene var at de holdt en lav status i samfunnet. Trolldoms-

historisk forskning er klar på at det ikke forekommer noen spesiell gruppe av kvinner blant de 

beskyldt for trolldomslovbrudd i Europa, verken når det gjelder yrker, tilknytning til ikke-

kristne kultsekter, eller alder.240 De var oftere gifte kvinner enn enslige. Selv barn under 12 år 

er å finne i dokumentene, både som anklagere og dømte. Dette går igjen i de lokalhistoriske 

eksemplene fra Finnmark. Plakatene i minnehallen viser en stor overvekt av gifte, og bare fem 

av de nittien personene omtales som gamle. To personer betegnes som fattige. Av yrkene som 

nevnes er én skredder og atten tjenestepiker, ellers er de uspesifisert.  

 

Idet europeiske samfunnet på 1600-tallet – og  spesielt i tanker spredt av mektige menn som 

Martin Luther, Jean Bodin og Jean Calvin – finner man forestillinger om enslige kvinner, 

ugifte eller enker som lettere tilbøyelige til å søke til djevler og demoner for tilfredsstillelse.241  

																																																								
240	Hagen	(2007)	s.	30-33	
241	Hagen	(2007)	s.	32	
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Kvinner skulle tøyles under ekteskapelige bånd for deres egen beskyttelse og for å kjøle ned 

deres seksuelle appetitt. Dette og demonologiens lære har innvirkning på dagens forestillinger 

om heksehistorien. Myten om at jordmødre var spesielt utsatt under forfølgelsene, kommer 

også fra demonologien. Her ser man, på bakgrunn av svarene fra begge klassene, et tydelig 

behov for å ta tak i visse elementer ved heksehistorien. Formidling av bredden innenfor 

kildematerialets kvantitative innhold vil unne gi økt forståelse for både samfunnet og 

historien. Det vil også kunne motvirke opprettholdelsen og videreføringen av myter.  

 

Var alle i samfunnet redd for heksene? (Elevene ble oppfordret til å skrive utfyllende og tenke 

utover det lokalhistoriske før de svarte på spørsmålet.) 

 
Nei, svarte 6 av 12 av 8. klassingene. 3 av 12 svarte at de fleste var redd for heksene og like 

mange mente at alle var redd for dem. Blant 10. klassingene var det én som svarte nei. 5 av 10 

mente at alle var redd for heksene, mens 4 svarte at de fleste var det. Spørsmålet var ikke 

begrenset til det lokalhistoriske og var åpent for at elevene skulle reflektere over utbredelsen 

av trolldomsprosessene og samfunnets stilling i forhold til «hekse-faren». Svarene de gav var 

likevel alle nokså konkrete: «ja», «nei» eller «de fleste». Et godt oppfølgingsspørsmål ville 

vært om de trodde alle var redde for å bli beskyldt for å være hekser. Ved å se hvordan 

svarene stod i forhold til hverandre kunne vi fått inntrykk om de trodde heksene eller 

dømmende myndigheter var den største faren for samfunnet i perioden.  

 

Gi eksempler på trolldomsegenskaper det ble sagt at heksene hadde. 

 
8. klassingenes svar konsentrerte seg i all hovedsak om magi brukt til å gjøre harme. 

Forbannelser, gift, sykdom og manipulasjon av mennesker. 5 av 12 svarte at man trodde de 

kunne fly, mens tre av disse tilførte at dette foregikk på sopelime. 2 av 12 skrev at man trodde 

de kunne helbrede sykdom eller plager. Omskapelse til dyr blir nevnt av to elever.  

 

Variasjonen er større blant svarene fra 10. klassingene. De er også noe mer detaljerte i forhold 

til hva som er gjengitt i rettsdokumentene. Heksefjellet Domen i Vardø blir nevnt. Det blir 

også omskapelse, trolldom med mål om å gi dårlig fangst, synking av båter og ødeleggelse av 

avling eller drap på husdyr. 4 av 10 trakk frem at man trodde heksene hadde helbredende 

kunnskaper. En svarte «fly på sopelime» og tre skrev «flyte på vannet».  
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Blant svarene til 10. klassingene er det distinkt kjennskap til innholdet fra trolldoms-

prosessene lokalt i Finnmark. Egenskapen å «flyte på vannet» stammer antagelig fra 

resultatene av vannprøven de trolldomsanklagede ble utsatt for. Svarene fra den andre klassen 

er mer generelle og i tråd med den populærkulturelle hekseskikkelsen. Eksempler på dette 

blant svarene er heksens omskapelse av mennesker til frosker, den magiske gryten og 

tilknytning til naturen. De eldste elevene knytter magien til djevelen, mens de yngste trekker 

frem naturen.  

 

Hvem trodde man heksene fikk kraften sin fra? (ikke begrenset til et svar) 

 
Av de totalt 22 elevene svarte 14 at det var fra Djevelen, 10 skrev at heksene lærte det fra 

andre hekser og 8 elever svarte at «de var født med den». Svarene var tilnærmet like i begge 

klassene, men blant 10. klassingene svarte hele 7 av 10 at de lærte det fra andre, mens bare 3 

av 12 sa det samme av elevene fra 8. klasse. Alle alternativene er riktige svar i forhold til 

kildematerialet og de tilståelsene man kan lese av dem. 

 

Hvordan ble de trolldomsdømte henrettet etter strengeste straff? 

 
Hele 18 av de 22 elevene jeg snakket med svarte at de ble dømt til «ild og bål», de resterende 

fire elevene svarte «dødsstraff». En elev påpekte at de ble brent levende.  Under intervjuet 

med lærerne til disse elevene spurte jeg spesifikt om barnas reaksjon og interesse for temaet. 

De mente elevene tok det som all annen type historie, men at de syns tema var spennende. 

Kunstinstallasjonen skulle, ifølge lærerne, ha gjort et betydningsfullt inntrykk på elevene. 

Overraskelsen var dermed ikke stor da resultatene etter undersøkelsen viste at samtlige var 

klinkende klar over hvordan det gikk med de trolldomsdømte. Alle elevene har besøkt 

Steilneset minnested og alle har de stått ved den brennende stolen i kunstinstallasjonen til 

Louise Bourgeois.   

 

Resultatene viser at 10. klasse-elevene, som har deltatt på Vardø museums undervisnings-

opplegg, har et noe mer nyansert bilde av trolldomsprosessene enn 8. klassingene som ikke 

hadde gjennomført det samme opplegget. Svarene viser også hvordan undervisningsopplegget 

har påvirket forståelsen av det historiske fenomenet. «Syndebukk»-temaet fra idébanken 

dukker opp, og det samme gjør fremstillingen av de uskyldige mot det onde. Elevene som har 

gjennomført prosjektet har tendenser til svart/hvitt-forståelse av deler av historien. Dette 
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kommer av at de som minnes ved monumentet blir betegnet som rene offer, dømt for 

lovbrudd som det er lett å ironisere over i dagens samfunn. Historiebruken er da preget av 

etterpåklokskap og taper nyanser i forhold til fortidens forestillinger, myndighetenes rolle og 

lovverket. Selv om idébanken til skoleopplegget tar opp tema som skyld og tro, har elevene et 

klart bilde av hvem som var god eller ond i ettertid – et bilde som ikke reflekterer hele det 

historiske bildet.  

 

De yngste elevenes karakteristikker av den historiske trollkvinnen er lik de av den ikoniske, 

populærkulturelle heksefiguren. Forestillingen om den flyvende fare på sopelime går sterkt 

igjen i deres svar. Til og med den karakteristiske nesen og hatten kommer frem. Her viser 10. 

klassens svar at undervisningsopplegget vil kunne fjerne slike forestillinger blant elevene og 

føre til humanisering av de trolldomsdømte. Spørreundersøkelsens resultat viser tydelig; at 

formidling av negativ historie kan ha positiv innvirkning på elevenes historieforståelse. 

Skoleprosjektet har gitt elevene en mer nyansert og empatisk holdning til de ulike aktørene i 

lokalhistorien. Elevene som ikke hadde deltatt i undervisningsforløpet gjenga flere trekk fra 

populærkulturens fremstilling av heksefiguren og myter omkring denne i sine framstillinger 

av den historiske heksefiguren. De som hadde gjennomført prosjektet var uten slike 

forestillinger. Dette viser behovet for å trekke også negativ historie frem i læreplanene, og for 

å bruke historiefaget som et middel for å bli kvitt forutinntattheter. En mer nyansert forståelse 

av fortidens samfunn kan gi større toleranse og oppfatningsevne ovenfor andre kulturer med 

ulik bakgrunn; noe som er høyst aktuelt dersom de skal bli gode demokratiske borgere. Selv 

om man kan argumentere for at minnet, i dette tilfellet, er konstruert da ingen av elevene eller 

har et personlig forhold til det lokalhistoriske elementet, har prosjektet lyktes i å bruke dette 

til å gi elevene en samlet forståelse av fortiden som er forenelig med historisk forskning og 

fakta. Hvorvidt de blir bedre demokratiske samfunnsborgere i fremtiden gjenstår å se.   
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5. Kulturell	historiebruk	
Kulturell historiebruk er ikke nødvendigvis offentlig. I mange tilfeller må man betale for å ha 

tilgang til den, og selv om det er gratis kan det være begrenset tilgang av ulike årsaker. 

Kulturell historiebruk og kulturarvsindustrien er også representativt for kommersiell historie-

bruk, men dette kommer jeg tilbake til i neste kapittel. Dette kapittelet tar for seg en liten del 

av Vardøs kulturelle bruk av «heksehistorien» både før og etter Steilneset minnested ble reist.  

 

Kultur er et svært komplekst begrep som berører alle aspektene ved et samfunn både i fortid, 

samtid og fremtid: Forskningskultur sier noe om behandlingen av et tema. Samfunnskultur 

omhandler prosesser og utvikling. Historiebruk er benyttelsen av historiekultur som totaliteten 

av alle historiske kilder.242 Historiekultur kan også å omfatte som de ulike kanalene som 

formidler historie, fra de tradisjonelle kanalene som teater, litteratur og media, til digitale 

massemedia på internett og i sosiale medier. 243  Minnekultur omhandler fellesskapets 

historiebevissthet og historiebruk i praksis.  

 

Det kollektive minnet, som nevnt i kapittelet om historiografi og gjeldende teorier, er et 

produkt av samfunnets historiebruk.244 Det representerer verdier, etikk, moral, politikk, 

ideologi og holdninger representeres gjennom materielle og immaterielle tolkninger av 

fortiden. Fra det nasjonale til det lokale og personlige går samtidens interesse for fortiden og 

kulturelle strømninger tett sammen. Større offentlige kulturmarkeringer, som jubileer og 

lignende, både viser og skaper fellesskap som følge av historiebruk.245 De gir deltagerne 

personlig forankring i det lokale samfunnet gjennom en felles identitet og et kollektiv minne. 

Byjubiléer kan, blant annet, brukes for å vise hva som ansees som viktig for lokalsamfunnet 

eller hva som skiller dem ut fra andre samfunn rundt dem.246  

 

 

 

 

 

																																																								
242	Bøe,	Knutsen	(2013)	s.	16	
243	Karlsson	(2004)	s.	34	
244	Se	Halbawks:	s.	4		og	Aronsson	(2004)	s.	200-203	
245	Bøe,	Knutsen	(2013)	s.	99-104	
246	Aronsson	(2004)	s.	173-174	
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Bilde	4:	Kopi	av	reklame	eller	festplakat	for	200	års	byjubileet	til	
Vardø	i	1989.	Her	ser	vi	en	karikatur	av	den	populærkulturelle	
heksefiguren.	Innholdet	i	plakaten	vitner	om	tvilsom	og	ikke	
moralsk	historiebruk.	(Opphav	ukjent)	
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Heksespillet	i	Vardø	1989	
Vardø feiret sitt 200 års byjubileum i 1989. I forbindelse med feiringen ble det trykt opp en 

reklame eller plakat som skulle lokke folk til byens gater. Plakaten bærer preg av 80-tallets 

teknologi og består av et varierende utvalg av skrifttyper. Utformingen av plakaten vil av 

mange i dag kunne klassifiseres som både smakløs og politisk ukorrekt. (Se bilde 4.) Ettersom 

dette kan regnes som en festplakat, er påskriften «HEKSEBYEN I NORGE» og «1621-1692 

80 KVINNER BLE BRENT SOM HEKSER I VARDØ», representativt for det jeg vil 

betegne som lavmål når det gjelder historiebruk. Markedsføringen av byen på denne måten 

setter til side de fleste av de tradisjonelle målene for det man kan omtale som god og moralsk 

historiebruk. Byens negative fortid blir brukt for å selge Vardø, og som en effekt av dette blir 

de trolldomsdømte grovt utnyttet. Den uheldige sammensetningen av varierende fonttyper og 

mangelfull komposisjon, overgås kun av det svært problematiske innholdet i teksten: Er noen 

stolte av å ha brent 80 kvinner som hekser?! Karikaturen av den populærkulturelle heksen, er 

en svært diskutabel og nedlatende fremstilling av de som ble dømt og brent for trolldom. Den 

videreformidler myter, feilaktige forestillinger om heksefiguren og dehumaniserer historien.  

 

Samme år som jubileet sendte tv-kanalen NRK1 dokumentaren Vi lever og har det bra, en 22 

minutter lang film fra feiringene i Hammerfest og Vardø.247 Feststemte og bunadskledde 

mennesker fyller gatene. Vi får høre sanger om byene og kommentarer fra tilfeldige deltagere 

i gaten. Det påpekes at når Hammerfest, og da Vardø, ble by var det «bare 20 hus i Tromsø». 

Ordføreren i Hammerfest trekker linjene til Paris og deres feiring av 200 års jubileet etter den 

franske revolusjon tre dager før deres eget jubileum. Han sier at de ser på det som skjer i Paris 

som et forspill til det som skjer i Hammerfest.248 Begrunnelsen han gir er at i Hammerfest blir 

innbyggertallet minst fordoblet under jubileet, og at dette neppe skjer i Paris. Ordføreren i 

Vardø, da Tor Kofoed, poengterer at Vardøs eksistens i 200 år antagelig betyr mer for dem 

enn for andre ellers i landet på bakgrunn av deres historisk vanskelige fortid. Han mener 

jubileet reflekterer folkets vilje til å bo der oppe og at dette er noe han ønsker å slåss for.  

 

																																																								
247	NRK	TV	(1989/2013)	
248 Rivalisering mellom Tromsø og Hammerfest er en del av den lokale kulturen. Tromsø ble i sin tid kaldt 
«Nordens Paris«. Mange tror det hadde sammenheng med utelivet i byen, men opprinnelsen stammer fra slutten 
av 1800-tallet og byens motebilde som følge av den internasjonale fiskehandelen.  
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I dokumentaren beskriver Hammerfests byhistoriker Klaus Iversen byenes fortid som 

kosmopolitisk. Impulser ble hentet inn fra Europa via kjøpmanns- og embetsmannsstanden. 

De kom fra Nord-Tyskland, Danmark og Skottland og slo seg ned som kjøpmenn. Den 

kulturen de brakte med seg, mener han ligger til grunn for bykulturen der i dag. Et segment 

viser en større gruppe eldre mennesker som kommer inn i et klasserom og setter seg ved hver 

sin pult. Dette handler om den gamle realskolen i Vardø. Det er tidligere elever ved skolen 

som nå forteller om deres opplevelser. En forteller om hvordan de ble kastet ut av bygget 

under okkupasjonstiden, mens en annen forteller om hvordan læreren slo dem over hendene 

med pekestokken.  

 

Dokumentaren går så plutselig over i svært dramatisk musikk og stemningsbilder av natur og 

vær. Vi får se en fakkel og et stort bål som brenner i fjæra. Mennesker blir sparket og dradd i 

gjennom gatene. Feiringen av Vardø by har tatt en brutal historisk vending. Heksespillet var et 

gateskuespill som baserte seg på trolldoms-prosessene i Vardø. Filmen viser to kvinner, mor 

og datter, som dras ut fra Vardøhus festning og gjennom byen mens saken deres erklæres til 

folket. De blir mishandlet mens de, hylende og skrikende, føres ned til vannet og kastes på 

havet. Etter som de begge flyter føres de rett til bålet for doms utføring. De får hetter over 

hodet og forsvinner ut av syne et lite øyeblikk. Neste klipp viser to kvinneskikkelser, knyttet 

til lange stiger, som bikkes inn i bålet. De ulike aktørene og flere anklagede står rundt. 

Lydbildet er brutalt. I etterkant intervjuet NRK TV Hege Trondsen (23) som hadde rollen som 

heks i skuespillet:   

 
- Vardø har markedsført seg med hekser i lengre tid. Det var det Finnmark var  
   kjent for, spesielt Vardø. Så det er jo veldig sentralt å ta det med. 
- Er ikke dette mer negativt enn positivt?  
- [Kort tenkepause]Folk liker det, ser det ut som.249 

 

Hege Trondsen Ervik er, 27 år senere, ansatt ved Vardø Skole. I forbindelse med 

gjennomføringen av prosjektet i Vardø møter jeg henne for å få en kommentar til Heksespillet 

og den kulturelle utviklingen i byen. Hun forteller at skuespillet ble dradd i gang av Finn 

Stavseth, tidligere ansatt ved Vardømuseene og da prosjektleder for trolldomshistorie, i 

forbindelse med feiringen av Hammerfest og Vardøs 200 års jubileum. I starten av skuespillet 

dras Heges karakter ut av Vardøhus festning for så å bli ført mot sjøen for gjennomføring av 

vannprøven. Hun forteller at det var et sjokk å se hvor mange mennesker som var i gatene og 
																																																								
249	NRK	TV	(1989/2013)	Ca.	16:00	min:	Intervju,	Hege	Trondsen	
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hvordan de fulgte etter dem nedover mot havet. I det hun ble kastet på havet fikk Hege en 

følelse av lettelse, hun tenkte det var godt å slippe unna alt stresset. Hun hadde vondt og alt 

rundt henne var bare styr og mas. Det var tungt å tre inn i rollen som en av de historiske 

personene, og det hele gav henne en personlig og dypere tilknytning til heksehistorien i 

Vardø. Heksespillet ble veldig stort og folkemengden virket sjokkert, men samtidig full av 

undring og nysgjerrighet.  

 

Det var en spesiell opplevelse for Ervik da Steilneset minnested åpnet i 2011. Hennes bånd til 

historien gav henne en spesiell følelse da hun opplevde minnestedet for første gang: «Man 

føler en andektighet over det hele. Det er svært stemningsfullt. Lyden og lyset er spesielt. Når 

man står der inne og ser det så nakent gir man faen i millionprisen.» Ervik er stolt av 

minnestedet og forteller at hun har tatt mange turer ned til Steilneset. 

 

Finn Stavseth har etter Heksespilletvært regissør, dramaturg og forfatter for teaterstykket 

Ondskapens makt. Den to og en halv timer lange forestillingen, som også baserer seg på 

trolldomshistorien fra Finnmark, hadde premiere i mai 2014 ved kulturhuset i Vardø. 

Arbeidet med stykket hadde tatt to og et halvt år og alle de originalt oppsatte forestillingene 

var utsolgt.250 «Det er ei forestilling om den ondskapen øvrigheta viste mot de som ble offer 

for hekseprosessene i Finnmark. Rettssakene, torturen og løgnhistoriene som lå bak, sier 

dramaturg, regissør og forfatter av stykket, Finn Stavseth», skriver NRK i et intervju med 

Stavseth.251 I et lydklipp av intervjuet kommer det frem at elever ved Vardø videregående 

skole har bygd en strekkbenk; en nøyaktig kopi av et torturredskap brukt mot de anklagede på 

Vardøhus Festning på 1600-tallet. Denne skal brukes i skuespillet. Stavseth forteller at 

forestillingen viser ondskap, lidelse, tortur og løgn. Hans fascinasjon for trolldomsprosessene 

ligger i å vise hva som skjedde med kvinnene under denne grusomme historien. Deres slit for 

å overleve i det vanskelige samfunnet de levde i, bare for så å bli beskyldt for trolldom og 

brent. Historien er hentet fra rettsprotokollene og prosessene i 1662-1663 og omhandler 

legefruen Anne Rodeus og hennes rolle i at 31 kvinner ble anklaget for trolldom. Fra 

prosjektsøknaden til Vadsø kommune kan vi lese hva som er motivasjonen og ideen bak 

oppsetningen:  

																																																								
250	Sandvik	(2014)		
251 NRK Troms (2014) 
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(…) De årene det ikke er full scenisk oppsetning ønsker vi å spille deler av 
stykker som små kammerspill knyttet til historiske steder i Vardø, bl.a. ved hekse-
monumentet på Steilneset og på nåværende Vardøhusfestning.  

 
Ondskapens makt handler om å få frem kvinners skjebne, og hva den norske og 
samiske befolkningen ble utsatt for av forfølgelser, brutalitet, tortur og 
beskyldninger på Vardøhus festning. Vi ønsker å få frem kvinners tanker og 
følelser mens de sitter i fangehullet, og hvordan de opplevde overgrepene. Og den 
brutaliteten og ondskapen som øvrigheta utførte ovenfor de kvinnene som ble 
beskyldt for å drive med trolldomskunster. Disse hendelsene har dessverre 
gjenklang også i dagens samfunn, der forfølging, trakassering, utestenging og 
mobbing foregår. Den samiske befolkningen langs kysten i Finnmark er ennå 
preget av fornorskingspolitikken som er blitt utøvd i nyere tid. 252 

 

Stykket skal knyttes opp mot Steilneset minnested og fokusere på kvinne historie. Det skal 

fremheve både den norske og den samiske kulturen som en del av en felles fortid men også 

poengtere samfunnsproblemer og behov for oppgjør med samisk overgrepshistorie ved at det 

henvises til fornorskingsprosessen og samisk politikk i nyere tid. 

 

Dette er noen eksempler på hvordan trolldomshistorien har blitt brukt i kulturelle 

sammenhenger i Vardø. Over en periode på om lag 30 år har byen markedsført seg som 

Norges «heksehovedstad» med varierende grad av god historiebruk. Det er langt fra 

festplakaten i 1989 til Steilneset minnested, men idéen er den samme: Å skape et varemerke, 

formidle en historie og en identitet ved hjelp av kulturell historiebruk.  

 

«Kjetterbålet»	av	Kråkesølv	
Kråkesølv er en poprockkvartett fra Bodø. De ble kjent gjennom P3-programmet Urørt og 

fikk Spellemannprisen i 2010 for albumet Bomtur til jorda. Bestillingsverket «Kjetterbålet» 

ble laget til Varangerfestivalen i 2015 på forespørsel fra daværende festivaldirektør Maria 

Utsi. Forestillingen ble så videreutviklet for festspillene i Nord-Norge påfølgende år. Dette  

skal være en musikalsk tolkning av trolldomsprosessene i Finnmark, og inspirasjonen kom 

etter et av medlemmene, Fredrik William Olsen, besøkte Steilneset minnested i Vardø. Jeg 

fikk møtte medlemmene i Kråkesølv –  Fredrik William Olsen, Peter Waldemar Nohr Unstad, 

Kristoffer Magnus Nohr Unstad og Jørgen Smådal Larsen – i Tromsø i oktober 2016.  

 
																																																								
252	Vadsø	kommune	(2013)		



76	
	

Ideen til «Kjetterbålet» ble til på Steilneset på bakgrunn av en følelse om å vite for lite om 

historien bak minnestedet, forteller Fredrik William Olsen. Tittelen ble valgt, til tross for at 

kjetter ikke er den riktige betegnelsen på trolldomsdømte, for å kunne spille på litt andre 

temaer også. Olsen betegnes som «primusmotor» for prosjektet. Utstyrt med et årsstudium i 

historie og Rune Blix Hagens bok Ved porten til Helvete (2015) hadde han og resten av 

Kråkesølv, frie tøyler i utviklingen av bestillingsverket.  

 

-Det eneste kravet var at det skulle knyttes til noe nord-norsk, forklarer Olsen.  
 

Formålet for Kråkesølv med denne formen bruk av negativ historie, er å sørge for at den ikke 

blir glemt eller lagt lokk på. Samtidig ønsker de å kunne trekke linjer til dagens samfunn og 

aktuelle tema, ved at de har lagt inn referanser i tekstene til menneskeforfølgelser i nyere tid. 

Av eksemplet trekker de frem «islamofobi», religion, identitet og seksualitet. De er alle klar 

over at det fremdeles brennes folk som har blitt anklaget for trolldom andre steder i verden. 

Her ser vi hvordan også gruppen er opptatt av å bruke fortiden til lærdom og nytte for 

fremtiden. De trekker frem dagsaktuelle tema hvor det å dømme andre basert på ignoranse og 

manglende kunnskap er en faktor. Et lite utdrag fra teksten lyder:  

 

En byggestein i min kultur e drap og vold og grov tortur og vi tør ikke slutt å slåss 
for tenk om den sku vær som oss noe kampen mot det onde løya og menneska 
med bind for øyan blir tvungen til å begynn å se ka ska de da fest blikket ved…  

 

Forestillingen er delvis basert på historien om trolldomsdømte Ingeborg Jørgensdatter og 

Ingeborg som var gift med Peder Krog.253 Det er også hentet inn elementer fra livet til Ruth 

Maier, en jødisk jente som ble deportert under andre verdenskrig. Gruppen har et delt håp om 

at musikken kan fungere som insentiv til å få folk til å bli nysgjerrige og skaffe seg mer 

kunnskap. Selv syns de det var vanskelig å ta inn over seg de handlingene som ble utført 

under prosessene. Men det var et fundamentalt element for å finne den riktige stemningen til 

musikken. Det var viktig at det hele ikke endte opp som forutsigbar «hjemstedsporno». Deres 

mål med musikken og forestillingen er å provosere frem en endring i samfunnet:  

 
-Dette er noe all kunst og kultur dreier seg om, å påvirke tankegangen i oss selv 
og andre. Å provosere frem endring – om så bare i en tanke, tilfører Petter 
Waldemar N. Unstad 

																																																								
253	I	kildene:	Willumsen	(2010)	s.	221-223	



	 77	

Det legges til at plasseringen av et slikt minnested også er viktig og at overdreven 

sentralisering av kultur er ikke bra. Dersom minnestedet hadde blitt reist et annet sted, ville 

det måtte konkurrere med alt annet og det ville mistet mye av sin virkning, legger de til.  

 

De har selv opplevd sterke reaksjoner og tårer under fremføringen av «Kjetterbålet», men 

kritikken har vært blandet. Den lokale avisen i Harstad og omegn, Harstad Tidene, skrev at 

den ikke nådde frem som en helhetlig forestilling og at det hadde vært behov for en 

kunstnerisk ansvarlig for å løfte de ulike elementene frem. «Fortellingen kommer bare ikke 

over til oss som noe annet enn en serie tøffe låter», skriver Håvard Lund for HT Kultur.254 

Opplevelsene fra publikum etter åpningen av Varangerfestivalen vitner om emosjonelle 

reaksjoner og sterke inntrykk, slik avisen Finnmark beskriver det. «Jeg levde meg helt inn! 

Når man visste om handlingen og historiene på forhånd, ble det veldig sterkt. Jeg kjente det 

gjennom hele ryggen», forteller Randi Lund Olsen.255 Rune Blix Hagen kommenterte dette til 

dagbladet:  

 
Det er veldig oppløftende at et relativt nytt ungt band tar fatt i denne historien, og 
lager egne tekster og musikk for å formidle den urett som ble begått mot disse 
kvinnene, (…). At Kråkesølv nå bidrar med nye kunstneriske tolkninger, ser han 
som svært positivt og stimulerende.256  

 

Innledningsvis i kapittelet skrev jeg at kulturell historiebruk kan tolkes som en gjenspeiling av 

samfunnets verdier, etikk eller moral, politikk og holdninger. Hvilke verdier representerer 

festplakaten, skuespillene og «Kjetterbålet»? Hvilke holdninger representerer de? Hva er 

moralen i å visualisere grove hendelser av tortur og drap på åpen gate under en byfest? Er det 

etisk forsvarlig å selge Vardø basert på død og lidelse? Alle disse spørsmålene er viktige når 

man ser på historiebruk og kanskje spesielt bruk av negativ historie. Svarene er ikke veldig 

konkrete og de ulike inndelingene i tabellen er ikke representativt for hvordan kultur faktisk 

opptrer i samfunnet, da den ofte er av en langt mer flytende og rommelig karakter. Dette er en 

indikasjon på betydningen lokalkultur kan ha for regional utvikling:  

 

 

 

																																																								
254	Lund	(2016)	
255	Bøland	(2015)	
256	Larsen	(2016)	



78	
	

Tabell 5.1: Lokal kulturens innflytelse på regional utvikling. Kortsiktig gevinst er lett målbar, 

men den langsiktige gevinsten er kompleks og vanskelig å konkretisere.  

 

Kulturbegrep Samfunns verdi 
Kortsiktig 

gevinst 

Mellomlang 

sikt 

Langsiktig 

gevinst 

«Den smale» 

arrangementer 

Kulturnæringene Direkte 

investeringer 

Besøksnæringen Multiplikator-

effekt 

«Den brede»  

levd praksis 

Lokal attraktivitet 

og 

nettverkspotensial 

Stedet gjøres 

attraktivt 

Lokalt 

engasjement 

Nettverks-

bygging, kreative 

forbindelser 

«Den brede» 

meningsskapende 

Sentrale livs- og 

samfunnsmessige 

verdier 

Dannelse, 

opplevelser, 

rekreasjon 

Bærekraftig 

samfunn: miljø 

og helse 

Identitets- og 

kontekst 

etablering. 

Demokrati, 

mangfold, sosial 

velferd 

  

Kilde: Tilpasset etter Aronsson (2004) 257  

 

Vi kan se, av tabell 5.1, at lokalkultur er langt mer enn underholdning for massene. Den første 

kolonnen viser de ulike kulturoppfatningene i bredeste form. Neste kolonne viser begrepenes 

tilknytning til ulike samfunns verdier. Deretter, i de neste tre kolonnene, ser vi de direkte, 

indirekte og langsiktige effektene av kulturens innvirkning på regional utvikling. Kulturens 

verdi ligger i dens evner til utvikling, skriver Aronsson.258 Den har verdi for både økonomisk, 

politisk og livs- og samfunnskvalitet. Han setter også kulturpolitikken som et botemiddel mot 

den kommersielle kulturen: 

 

Den officiella kulturpolitiken är fortfarande formulerad för att motverka den 
kommersiella kulturens skadelighet och ger för den blidande högkvalitativa 
verksamhetenn offentlig stöd, medan den andra lever på kommersiella villkor eller 
till och med på gränsen för lagens råmärken (graffiti t.ex.).259   

 

																																																								
257	Aronsson	(2004)	s.	232	
258	Aronsson	(2004)	s.	230	
259	Aronsson	(2004)	s.	231	
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Vardø og Finnmarks store satsing på kultur kommer av økonomiske interesser. Det er et 

område preget av fraflytting og nedleggelser, med behov for innovative løsninger og økt 

interesse for regionen. De har også behov for at beboerne skal føle tilknytning og samhold i 

lokalsamfunnet for å motvirke ytterligere fraflytting og negativ utvikling. Kulturell 

historiebruk kan være et redskap for dette, men det forutsetter at man tillater at kulturen og 

historien kommersialiseres og gjøres tilgjengelig for et bredere publikum. Den klare negative 

siden ved dette er, som vist av festplakaten, at det skjer på bekostning av tradisjonelle mål for 

historiebruk som bevaring, kunnskapsformidling og lokalidentitet.260 og 261  

 

 

 

 

 

 

																																																								
260	Aronsson	(2004)	s.	227	
261	Karlsson	(2004)	s.	65	
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6. Kommersiell	historiebruk	
Så langt har jeg vært inne på flere kommersielle faktorer knyttet til de forskjellige formene for 

historiebruk og de ulike aktørene. Det meste av offentlig historiebruk gir økonomisk 

fortjeneste enten direkte eller indirekte og er dermed også kommersiell historiebruk. Politisk 

historiebruk er gjerne motivert av ønsker om økonomisk vekst og næringsvekst. Media og 

kultur er både avhengig av omsetning og drevet på kommersiell basis. Det er også en flytende 

overgang mellom kulturell og kommersiell historiebruk. Om man ikke finner kommersielle 

faktorer direkte, kan man lett se det en kan kalle sekundære aktører som får fortjeneste som en 

umiddelbar konsekvens av historiebruken. Peter Aronsson argumenterer for at det er e feil å 

kalle dem for sekundære historiebrukere siden rollene raskt kan byttes om.262 Dette legger han 

i at markedet, som styres av tilbud og etterspørsel, også styres av markedstrender knyttet til 

kulturell interesse. Et selskap som tjener på turisme kan være en sekundær bruker av historie, 

men dersom de brukes som et direkte middel for å oppleve historiekultur, er de like fullt ikke 

lengre sekundære. Uavhengig om hvordan man klassifiserer aktørene i forhold til 

historiebruken, er kommersialisering dermed en faktor i alle former for offentlig, politisk og 

kulturell historiebruk. Dette kapittelet ser på Steilneset minnested som et konkret eksempel på 

kommersiell historiebruk. 

 

Vardø kommune har vært plaget av fraflytting og nedleggelser. Falleferdige hus og tomme 

lokaler preger by-området. På et tidspunkt var opplevelsen av dette så sterk for 

lokalsamfunnet, at den lokale flyttebussen ble begravet stående på hodet, halvveis ned i 

bakken, som et symbol på at nok var nok.263  Sammen med et sterkt behov for nye 

arbeidsplasser og ønske om økt turisme, har dette vært motivasjon for å prøve nye ideer og 

muligheter for å få Vardø opp og frem i lyset. Varemerket de har valgt å konsentrere seg om, 

og som skal selges til lokalbefolkningen så vel som til turistene, er «Vardø – 

heksehovedstaden».264 Dette var synlig i 1989, jfr. den tidligere omtalte festplakaten, og det er 

synlig nå: Når man går av flyet på Vardø flyplass blir man møtt av et trekantskilt med en 

påklistret silhuett av en heks på sopelime. De har, slik vi allerede har sett, gjennomført 

«hekse-spill» i gatene. Det selges blant annet heksehatt-smykker, småstein og «heksesand» 

fra Domen på glassflasker til turistene. Turistbutikken selger også artikkelsamlingene om 

																																																								
262	Aronsson	(2004)	s.	228	
263	Sandvik	(2012)	
264	NRK	Kultur	og	underholdning	(2004)	
		



	 81	

Steilneset minnested både i myk og hard utgave. Store gatekunstverk rundt i sentrum har 

trolldomstema, og flere trolldomsrelaterte konferanser har blitt avholdt i byen. 265 Disse har 

vært omtalt både i Aftenposten og China Daily.266 Det eksisterer en turoperatør, med den 

megetsigende tittelen «Hexeria», hvor daglig leder var ansvarlig for den ene 

heksekonferansen avholdt i byen. 267  Vardø er med andre ord ikke fremmed for å 

kommersialisere sin negative fortid knyttet til heksehistorien.  

 

I Museumsnytt nr. 4 fra 2006 kan vi lese at ikke alle er like begeistret for hvordan 

trolldomshistorien blir brukt i Vardø. Ole Lindhardsen, daværende faglig leder ved 

Vardømuseene, kommenterte dette i forbindelse med at det for tredje gang ble avholdt 

«heksekonferanse» i Vardø. Han mener dette er å kommersialisere hekseforfølgelsene: 

 
Vi liker det ikke, sier Ole Lindhardsen, faglig leder ved Vardømuseene. Han 
sammenlikner kommersialiseringen av hekseprosessene med henrettelsene under 
2. Verdenskrig: -De fleste har en etisk ryggmargsrefleks knyttet til det morbide 
ved et slikt prosjekt, men når det gjelder kommersialiseringen av kvinne-
forfølgelse, virker det som den etiske vurderingen er koblet fra, mener 
Lindhardsen. Han er kritisk til at deltakere identifiserer seg med hekserollen på en 
måte som bidrar til vitenskapelig uklarhet omkring hvem disse forfulgte egentlig 
var. (...) Han mener at hangen til å identifisere heksebegrepet med trolldom og 
kosteskaft er sterk, og at folks overtro fremdeles har en sterk stilling. Noe av 
forklaringen tilskriver han uvitenskapeligheten hos 70-tallets feministbevegelse, 
der mange kvinner identifiserte seg med heksene, uten at de markerte klar avstand 
til all overtroen som var knyttet til kvinneforfølgelsen i middelalderen. – Det er 
nesten umulig å komme dette til livs, sier han oppgitt.268   

 

Blant foredragsholderne under konferansen i 2006 var flere navn innenfor akademisk 

forskning. Blant disse er Brian P. Levack, Rune Blix Hagen, Liv Helene Willumsen, Marko 

Nenonen, Raisa Maria Tovo, Magnus Rafnson og Steinar Pedersen.269 Mange av disse er 

velrenommerte innenfor trolldomsforskning. Med et så sterkt vitenskapelig grunnlag for 

konferansen er det vanskelig å forstå Lindhardsens utspill.  
																																																								
265	Se	kap.	«Staten	og	politikken»	
266	Hovland	(2006)	s.	17	
267	Hexeria	(2010)	
268	Hovland	(2006)		
							Jeg	antar	at	Lindhardsen	refererer	til	ettervirkningene	av	Margaret	Murrays	teorier	og	«kvinnekult»		
							forestillingen	når	han	nevner	«70-tallets		feministbevegelse».	Hvorfor	han	snakkerom	overtro	og	
							kvinneforfølgelse	i	middelalderen,	kan	jeg	bare	spekulere	i.	Men	det	reflekterer	muligens		
							vrangforestillingen	om	at	trolldomsforfølgelsene	var	en	del	av	den	«mørke	middelalder».			
							Lindhardsen	var	dessverre	ikke	tilgjengelig	for	kommentar.	
269		Hexeria	(2010)		
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Arnt Th. Johansen, koordinator for konferansen, var i en kommentar til Museumsnytt klar på 

at målet med konferansene var å få frem pågående forskning, opplyse og forebygge: 

 
- Vi opplever mye synsing om det vi driver med, men det vi egentlig gjør er å 
bringe til torgs forskningen som foregår, opplyse og prøve å forhindre gjentakelse. 
I starten hadde vi publikummere som trodde på trolldom, men de skjønte etter 
hvert at de ikke var i målgruppen, og forsvant, sier Johansen til Museumsnytt.270 

 
Her kommer det frem av Johansens kommentar, at tidligere konferanser har enten vært 

feilformidlet ut til det potensielle publikummet, eller at utviklingen siden den første 

konferansen har vært mot et tyngre faglig og historieformidlende innhold.  

 

Dersom man oppfatter at underholdningsindustrien og kommersielle motiver har blitt tillatt å 

overskygge etisk eller moralsk historiebruk, eller står i fare for å gjøre det, er det ikke 

uforståelig at reaksjoner som Lindhardsens oppstår.271 John Ødemark knytter Lindhardsens 

kommentar til Steilneset minnested. Han påpeker at det er utenkelig å kunne bruke 

minnesteder for ofrene etter Holocaust eller nyere tids brutaliteter som økonomisk ressurs like 

problemfritt.272 Han legger til at det ikke har blitt gjort noen forsøk på å skjule homo 

economicus i diskursen ved minnestedet.273 Mitt spørsmål blir da om det er å regne som bedre 

eller mer moralsk historiebruk når de økonomiske interessene er mindre tydelige eller ikke til 

stede. Jeg skal sette det litt på spissen: Behovet for økonomisk vekst i Finnmarksregionen er 

krystallklart. Burde ikke da grepene for å tilfredsstille dette behovet være like 

gjennomsiktige? Dette handler, tross alt, om et lite lokalsamfunn lengst opp i nord og deres 

kamp for å overleve i en ellers sentralisert verden, som tilsynelatende drives av kultur- og 

underholdningsindustri og storkapital.  

 

Allerede fire måneder etter at Steilneset minnested var åpnet meldte Statens vegvesen om 

positiv næringsutvikling i Vardø.274 I artikkelen kan vi klart se de kortsiktige og indirekte 

gevinstene som følge av Steilneset minnested. Vardø hotell og Varanger Museum konstaterte 

rekord mange gjester og besøkende:  

																																																								
270	Hovland	(2006)	
271	Et	eksempel	på	at	dette	har	skjedd	i	relasjon	til	trolldomshistorie	finner	man	blant	annet	i	Salem,		
							Massachusetts.	
272	«In	accordance	with	Lindhardsen,	one	suspects	that	it	would	be	inconceivable	to	transform	memorials	
						for	the	victims	of	the	Holocaust	or	other	recent	atrocities	so	smoothly	in	to	an	economic	asset.»		
						Ødemark	(2014)	s.	199	
273	Ødemark	(2014)	s.	199	
274	Statens	vegvesen	(2011)		
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- For vår del var årets sesong den beste i hotellets historie, sier daglig leder Tove 
Mette Antonsen på Vardø Hotell. Vi har registrert en driftsøkning på 25 prosent, 
både på overnatting og restaurant i forhold til 2010 som også var et bra år, 
forteller Antonsen. 
Dels er det hotellets egne gjester som interesserer seg for Steilneset, men også 
folk fra nærmiljøet kommer innom og spiser.  
- Aldri i mine ti år på hotellet har vi hatt tre kokker i sving samtidig, slik vi 
har hatt i sommer. Som et direkte resultat av rekordsesongen går vi nå i gang med 
å oppgradere rommene med nye gulv, ny maling og nye møbler, forteller Tove 
Mette Antonsen. 
Også avdelingsleder Monica Dahl på Varanger museum, avdeling Vardø, 
konstaterer en kraftig oppgang i antall besøkende, kanskje så mye som 25 prosent 
også her, i forhold til året før.  
- Jeg kan trygt si at det skyldes Steilneset. Folk er overrasket, og får en sterk 
opplevelse. Man synes det er fantastisk flott at vi har noe slikt her oppe, og 
tilbakemeldingene fra besøkene er utelukkende positive, forteller Monica Dahl.275 

 

Kommersialisering av negativ historie er et mye omdiskutert tema. Jeg mener det er viktig å 

problematisere det, men det må gjøres med sammenligninger på like premisser. Både 

Lindhardsen og Ødemark parallelliserer kommersialiseringen av trolldomsprosessene og dets 

etiske ramme med Holocaust. Dette mener jeg blir feil. Hovedargumentet ligger i forståelsen 

av det kollektive minnet og tid: Det er ingen gjenlevende minnegenerasjon etter 

trolldomsprosessene, i motsetning til 2. verdenskrig. Dermed er det heller ingen pårørende 

som blir berørt av kommersialiseringen. De trolldomsdømte ble henrettet på bakgrunn av 

dansk-norsk lovgivning og rettskraftig domsavsigelse. Henrettelsene under Holocaust ble 

foretatt uten dom og uten skyldspørsmål. Nazisme, ekstremt høyrepopulistiske holdninger og 

antisemittisme er et vedvarende samfunnsfenomen i Europa, men det er ikke 

trolldomsprosesser eller forfølgelser av hekser.    

 

Vardønaturen er slik den alltid har vært: tilgjengelig, øde, flat og voldsom i vindkastene. Men, 

når den knyttes til trolldomshistorie i selveste Ultima Thule blir den omtalt som «ekstrem», 

«romantisk», «spektakulær» og «fryktinngytende».276 Mari Lending beskriver den slik:  

 

 

 

																																																								
275	Statens	vegvesen	(2011)	
276	Lending	(2011)	s.	25	
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For Vardønaturen er ikke skjønn. Forblåst, ugjestmild og vill ligner den det 
sublime Immanuel Kant identifiserte i subjektets møte med naturkreftene i Kritikk 
av dømmekraften (1790). Det veldige, stormfylte havet kan i seg selv ikke kalles 
sublimt, bare fryktelig, i følge Kant, men ideen om det sublime vekkes av 
«naturens kaos eller av dens villeste og mest uregelmessige uorden og forlatthet, 
forutsatt at den oppviser størrelse og makt» (§27).277 

 

Selv om naturen er den samme, har den nå blitt en del av verdensmarkedet via navn som 

Louise Bourgeois og Peter Zumthor, samt den internasjonale rammen rundt Steilneset 

minnested. Trolldomshistorien har slik blitt en del av den globale senmoderniteten og en del 

av denne kulturelle identiteten slik den vises fram i Vardø for omverdenen. Malende ord, som 

ikke lover skjønnhet og nytelse, men en forblåst og spektakulær opplevelse utenom det 

vanlige, skal friste reisende som er lei av komfort og avslapning i varmere strøk. Dette skal 

være noe nytt og spennende, noe som er tilgengelig for alle, men som det likevel vil gi en 

form for status å besøke. Norge er ikke et billig land å feriere i, og Vardø er langt i fra en kald 

pils på Bryggen i Bergen eller en svimlende tur opp på Prekestolen.  

 

Historie har fått nye funksjoner i samfunnet på bakgrunn av kravene som stilles til hvordan 

individet og ulike typer fellesskap fremstår for omverdenen, skriver Angell. 278  Disse 

funksjonene er, ifølge Angell, knyttet til opplevelsesøkonomi, kulturisme og merkevare-

bygging og uttrykk for «glokalisering». 279  Det kan forklares som en konsekvens av 

globalisering og den stadig økende konkurransen i næringslivet. «Glokalisering» er byer, 

regioner og nasjoners bruk av identitetsmarkører for å markedsføre seg til omverdenen.280  

Dette er en stor del av den kommersielle historiebruken og kan betegnes som en form for 

«historisk turistindustri».281 Å skape et varemerke ved å kommersialisere både fortid og 

kultur, er et postmoderne konsept.282 Fortiden blir rekonstruert med forpliktelser til historisk 

autentisitet og pedagogiske mål, men blandes samtidig med underholdningsindustri for å 

lokke turister og besøkende. Denne industrien inkluderer blant annet geografisk avgrensede 

steder ladet med historisk kontekst, monumenter eller minnesteder og museer. 

Identitetsskaping og oppbygging av kulturhistoriske elementer på bakgrunn av lokal, regional 

og nasjonal interesse påvirkes også av internasjonale strømninger. Det representerer sosial 

																																																								
277	Lending	(2011)	s.	26	
278	Angell	(2015)	s.	58	
279	ibid.	
280	Angell	(2015)	s.	58	
281	Berger	og	Niven	(2014)	s.	66	
282	Ham	(2008)	s.	127	



	 85	

forandring og politiske eller sosialøkonomiske samfunnsbehov.283  Peter van Ham, direktør 

for Global Governance Research ved Netherlands Institute of International Relations og 

professor på College of Europe i Belgia, diskuterer place branding som fenomen i artikkelen 

«Place Branding: The State of the Art»: 

 
Place branding goes beyond mere slogans or old-fashioned ad campaigns: it 
involves more than gloss or spin or the placing of a territory on the map as an 
attractive tourist destination. It is more fruitful to consider a place a brand as 
intelectual property, that is, ”the totality of the thoughts, feelings, associations and 
expectations that come to mind when a prospect or consumer is exposed to an 
entity´s name, logo, products, services, events, or any design or symbol 
representing them (Lindsay 2000). Anything can be branded: water (Perrier), 
credit (American Express), and computer components (Intel). 

 

Disse perspektivene er aktuelle i forhold til Vardøs markedsføring av seg selv som «hekseby» 

eller «heksehovedstad». Selv om den historiske fortiden er negativ, og flere mener at 

kommersialisering av trolldomsforfølgelsene er gal eller umoralsk, kan bruk av den medføre 

positiv utvikling for Vardø, og dermed være med på å underbygge byidentiteten og 

merkevaren.284 Dette kan være en selvforsterkende syklus: Varemerket forsterkes på bakgrunn 

av suksessfull økonomisk vekst. Økonomisk vekst har positiv virkning for borgerne i byen og 

regionen. Samfunnet forsterker varen og gjøre den til en større del av sin kultur og identitet. 

Dette vil igjen forsterke varemerket og potensielt føre til større økonomisk vekst. 

Forutsetningene for at dette skal fungere optimalt må være at varen, som i dette tilfellet er 

Steilneset minnested og trolldomshistorien, har markedsverdi og evner å opprettholde 

publikumsinteresse over tid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
283	Berger	og	Niven	(2014)	s.	66	
284	Kjeldstadli	(2001)		
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Dark	Tourism?	 	
Steilneset minnested er en black spot. Et sted knyttet til «historisk» død og lidelse som er 

kommersielt utviklet. Dette er en sammenfattet begrepsforklaring basert på professor i 

sosiologi, ved City University of London, Chris Rojeks redegjørelse for fenomenet.285 I boken 

Ways of Escape – Modern Transformations in Leisure and Travel (1993) skriver han om 

postmodernismens interesse for opplevelser og sensasjonelle rømningssteder. Han bruker 

black spot som ett av fire metatemaer for historiebruken ved disse stedene: Heritage sites er 

steder som forsøker å gjenskape historiske hendelser eller levemåter fra fortiden. Under 

samme tema legger han til performance sites hvor skuespillere og scener er i bruk i gjen-

skapelsen, og tableaux hvor modeller, animatronikk og annen teknologi for å simulere 

fortiden brukes. Literary landscapes, er steder man kan besøke som er tematisk oppbygd 

rundt livet til kjente romanforfattere og fiktive karakterer. Siste tema er theme parks, 

fritidsparker organisert rundt tematiske forestillinger og attraksjoner hvor man kan delta.286  

 

Black spots kan knyttes til fenomenet dark tourism.287 Dark tourism er reiser eller turisme 

knyttet til steder assosiert med død, lidelse og det tilsynelatende makabre.288 For å kunne 

konkludere om Steilneset minnested er et mål for dark tourism, må begrepet defineres 

ytterligere. Dette er særlig relevant da næringen er i stor vekst, men også under kraftig 

diskusjon og kritikk for å spre misinformasjon og å fungere som utnytting av andres lidelse.  

 

Ettersom motivasjonen til forbrukerne er en viktig faktor bak fenomenet dark tourism, ville 

det vært lønnsomt å utføre undersøkelser direkte rettet mot turistene og de besøkende ved 

Steilneset minnested for å supplere det teoretiske arbeidet.289 En slik undersøkelse kunne 

påvist graden av interesse blant de besøkende for død, å være vitne til andres død, lære om 

kjente personers død og lignende. Disse faktorene utgjør de dominerende grunnene til å 

besøke black spots i tilknytning til dark tourism. 290 Dette lot seg dessverre ikke gjennomføre 

innenfor prosjektets rammer.  

																																																								
285	Rojek	(1993)	s.	136	(Andre	eksempler	er:	Auschwitz,	Graceland	og	dødsmarkene	i	Kambodsja.)	
286	Rojek	(1993)	s.	136-137	
287	Et	begrep	nært	beslektet	til	dark	tourism		er	det	mindre	brukte	thanatourism:	reiser	til	en	destinasjon,		
						som	helt	eller	delvis	er	motivert	av	ønske	om	faktisk	eller	symbolsk	opplevelse	av	død,	særlig,	men	ikke	
						utelukkende	voldelig	død.	Thanatourism	og		dark	tourism	omtales		ofte	som	det	samme.		
						Sharpley	(2009)	s.	15	
288	Stone	(2006)	gjengitt	i	Sharpley	(2009)	s.10	
289	Sharpley	(2009)	s.	13-14	
290	Sharpley	(2009)	s.	15	
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Mennesker har alltid vært opptatt av døden og omstendigheter rundt den. Offentlige 

henrettelser, slag, krig, katastrofer har tiltrukket seg oppmerksomhet og tilskuere opp 

gjennom historien.  For eksempel ansees pilegrimsreiser som den eldste formen for turisme.291 

Disse utføres ofte, men ikke alltid, på religiøst grunnlag. De er også ofte, men ikke alltid, 

knyttet til plutselige og gjerne brutale dødsfall for enkelt personer eller grupper.292 En 

pilegrimsreise kan også være til steder av spesiell personlig interesse og gi uttrykk for sosial 

eller økonomisk status. Man finner ofte bruk av ordet «pilegrimsreiser» i tilknytning til 

arkitektur av Peter Zumthor.293 Forskning argumenterer for at modernisering og globalisering 

har ført til et skifte i hvordan døden håndteres i samfunnet.294 Det er dette skiftet som har ført 

frem til konseptet dark tourism, men det argumenteres også for at fenomenet kan spores til 

bake til middelalderen, men at det har vært i særdeles økende grad i moderne tid.295 Et viktig 

tema i definisjonen av dark tourism er hvordan disse stedene har blitt til turistmål og de 

reisendes motivasjonen for å oppsøke stedene. Lennon og Foley forklarer:  

 

It is not our contention that these sites necessarily have tourism as their sole, or 
even, primary object (although some have). Nevertheless, by any accepted 
definition of the term `tourism´, these sites accommodate `tourists´ and contribute 
tourism revenues to local, and national economies. We do not suggest that visitors 
attend with the sole intention of receiving entertainment, amusement or enjoyment 
(even where their visit is wholly touristic) or the significant quantities of visitors 
who see these venues as the sole, or main reason for their trip (although, again and 
in certain circumstances, some do. Thus, we do not see something as simple as 
lucrative niche market of `dark tourists´ who can be segmented by carriers and 
package holiday companies – in essence, our approach to understanding the 
phenomena suggests that those who visit such sites as `specialists´, whether 
seeking the location of their relatives` sufferings of pursuing the technologies of 
tank warfare or revisiting regimental glories, or whatever are not crucial, or even 
important, part of dark tourism. It is those who visit due to serendipity, the 
itinerary of tour companies or the merely curious who happen to be in the vicinity 
who are, for us, the basis of dark tourism.296  

 

 

																																																								
291	Velas	og	Becherel	(1995),	Lickorish	og	Jenkins	(1997)	gjengitt	i	Lennon	og	Foley	(2010)	s.3	
292	Lennon	og	Foley	(2010)	s.3	
293	Merin	(2013)		
294	Lennon	og	Foley	(2010)	s.	5	
295	Seaton	(2006)	gjengitt	i	Sharpley	(2009)	s.	15	
296	Lennon	og	Foley	(2010)	s.	23	
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Således oppfyller turistene ved Steilneset de samme rollene som de besøkende som Lennon 

og Foley mener utgjør grunnlaget for dark tourism. De er tilfeldig besøkende, tilknyttet et 

reisebyrå eller generelle turister som benytter seg av det lokale tilbudet i regionen. Steilneset 

minnested er en del av Nasjonale turistveger og har turisme som sitt primære mål. De 

besøkende ved minnestedet, sett bort i fra de fastboende, er i hovedvekt tilreisende med 

Hurtigruten, bilturister og opplevelsesturister som kommer enten på bakgrunn av 

reiselivsnæringens organiserte turer eller av varierende egeninteresse. For eksempel er også 

nordlys turisme og vinterturisme er en stor og viktig del av næringen i Nord-Norge.  

 

Hurtigruten har organiserte utflukter i Vardø, men på tidspunkt jeg var i kontakt med dem var 

ingen av disse til Steilneset minnested – til tross for at de besøker Vardøhus Festning bare 

noen hundre meter unna. Turguiden poengterte at de ikke en gang anbefalte turistene å gå ut 

til minnestedet på vinterhalvåret på bakgrunn av for dårlig skilting og tilløp til minnestedet.297 

Plakater og informasjonsark som ble tilgjengelig før ankomst for reisende på MS Finnmarken 

i oktober 2016, opplyste heller ikke  om minnestedet. Turguiden på båten fortalte at dette var 

på bakgrunn av mangelfull kommunikasjon med Vardø og Varanger museum, samt tidspress 

og økonomisk press fra rederiet. Tidligere har Hurtigruten tilbudt et kultur-program med tre 

testskip som inkluderte Steilneset minnested. Dette ble nedlagt på grunn av vanskeligheter 

forbundet med transport av turistene i Vardø, men nye prosjekter er under utvikling, opplyste 

turguiden. Et annet turisttilbud skal gå via Hexeria, et reiseselskap under FinlandsXperten 

Norge, det samme selskapet som var aktør ved The Midnight Sun Witchcraft Conference i 

2007.  

 

Steilneset minnested blir, av Lannon og Foley, likevel ekskludert fra konseptet dark tourism 

på bakgrunn av tidsavstanden til det historiske elementet. De mener hendelser og steder må ha 

en eksisterende minnegenerasjon som kan validere dem for at de skal kunne knyttes til dark 

tourism.298 Jeg har tidligere påpekt at minnestedet i Vardø ikke har en gjenlevende minne-

generasjon og dermed heller ingen pårørende. Lannon og Foley mener også at hendelsene må 

tilføre noe til diskursen om moderniteten eller skape tvil eller bekymringer for konsekvensene 

av den.299 Sistnevnte vil kun være en faktor ved Steilneset minnested dersom turistene 

oppfatter at elementer fra historien har betydning i dag eller ved at man aktualiserer 

																																																								
297	NRK	Troms	(2012)		
298	Lennon	og	Foley	(2010)	s.	12	
299	Lennon	og	Foley	(2010)	s.	12	
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trolldomshistorien i direkte tilknytning til minnestedet. Skoleprosjektet vil være en mulighet 

for dette, men det påvirker kun de involverte og ikke turistene som besøker Steilneset.   

 

Sharpley er ikke enig med Lennon og Foley og mener at deres tidsmessige posisjonering av 

dark tourism er i strid med faglitteraturen.300 Han kommenterer at Lennon og Foley fokuserer 

primært på stedet og samtidens metoder for repetitiv representasjon. Videre mener Sharpley at 

besøkendes opplevelser ved slike steder, ikke nødvendigvis kan kategoriseres på bakgrunn av 

den tidsmessige nærheten til  de dødsrelaterte hendelsene som assosieres med stedet, og at de 

besøkendes erfaringer er mangeartet og ikke hovedsakelig kun relatert til de historiske 

hendelsene.301 Dark tourism beskrives som et atferdsfenomen som defineres av turistenes 

motiver i motsetning til stedet eller attraksjonens spesifikke karakter.302  På bakgrunn av dette 

er det utarbeidet fem kategorier for aktiviteter under dark travel. En av disse er:  

 

Travel to memorials or internment sites, including graveyards, cenotaphs, crypts 
and war memorials. The reasons for such visits are diverse, from an interest in 
brass rubbing or epitaph collection (Seaton, 2002) to pilgrimages to the resting 
place of the famous, the Pére Lachaise cemetery in Paris being an oft-quoted 
example.303  

 

Dersom man følger teorien om adferdsaspektet ved dark tourism, er det behov for å behandle 

det som et gradert fenomen både på bakgrunn av turistenes motiver og stedet eller 

attraksjonens innhold. Et minnested kan variere i innhold, i avstand i tid og i de besøkendes 

motivasjoner. Steilneset minnested, med elementer av både historie, arkitektur og kunst vil 

dermed tiltrekke seg besøkende med stor variasjon i interesser og motiver. De besøkendes 

reaksjoner ved et minnested vil variere ut i fra hvordan de oppfatter individene eller gruppen 

det representerer. Ettersom det er flere generasjoner mellom de besøkende og de avdøde, kan 

dette påvirkes av om de oppfatter dem som historiske figurer eller forfedre.304 Det er heller 

ikke mulig å definere eksakt hvor mange generasjoner det må gå mellom hendelsene 

representert ved minnestedet og samtiden før de går inn i historien og mister sitt emosjonelle 

eller traumatiske bånd med de besøkende.305 «When memory is not first hand, it turns in to 

																																																								
300	Referanse	til	Lenon	og	Foley	(2000)	som	er	gjentatt	i	Lenon	and	Foley	(2010)	s.	12	av		
						Sharlpey	(2009)	s.	14	
301	Sharpley	(2009)	s.	14-15		
302	Stone	(1996)	gjengitt	i	Sharpley	(2009)	s.	15	
303	Seaton	gjengitt	i	Sharpley	(2009)	s.	16	
304	Walter	(2009)	s.47	
305	ibid.	
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remembrance, or history, or genealogy, or ancestry... and doubtless other possibilities too. 

There are all ways of relating to the dead and/ or of contemplating their deaths. At the same 

dark tourist site, all may be present, for different visitors», skriver professor ved Centre for 

Death & Society ved University of Bath, Tony Walter. 

 

Det er en komplisert oppgave å skulle å ta stilling til om Steilneset minnested er en del av 

fenomenet dark tourism basert på diskusjonene i fagfeltet. Turistene og de besøkende ved 

minnestedet oppfyller rollene Lennon og Foley beskriver som grunnleggende for fenomenet, 

men tidsperspektivet gjør at de utelukker det. Jeg kan ikke dokumentere motivasjonen bak 

besøk ved minnestedet, men basert på at hovedvekten av de besøkende turistene kommer med 

Hurtigruten til Vardø, at de er utlendinger og at disse kan defineres som eldre og ofte av noe 

høyere økonomisk status, vil jeg påstå at kunst, kultur og arkitektur lokker mer enn 

opplevelser av død og lidelse.306 De besøkende ved minnestedet er anonyme og informasjon 

om dem er vanskelig å oppdrive, skriver arkitekt og professor, Beate Hølmebakk i What 

Architecture can do – Peter Zumthor´s Memorial at Steilneset (2014).307  

 

Ved hjelp av observasjoner gjort i oppgaven vedrørende de ulike aspektene av historiebruk og 

den grunnleggende diskusjonen om hva dark tourism er, skal jeg forsøke å plassere Steilneset 

minnested inn i Phillip R. Stones graderte skala for drak tourism. De aktuelle temaene i 

tabellen vil bli knyttet opp mot minnestedet: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
306	Antagelsen	er	gjort	på	bakgrunn	av	samtaler	med	Vardø	museum	og	observasjoner	i	Vardlø	og	på		
						Hurtigruten.	
307	Hølmebakk	(2014)	s.	54	
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Tabell 6.1: Figuren viser variasjoner innenfor dark tourism. Utarbeidet av Phillip R. Stone.  
 

Higher political 

influence & ideology 
    

Lower political 

influence & ideology 

Sites of death and 

suffering 
    

Sites associated with 

death and suffering 

Darkest Darker Dark Light Lighter Lightest 

Educational orientation     
Entertainment 

orientation 

History centric 

(conservation/ 

commemorative) 

    

Heritage centric 

(Commercial/ 
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Perceived authentic 

product interpretation 
    

Perceives inauthentic 

product interpretation 

Location authenticity     
Non-location 
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Shorter time-scale from 

the event 
    

Longer time-scale 

from event 

Supply (non-

purposefulness) 
    

Supply 

(purposefulness) 

Lower tourism 

infrastructure 
    

Higher tourism 

infrastructure 

 

Kilde: Sharpley (2009)308 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
308	Stone	(2006)	gjengitt	i	Sharpley	(2009)	s.	21	
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Political influence & ideology: Det er ingen tydelig politisk innflytelse eller ideologi ved 

minnestedet. Stortingsmeldingen som åpnet for den direkte statlige tilknytningen til 

minnestedet via Nasjonale turistveger og Statens Vegvesen, var preget av rene økonomiske 

interesser og et ønske om å øke det generelle kulturelle tilbudet i regionen. Deres finansielle 

støtte var indirekte via til Nasjonale turistveger.  

 
History vs. Heritage centric: Dette er antagelig den vanskeligste plasseringen, men jeg vil si 

at minnestedet havner mer mot historie fremfor arv  på skalaen mellom disse to temaene. 

Bakgrunnen for dette er Rojeks beskrivelse av heritage sites, som nevnt innledningsvis i 

kapittelet, det er steder som forsøker å gjenskape historiske hendelser eller levemåter fra 

fortiden – noe Steilneset minnested ikke gjør.  

 

Educational orientation: Steilneset minnested har en lav grad av pedagogisk virkning på 

bakgrunn av den svært begrensede informasjonen om det historiske elementet ved 

minnestedet. Etter som dette handler om turisme er skoleprosjektet utelukket fra analysen. 

Noen av aktørene ved minnestedet har ytret at en av minnestedets tiltenkte funksjoner skal 

være at man skal kunne lære av fortiden, men ved minnestedet er ikke dette kommunisert 

tydelig og det vil være svært avhengig av hver enkelt besøkendes subjektive oppfatning og 

kunnskap om temaet.  Dermed trekker det mer mot entertainment orientation. 

 

Location authenticity: Minnestedets plassering er på retterstedet, hvor død og lidelse inntraff, 

og er dermed autentisk i forhold til det historiske elementet. Dette blir ikke tydelig 

kommunisert til besøkende, om det er det i det hele tatt, og de vil dermed i større grad gjøre 

assosiasjoner mellom stedet og hendelsene fremfor å ha en opplevelse av at det er autentisk.  

 

Time-scale: Avstanden i tid til det historiske elementet og henrettelsene er lang. Det er ingen 

gjenlevende minnegenerasjoner og av de i den lokale befolkningen jeg har vert i kontakt med 

var det ingen som følte at de hadde en personlig tilknytning til noen av de som er representert 

ved minnestedet – ikke en gang skolelevene som hadde deltatt på skoleprosjektet eller de på 

Vardø VGS var klare over om de var i slekt med noen av de berørte. Da er det heller ikke 

trolig at turister og andre besøkende har personlig tilknytning til de historiske subjektene. 

Minnestedet er historieorientert og kommemorativt, men også kommersielt. Man kan se, jf. 

avisartikler, brev til statsministeren og det lokale initiativet til minnestedet, at det forelå en 

etterspørsel etter et monument over de trolldomsdømte i Finnmark. På samme tid kan man se 
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at minnestedets tilblivelse også springer ut fra ønske om å skape et tilbud til turister og 

reiselivsnæringen, på bakgrunn av de politiske om kommersielle aktørene som har vært 

involvert og deres motiver.  

 

Ut i fra disse argumentene, og oppfattelsen av Steilneset som et sted med higher tourism 

infrastructure, vil jeg påstå at minnestedet havner på en av de «lyseste» formene for dark 

tourism på bakgrunn av informasjonen i 6.1. Dersom undersøkelser blir utført blant de 

besøkendes motiver og intensjoner vil man kunne gi en mer nøyaktig plassering, men 

forhåndsintrykket indikerer at de, som nevnt tidligere, er mer opptatt av det kulturelle aspektet 

ved minnestedet fremfor graden av død og lidelse det formidler. Dersom gamle Vardøhus 

festning hadde stått på Steilneset, med tilgjengelige fangehull og galger, ville dets plassering i 

forhold til tabell 6.1 vært tydelig under den mørkeste formen for dark tourism. 
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7. Konflikter	
Historiebruk er ikke uproblematisk og det fins mange personlige smertegrenser som innvirker 

på diskusjonen omkring temaet. Vi har flere ganger sett at personer, av ulike grunner, har 

reagert på forskjellige aspekter, enten direkte ved bruk av Vardøs «heksehistorie» eller den 

sosialøkonomiske politikken bak prosjektet ved Steilneset minnested. Lindhardsen, Ødemark 

og flere har påpekt at kommersialisering av trolldomsprosessene ikke er riktig, og 

derigjennom indirekte påpekt historiemissbruk. Hølmebakk skriver at det ikke er grunnlag for 

å tvile på de gode intensjonene bak minnestedet eller logikken som har ført prosjektet frem.309 

Men hun reiser også spørsmål om det er riktig å investere så mye penger i et minnested når 

Vardø helt klart kunne trengt tilskudd og satsning på andre områder.310 Videre trekker hun 

frem at det har foregått overgrep i nyere tid som er like lokale, og som også fortjener å bli ført 

frem i lyset.311 Jeg antar at hun snakker om fornorskingsprosessen og undertrykkelsen av 

samene som jeg har vært inne på tidligere, men hun spesifiserer ikke dette.  

 

Selv ikke anerkjente trolldomsforskere, som i tillegg har sine røtter i Nord-Norge, er enige om 

hvor linjen mellom «smakelig» og «usmakelig» historiebruk går. «Humor og heksebrenning 

hører ikke sammen» sa professor Willumsen til avisen Tromsø.312 Dette var i forbindelse med 

lanseringen av bryggeriet Mac sitt nye øl «Hexenschuss Schwarzbier» eller «Hekseskudd 

Svartøl» i 2015. Willumsen mente det hele var usmakelig og lettvint bruk av historien og et 

uttrykk for et forkastelig menneskesyn. «Hekseskudd svartøl – er laget på råstoff fra Bamberg 

– den verste heksebyen i Tyskland. Fra det og til at det er legitimt å bruke henrettede 

mennesker som reklame, er på ingen måte stuerent», poengterte Willumsen i ønske om å 

skape debatt om temaet.313  

 

En av aktørene bak øl-produksjonen var trolldomsforsker Rune Blix Hagen. Han viste 

forståelse for at de hadde tråkket feil, men mente også at det er en vanskelig balansegang 

mellom riktig og gal bruk av historien. Han henviste til trolldomshistoriens populærkulturelle 

underholdningsverdi i eksempelvis Harry Potter-filmene.314 Poprock bandet Kråkesølv sa 

under mitt intervju med dem at «alt må kunne køddes med», mens vi snakket om formidling 

																																																								
309	Hølmebakk	(2014)	s.	49	
310	ibid.	
311	Ibid.	
312	Strandmo	(2015)	
313	ibid.	
314	Strandmo	(2015)	
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av negativ historie, varseltrekanten med heks på Vardø flyplass og heksescenen fra Monthy 

Pythons Quest for the Holy Grail.  

 

Aronsson stiller et viktig spørsmål, når det gjelder monumenter og minnesteder i offentlig 

rom: «Vem har rätt att tala för alla och till synes i evighetens perspektiv göra sitt synsätt til 

det gemensamma?».315 Det er av min oppfatting at, foruten Hølmebakk som ble nevnt 

innledningsvis, er det få som har poengtert den historiske og politiske «elefanten» i rommet. 

Hvorfor? Diskusjonene trekker inn blant annet 2. verdenskrig, Holocaust og det tydelige 

kommersielle motivet, men samisk overgrepshistorie blir ikke nevnt. Nasjonale turistveger 

setter opp en attraksjon på Andøya ved Bukkekjerka, en gammel samisk offerplass.316 Men 

dette er ikke et minnested. Regjeringens hemmelige dokument, deres frykt for å måtte stå til 

rette og statsministerens famlende forsøk på anerkjenne statens uetiske handlinger ovenfor 

samene gjennom tiden, er nok kanskje det enkleste svaret.317 Men hvor lange vil samfunnet 

tillate ikke-bruk av samisk overgrepshistorie?318  

 

En annen refleksjon rundt Aronssons spørsmål kommer av det tydelige behovet for en lokal 

merkevare med tilgang til et globalt marked. Trolldomsprosessene i Finnmark var de mest 

omfattende i Norge, men det forekom prosesser over hele landet, i Europa og i Salem, USA. I 

tillegg blir folk fremdeles anklaget og henrettet for trolldom i Sør-Afrika. Eksempelvis ville et 

minnested eller monument for samisk overgrepshistorie hatt potensiell høy pedagogisk verdi, 

men antagelig ville det ikke hatt en så klar global tilknytning gjennom sitt historiske element, 

med mindre det ble utsatt for en ekstensiv generalisering.  

 

Ved å opprette et minnested over negativ historie tar man en seremoniell avstand fra 

handlingene minnestedet direkte eller indirekte representerer. Dette understreker et skifte i 

samfunnet hvor det oppfatter seg selv som «for god til» å utføre slike handlinger på nytt, og 

hvor man også erkjenner at andre ikke har kommet til dette punktet i samfunnsutviklingen. 

Dersom man, i effekt av minnestedet, fordømmer egen fortid eller andre som begår lignende 

handlinger, er det viktig å erkjenne at uten nettopp den fortiden ville samfunnet ikke utviklet 

seg til det punktet hvor refleksjonen rundt den er mulig. Da ville det aldri blitt opprettet et 

																																																								
315	Aronsson	(2004)	s.	193	
316	Nasjonale	turistveger	(2017)		
317	Se	kap.	3	om	Staten	og	politikken	eller:	NRK	Sápmi	(2017)	og	Suvatne	(2017)	
318	Se	kap.	4	om	Utdanning	eller:	UiO,	Det	Juridiske	fakultet	(2010)	
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minnested, en attraksjon, et undervisningsforløp eller omsider en museumsutstilling til nytte 

for folket. Connerton problematiserer dette forholdet: 

 
For if past injustice has shaped the structure of a society´s present arrangements 
for holding property in various ways – or analogously if it is held that past 
injustice has shaped the structure of a society´s arrangements for founding its 
sovereignty – the question rises as to what now, if anything, ought to be done to 
rectify these injustices. (...) How far back must you go in taking account of the 
memory of past injustice, in wiping clean the historical record of illegitimate 
acts?319 

 
Man vil måtte gå om lag 400 år tilbake i forhold til trolldomsprosessene i Norge, ettersom 

flere i nyere tid har etterlyst offisielle beklagelser på bakgrunn av heksebrenningene.320 Så 

mange generasjoner etter at hendelsene har funnet sted har oppfatningen av det historiske 

elementet endret seg. Gjennom å se på historiebruken i et samfunn kan man vise hvordan 

samfunnets forhold til fortiden endrer seg over tid.321  

 
De som direkt haft mycket svåra upplevelser reagerar vanligen med 
förträngningar av sina minnen. I nästa generation kan intresset öka och man kan 
upptäcka det förflutna, se behov av att tydliggöra det som explicit kunskap och 
skulddiskussioner och i tredje generationen avgörs frågan om minnet kan 
institutionaliseras som kulturarv, kunskap och sedvänja, vilken i sin tur kan sjunka 
tillbaka till en mentalitetsnivå.322 

 

Den samiske noaiden Anders Paulsen, eller Poulsson, ble ført for retten den 9. februar i 1692 

for å ha brukt en runebomme.323 Paulsen var den siste som ble dømt for trolldom i Finnmark. 

Dersom man definerer en generasjon i forhold til menneskealder vil den være ca. 1/3 århundre 

eller ca. 34 år, og flere generasjoner lever på samme tid. 324 Det vil det si at det har gått om lag 

9,5 generasjoner siden den siste trolldomsrettssaken i Finnmark. Og det gikk ca. 8 

generasjoner før trolldomsforskningen fikk sin oppsving på 1970-tallet, og omtrent like lenge 

før kommunen bestemte seg for å markedsføre Vardø som «hekseby» eller «heksehovedstad» 

Hva foregikk i mellomtiden? Var historien glemt? Eller lå trolldomsprosessene som en latent 

del av identiteten, kulturen og minnet i regionen som bare ventet på å bli aktuell?  

																																																								
319	Connerton	(1989)	s.	11	
320	Se	kap.	3,	Statem	og	politikken,	j.f.	Svendsen	og	Hagen.	
321	Aronsson	(2004)	s.	72	
322	Eyerman	(2002)	gjengitt	i	Aronsson	(2004)	s.	73	
323	Willumsen	(2010)	s.	377	
324	Store	norske	leksikon	(2016)	
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Aronssons spørsmål om hvem som har rett til å snakke for alle, er ikke en del av diskursen 

omkring minnestedet.325 Heller ikke at minnestedet kan anses som nok en undertrykkelse av 

samisk historie. Både i forhold til dagsaktualiteten og at pårørende, i det tilfellet, fremdeles er 

til stede og påvirkes av fortiden. Ødemark kritiserer Steilneset minnested for å viske ut de 

kulturelle forskjellene som var en viktig del av fortiden, og på bakgrunn av dette, mener han, 

er minnestedet en svak modell for å forstå samtidens menneskerettighetsproblematikk og 

kulturelle utfordringer. 326  Ifølge Ødemark mangler minnestedet ansikt og har blitt 

overgeneralisert for å passe inn i modernitetens narrativ. Willumsen mener selv at 

minnestedet er et populært reisemål, av stort kaliber og som bidrar til verdifull lærdom.327 

 

Historiemisbruk?	
Det er ingen som legger skjul på at Steilneset minnested skal være til fortjeneste for regionen. 

Det kommersielle aspektet er tydelig, men det samme er ønsket om å utnytte fortiden til 

lærdom, demokratifostring og motarbeiding av negative samfunnstendenser. De politiske 

handlingene som la til rette for Nasjonale Turistveger og Statens vegvesens rolle i prosjektet, 

la heller ikke skjul på at myndighetene var villige til å kommersialisere det «makabre» for å 

skape en verdifull merkevare. 328  Vardø kommune har i flere år markedsført seg som 

«heksebyen» eller «heksehovedstaden». Er dette misbruk av historie?  

 

Steilneset minnested et ikke en bevisst feilfremstilling av fortiden. Det kan anklages for å 

være generaliserende, men ikke myteskapende eller årsak til historieforfalskning. Det 

historiske elementet er basert på autentiske historiske kilder, men fremstilles uten historisk 

kontekst eller forklaring. Heller ikke stedets relevante historiske betydning tydeliggjøres for 

de besøkende. Kjeldstadli poengterer at skillet mellom om noe var eller ikke var, representerer 

idealet for å avgjøre om noe er historiemisbruk eller ikke.329 Som et ytterpunkt kan man da si 

at det historiske elementet ved Steilneset er sannferdig og er dermed i seg selv ikke misbruk.  

 

 

																																																								
325	Aronsson	(2004)	s.	193	
326	Ødemark	(2014)	s.	188	
327	Willumsen	(2015)	
328	Jf.	innstillingen	til	Stortinget	fra	familie-,	kultur-	og	administrasjonskomiteen,	se	del	kap.	«Staten	og		
						politikken»				
329	Kjeldstadli	(2004)	s.	80	
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Intensjonene og hensikten bak minnestedet kan også diskuteres som historiemisbruk, men her 

er det viktig å bemerke seg at dette ikke handler om hvordan de tolker fortiden, men om hva 

de bruker den til og hvorfor. Det er også viktig å skille mellom direkte og indirekte eller 

intensjonelle og ikke-intensjonelle funksjoner: Eksempelvis kommersiell historiebruk som 

bringer frem etiske spørsmål, men også her er det uenighet om hvor grensen går, jf. 

Willumsen og Hagen som nevnt i begynnelsen av kapittelet. Økonomisk gevinst er 

intensjonelt og ønsket gjennom kommersialiseringen og sterkt synlig i politikken, men også 

både en direkte og indirekte konsekvens av offentlig historiebruk. Å ta standpunkt til om noe 

er god eller dårlig, rett eller gal bruk av historie, bygger på subjektive oppfatninger og 

tolkninger av samfunnsmoral, og er dermed ikke ett godt grunnlag for å poengtere eller 

avkrefte misbruk.  

 

Identitetsskaping kan være diskutabel bruk av historie dersom den ikke reflekterer den 

faktiske identiteten i samfunnet den skal representere. «Å påstå, postulere en linje bakover til 

et felles opphav kan være usant reint faktisk. Sjøl om det er en kontinuitet, har de som lever 

nå lite å gjøre med dem som levde en gang», skriver Kjeldstadli.330 Å konstruere et fellesskap 

på bakgrunn av en fjern fortid, eller et minnested og en identitet på bakgrunn av behovet for 

en merkevare, kan dermed være kritikkverdig. Dersom befolkningen i Vardø gikk rundt med 

sopelime og spisse hatter, og det var heksebrygg til salgs på hvert et hjørne, ville dette vært en 

mye enklere diskusjon, men slik er det altså ikke.   

 

Steilneset minnested og stempelet «heksebyen» har ikke nødvendigvis hatt noen direkte 

innvirkning på den enkelte innbygger i Vardø, men fellesskapet og kollektivet har trolig 

endret karakter til en viss grad over tid. Det er for eksempel tenkelig at en butikk, museum 

eller et hotell som tidligere har hatt lav omsetning og kanskje vist liten begeistring eller 

interesse for markedsføringstematikken, kan merke positive svingninger og endre holdning 

både til «varen» og viljen til å utnytte den.  Men det betyr ikke at enkeltindividene i regionen 

nå identifiserer seg med de trolldomsdømte eller anser trolldomsprosessene som en bærende 

del av deres identitet eller noe som definerer dem. Snarere antyder det at behovet for en 

attraksjon, noe som kunne gi økt næringsliv i regionen og tilføre positive strømninger i form 

av større interesse for regionen og glokalisering, synliggjøres via samfunnets kollektive evne 

til å utnytte og nyttiggjøre den.  

																																																								
330	Kjeldstadli	(2004)	s.17	
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Steilneset minnested bryter ikke med almene menneskerettigheter og verdier, snarere forsøker 

det å sette fokus på dem og medføre at man identifiserer overgrep i egen samtid. Hvorvidt 

minnestedet er diskriminerende, er vanskelig å si og må i så fall eventuelt sees i sammenheng 

med ikke-bruken av samisk historie. Karlsson mente at historie som skaper konflikter er 

misbruk.331 Dette er jeg ytterst uenig i. Dersom historie ikke skapte konflikter ville det kunne 

tolkes som at alle var i full enighet om den, eller i verstefall at ingen bryr seg om den. Dette 

ville gjort historien verdiløs og holdt tilbake både historiefaglig og samfunnsmessig utvikling. 

 

 

																																																								
331	Karlsson	(2004)	s.	66	
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8. Konklusjon	
Problemstillingen til dette prosjektet er tredelt og fokuserer på Steilneset minnested i Vardø 

som ble offisielt åpnet på sankthansaften i 2011. Påfølgende konklusjon vil behandle de 

enkeltstående spørsmålene reist i problemstillingen:   

 

1) Hvordan blir et minnested, knyttet til død og lidelse under en såkalt historisk mørk tid, 

brukt av forskjellige aktører og til hvilke formål?  

 

Den offentlige historiebruken gir rom for mange aktører med ulike motiver. Gjennom de 

overordnede kapitlene har vi sett at den offentlige historiebruken ved Steilneset minnested har 

utspring i et politisk ønske om å skape økt fokus på lokalhistorie og samtidig delta i et globalt 

reiselivsmarked i kraftig vekst. Gjennom offentlig støtte til prosjektet Nasjonale turistveger 

ønsket man å styrke den historiske kompetansen i samfunnet, men også å gi grunnlag for å 

styrke regionen. På bakgrunn av den lokale interessen for å opprette et minnested og den 

allerede eksisterende viljen til å markedsføre Vardø via «heksehistorien», ble det utviklet et 

unikt minnested som skulle løfte frem negativ historie og aktualisere den ved indirekte å 

knytte den opp mot dagsaktuelle tema. Steilneset minnested har blitt et redskap i håp om å 

motvirke fraflytting, skape næringsvekst og økt reiseliv i regionen og å gi lokalsamfunnet en 

positiv utvikling på bakgrunn av en negativ fortid. 

 

Beklagelsespolitikk synliggjør statens vilje til å erkjenne og gjøre bot for feil de har begått. I 

forhold til trolldomsprosessene, hvor verken overgriper eller offer er til stede, kan man 

argumentere for at en offentlig beklagelse, enten den kommer fra kirken eller fra staten, ikke 

vil kunne oppfattes som autentisk eller oppriktig. Det er også relevant å sette en grense for 

hvor langt tilbake i tid man skal gå i forsøk på å rette opp overtredelser, og hvorvidt det er 

riktig å kritisere fortiden med etterpåklokskapens briller. For å ta nytte av fortiden må man 

kunne gå videre og ikke gjenta sine feil. Steilneset minnested kan fungere som et symbol på 

oppreisning og samfunnets anerkjennelse av egen fortid, men også som en rituell markering 

av endring og identitet, dersom man er villig til å oppfatte det slik.  

 

Et minnested begrenses av sin egen form og man kan ikke forvente at det kan formidle hele 

historien fra alle sider. Den historiske dimensjonen ved Steilneset minnested kan kritiseres for 

å være i overkant generaliserende, men på bakgrunn av dette blir minnestedet også mer 
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fleksibelt og tilgjengelig. Ved å knytte de historiske elementene til kunst og arkitektur har 

minnestedet økt i utstrekning og tilgjengelighet. Kunsten blir, via kjennskap til kunstnerens 

tematikk og status, et eget element med mulighet for å trekke oppmerksomhet til minnestedet 

fra de som gjerne ellers ville besøkt et galleri eller en utstilling fremfor et monument. 

Arkitekturen oppnår den samme effekten, men her spiller også en viss kulturell status inn.  

 

Vardø museum har planlagt å bygge videre på tematikken til minnestedet via digitale 

løsninger og en ny museumsutstilling. De ønsker å knytte fortiden og fremtiden sammen ved 

å ta opp aktuelle tema som menneskerettigheter og pågående forfølgelser. Museet har også 

utviklet et skoleprosjekt hvor minnestedet er det pedagogiske utgangspunktet, og hvor de 

ulike temaene berører fortiden så vel som samtiden. Målet med prosjektet er å gi elevene en 

bedre og mer nyansert historieforståelse, gi kjennskap til egen lokalhistorie og å sette denne 

inn i en større europeisk kontekst. Museet ønsker også å utvikle elevenes demokratiske 

ferdigheter, og å gi dem empati og forståelse for eget og andres samfunn.  

 

Spørreundersøkelsen som jeg utførte blant elevene ved Vardø barne- og ungdomsskole 

påviste positiv effekt av skoleprosjektet. Den indikerte klart hvordan populærkulturen 

påvirker barns historieoppfatning, men også at man kan motvirke dette ved å tilføre kunnskap 

og erfaring. Undersøkelsen viste også viktigheten av ikke å underkommunisere negative 

elementer fra egen fortid, da disse evner å gi en mer nyansert historieforståelse, et mer 

nyansert syn på de involverte partene, samtidig som det kan motvirke myter og feil-

oppfatninger av historien.  

 

I tilleggslitteraturen er det tydelig at man ønsker at minnestedet skal sette fokus på overgrep i 

samtiden, eller at bidragsyterne selv oppfatter at minnestedet gjør dette. Det er ingen ting 

fysisk ved Steilneset som trekker linjer frem til samtidens overgrep. Det er her media, språk 

og budskap via artikler, taler og intervjuer spiller en viktig rolle i historiebruken.  

 

2) Hvordan brukes «heksehistorien» i kulturelle, kommersielle og offentlige sammenhenger? 

 
Vi har sett at trolldomsprosessene er et populært tema både som skuespill, musikk og annen 

underholdning. Åpningen av Steilneset minnested ble lagt til Sankthansaften, og ble dermed 

knyttet til de kulturelle tradisjonene og assosiasjonene i feiringen. Kulturell historiebruk kan 

brukes til å visualisere fortiden og problematiserer den for samtiden, samtidig som den 
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imøtekommer etterspørselen etter underholdning. Aktørene har gjerne personlig interesse for 

trolldomshistorien eller ser nytte av å bruke den på bakgrunn av interessen som ligger i 

samfunnet og de populærkulturelle strømningene. «Kjetterbålet» var eksempelvis inspirert av 

et besøk til Steilneset minnested, og et resultat av et ønske om å videreformidle de 

opplevelsene og erfaringene som ble gjort der. 

 

Den kommersielle bruken av «heksehistorien» viser at man i noen tilfeller må sette til side de 

ideelle formene for historiebruk for å oppnå det ønskede resultatet. Vardø har gått fra en 

lettvint og usmakelig selvprofilering som «hekseby» i 1989, hvor byen nærmest virket stolt av 

sin negative og brutale fortid, til en mer behersket og selvreflekterende markedsføring via 

konferanser med akademisk tyngde og sterke internasjonale bidrag på bakgrunn av kunsten 

og arkitekturen ved Steilneset minnested.   

 

Vardø har brukt det lokalhistoriske elementet og opprettet et tilbud for det internasjonale 

markedet og, i effekt av dette, også skapt etterspørselen. Vi har sett at dette har medført 

økonomisk vekst og økt sysselsetting i byen, men også at langtidsvirkningen er uklar og at det 

er behov for forbedring og videreutvikling i forhold til reiselivsnæringen.  

 

Ved å se på fenomenet dark tourism kunne jeg konkludere med at Steilneset befant seg i den 

lyseste delen av skalaen. Her kan det være av interesse å utføre undersøkelser blant de 

besøkende for å få et bedre perspektiv på deres motivasjon og oppfattelse av minnestedet. 

Dette kan være nyttig for utviklingen av en museumsutstilling knyttet til minnestedet og for 

videre profilering av Vardø som destinasjon.  

 

3) Kan man se tydelige konflikter i forbindelse med disse formene for historiebruk? 

 
Ja, det kan man. Den tydeligste av disse er diskusjonen omkring de økonomiske motivene bak 

opprettelsen av minnestedet og den medfølgende kommersialisering av historieframstillingen. 

Selv om ønsket om et minnested opprinnelig kom fra lokale interesser, så man behov for noe 

mer enn en bauta i fjæra i Vardø.  

 

Flere har knyttet diskusjonene opp mot 2. verdenskrig og Holocaust, men jeg har argumentert 

for at dette ikke blir riktig på bakgrunn av avstanden i tid og samfunnets generelle holdning til 

de historiske trolldomsprosessene. Jeg har også gjennomgående brukt fornorskingsprosessen 
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og forfølgelsen av samene som eksempel på bakgrunn av Ødemarks argumenter om at 

minnestedet er blindt for det kulturelle aspektet, og at det dermed, i følge han, ikke er å regne 

som et godt middel for å forstå samtidens problemer i forhold til menneskerettigheter.  

 

Også blant historikere er det uenighet om balansen mellom hva som er riktig og gal eller 

smakelig og usmakelig bruk av historie. Dette reflekterer den bakenforliggende diskusjonen 

om historiemisbruk og hvorvidt man kan påberope seg etisk autoritet ovenfor andres 

oppfatninger. Steilneset minnested er bruk av massemord som markedsføring og reklame for 

Vardø, men det betyr ikke at det er misbruk av historie eller uetisk historiebruk av den grunn.  

 

Avslutning	
Trolldomsprosessene har ikke på flere hundre år hatt en levende minnegenerasjon aktivt 

påvirket av historien. Vardøs befolkning gikk ikke, før byggestart i 2007, på tur i fjæra på 

Steilneset og tenkte på stedets historiske fortid. På samme måte satt ikke arkitektur- eller 

kunstinteresserte og leste om trolldomsprosesser i Finnmark før historien, kunsten og 

arkitekturen ble knyttet sammen. Det var lite eller ikke noe fokus på trolldomsprosessene som 

pedagogisk redskap, og heller ingen blomstrende interesse blant den yngre generasjonen i 

Vardø for den morbide og spennende fortiden som deres forfedre kan ha vært en del av.  

 

Steilneset minnested har tilført nye elementer til diskusjonen om historiemisbruk og hva som 

er å regne som god historiekultur. Det har også blitt en målestokk for hvor langt man er villig 

til å gå i håp om å redde et lite lokalsamfunn fra å dø ut.   

 

Det første jeg bemerket meg da jeg stod å så meg selv i Bourgeois’ store speil, etter å ha gått 

gjennom Zumthors minnehall og lest alle plakatene Willumsen har skrevet, var at nå blir det 

ikke lett å være objektiv. Selv om jeg ikke er spesielt verken arkitektur- eller kunstinteressert, 

var det første som slo meg at jeg ikke følte det historiske elementet druknet i det grandiose 

som utgjør samarbeidet mellom Bourgeois og Zumthor. Jeg kjente på varmen fra flammene 

på stolen, og de hadde en nærmest forlokkende effekt i det forblåste og kalde Vardøværet.    
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