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I – Innledning

Det er et veletablert prinsipp at den som bedriver idéhistorie skal se bort ifra (eksplisitte) spørsmål 

om sine studieobjekters sannhetsverdi, og dette ønsker jeg på ingen måte å rokke ved – men 

samtidig er det ikke til å nekte for at dette er en faktor som påvirker oss, rent deskriptivt, på et mer 

menneskelig nivå. Det som engang drev meg til å ville utføre et fyldigere arbeid om det jeg vil kalle

nordiske urtidsspekulasjoner var nettopp en fascinasjon for hvor «galt» deres innhold fortonte seg –

eller, sagt mer diplomatisk, til hvilke svimlende grader det kunne avvike fra våre tilvante kriterier 

for hva som utgjør gyldig kunnskap om de eldste tider. Sådan er det forståelig at tidligmoderne 

lærdes identifiseringer av momenter fra klassisk mytologi med nordiske steder og skikkelser gjerne 

framkalles som «fun facts», der reaksjonene til folk med en viss faglig gangfart tenderer mot det 

lattermilde, men også en slags inkuriøs apati, som om dette var uransakelige, kvasi-religiøse 

dogmer «man bare trodde på den gangen». For min egen del framstod de heller som forlokkende 

gåter, samtidige spørsmål og utrop som krevde å besvares, eller ihvertfall å undersøkes etter beste 

evne, ved å ta underlige ideer på alvor og i størst mulig grad på deres egne premisser.

Til dette formål tok jeg fatt på Norriges Kongers Historie, et ikke altfor velkjent verk fra 

1719 av Norderhov-prest, forfatter, og historiker Jonas Ramus (1649-1718). Tre faktorer gjorde 

dette valget enkelt. For det første så svært lite ut til å være skrevet om boka fra før, hvilket både var 

veileders opprinnelige inntrykk (hvorav den ble spesielt anbefalt) og min egen dom etter inngående 

forskning – det jeg kunne finne strakte seg fra et par setninger til en håndfull sider, der ingenting var

av nyere dato eller tilstrekkelig faglig karakter. Dernest var verket nærmest optimalt rent 

innholdsmessig, da dets første del utgjorde en konsis, men utfyllende framstilling av den aller 

eldste, omstridte, og legendarisk pregede fortida jeg var interessert i, da særlig med hensyn på 

Ramus' for ettertiden beryktede kongstanke om at Odin og Odyssevs var samme historiske person. 

Endelig oppdaget jeg etterhvert at Norriges Kongers Historie var en banebrytende utgivelse for seg,

såvidt at den utgjør den første moderne norgeshistorien forfattet på folkespråket, og dermed et verk 

man lett kan hevde burde hatt en sterkere stilling innen norsk og nordisk historiografi – noe som 

videre aktualiseres av at denne masteroppgaven ferdigstilles i 2019, altså i det trehundrede 

jubileumsåret for bokas første og eneste trykking. 

Foruten dette tilbyr Norriges Kongers Historie et glimrende og lett tilgjengelig innsyn i to 

overlappende lag med tapte verdener. Først av disse er den historiske virkeligheten som 

tidligmoderne lærde forfattere fra Norden befant seg i, der utforskningen av eget folks fortid ble en 

overraskende transparent spillebrikke i både storpolitiske strategier og smålige personfeider, som 

med sitt dialektiske forhold til periodens faglige føringer ledet dem til høyst oppsiktsvekkende og 

gjensidig motstridende konklusjoner. Videre har vi de verdener de samme forsøker å framstille – 

eller oppkonstruere – gjennom sitt arbeid, hvis form av ofte heroiske og tidvis fantastiske 
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fortellinger kan minne mer om eventyr og sagn enn noe vi gjenkjenner som «historie», og likeledes 

fremmede tankeprosesser som med sin frie assosiasjonform ikke er helt ulike konspirasjonsteorier. 

Der disse to feltene går over i hverandre finner vi omsider en arena for historiografisk krigføring, en

dramatisk, dog knapt overdrivende metafor da disse akademiske feidene ikke bare var nært knyttet 

materielt og ideologisk til de langt blodigere krigene som ble utkjempet mellom Sverige og 

Danmark-Norge i perioden, men også fordi historieverkene selv iscenesatte rikenes pretensjoner 

gjennom å ta kontroll over omstridte territorier og resurser i en fjern, uklar forgangenhet. Kampene 

kunne stå om retten til å kalle seg eldst og størst, om hvem som hadde de tøffeste heltene, den 

gjeveste gullalderen, eller det mest hederlige opphavet; om den ene eller andre hadde oppfunnet 

runeskriften, om den historiske Odin hørte til her eller der, hvor Jotunheimen egentlig lå, og 

hvordan man skulle fordele æren etter goterne, langobardene, og normannerne. Det er først og 

fremst denne dynamikken, der «krig» ikke bare bare er en betegnelse på konflikten historikerne 

faktisk eller billedlig deltok i, men også deres aggressive hevding av fortidas fragmenter på vegne 

av konge og fedreland, som tittelen Erobringstokt i urmørket henspiller på.

Undersøkelsen av verket og dens diverse kontekster har i utgangspunktet vært ganske åpen, 

men for oppgavens og formalitetenes skyld har jeg valgt å formulere følgende problemstillinger til 

rettleding. Først og mest fundamentalt har vi spørsmålet om (1) hvordan Ramus' verk presenterer 

den eldste nordiske fortida; og deretter, i forlengelse av dette: (2) hvordan forholder verket og 

framstillingen seg til periodens a) kunnskapshistoriske og b) politiske kontekst? Disse punktene vil 

alle behandles gjennomgående, om mer eller mindre direkte, i oppgavens hoveddel (kap. III-VII) 

etter følgende: III skisserer sentrale aspekter ved temaetikkens historiske bakgrunn, først ved 

diakrone framlegg av de viktigste kildene Ramus og andre nordiske lærde anvendte i sine 

urtidsspekulasjoner (III.1), samt interaksjonen mellom nordisk rivalisering og historiografi fra ca. 

1500-1700 (III.2); så en mer synkron og systematisk skildring av tidens akademiske normer og 

deres følger for synet på de tidligste tidsaldre; sådan belyser de henholdsvis (1), (2b), og (2a) i størst

grad, og reder grunnen for å besvare dem på senere punkter. Kapittel IV, som tar et biografisk og 

bokhistorisk blikk på vår hovedtekst og dens forfatter, kommer inn på (2) ved å drøfte verkets 

tilblivelse i henhold til Den store nordiske krig (b) og den videre rollen det og Ramus spilte innen 

periodens norske historieskriving og endrede litterære vaner (a). Kapitlene V-VII legger fram 

nærlesninger av tre aspekter ved Norriges Kongers Historie, og fokuserer sådan på (1). At jeg skulle

behandle Odin-og-Odyssevs-teorien (V) var meg innlysende fra prosjektets unnfangelse, for som 

det mest kjente, unike, og nysgjerrighetspirrende aspektet ved Ramus' forfatterskap bar den også det

største behovet for et faglig dypdykk. Kap. VI følger dette opp ved å se på hvordan han hanskes 

med kronologisk nærliggende hendelser ved norgeshistoriens begynnelse, knyttet til rikets urgamle 

opphav (VI.1) og dets implisitte syn på nasjonen, samt hvilke ringvirkninger hans særegne tanker 
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og tilbøyeligheter får på tidlig konstituerende punkter (VI.1). Siste kapittel før avslutningen (VII) er

dedikert til hans skildring av monarkiet, og har dermed også de klareste koblingene til (2b), men 

alle nærlesningskapitlene forholder seg dessuten mer fortløpende til dette og (2a) gjennom å trekke 

inn forfatterens kildebruk, framstillingens relasjon til andre historikeres verker, og dens politiske 

undertoner der disse er mest merkverdige. 

Som antydet har jeg et stykke på vei stått på bar bakke hva gjelder nyere forskning og 

generell sekundærlitteratur av umiddelbar relevans for et såpass snevert tema som tidligmoderne 

nordiske urtidsspekulasjoner. I min nærmeste fagkrets har Anne Eriksen og Håkon Evju arbeidet 

med tilgrensende emner, særlig dansk-norsk historieskriving- og- forståelse på 1700-tallet, men 

plassert fokuset noe lenger fram i tid enn jeg tok sikte på. Litt lenger unna har Lotte Hedeagers 

tverrfaglige tilnærming, såvidt den behandler skriftlige kilder til germansk og nordisk jernalder, 

også indirekte streifet innom utkanten av denne faglige jordlappen. Av dem som har prøvd å krysse 

feltet direkte har jeg likevel funnet såre få – og derfor i hovedsak lent meg på en kombinasjon av 

primærkilder og mer allmenn oversiktslitteratur.

II – Metodologiske betraktninger

Kildenes beskaffenhet skulle bane mye av veien for arbeidets innhold, utforming, og 

framgangsmåte, da målet fra begynnelsen var å gjennomføre en viss supplementering av 

tilnærminger og vinklinger jeg fant underbehandlede i historiografien. Blant det første som slo meg 

var det relative fraværet av fagstoff med et mer overordnet nordisk perspektiv, mens det nasjonale i 

frustrerende grad fortsatt forblir det selvfølgelige og ofte enerådende rammeverket som presses ned 

på presentasjoner av regionens fortid. Denne metodiske nasjonalismens trangsyn forekommer 

spesielt underlig i lys av nåværende tema, siden projeksjonen av lignende kategorier på et nasjonalt 

utydelig og innviklet historisk landskap er et så sentralt moment i materialet som undersøkes. Faren 

ved å holde seg innenfor slike snevre horisonter ligger i at man da altfor lett ikke bare går glipp av 

det analytiske potensialet som ligger i dialektikken mellom rivaliserende makter, men også den 

narrative formidlingseffekten som utgår fra å sentrere sin framstilling rundt en slik konflikt. Jeg har 

derfor gjort et poeng ut av å legge et bredere regionalt perspektiv til grunn for arbeidet (såvidt det 

har latt seg gjøre innenfor oppgavens rammer), der den fram-og-tilbakegående formen i III.2 og den

gjennomgående tagningen av komparative overblikk forhåpentligvis kan aksentuere nærværet av 

den underliggende dynamikken. 

       Et annet ofte manglende moment i mye av den idéhistoriske sekundærlitteraturen (samt 

noe mer tilforlatelig i andre former for historieskriving) er utgreiinger og analyser av historiske 

tanker som ikke bare tar sikte på spørsmål om hva noen har ment og hvorfor, men kanskje særlig 

dedikeres til å undersøke hvordan de har kommet fram til og underbygger sine posisjoner. Dette 
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innebærer å behandle tankegodset som et kognitivt og kreativt produkt, hvis prosess er noe vi kan 

tilnærme oss ved å studere strukturene og funksjonene til det leserne får presentert gjennom teksten,

enten innholdet er av en mer argumenterende eller fortellende karakter. Et slikt prosjekt er mindre 

individuelt psykologiserende enn man kan få inntrykk av: det dreier seg ikke om å trenge inn i 

noens hode, som særlig blant de for lengst avdøde er en tungt forseglet grav, så mye som det søker å

avdekke de antagelsene, redskapene, konvensjonene, og ressursene vedkommende arbeidet med og 

under i en tidsbestemt kontekst bestående av både sosiale konstruksjoner og materielle realiteter. 

Med hensyn på (de behandlede delene av) Norriges Kongers Historie er dette så godt som hele 

oppgavens underliggende siktemål, men også noe jeg har latt være å inkludere som noen uttalt 

problemstilling fordi det knapt kan gis noen konkret besvarelse.

   Sådan kan denne tilnærmingen sies å ligge ett sted mellom det som har blitt kalt 

henholdsvis historisk og rasjonell rekonstruksjon, om med tydelig helning mot det førstnevnte fordi

rasjonaliteten det er snakk om selv er levning fra svunne tider1. Nettopp her har jeg støtt på den 

største utfordringen av særlig teoretisk betydning: i spenningsfeltet mellom å gjøre det behandlede 

stoffet mer forståelig uten å oppheve dets fremmedhet på én side, og mellom å analysere det kuriøse

uten å eksotisere det på den annen. For å unngå disse fallgruvene søkte jeg en preliminær 

internalisering av prinsippene fra Quentin Skinners essay Interpretation, rationality and truth, hvis 

«gyldne regel» framsetter at vi i størst mulig grad bør behandle historiske aktører og deres tanker 

som rasjonelle, hvor bisarre de enn måtte virke – men da kun såvidt denne rasjonaliteten forstås 

som en harmoni mellom bestemte ideer og det nettverket av øvrige oppfatninger og konvensjoner 

de opererer innenfor. Desto viktigere blir det da å utføre en så møysommelig kartlegging av de 

fremmede tankenes intellektuelle kontekst som Skinner er kjent for å kreve, ikke minst med 

henblikk på å danne seg et bilde av dens underliggende regler for epistemisk rasjonalitet 

hvorigjennom ideene (til formodning) skulle ha virket helt rimelige2.  

I praksis ville en slik tilnærming ligge tett nok innpå min opprinnelige pretensjon om å 

undersøke hvordan vår forfatter hadde arbeidet, argumentert, og tenkt til å kunne integreres uten 

særlig vanskelighet. Jeg innledet denne prosessen med å fokusere på sekundærlitteratur om 

europeisk og nordisk historiografi, men oppdaget snart at kildene var knappe i å belyse de mest 

nærliggende spørsmålene som reiste seg fra Ramus' verk, og fant det nødvendig å orientere meg 

mot å undersøke innholdet gjennom sammenligning med relevante primærkilder og det øvrige eldre

tekstmaterialet han selv hadde basert seg på. Heretter begynte jeg å identifisere de ulike påstandene 

som ble framlagt i Norriges Kongers Historie, og forsøkte å spore dem tilbake til deres ofte 

arkaiske opphav. Selv om et slikt arbeid vel kan minne om edisjonsfilologi eller «faktasjekking» er 

1 Jf. Rorty 1984-98 s. 49-56
2 Skinner 2014 s. 31, 37, 40, 42-43
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formålet grunnleggende idé- og- kunnskapshistorisk: utover den rent genealogiske interessen i å 

finne ut hvor noen «har det fra» utgjør det et helt nødvendig grep for å danne seg et nærbilde av 

hvordan dette råmaterialet har blitt fortolket og anvendt i sin bestemte kontekst. 

Denne oppsporingen og nærgranskningen av forfatterens kildemateriale har spilt nok av en 

omfattende og avgjørende rolle til å vies en kortere redegjøring av framgangsmåte og utfordringer. 

Jeg innså tidlig at det var av høyeste betydning å kjenne den gammelnordiske kildelitteraturen 

nettopp slik den framstod i Ramus' samtid, og gjorde et poeng ut av å anskaffe, lese, og referere til 

versjoner av disse tekstene som er likest mulig dem han selv har benyttet seg av. Mellom ulike 

utgaver står nemlig ikke bare språkform og inndeling, men tidvis også elementer ved selve 

innholdet i avvikende forhold, alt etter hvilke manuskripter og redaksjonelle lynner som har vært 

involvert. 

Alle referanser til Heimskringla er derfor i første rekke til Snorre Sturlesøns Norske 

Kongers Chronica, (heretter NKC) utgaven av Peder Claussøn Friis' danske oversettelse fra 1599, 

utgitt og redigert av Ole Worm i 1633. Eddateksten jeg vil henvise til (om annet ikke oppgis) er fra 

Edda Islandorum (EI) slik den utkommer i Two Versions of Snorra Edda From the 17th Century, vol 

II. Denne ble opprinnelig trykket i 1665 av Peter Resen basert på arbeider av blant annet Stephanius

og Worm, og inneholder varianter av prosa-Edda på islandsk, dansk, og latin. Alle henvisninger er 

til kapittel og språk (D for dansk, osv), og deretter avsnitt. Den faksimilerte folioen er selv ikke 

paginert, så sidetallet i den anvendte PDF-filen oppgis isteden. Sammen med en håndfull mindre 

viktige eller uanvendte kilder utgjør disse det jeg har klart å spore opp av de selvsamme utgavene 

som Ramus med all sannsynlighet har anvendt.  

Et flertall av kildene (mine eller hans) har likevel ikke blitt gjenstand for en slik behandling, 

enten fordi den konkrete tekstutgaven ikke har latt seg identifisere eller den kun finnes på språk jeg 

ikke mestrer (latin, norrønt, gresk, islandsk, osv): dette gjelder særlig en rekke «klassikere» og 

andre verk som har utkommet i et utall varianter og opplag, noe tidligmoderne sekundærlitteratur, 

og tilfeller der Ramus ser ut til å basere seg på håndskrifter, brevveksling, og øvrig apokryft 

materiale. Her har jeg forsøkt å være så presis som forholdene har tillatt, men også sett meg nødt til 

å velge «første og beste» analoge kilde der letingen har gitt for mange eller for få treff til å gjøre 

videre søken hensiktsmessig. Det ligger dermed en mulig (om uunngåelig) feilkilde i denne 

empirien, da det aldri kan garanteres at Ramus' eget materiale ikke har avveket fra mine anvendte 

erstatninger på relevante punkter. Her utgjør Saxo et særtilfelle: på den ene siden har jeg, i mangel 

på én tilfredsstillende utgave av Gesta Danorum, valgt å referere dobbelt – først til en mer forståelig

dansk utgave etter del, bok, og kapittel, og deretter til analoge passasjer i en mer presis latinsk tekst;

men på den annen side anvendte jeg her langt nyere utgaver av Gesta Danorum i en feilaktig tro på 

at mer tidsriktige varianter ville være for vanskelige å oppdrive. Det siste vil rettes opp ved videre 
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arbeid, men inntil da burde konsekvensene for innholdet i denne oppgaven være minimale, siden 

Saxo er forholdsvis lite anvendt. 

Selve leteprosessen foregikk hovedsakelig parallelt med min andre gjennomlesning av 

Norriges Kongers Historie, der eksterne referanser, samt påstander, skildringer, og andre momenter 

av interesse ble notert ned i et separat dokument mens jeg traff på dem i teksten. Der Ramus selv 

anga en kilde jeg alt hadde tilgjengelig gikk jeg til denne – ellers ble disse forsøkt funnet gjennom 

nettsøk på navn til forfatter og verk, samt eventuelt tema, inntil plausible kandidater kunne 

identifiseres. Tidvis krevde dette oppdriving av ytterligere informasjon, særlig bio- og- 

bibliografisk, som også ble nedskrevet med tilhørende lenker og kommentarer. Med kilden foran 

meg ble neste steg å identifisere potensielle passasjer stoffet kunne stamme fra ved å søke først ved 

å se etter kapitler og avsnitt som stemte med de mer presise henvisningene NKH selv eventuelt 

kunne oppgi,   og dernest (eller i tillegg) gjennom å søke etter beslektede nøkkelord i den digitale 

teksten, såvidt de relevante passasjene ikke alt var kjent. Om dette ga treff tok jeg til å lese den 

omkringliggende teksten i en bredde og dybde som var tilstrekkelig for å fastsette graden av 

samsvar og avvik overfor Ramus, skrev ned mine betraktinger om saken, og gikk videre. I tilfeller 

hvor enten selve teksten eller analoge passasjer ikke ble funnet tok jeg et skritt tilbake, raffinerte 

mine søk, eller gransket alternative utgaver, men jeg havnet her tidvis også i blindveier der videre 

leting ikke virket fruktbart – likevel var det sjeldent at jeg ikke klarte å oppdage noe av relevans, 

om ikke nødvendigvis mer enn et navn, en tittel, eller en referanse fra et annet verk som tydet på at 

teksten Ramus viste til i det minste eksisterte.      

Ettersom jeg kom lenger inn i letearbeidet ble både metodene mer sofistikerte og 

kildekunnskapen fordypet, slik at hele prosessen gradvis ble bedre tilpasset temaet. Blant det mest 

overførbare var betydningen av å merke hvordan konkrete programmet og nettsiders søkefunksjoner

fungerte, om å kunne relevante synonymer, tilnavn, og alternative stavemåter på det man søkte etter,

og å søke i mer spesialiserte «arkiver» når ledetrådene var knappe. Om det ikke fantes annet å gå 

etter enn et person- eller- stedsnavn viste sider som Perseus Digital Library eller Heimskringla.no 

seg høyst nyttige – men den aller mest uvurderlige resursen var nyutgavene av Tormod Torfæus' 

norgeshistorie (og deres register), da kildene her ikke bare har et stort overlapp med Ramus, men 

også som regel refereres til og gjengis med større grundighet og presisjon (særlig mht det norrøne).  

Til slutt vil jeg avklare innholdet i et begrepspar som er av sentral betydning for denne 

oppgaven: spekulasjon og urtid. Førstnevnte skal såvidt der er mulig skrubbes for sine negative 

konnotasjoner og forstås rent analytisk som en form for tenkning der hypoteser behandles som 

aksiomer – altså at mulige og tilsynelatende tentative sammenhenger antas å være riktige nok til å 

legges til grunn for videre argumentasjon. Spekulasjoner forbigår dermed det utprøvende stadiet 

som skal karakterisere vitenskapelighet, og tilskrives sådan lett en lav epistemisk verdi, samtidig 
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som deres frilynte og uforpliktende utforskning av ukjent grunn også har sin funksjon selv innen de 

strengeste disipliner, og noe vi kanskje aldri helt får avsverget oss. Det kan best karakteriseres som 

et intellektuelt redskap, anvendt på ulike måter og til varierende grad i forskjellige faglige 

sammenhenger (mitt eget arbeid er her intet unntak), og der jeg nettopp ønsker å undersøke et felt 

hvor dets bruk later til å ha vært særlig utbredt. 

Dernest har vi Urtid, et epokebegrep som både viser til et tidsrom og en måte å forstå dette 

tidsrommet på som ikke stemmer ordentlig overens med våre nåværende kategorier. Hendelsene 

Ramus skildrer i første halvdel av Norriges Kongers Historie kan på ett vis settes til germansk 

bronse- og- jernalder – perioder som faller utenfor det vi i nordisk sammenheng regner for historisk 

tid grunnet mangelen på samtidige skriftlige kilder, og som derfor hovedsakelig tilkommer 

arkeologien. Men på den annen side opererte Ramus og historikere opp til hans tid under et 

paradigme der distinksjonene som lå til grunn for en slik inndeling var så godt som fraværende: 

langtifra noe perspektiv sentrert rundt materielle gjenstander og teknologisk utvikling finner vi en 

tilnærming som i overveldende grad fokuserer på tekst, og der spørsmålet om kildens avstand til det

den beskriver ikke spiller noen avgjørende rolle i vurderingen av dens troverdighet. Resultatet er at 

man ikke har noe egentlig skille mellom «historisk» og «forhistorisk» tid, men at enhver fortid, om 

aldri så fjern og obskur, behandles grunnleggende likt hva gjelder å tilegne seg og framstille 

kunnskap om den. Bruken av urtidsbegrepet bidrar her til å understreke disse nyansene og unngå 

forvirringer som mer «offisiell» terminologi risikerer å medføre. 

III – Kunnskapshistoriske forutsetninger 

III.1: Nedtegnelsen av de første nordiske urtidsnarrativene, såvel som bredere lærde spekulasjoner 

rundt dem, var opprinnelig del i ett av den europeiske middelalderens store historiografiske 

prosjekter, der nasjonale tradisjoner og hedensk fortid ble forsøkt integrert i den felleseuropeiske, 

kristen-klassiske skriftkulturen og dens universalhistoriske rammeverk. I kontinental sammenheng 

finner vi uttrykk for dette alt på midten av 400-tallet, og tendensen var fra første stund tilknyttet 

behovet for etnisk avgrensning og legitimering av politiske pretensjoner – først hos goterne, deretter

langobarder og anglosaksere. Gjennom bearbeiding av muntlig overleverte fortellinger inn i 

ættetavler av romersk mønster kunne germanernes konger spore sitt opphav til Odin, og dermed 

påberope seg en byrd som gjorde dem til verdige herskere i det tidligere vestromerriket. Nordisk 

sett sammenfalt også dette lærde kulturmøtet med impulser fra den såkalte 1100-talls-renessansen, 

hvis sekulær-nasjonale fokus farget tidens to mest toneangivende historikere, Snorre og Saxo.3

Sentralt i denne prosessen står begrepet euhemerisme – en tilnærming til mytologi som antar

at dens fortellinger er forvridde framstillinger av historiske hendelser, der gudeskikkelser skal være 
3  Hedeager 2011, s. 41-44, 219, 220; Kelley 1991, s. 167; Kelly 1998, s. 106-118; Melve 2010, s. 45-46, 51, 55-58, 

61; Hermanson i Edquist et al (red.) 2009 s. 15-16
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basert på dødelige helter og herskere – hvorved den hedenske arven ble religiøst nøytralisert, men 

kunne fortsatt kunne inneha verdslig verdi. I verkene tradisjonelt tilskrevet islendingen Snorre 

Sturlason, kjent som den viktigste formidleren i norrøn tradisjon, finner vi to sett med innledende 

skildringer der Odin og æsene utsettes for slik euhemerisering, og deres hjemland plasseres i Asia.4 

Heimskringlas (ca. 1230) Ynglinge-saga hevder at Odin først holdt til i Skytia, nordøst for 

Svartehavet – han var en dyktig hersker, hærfører, og trollmann som ble drevet på flukt av romernes

ekspansjoner, men som ved hjelp av mektige spådomskunster fikk ledet ledet sitt folk (æsene eller 

asianerne) mot det forgjettede nord. Her grunnlegger de et nytt rike med sete i Sigtuna, hvor de blir 

stamfedre til nordiske monarker, og omsider ender opp tilbedt som guder.(NKC s. 2-8) Der denne 

skildringen har sine berøringspunkter til klassisk historie og geografi, men forblir tydelig forankret i

en nordisk kontekst, utvider den Yngre Eddas prolog samme grunnmotiv med et langt mer ambisiøst

og eklektisk forsøk på universalhistorisk syntese. Odin identifiseres her (ihvertfall i navnet) med 

Priamos, kongen av Troja i Homers Iliade, og skal ha nedstammet fra den kretiske kongen Saturn 

via hans sønn Jupiter, som jamføres med Tor.5,6 I noen varianter fortelles det derimot (eller dessuten)

også at Tor var sønn av Priamos' datter, at han gjorde seg til konge av Trakia og senere la ut på 

voldelig verdensvandring. I nordlige strøk møtte han sibyllen Siv, som han tok til kone, og fra dem 

stammer ætten som Odin fødes inn i etter mange generasjoner.7

Denne trangen til å spore tings opphav til det tapte Troja faller inn under en tendens minst 

like gammel som historiefaget selv, og hører vel så mye hjemme i diktningens verden. Ifølge 

gammelgresk konvensjon utgjorde Trojanerkrigen den kjennbare tids begynnelse, et neksus av 

ikoniske legender som kunne gi kulturell dybde til alt av forklarende fortellinger med geopolitiske 

og demografiske dimensjoner. For ikke-grekere som ønsket å hevde seg i deres kulturelle kjølvann 

ble dette et redskap for å kaste lys over ens eget folks uklare fortid, og samtidig nedtone ens egne 

«barbariske» avstamning til fordel for tettere bånd med en tradisjon man betraktet som overlegen. 

Det fremste eksempelet på dette er romernes appropriasjon av den trojanske flyktningen Aeneas, 

som særlig hos Vergil ble omgjort til romerske herskeres prototype stamfar – hvilket igjen ble et 

topos for andres etteraping.8 I tidlig middelalder anvendte Frankiske kronikører lignende motiver 
4 Hedeager 2011, s. 9, 11, 24, 26; Melve 2010 s. 57, 
5 Eddateksten jeg fra og med dette vil henvise til (om annet ikke oppgis) er fra Edda Islandorum slik den utkommer i 

Two Versions of Snorra Edda From the 17th Century, vol II. Denne ble opprinnelig utgitt i 1665 av Peter Resen 
basert på arbeider av blant annet Stephanius og Worm, og inneholder varianter av prosa-Edda på islandsk, dansk, og 
latin. Alle henvisninger er til kapittel og språk (D for dansk, osv), og deretter eventuelt avsnitt. Den faksimilerte 
folioen har selv ikke sidetall, så sidetallet i den anvendte PDF-filen oppgis isteden.  

6 Edda Islandorum kap. 3.D, PDF s. 227-232: «Selff Priamum satte de udi Steden for Oden» (3D.F. s. 229), «Kong 
Priamus var /som før er berørt/ kaldet Odin» (3D.H, s. 231); «Thi kaldtis Jupiter paa Norsk Tungemaal Thor» (3D.G
s. 230); Priamos hevdes å være «den sivende Mand/ som var øffverste Konge udi Trojeborg» etter Jupiter (3D.H, s. 
230); Jupiter er sønn av Saturn, som også er Priamos' stamfar (3D.F-H, s.229-31).

7 I den danske seksjonen av Resens Edda har denne utlegningen blitt delegert til en fotnote etter prologen, (se avsnitt 
I-N på side 232-33), mens den tilsvarende delen på islandsk later til å ha begge fortellingene som integrerte deler av 
hovedteksten (3I. V-X, D-C, L-C.R., s. 323-5)   

8 Kelly 1991 s. 25, 51; Kelly 1998 s. 39-40, 48-49, 55, Melve 2010 s. 23-24; Hedeager 2011 s. 41, 219
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for å skille seg fra andre germanske folkegrupper, hvorigjennom forestillingen om trojanske opphav

fra Priamos og en viss Frankion overlevde som en del av franske nasjonaltmyter i århundrevis. Her 

ble de dog ikke unike: også Britene med sin Brutus, samt normannere, spanske monarker, 

habsburgske keisere, og flere italienske bystater ble hevdet å ha del i noe tilsvarende; og slike fabler

forble noe mer kritisk innstilte humanister lenge så seg nødt til å diskreditere.9

I Saxo Gramaticus' Gesta Danorum (ca. 1200), som tydeligere henvendte seg til kontinentets

lærde med formål om å spre ordet om danskenes ærefulle fortid, ble det appellert til et annet sett 

med europeiske horisonter. Mens det nordiske nedtones følger verket gjennomgående romersk mal i

både form og innhold: kong Dan fyller rollen som eponym grunnlegger, det florerer av moralske 

vurderinger og exempla til leserens dannelse, og gullalderens Danmark skildres som et sofistikert og

fredssikrende verdensimperium med Frode III som analog til keiser Augustus.10

Et siste sett med middelaldertekster av sentral betydning er de såkalte fornaldersagaene, 

hvorav en for ettertiden mer obskur fortelling gir Norge en spesifikt nasjonal opphavsmyte. Kong 

Torre, som i de aller eldste tider hersket over «Gotland, Kvenland og Finnland», fikk frarøvet 

datteren Goe, som hans sønner, Nor og Gor, reiste vestover for å vinne tilbake. Nor tok landveien, 

hvor han bekjempet eller gjorde forbund med en rekke høvdinger og la under seg et rike vest for 

Kjølen, Vänern, og Gautelva, «alt fastland fra Jotunheimene i nord helt til Alvheimene i sør», som 

fikk navnet Norge eller Norveg etter ham. Han blir landets første konge, og viktigste stamfar til 

senere stormenn, mens broren, som tok sjøveien, måtte nøye seg med øyene langs kysten11. 

III.2: Tidlig nytid medførte en videre nasjonal orientering og voldsom politisering av historien som 

i Norden tok form av regelrett historiografisk krigføring mellom rivaliserende makter12. Opphavet 

sammenfaller med Kalmarunionens endelikt på begynnelsen av 1500-tallet, og svenske stormenns 

forsøk på å hevde sin uavhengighet overfor danskekongens herredømme, der tidvis svært blodige 

konflikter kulminerte i Gustav Vasas opprør og endelige kroning i 1523. Under økende regional 

spenning utkom det i 1514 en ny utgave av Saxos omtalte hovedverk, trykket i Paris med et forord 

som henvendte seg til hele kristenheten med hylling av danskenes dygder såvel som en hevdelse av 

Christian IIs rett til å herske over et udelt Norden. Fra svensk hold kom det definitive motsvaret på 

denne propagandakampanjen sent, men godt i 1554 med utgivelsen av den eksildrevne 

erkebiskopen Johannes Magnus' veldige Historia de omnibus Gothorum Sveonumque regibus eller 

9 Hedager 2011 s. 41, 44; Melve 2010 s. 62, 70; Kelly 1998 s. 112-14,118, 123, 136-37, 145-47 177-79, 183-85, 202;  
Grafton 2007-12 s. 62-63, 151; Hermanson i Edquist et al (red.) 2009 s. 15-16, 21

10 I mangel på én tilfredsstillende Saxo-utgave har jeg her valgt å referere dobbelt: først til en mer forståelig dansk 
utgave etter del, bok, og kapittel, og deretter til analoge passasjer i en mer presis latinsk tekst.  

11 Sagnet om Nor og Gor finnes i to såvidt ulike versjoner – i Hvordan Norge ble bebygd og som en del av Olav 
Tryggvasons saga - hvor begge er inkludert i Flatøyboka. Torfæus gjengir dem i sin helhet i HRN 1.3.19-20, 2009 s. 
310-14. Ang. fornaldersagaene, se f.eks. Hedeager 2011 s. 28

12 Kelly 1998 s. 167, 174, 187; Melve 2010 s. 65, 71, 75, 86,  
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«Goternes og svearnes historie». Verket – velskrevet etter kriteriene til renessansehumanismens 

tungt retoriske prosa – var, hva gjelder dens skildring av urtiden, et blankpolert speilbilde av Saxos 

fortelling, der Sveriges stilling som en av verdens eldste nasjoner og Nordens evige overherre ble 

legitimert gjennom å kreve kollektiv enerett på de mektige goternes arv. Det ble fortalt at Magog, 

Noahs sønnesønn og det gotiske folkets eponyme stamfar, skulle ha slått seg ned i dagens Sverige 

under verdenshistoriens demringstid; hans slekt erobret snart hele Skandinavia, mens Danmark ble 

et underlegent lydrike og en dumpeplass for de dårligste iblant dem. 13

At slike skriverier ble betraktet som politisk eksplosive bevitnes tydelig ved den 

oppmerksomhet de etterhvert ble viet fra dypet av maktens korridorer. På dansk side begynte 

regjeringens direkte innblanding i 1561 med verk ment å gjendrive Johannes Magnus' sverting, 

utgitt anonymt, men forfattet av kongens gamle lærer på oppdrag fra kansler Johan Friis. Dette ble 

spiren til et langvarig nasjonalhistorisk prosjekt hvor lærde ble mønstret med sikte på å framstille en

oppdatert danmarkshistorie i Saxos ånd. Satsningen var rett nok sporadisk, og planen om et 

komplett praktverk på latin ble aldri virkeliggjort, men den kongelige patronasjen fikk også sine 

fruktbare følger, hvor utnevnelsen av islendingen Tormod Torfæus som kongelig norsk historiograf i

1682 utgjør et sent og i vår sammenheng sentralt eksempel.14 Også i Sverige ble det tatt lignende 

grep, men tankegodset fra Johannes Magnus fikk her dessuten langt dypere kulturelle konsekvenser:

alt i 1560 kunne Erik XIV påberope seg sitt høye tall etter å ha adoptert biskopens heller fingerte 

kongerekke, men særlig Karl IXs (1604-11) og ikke minst Gustav II Adolfs  (1611-32) styre så en 

interessetung framdyrking av gotisismen som nasjonal ideologi. Gjennom dramaer og diktverk ble 

det utbasunert lovord om svenskenes angivelige forgjengere, hvor en løs forståelse av hva man 

kunne anse som götisk åpnet for at historiske, mytiske, norrøne, og klassiske motiver frilynt kunne 

sammenblandes til et episk idéunivers som bekledde en framvoksende storsvensk selvforståelse. 

Monarkene tok selv aktive grep for å iscenesette seg som levende inkarnasjoner av den gotiske arv, 

blant annet anvendt i forsøk på å fri til dronning Elisabeth I (Erik) og avgjøre Kalmarkrigen via 

tvekamp med danskekongen (Karl). Gustav Adolf valgte å opptre som gotiske kong Berik i sin egen

kroningsseremoni, og i en tale til riksdagen i 1630 framstilte han sitt kommende felttog i tyskland 

som en gjenopptaking av goternes kamp mot romerske keisere.15  

Fra etterpåklokskapens utkikkspunkt kan vi lett se mye av den lærde stridens opphav i 

patriotismens anakronistiske krav: dersom nåtidens nasjonale fellesskap skulle vinne ære av langt 

eldre tekster og gjenstander som ikke nødvendigvis forholdt seg til disse, krevdes det en projeksjon 

av identiteter som ofte ble arbitrær og uforsonlig. Den kampen om runene som raste på første 

halvdel av 1600-tallet artet seg da som et bittert arveoppgjør der Johan Bure og Ole Worm striddes 

13 Johannesson i Björk & Johansson 2009, s. 63-66; Lundgreen-Nielsen i Bandle 2002 s. 355-56; Melve 2010 s. 86
14 Damsholt et al. 1992, s. 53-54, 55-61, 92-93; Lundgreen-Nielsen i Bandle (red.) 2002 s. 356-57
15 Johannesson i Björk & Johansson 2009, s. 69-71; Lindroth 1975 s. 250-56, 338-34; artikkel om Erik XIV i SBL. 
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om hvorvidt det gamle skriftspråket var en henholdsvis svensk eller dansk oppfinnelse, med et 

underliggende premiss om at vedkommende måtte ha vært regionens sivilisatoriske stormakt. Begge

monarker lot seg involvere i disputten, og mens Christian IV var den første til å initiere en 

riksdekkende antikvarisk kartlegging gjennom et rundskriv til geistligheten (1622) trakk Gustav 

Adolf på sikt det lengste strået, da svenskenes respons bestod av alt fra Bures smålige nidviser til en

banebrytende storsatsning på fornminnepolitikk som deres motstandere ikke maktet å holde tritt 

med.16

Denne intellektuelle konfliktens gang lignet den militære ved at svenskene raskt lot til å bli 

den overlegne part, og koblingen mellom de to frontene var høyst reell. Samme østlige ekspansjon 

og djerve deltagelse i Trettiårskrigen som hadde gitt Sverige status som europeisk stormakt 

medførte en opphopning av resurser og yverbårenhet, videre anvendt for å påføre Danmark-Norge 

enorme tap i 1645-60 såvel som å igangsette et uovertruffent institusjonelt fokus på 

forntidsforskning. Historiske og antikvariske studier, hvis effekt og mer eller mindre eksplisitte 

formål var en hyllest av fedrelandet, ble støttet av konge og adel framfor alle andre disipliner: 

offentlige midler gikk med til å opprette rikshistoriske- og- antikvariske embeter, innstifte et 

antikvitetskollegium, utgi praktverk, og hyre inn utenlandske autoriteter med det seneste innen 

kontinental spisskompetanse. Svenskenes fortid var ikke bare et «akademisk anliggende», men noe 

langt viktigere: «en uuttømmelig kilde til politisk propaganda og selvforherligelse, som angikk hele 

nasjonen og ga den dets rom blant de europeiske statene.» 17

Oldenborgerne forvaltet på sin side én enkelt strategisk ressurs som framfor noen annen 

gjorde deres riker akademisk stridbare. Island, et klenodium nedarvet fra det gamle Norgesveldet, 

var ellers av mindre betydning, men islendingenes overlegne ivaretagelse av norrøne tradisjoner 

gjorde den isolerte atlanterhavsøya til en historiografisk og antikvarisk gullgruve uten make i 

Norden. Dette kunnskapsforrådets verdi demonstreres særlig gjennom svenske forsøk på å tilegne 

seg en del av denne kulturskatten gjennom noe i retning av antikvarisk spionasje: de sendte agenter 

på hemmelige oppdrag for å samle manuskripter i dansk territorium, mens lærde islendinger med en

viss suksess ble forsøkt rekruttert som overløpere, og begge deler ble vunnet som heldige aspekter  

av krigsbyttet18. 

Tidligmoderne historikeres hedring av germanske forfedre inneholdt et visst potensiale for å 

havne i konflikt med deres humanistiske lærdom og dens vel så intense beundring av den klassiske 

antikken – og aller mest gjaldt dette idealiseringen av goterne, disse romerrikets ødeleggere hvis 

navn var synonymt med barbari og middelaldersk mørke. I den svenske gotisismen ble det sådan et 
16 Lindroth 1975 s. 238, 240-41, 242, 244-45, 247-49; Damsholt et al. 1992, s. 64-65;  Klindt-Jensen 1975 s. 15-20
17 Lindroth 1975 s. 235-36, 269; Lindroth 1978 s. 613; Klindt-Jensen 1975 s. 16-18, 26, 28; Broberg i Björk & 

Johansson 2009, s. 116. Sitat fra Lindroth 1975 s. 236, min oversettelse. 
18 Klindt-Jensen 1975 s. 28; Lindroth 1975 s. 263-65, 276-78, 282-83; Lundgreen-Nielsen i Bandle (red.) 2002 s. 359; 

Torfæus 2009 s. 16; Evju 2013 s. 56-57.
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poeng å pusse vekk det usiviliserte ryktet de hadde pådratt seg, og framstille dem som førsterangs 

representanter for antikkens mest beskattede egenskaper.19 Men det fantes også et annet middel som 

kunne anvendes til dette formålet, hvis implikasjoner for bildet av verdenshistorien var langt mer 

radikale. Flere gamle forfattere hadde formidlet legenden om hyperboreerne, et folk i det fjerne 

nord som levde i en paradisaktig tilstand, tilbad solguden Apollon, og skulle ha blitt besøkt av 

sagnhelten Herakles. Bureus mente at disse åpenbart hørte til i Skandinavia, og identifiserte videre 

deres hellige by med Uppsala og dets hedenske tempel, som han gjorde til sentrum for en avansert 

sivilisasjon hvorfra grekerne hadde fått kunnskap om navigasjon og matematikk. Tanketoget førtes 

videre i Stiernhielms filologiske spekulasjoner og Verelius' kommentarer til norrøne tekster, hvor 

førstnevnte blant annet satte likhetstegn mellom Apollon og Odin – men det var ved Olof Rudbeck 

at det nådde sin intellektuelle endestasjon.20 

Rudbecks monstrøse hovedverk Atlantica – Atland eller Manhem, som utkom i fire bind 

mellom 1679 og 1702, kretset rundt en svimlende tese der han identifiserte urtidens Sverige med 

Platons tapte Atlantis, hjem til et storslått og eldgammelt rike som var den europeiske 

sivilisasjonens egentlige vugge. Det fantes knapt grenser for hva han mente skulle kunne spores 

tilbake til de svenske hyperboreerne, eller egentlig de yverborne (overlegne), av kong Bores ætt: at 

antikkens folk i utstrakt grad hadde fått sine myter, guder, skriftspråk, kunster, vitenskap, og 

lærdom herfra fant han ubestridelige tegn på overalt hvor han lette i tekster fra middelhavsområdet 

og midtøsten. Norden identifiseres med både Elysium og underverdenen, med klassiske dikteres 

gullalder – men også brorparten av de folk og steder de ville stemplet som barbariske har hørt 

hjemme her. Han snur Snorre på hodet og gjør Skytia skandinavisk, mens Troja hevdes å ha blitt 

grunnlagt av nordboere. Odin skulle være den samme som Poseidon og hans alias Nøkken, men 

tidvis også Tor, og dermed Zevs eller Jupiter, de klassiske gudenes konge21. 

Den opprinnelige inspirasjonen kom etter sigende gjennom sammenligning av svenske og 

klassiske navn, hvorfra spenstige filologiske utlegginger skulle bli den dominerende drivkraften i 

hans arbeid. Rudbeck utviklet innfløkte prinsipper for å grave seg fram til ordenes dypeste røtter, 

oppdaget med beleilig regelmessighet at de stemte morfologisk som semantisk med svensk, og 

konkluderte at de viste til nordiske forhold22. Dette ble supplert og gitt narrativ form gjennom 

jamføring av overlappende myter fra ulike tradisjoner, som når fortellingen om Herkules' (egentlig 

Här-kolle, hærfører) tyveri av hesperidenes (asparlundarnas) gylne epler slås sammen med Eddas 

19 Lindroth 1975 s. 251, 256, 268; Johannesson i Björk & Johansson 2009, s. 64
20 Lindroth 1975 s. 268-69, 287; Lundgreen-Nielsen i Bandle (red.) 2002 s. 358
21 Lindroth 1975 s. 286-93; HRN 1.1.3 i Torfæus 2010 s. 83; Broberg i Björk & Johansson 2009, s.116-19
22 Ta f.eks. navnet på tre romerske guddommer, og tilsvarende planeter, som har religiøse såvel som astronomiske 

konnotasjoner: Merkur (grekernes Hermes), gud for blant annet mål og vekt, kom av Merkursmader (han som setter
merker); skjønnhetsgudinnen Venus (Afrodite) av vän (altså vakker); Saturn (Kronos) stammet fra säd (frø eller 
forplantningsvæske), som kunne tenkes å vise til hans assosiasjon med jordbruk, rolle som de olympiske gudenes 
far, og endog hans kastrering av Uranus. (Lindroth 1975 s. 288-89, 292;  Broberg i Björk & Johansson 2009 s. 120)
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fortelling om Idun, og ispes bibelske undertoner ved å la fruktene representere kunnskapen – ikke  

minst runeskriften – som  helten tar med seg til sydligere strøk. Mangelen på overensstemmelser 

mellom Platons atlantiske fabel og skandinaviske forhold avfeies systematisk med hendige 

bortforklaringer: med vin menes øl, løver og elefanter viser til misforstått nordisk fauna, og 

Herkules' støtter er egentlig Øresund. Når Atlantis blir beskrevet som en øy menes det heller en 

halvøy, og fortellingen om dets forsvinning i havet er kun en dramatisk metafor for at den sanne 

historien gikk tapt for menneskenes minne i kjølvannet av enorme utvandringer.23  

Rudbecks rolle er i vår sammenheng ikke bare relevant ved å utgjøre kulminasjonen av 

denne tendensen innenfor nordisk historieskriving, eller på grunn av den enorme interessen hans 

verker vekket i det videre Europa, men også fordi det er ham, framfor noen andre i samtiden, som 

blir det nærmeste holdepunktet for det mest famøse ved Ramus' forfatterskap. I utgangspunktet 

vekkes assosiasjonene av deres sterke impuls til å syntetisere klassiske, norrøne, og i noen grad 

bibelske tekster i sin forskning på urtidas forhold, for ikke å nevne begges betydelige bruk av 

etymologiske argumenter som for ettertiden lett virker underfundige og lattermilde. I dette var de 

likevel ikke spesielt originale i sin samtid, og det er snarere bestemte kvaliteter ved deres 

konklusjoner som skiller dem ut og setter dem sammen: postulatene om at Odin var Odyssevs og 

Atlantis lå i Sverige har det til felles at de tøyer sentrale aspekter ved den klassiske kanon lenger 

enn det tradisjonen kan utstå. Jeg har i skrivende stund ikke funnet noen referanser eller andre 

eksplisitte indisier på åpenbar innflytelse hos den norske sognepresten, men graden av sammenfall 

mellom de to med tanke på tid og tematikk gjør det nærmest utenkelig at han ikke skulle ha kjent til 

den celebre svenskens arbeider.24 Uavhengig av spørsmålet om påvirkning, forstått som et rent 

empirisk problem, må Atlantikaens effekt antas som ihvertfall indirekte. 

III.3: Sammenlignet med hvordan man i senere tider ville finne det selvfølgelig å tilnærme seg den 

nordiske urtida som kunnskapsfelt, skiller tidligmoderne historieskriving om emnet seg ut på særlig 

to punkter: den er i større grad spekulativ i motsetning til empirisk orientert, og den består av 

aktørsentrerte narrativer heller enn mer makroskopiske skildringer av videre utviklingstendenser. I 

denne delen ønsker jeg å undersøke hvorfor: hva var det med datidens normer og forhold som 

favoriserte historiografi av dette slaget?

I første omgang satte klassisismens kunnskapshierarkier sine egne begrensninger all den tid 

gamle, anerkjente autoriteter hadde forrang og det fantes en ærverdig, overlevert kanon som ny 

kunnskap i utgangspunktet skulle sees i lys av. Bruken av Bibelen og klassiske tekster til godt inn 

på 1700-tallet viser nettopp hvilken vekt de fortsatt hadde, tross at de knapt kunne knyttes til 

23 Lindroth 1975 s. 285-86, 288-91; Broberg i Björk & Johansson 2009 s. 117-19, 120, 121; Klindt-Jensen 1975 s. 30.
24 Lindroth 1975 s. 296-300; Broberg i Björk & Johansson 2009 s. 124-25. Ramus refererer forøvrig åpent til to av 

Rudbecks kolleger, Verelius og Stiernhielm, ved flere anledninger (NKH s. II, 56) 
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nordiske kilder og funn rent innholdsmessig. Og jo fjernere emnet var fra disse tekstene, desto mer 

måtte man spekulere for å få det til å passe så lenge man fortsatte å insistere på deres relevans. 

Beslektet var den humanistiske kunnskapens avhengighet av det skrevne ord, siden det å reise   

tilbake mot urtida medførte at en både fikk færre kilder å arbeide med, og at disse ble mer mytiske 

og fantastiske i sitt innhold, slik at man måtte bli stadig mer kreativ i sine fortolkninger for å 

anvende dem til historieskriving. Herfra kan man forstå mange lærdes henfall til etymologiske 

spekulasjoner, som baserte seg på en antagelse om at selve språket inneholdt nedarvede referanser 

til en enda eldre virkelighet, hvorpå filologien kunne brukes som et transhistorisk teleskop. Ikke 

sjelden hørte dette også sammen med et såkalt realistisk (i motsetning til nominalistisk) språksyn 

inspirert av esoteriske tradisjoner, hvor språklige sammenhenger skulle kunne gi skjult innsikt i 

tingenes dypeste vesen. For nordiske foregangsmenn som Bure og Stiernhielm var det sådan et 

poeng at det svensk-gotiske språket og dets runer var ett av verdens eldste og reneste, og at det som 

sådan utgjorde et priviligert vindu inn mot virkeligheten.25 

Kanon hadde ikke bare epistemisk autoritet, men var også gjenstand for stilistisk imitasjon. 

Når kildene til urhistorien oftest er nedskrevne varianter av et folks myter og legender skaper ikke 

dette bare en tiltro til disse fortellingenes sannhetsverdi, det gjør også deres framstillingsmåte – 

eller yngre framstillingsmåter inspirert av disse – til et forbilde. Den gjennomgående avhengigheten

av protagonister som litterært virkemiddel i fortellertradisjonene, såvel som fokuset på å nedtegne 

store menns liv og bragder i det som skulle bli historiske kilder og verk medførte dermed at de 

aktørsentrerte narrativene reproduserte seg selv.

Et viktig og nærliggende aspekt i forlengelse av dette, og som krysser skillet mellom form 

og funksjon i tidligmoderne historieskriving (og bakover), er formelen historia magistra vitae – 

historien er livets lærerinne. Denne utgikk fra troen på at historiefagets verdi i menneskets dannelse 

og antatte nytte for samfunnet forøvrig lå i dets terapeutisk-didaktiske potensiale, i evnen til å lære 

bort moralsk dygd og praktisk kunnskap med universell gyldighet gjennom presentasjonen av særlig

illustrative exempla.26 For å fylle en slik rolle lå det en viss nødvendighet i at for oss selvfølgelige 

aspekter ved historien skulle neglisjeres – særlig spørsmål om forandring, forskjeller, og materielle 

forhold, som enten ikke bidro til å understreke eller aktivt motarbeidet eksempelets allmenne 

karakter. Idealet krevde snarere et fokus på bestemte aktører man kunne identifisere seg med, og  

deres konkretisering av abstrakte verdier gjennom situasjonsbestemte handlinger, hvilket 

humanismens historiske dannelse knapt kunne tenkes uten. Da hjalp det også lite at et slikt program 

i stor grad var tilsiktet samfunnseliten, hvis interesser (i ordets doble forstand) ble imøtegått 

gjennom studiet av «store menn» og stadige gjenfortellinger om deres bragder i krig eller fred, 

25 Grafton 2007-11 s. 145-47; Lindroth 1975 s. 242, 267-78, 270-71; 
26 Koselleck 2004 s. 26-42, særlig s. 27-28; Grafton 2007-12 s. 31-33;  Melve s. 2010 s. 30, 33-34, 36-37, 40, 77-78, 

98;  Damsholt et al. 1992, s. 93-94; Kelly 1998 s. 188, 197-98; Kelly 1991 s. 219. 
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servert senere generasjoner med henblikk på emulering og analyse.27 

Om den narrative historiografien engang hadde et ganske begrenset spektrum av emner og 

kildetyper, så utgjorde den ikke periodens eneste tilnærmingsmåte til fortida. Fra 

renessansehumanismen hadde tidligmoderne lærde også arvet en sterk antikvarisk impuls, og dens 

utøvere forholdt seg til det tradisjonelle historiefaget på et vis som ikke var helt ulikt senere 

arkeologi, med en særlig interesse for materielle objekter gjennom innsamling, utgravning, 

katalogisering, og nitidig analyse av fornminner. Sammen utgjorde det et gradert spektrum, spendt 

mellom den ideelle historikerens beskjeftigelse med kronologiske fortellinger om hendelser på én 

side, og antikvarens systematiske beskrivelser av tilstander på den annen, men der rene eksempler i 

praksis var en sjeldenhet.28 Når dette innebar økte krav om empirisk bevisførsel, argumentativ 

presisjon, og detaljnær, kritisk kontekstualisering skulle man tro at det kunne bidra til å rykke 

forståelsen og framstillingen av de eldste tidene vekk fra det spekulative gjennom å insistere på en 

nøktern, evidensbasert forankring. Men dette skjedde tilsynelatende kun i begrenset grad – 

spekulasjonene fortsatte å florere, på grunn av så vel som på tross av antikvarianismen, og dens 

pågangsmenn var ikke sjeldent selv svært ivrige spekulanter. 

Ønsker vi svar på hvorfor det ikke gikk annerledes, kan noe av løsningen nettopp søkes i 

eiendommelighetene til materielle kilder, i motsetning til skriftlige, og hvordan de fungerer som 

historiske kunnskapsobjekter. Så lenge vi begrenser oss til den noe mer overfladiske empirien vil en

tekst kunne tale til oss om et angivelig saksforhold, på direkte, detaljert, og levende vis, og den 

viktigste vurderingen går ut på hvorvidt den agerer pålitelig i dette ærendet. Med en ren gjenstand 

er det omvendt: den er innlysende i sin troverdighet, liksom kun i kraft av å eksistere, men det er 

langt mer usikkert hva den skal kunne fortelle oss; den har epistemisk potens, men er semantisk 

underdeterminert, og blir dermed lett en flytende betegner med evnen til å legitimere enhver 

fortolkning som klarer å innlemme den (nærmest uavhengig av om der finnes noen logisk relasjon). 

Og der begge er avhengig av å forstås innenfor en gitt kontekst vil den skriftlige kilden i langt større

grad kunne betinge sin egen kontekstualisering, siden den ordinært refererer til fenomener utenfor 

seg selv på en mer åpenlys og aktiv måte. I fraværet av det samme vil den materielle levningen 

være desto mer avhengig av å bli kontekstualisert utenfra, og i tidligmoderne tid ville dette bety at 

nye funn ble forstått innenfor et gitt rammeverk og tolket i henhold til etablerte tankemønstre som 

fortsatt var dominert av skriftlige kilder og klassiske topoi. Sådan er det ikke noe paradoksalt i at 

svenskene, som både i relativ og absolutt forstand rettet mer av sine lærde midler mot materielt 

orienterte antikvariske studier enn Danmark-Norge, også avlet langt flere fantaster av Rudbecks 

kaliber – eller at den sistnevnte selv var en betydelig arkeologisk pioner som prøvde å implementere

27 Damsholt et al. 1992, s. 85-86; Kelly 1998 s. 141-42, 146-47;  Melve 2010 s. 77-78; Evju 2013 s. 56, 59, 75-76; 
Ekedahl i Björk & Johansson 2009, s. 104-106, 107-110. 

28 Grafton 2007-11 s. 83-84; Damsholt et al. 1992, s. 61-62; Melve 2010 s. 76-77;
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en grad av naturvitenskapelig presisjon i sine utgravninger.29 

Det var altså snarere en endring i synet på gamle, overleverte teksters sannhetsverdi som 

måtte ligge til grunn for et urhistorisk omveltning – hvilket også skulle bli et sentralt trekk ved 

opplysningstidas historieskriving, og var med på å forberede den profesjonaliseringen av faget som 

fant sted på 1800-tallet. Innen den tid ender man dog nesten uunngåelig opp med ett inntrykk av at 

tidligmoderne historikeres spekulative tendenser skyldes en manglende kritisk sans og nærmest 

bokstavtro (om høyst fleksibel) naivitet i sin behandling av autoritative kildetekster  – og man kan 

ikke nekte for at de her kommer til kort med henhold til ettertidens kriterier, og dermed ofte ikke tas

på alvor. Men vi må like fullt vegre oss for å generalisere dette til et ubrytelig, monolittisk 

paradigme, da et slikt syn ikke evner å oppfatte sentrale nyanser som gir den faglige utviklingen 

mye av sin dynamikk. Det fantes definitivt elementer av sofistikert, kildekritisk metodikk i 

tidligmoderne historiografi, framholdt av kontinentale tungvektere som Scaliger, Vossius, og 

Casubon, samt en innbitt tradisjon for skepsis mot urtidsspekulasjoner som var nesten like gammel 

som spekulasjonene selv. En særlig sterk bølge av tvil skyldte dessuten over Europas lærde i tiårene

rundt 1700, hvorigjennom den klassiske historieskrivingen ble angrepet fra alle vinkler, og påført 

dødelige, om langsomt virkende skader, blant annet hva gjaldt muligheten for meningsfull kunnskap

om de eldste tider.30 Og selv om etterdønningene av slike tendenser skulle virke umerkelige hos en 

Rudbeck eller Ramus, så hadde man en stødig strøm av skeptiske røster fra Norden oppigjennom 

perioden som var villige til å motsi dem, ikke bare på konkrete konklusjoner, men også tidvis deres 

grunnleggende premisser31. 

Hvorfor fikk ikke disse mer kildekritiske tendensene i historieskrivingen større innvirking på

slike spekulasjoner? Den enkleste og mest nærliggende forklaringen går ut på at jo mer man tvilte 

på muligheten av å kunne vite noe sikkert om urtida, desto mindre ville man ha å si om den – 

skeptikerne ville rett og slett være foruten noe konstruktivt å tilføre feltet, og vendte heller sin lærde

oppmerksomhet mot andre emner – slik at det forble et tema for de troende.32  

IV - Om forfatteren     og verket

Som med så mange av sin tids intellektuelle nordmenn var Jonas Danielsen Ramus geistlig av 

profesjon, og kom tilsvarende typisk fra en slekt med dype røtter i presteyrket, hvilket utpekte ham 

29 Klindt-Nielsen 1975 s. 30-31; Lindroth 1975 s. 294-95; Broberg i Björk & Johansson 2009, s.121
30 Grafton 2007-12 s. 19, 32-33, 68, 246-51; Melve 2010 s. 72-73;  Kelly 1991 s. 15
31 Melve 2010 s. 87-88; Johannesson i Björk & Johansson 2009 s. 70; Ekedahl i ibid s. 107; Broberg i ibid s. 124;  

Klindt-Jensen 1975 s. 11, 14; Damsholt et al. 1992, s. 67-68, 97; Lindroth 1970 s. 300, 344-48
32 Samtidig skal det påpekes at det ikke fantes noen nødvendig motsetning mellom skepsis og spekulasjoner, og at 

mange av de mest raffinerte, kildekritiske, og «moderne» historikerne selv bedrev storslåtte, luftige spekulasjoner 
om de eldste tidene – Jean Bodin er et kroneksempel. Dette kan virke paradoksalt, men tendensen til å åpne seg mot 
nye horisonter i takt med at man avviser mer etablerte oppfatninger er gjenkjennelig nok, og minner dessuten om at 
disse horisontene ikke (entydig) trenger å nærme seg våre. Historiens gang er som regel ikke rettlinjet og 
enveiskjørt. Lindroth 1975 s.237; Kelly 1998 s. 179, 181, 200; Grafton 2007-12 s. 141, 152, 166-67 
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til å arve en plass i den dansk-norske helstatens provinsielle elite. Han ble født på Aukra ytterst i 

Romsdal 27. september 1649 til prost Daniel Johnsen Ramus og Anna Christensdatter Bernhoft – 

men faren, som døde da gutten kun var fire år gammel, ble snart etterfulgt av sin underordnede, 

Hans Olsen Brejer, i både embede og ekteskap. Familien hadde ressurser nok til å gi barna deres 

grunnleggende utdanning i hjemmet, hvorpå Jonas og to eldre brødre ble sendt til Trondheim 

katedralskole, for deretter å dimitteres til Københavns universitet i 1665.33 Om de følgende 15 årene

henviser arkivenes stillhet kun til det vi kan slutte fra hans senere virke og tidens forhold: som 

geistlig må han nødvendigvis ha studert teologi, og enten fått tre professorale attester på sin 

kompetanse innen 1675, eller bestått den teologiske eksamen som ble innført det året.34 Han må 

også ha fordypet seg i historie – hvilket ikke ble eksamensfag før i 1732, men hadde et delt 

professorat med geografi, som sammen med stillingene som kongelig antikvar og historiograf 

forankret et visst fagmiljø i hovedstaden – meget mulig i forbindelse med at han tok sin 

magistergrad ved filosofisk fakultet, slik tittelen mag. foran navnet hans skulle tilsi.35   

Det neste vi hører om fra Ramus er i 1680, da han gjør sin litterære debut med andaktsboken

Naadens Aandelige Markets-Tiid, som med sin moderate barokkstil og inderlige, melankolske 

fromhet lot til å bli en betydelig salgssuksess, trykket på både dansk og svensk i minst 37 opplag 

over to århundrer.36 Han får sitt prestekall året etter, blir ordinert og ansatt som personellkapellan i 

Sørum på høsten, og gifter seg med Anna, sogneprestens datter, vinteren derpå – han var da 33 år 

gammel, og hun omlag halvparten hans alder. Vi har få spor også fra denne tiden, men mye må ha 

gått med til barneavl og boklige kunster: over åtte år hadde Ramus rukket å produsere fem 

etterkommere ved sin kone, mot én ny født av pressen – det norgeshistoriske Nori Regnum (1689) –

mens et ytterligere manuskript hadde fått imprimatur. Tidlig i 1690 søker han om å flyttes (eller 

forfremmes) til Norderhov på Ringerike, hvorved han utnevnes og raskt tiltrår som sogneprest.37 

  På Norderhov forble han inntil døden, og det var her Ramus skulle få sin mest stabile og 

produktive periode, der forfatterskapet dreide seg tydeligere i historisk retning. Nye verker lot 

likevel vente på seg, og når sensorenes godkjenninger kommer i punktvise par kan det tyde på at vår

forfatter arbeidet i tilsvarende, langdryge puljer, hvor den første avsluttes i 1701-2 i forbindelse med

33 Ramus, Jonas i NBL 11 (1952) s. 289-90
34 Ibid s. 290; Akademiske grader og eksaminer (1479-1788), universitetshistorie.ku.dk (30.1.2019 kl. 14:23).
35 Damnsholt et. al. 1992 s.80-86; Ifølge NBL 11 (s. 290) skal han i sin første historiske utgivelse medgi å ha samlet 

inn materialet i sin universitetstid, som trolig viser til fortalen i Nori Regnum: «eum in sinem hoc, quiquid est 
opusculi, collegeram, dum adhuc in Academia commorabar» (PDF s. 13). Ramus omtales som Mag. (Magister 
artium) kun i Ulysses et Otinus (1702, PDF s. 31), Norriges Kongers Historie (1719, PDF s. 3, 6, 11) og Norriges 
Beskrivelse (1735, PDF s. 7, 8), og i deres approbasjoner fra 1715. Hvorfor tittelen ellers utelates kan jeg ikke forstå,
men uten ytterligere informasjon virker det lite sannsynlig at han skulle ha tatt graden etter 1681, da prestekallet 
bandt ham til Norge. Holck (2003 s. 52, 54) hevder han tok sin teologiske eksamen mellom beskikkelsen og 
ordinansen i 1681, og sin magistergrad i 1698, men dette er noe suspekt grunnet manglende referanser. 

36 Ramus, Jonas i NBL 11 (1952) s. 291; Dahl 2011 s. 51, 54; Bull 1927 s. 162.
37 Ramus, Jonas i NBL 11 (1952) s. 291; Anna Colbjørnsdatter Ramus i NBL (2009) (31.1. 2019 kl. 18:51); Ramus 

1695, PDF s. 6
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den klassisistisk-norønne hybriden Ulysses et Otinus samt den enorme syntesen av sakral og 

verdslig universalhistorie som var Guds Rige blant Verdens Riger (utgitt henholdsvis i 1702 og 

1706).38  

Det er tydelig at denne litterære produksjonen gjorde Ramus til en svært populær forfatter i 

sin tid, ihvertfall i hjemlandet: etter undersøkelser Francis Bull gjennomførte av boksamlinger og 

skriftprotokoller fra Norge på 1700-tallet framstår han som den nest mest forekommende 

forfatteren, kun overgått i antall bøker av den ubestridte eneren Ludvig Holberg (med over det 

tredobbelte) – hevet et godt stykke over både hjemlige og utenlandske skribenter hvis navn har 

holdt seg desto bedre i hevd39. (At mange av verkene hans fikk flerfoldige gjenutgivelser kan også 

underbygge dette, om i usikker grad da det tilgjengelige tallmaterialet er uklart og ikke i seg selv 

særlig megetsigende.) 

Spørsmålet om hvordan han ble ansett av sine lærde kolleger kan besvares på et mer konkret

grunnlag, men ikke nødvendigvis med større entydighet. I hans levetid så den eldre og høyere 

aktede Torfæus ut til å ha lite til overs for Ramus' historiske arbeider, noe han i sin brevveksling 

med Arne Magnusson – islending, antikvar, nær venn og samarbeidspartner – gjør til gjenstand for 

ganske brutale baksnakkelser. «Ionæ Rami scriptum er nu þrikt i Christiania oc er hier til kaups» 

skriver han (på ett underlig fordansket islandsk, ispedd latinske fraser og et snev av fransk 

terminologi) om det nyutkomne Nori Regnum i 1690, men «þad duger ecke riett mikit.»40 Ei blir han 

heller mer nådig ved videre inntrykk: verket er «corruptissimum (...) och aff litilli experientia». 

Torfæus later til å ha vært borti skriftet før, og fått det tilsendt «i god tro» for å rådføre sensor 

Willum Worm (den berømte antikvarens sønn, selv justitiarius og kongelig historiograf fra 1679-

170441) angående om det fortjente trykkeløyve, hvis godkjenning han nå ser ut til å angre på. 

Spesielt klanderverdig finner han Ramus' hang mot å forveksle og jamføre personer på nominativ 

basis, og hans genealogier, «der alt er galt» (i ett tilfelle) – en dom som ifølge Torfæus skulle kunne 

oppsummere hele verket.42 Samtidig kan ikke islendingen ha avfeid ham like fullstendig i det lengre

løp, ettersom første bind av hans massive hovedverk, Historia Rerum Norvegicarum, inneholder en 

rekke referanser til Ramus, riktignok som kilde til navn og detaljkunnskap heller enn store og 

vågale spekulasjoner, men tross alt med en behandling som liksom innlemmer ham i et fellesskap 

38 Ulysses et Otinus' imprimatur dateres 9.5.1701 (PDF s. 11); Guds Rige har tre ulike fra 7.1701 til 10.1702 (PDF s. 4)
39 Bull 1916. s. 233-38. Her finner vi to lister – den første over forfattere etter deres totale antall representerte verker, 

den andre med frekvensen av enkeltverk etter forfatter og tittel  – hentet fra ulike datasett på over 3000 bøker totalt, 
og med en betydelig (om ujevn) geografisk og sosial spredning, hvor Holberg og Ramus topper begge. Følgende er 
en liste over de ti mest utbredte forfatterne, sammenlagt sett (med antall verk i parentes): Holberg (554), Ramus 
(169), Schøning (127), Suhm (115), Pontoppidan (81), Juel (54), Sneedorf (52), Eilschov (48), Montesquieu (48), 
Machiavelli (45). Selv om disse tallene skulle vise seg å mangle i representativitet kan feilmarginene vanskelig være
så enorme at Ramus ikke ville stått blant disse. Merk at religiøse verker ser ut til å være konsekvent utelatt. 

40 T. til A. M. 8.1.1690 i Magnusson 1916. s. 20, linje 23-27 . 
41 Torfæus omtaler kun en viss «Vorm» [sic] (ibid s. 23, l. 32), men i denne sammenheng kan det knapt dreie seg om 

andre enn Willum, som ga imprimatur til Nori Regnum. Se s. 8. i Nasjonalbibliotekets digitaliserte versjon.
42 T. til A. M. 6.3.1690 i Magnusson 1916 s. 25, l. 22-24
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av legitime lærde det er verdt å ta på alvor.43 

I løpet av Norderhov-tiden ble Ramus plaget av tiltakende helseproblemer i sin relative 

alderdom, og for å bøte på situasjonen fikk han sønnen sin oppnevnt som embedsmessig medtjener i

1712. Uavhengig av hvordan dette påvirket den litterære produksjonen forhindret det ham ikke i å 

ferdigstille sine siste to verker – Norriges Beskrivelse og Norriges Kongers Historie, begge med 

imprimatur fra 1715 – som han dog ikke skulle leve til å se utgitt. Neste vår, da svenske tropper ble 

sendt fra et beleiret Kristiania for å bistå styrker ved Lier og ankom Norderhov prestegård kvelden 

28. mars, skal han ha vært sykelig, passiv, og sengeliggende.44 Etter dette holdt ikke Ramus ut stort 

lenger: i 1717 søkte han avskjed, og døde følgende år, med sønnen som ettermann. Han ble bisatt 

16. mai 1718, og sammen med Anna ligger liket hans (etter alt å dømme) fortsatt i Norderhovs 

kirkekrypt, godt bevart om ei lenger til offentlig skue45. 

Hans forfatterskap skulle dog få to betydelige epiloger, hvor den første av disse posthume 

publikasjonene er vårt egentlige emne. Initiativet til utgivelsen av Norriges Kongers Historie må ha 

vært tatt kort tid etter forfatterens død, der Jens (Jan?) Christian Spidberg, (den gang) skriftsprost i 

Kristiansand, har fungert som pådriver, mellommann, og redaktør, som med hurtighet henvendte 

seg til den profilerte københavnske boktrykkeren Peter Nørwig. Motivasjonene bak deres interesse 

spendte trolig et bredt spektrum: Spidbergs mulige ønske om å ære en bortgangen venn og kollega, 

men også Nørwigs ganske lite subtile forsøk på å innynde seg med kronprinsen i sin dedikasjon; 

den finansielle fortjenesten som kunne ligge i å utgi en kjent forfatters arbeid uten å medgi honorar 

(skjønt dette ikke utgjorde særlig store summer den gang); og sist, men ikke minst det patriotiske 

formålet som Ramus selv hadde uttrykt i sin fortale – å gi en norgeshistorie «dennem til Fornøyelse/

som have Kierlighed til at vide noget om deris Fædrende-Lands Bedrifter», og da nettopp «for den 

gemeene Mand paa vort eget Maal»46. I dette var og er Norriges Kongers Historie en aldri så liten 

usungen milepæl i norsk historieskriving, som den første moderne, originale norgeshistorien utgitt 

på folkespråket – altså skrevet og trykket på dansk (heller enn latin eller islandsk), og ikke et arbeid 

som i all hovedsak var avledet av ett tidligere verk47. Som sådan er boka dermed, ifølge mine 

43 HRN 1.3.19 (s. 312), 1.4.4 (s. 356), 1.8.1 (s. 684), 1.8.2 (s. 685, 686), 1.8.3 (s.688), 1.8.14 (s.732)
44 Ramus, Jonas i NBL 11 (1952) s. 291; Jonas Ramus i NBL (2009); Anna Colbjørnsdatter Ramus i ibid. Anna C. og 

hennes heroiske ettermæles kulturhistorie er utførlig omtalt i Eriksen 1999 s. 55-69 
45 Ramus, Jonas i NBL 11 (1952) s. 291; Jonas Ramus i NBL (2009). To kister merket Jonas Ramus og Anna 

Colbjørnsdatter har ligget under det gamle sakristiet i ukjent tid, men beskrives som en populær lokalattraksjon på 
1870-tallet, tross minst like gamle rykter om deres falskhet. Under en ombygning i 1881-82 ble kistene spart 
ødeleggelse og utstyrt med glasslokk, som forble til 1956. En medisinsk-antropologisk undersøkelse fra 2003 
konkluderte at de «med rimelig sannsynlighet» var Ramus og kona (Holck 2003 s. 56-62) 

46 NKH PDF s. 8-14. Både patriotiske formål og hedring av forfatteren kommer fram i trykkerens, redaktørens, og 
andres ymse forord (ibid). Sistnevnte motiv vises også i kontrasten til DGOHN, hvor Ramus ikke engang krediteres.

47 Jeg skriver «usungen» fordi jeg ikke finner denne påstanden noe sted i den undersøkte litteraturen, men heller ikke
ser referanser til noe eldre verk av denne typen. Av tidligmoderne norgeshistorier er de øvrige enten omarbeidinger
av Snorre (kongekrønikene til Mattis Størssøns (1560-årene), Jens Mortensen (1594), Friis og Worms (1599, 1633)),
ikke trykket før senere (A. P. Beyers Om Norgis Rige (1567), først utgitt i 1780), skrevet og utgitt på latin (Halvard
Gunnarssøns  Chronicon Regnum Norvegiæ  (1606), Torfæus'  Historia Rerum Norvegicarum  (1711)), eller danske
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undersøkelser, den eldste av sitt slag som ikke bare ble oversatt eller utgitt, men også opprinnelig 

forfattet med henblikk på å bli lest av et bredt, innenlandsk publikum. 

 En slik patriotisk popularisering virker i utgangspunktet som rett verk til rett tid, for slik 

Ramus' eget livsløp viser var perioden omkring dets tilblivelse preget av en ny runde med militære 

gnisninger mellom Danmark-Norge og Sverige, der svenskene igjen viste tydelige ambisjoner om å 

ta norsk territorium, og befolkningen ble påført store krigsbyrder48. Behovet for å oppildne 

nordmenns nasjonale stolhetsfølelse, og endog kampånd, kunne knapt ha vært større, og de 

innledende hyllingsversene vi finner i Norriges Kongers Historie vitner langt på vei om at dette 

relativt kortfattede, lettleste, og tilgjengelige skriftet49 her var tenkt en medvirkende rolle. Særlig 

iøynefallende blir redaktør Spidbergs egne rim, som syder tett nok av krigerske ordelag til å 

mistenke at det er mer enn metaforer og poetisk pynt på ferde der han påkaller fordums helter å stå 

opp fra sine graver, ruste seg til kamp, og oppfriske minnet om deres erobringer. Det er da fristende 

å stemple utgivelsen som et slags bidrag til krigsinnsatsen fra landets lærde50, men dette blir 

problematisk da den aktuelle situasjonen ikke engang er noe det illuderes til, og talene som rettes 

mot publikum er uten åpenbart militaristiske formaninger. Samtidig kan man spørre seg hva det 

ellers skulle være leseren disponeres henimot, all den tid versenes innhold kretser omkring Ramus' 

store innsats i å hente fram «de gamle Fædres Dyd fra glemsels Støv og Muld» og «til Børnene 

fremsende» ordet om kongenes «Manddom og udødelig Bedrift» «saa [deres] Ære-Nafn skal derved

evigt blive», når boka i så stor grad knytter dette nettopp til mot og seier på slagmarken51. 

Hvor vellykket var så dette prosjektet til Ramus og hans posthume samarbeidspartnere? 

Noen mentalitetsmessig mønstring mot trusselen fra øst fikk verket ihvertfall ikke ta del i, for Karl 

XIIs norske felttog ble avlyst ved kongens eget dødsfall under beleiringen av Fredriksten 11. 

desember 1718, og fikk aldri noen oppfølger. Om arbeidet med boka pågikk parallelt med 

stridighetene kan ikke sies sikkert, men det er godt mulig da det kan tidfestes med Nørwigs 

dedikasjon, datert 23.2. 1719, altså samme vinter52. Ordet om svenskenes tilbaketrekning må ha 

oversettelser av latinske verk (Borchs Det Gamle og Hedenske Norge (1711), Ørns obskure Norvegia Monarchia &
Christiana (1712)).Se f.eks. Jessen 1763 s.78, 82; Norsk idéhistorie 2 s. 93-97; Rørvik i Hansen 1998 s. 184-85.

48 Se f.eks. Teige 2015-19 på Norgeshistorie.no; Ebbestad Hansen i Ebbestad Hansen (red.) 1998, s. 371 
49 Nasjonalbibliotekets digitaliseringer av NKH og NKC – som var verkets tydeligste «konkurrent», tilsvarende utgitt 

«menige mand til gaffn» (jamf. Tittelbladet) – er på henholdsvis 364 mot 1093 sider. At Ramus' verk har om lag en 
tredjedel av sidetallet til sin tydeligste konkurrent betyr ikke bare at den kan virke lettere å komme seg igjennom 
(selv om teksten er litt tettere), men også at den krevde mindre materiale å produsere, trolig var betydelig billigere, 
og dessuten mer omgjengelig rent logistisk. 

50 Blant prosjektets involverte personale finner vi flere som var eller skulle bli betydelige skikkelser i dansk-norsk 
åndsliv: sensor var Arne Magnusson (1633-1730), kongelig antikvar og professor; redaktør J. C. Spidberg (1684-
1762), senere biskop i Kristiansand, ivrig samler, kurator, og naturforsker; boktrykker Peter Nørwig, åpnet Bergens 
første trykkeri i 1721. Frederik Nannestad (1693-1774), senere biskop (i både Trondheim og Aker) og norsk 
tidsskriftpioner bidro med et dikt, mens Joachim Frederik Ramus (1685-1769, forfatterens nevø), professor i 
matematikk, kartograf, og justisråd stod for det vedlagte kartet. Se f.eks. også Bull 1928 s. 159, 245, 398, 452.  

51 NKH PDF s. 12-14. Sitert etter diktene av Frost og Spidberg. 
52 NKH PDF s. 10. Interessant nok inneholder Nasjonalbibliotekets digitaliserte eksemplar åtte siders håndskrift 

bakerst i boka (PDF s. 353-61), som stykkevis formidler «Nye Tidender fra Friderichs-hald udi December maanedt 
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nådd København med god margin innen den tid, men hendelsenes endelige utfall var kanskje ikke 

mer forutsigbare enn at Norriges Kongers Historie ble utgitt under antagelsen om at krigen ville 

fortsette i uviss tid, eller uunngåelig snart flerre opp igjen.53  

Det følger dog ikke dermed at boka skulle mangle et publikum utover det mer fredelige 

1700-tallet som viste seg å komme, da århundret tross alt innebar en eksplosiv utbredning av 

leseferdigheter, litterær konsumpsjon, og en sammenbindende skriftkultur forankret i folkespråket 

gjennom Norden såvel som resten av Europa – men også, ihvertfall i Norges tilfelle, en 

tilsynelatende særlig interesse for historie. Den nevnte undersøkelsen fra Bull indikerer i det minste 

at historiske verker var de suverent mest populære, med 35% av bindene (forbeholdt at religiøs 

litteratur har blitt utelatt) og langt foran f.eks. romaner, og ved nærmere innsnevring danner bøker 

av innenlandske forfattere, på dansk språk, og spesielt om nordisk historie tydelige flertall i sine 

respektive kategorier.54 Dermed skulle man tro at Norriges Kongers Historie – Ramus' eneste 

utgivelse som passer alle disse kriteriene, videre forsterket av statusen som et pionerarbeid i 

popularisering – var som skapt for å gjøre rent bord på periodens bokmarked. 

Noen fiasko var utgivelsen definitivt heller ikke, men etter forholdene dukker den 

overraskende sjeldent opp i århundrets boksamlinger: med sine 19 eksemplarer kommer boka inn 

som nummer 34 totalt, samt på en delt sjuendeplass av verker om nordisk historie. I nevnte kategori

er Ramus først bemerkelsesverdig ved å være den mest utbredte forfatteren, dernest dessuten ved at 

hans verker på dansk (hverken enkeltvis eller sammenlagt) ikke forekommer hyppigere enn noen av 

hans latinske – stikk i strid med den overordnede tendensen. Med en differanse på maks tre bøker er

marginen riktignok svært liten, men såvidt Bulls statistikk er representativ indikerer den altså 

ihvertfall at Norriges Kongers Historie ikke skulle ha blitt utbredt i betydelig større omfang enn 

Nori Regnum (22 stk.) eller Ulysses et Otinus (19)55. 

Dersom poenget med å skrive for «den gemeene Mand» var å nå et større publikum enn den 

snevre kretsen av latinkyndige lærde, peker dette mot at Ramus og hans medarbeidere kanskje ikke 

var helt vellykkede i sitt oppdrag. Men selv om boka predikeres på eksistensen av et betydelig 

publikum med nevnte interesser og preferanser, er det ikke gitt at disse ble antatt å utgjøre noen 

store mengder av befolkningen på begynnelsen av 1700-tallet. Mer sannsynlig er at bokas tiltenkte 

og eventuelt reelle leserkrets utmerket seg kvalitativt heller enn kvantitativt, og primært utgjorde et 

1718» og relaterte skildringer, muligens fra øyevitner, men hvor jeg ikke har lykkes i å tyde mye. Sidene er åpenbart
ikke fra den opprinnelige utgivelsen, men min undersøkelse av det fysiske objektet på NB utelukker ikke at de ble 
skrevet ned i nettopp dette eksemplaret, som kan ha endt opp ved fronten relativt raskt etter trykking. Isåfall måtte 
verket ha blitt utgitt mellom 23/2 og da den første av disse ble skrevet, men de mangler tydelig datering.   

53 Se f.eks. Teige 2015-17 på Norgeshistorie.no ; Ebbestad-Hansen i Ebbestad-Hansen (red.) 1998, s. 371
54 Dettet bildet bekreftes langt på vei i Dahl 2011. Se f.eks. s. 168-69,  174, 180, 183, 216-17.
55 Av verker om nordisk historie er Ramus (inkl. Borch) representert ved 76 eksemplarer (60 uten B.), Schøning (med 

Suhm) ved 45; deretter Holberg (38), Snorre (33), og Saxo (27). I denne kategorien som helhet er andelen latinske 
verk 17-25% (grunnet usikkert språk på Saxo-eksemplarer), mens det tilsvarende for Ramus er 54% .
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annet, mer folkelig publikum som var parallelt med, men ikke nødvendigvis større enn latin-leserne.

En relativ likhet i de to lesergruppenes omfang er heller ikke overraskende gitt at de 

utviklingstendensene som tilskrives århundret hovedsakelig faller på dets andre halvdel – da skulle 

dette forholdet endres dramatisk i folkespråkets favør ved at alfabetisme, utdanning, litteratur, og 

lærdom både ble spredd og de-latinisert, slik at det potensielle publikumet til et verk som Norriges 

Kongers Historie burde vokse heller betydelig56.  

Sådan sitter vi igjen med en enkel, kredibel forklaring på hvorfor Ramus' historiske 

forfatterskap skulle synes å gå noe mot strømmen når det gjelder språklig sammensetning: 

tidspunkt. At samlinger – og dermed også verker og tendenser – fra 1700-tallets senere del er 

overrepresentert i statistikken er noe Bull selv gjør mer enn å antyde, og dessuten hva man skulle 

anta gitt århundrets jevnt over økende bokproduksjon (om ikke eldre teksters trang til å forfalle 

materielt)57. Tross alt vil forekomsten av bøker trykket i 1719 eller tidligere knapt forventes å 

stemme overens med trender som kunne ligge flere tiår fram i tid, og det er ikke utenkelig at 

Norriges Kongers Historie snarere gjorde det uforholdsmessig bra for å være fra sin kant av 

århundret. Såvidt alt deretter tyder på at bokas appell og etterspørsel bare ville øke, koker dens 

begrensede forekomst ned til et spørsmål om hvorfor den aldri ble trykket på ny – en gåte hvis 

løsning kan ligge i ytterligere studier, men hvor fruktbare funn langt ifra garanteres. 

Heldigvis finnes det ihvertfall flere håndfaste kilder til verkets stilling, virkningskraft, og 

mottagelse blant det mer lærde, litterære, og skriveglade sjiktene av befolkningen – og jeg vil kort 

trekke fram tre eksempler som framviser et mangetonet spekter av oppfatninger fra 1700-tallet. Den

første av disse er Arne Magnusson, som er den første til å uttale seg offentlig om Norriges Kongers 

Historie i og med at han selv var verkets sensor og formulerte dets innledende approbasjon, noe 

underlig nok på latin. Dommen hans faller i klart positiv retning, om avmålt og betinget: boka blir 

mottatt og godkjent «uten tvil» (gratam, sine dubio) som en velgjerning til sine landsmenn fra en 

høyt aktet og fremstående forfatter – en vir clarissimus et reverendus – som riktignok på en del 

punkter går imot «de mest lærde autoriteter» (ab eruditissimo auctore dissentient), men overhodet 

ikke til en slik grad at det bør unndras offentligheten.58 Om vi antar et snev av formalisert 

panegyrikk er tonen ganske kompatibel med det vi finner i den omtalte korrespondansen mellom 

Magnusson og Torfæus fra om lag et kvart århundre tidligere, der han lar kollegaens angrep på 

nordmannen gå uten videre kommentering; trolig et uttrykk for ambivalens eller apati da det 

56 Angående den generelle «bokhistoriske» utviklingen på 1700-tallet vil jeg særlig vise til Dahl 2011 s. 7-10, 36, 42-
47, 88, 162-171, 183, 213-18. Se f.eks også. Melton 2001-08 s. 81-90; Ebbestad-Hansen i Ebbestad-Hansen (red.) 
1998, s. 372; Kjærgaard 1989 s. 215, 222-24.  

57 Bull 1916 s. 234-35. Dette er også hva man skulle forvente å se jf. Dahl 2011 (s. 164-66, 168-71, 180-83, 215-17), 
som særlig knytter de relevante tendensene til 1700-tallets senere tiår.

58 Approbatio I NKH, PDF s. 4. Dette er essensen av de frasene jeg selv klarte å oversette med en viss presisjon via 
digitale hjelpemidler, i mangel på assistanse fra et mer latinkyndig menneske. I sin approbasjon til Norriges 
Beskrivelse fra noen måneder tidligere kaller Magnusson Ramus en «ærverdig og højlærd Mand». (NB PDF s. 4).
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kommer fra en mann som ellers ikke vegret seg for å motsi sin mentor59. 

Letes det ved århundrets senere del kan man finne to omtaler som ikke tar oss noe nærmere 

et konsensus i dommene over vår forfatter. Den i etterkant langt mer berømte historikeren P. F. 

Suhm finner Ramus knapt verdt å nevne i en gjennomgang av kilder til den eldste nordiske 

historien, og trekker kun fram Norriges Kongers Historie med formål om å forkaste verket som 

«allene et Udtog af vore forhen trykte og bekiendte Skribenter, og [som] følgelig giver intet nyt Lys 

i vor Historie.»60 Kanselliråd E. J. Jessens veldige rapport om Norges «naturlige og borgerlige 

Tilstand» fra 1763, som også gir en oversikt over norsk litteratur, går i stikk motsatt retning og 

løfter ham fram som en flittig forfatter av velfortjent berømmelse: «i sin Tid Norges lærdeste 

Præst», og «en god Antiquarius, som ikke allene har beholdt [sin lærdom] for sig selv, men og givet 

Publico Deel deri ved sine nyttige Skrifter.» Norriges Kongers Historie anmeldes her inngående, og

presenteres som et lysende livsverks magnum opus, der tidligere skrifter oppsummeres og 

forbedres. I sin konklusjon er Jessen hverken snau eller uklar: «Man kan med Forsikring sige, at det

i det danske Sprog har vi intet af den almindelige norske Historie saa vel samlet, og med saa god 

Rigtighed frembragt for Lyset».61 

V -   Odins underlige odyssé

Som tilreisende i Ramus' tankeverden finnes det én severdighet som man framfor alt burde ønske å 

besøke, og vår vei gjennom Norriges Kongers Historie fører oss i dens retning med uunngåelig 

hurtighet. Hans djerve hypotese om at Odin og Odyssevs skulle være samme person er ihvertfall det

ved hans forfatterskap som senere skribenter har funnet mest merkverdig – ifølge Francis Bull hans 

eneste originale bidrag til faget, hvis «urimelighet eftertiden ofte [har] moret sig over»62. Dette kan 

så være, men på de kommende sidene ønsker jeg likefullt å undergrave sentimentet som ligger til 

grunn for en slik dom, og om mulig få Ramus' intellektuelle hovedattraksjon til å virke litt mindre 

original og (på sitt vis) mindre urimelig, hvilket later til å gå ut på mye av det samme. 

Tankens tilsprang kan observeres alt i hans historiefaglige debut, Nori Regnum fra 1689, 

hvor den foreslås og drøftes som en mulig løsning på sentrale spørsmål om Odins opphav og 

identitet etter den Yngre Eddas beskrivelse, men som han ender med å dømme «icke troligt/ fordi 

Ulysses [den homeriske helten Odyssevs' latinske navn] var een Græcher, og Odin een Asianer»63. 

En slik innvending kan dog ikke helt ha maktet å avlive ideen i forfatterens hode, og den fikk sin 

59 Torfæus 2008-9 s. 19; Bull 1928 s. 159. Hvis dette er den «inderlige forakten» som de to skulle ha uttrykt overfor 
Ramus' «visvas» i deres korrespondanse, virker Bulls framstilling (ibid s. 162) av Magnusson som aktivt  
medskyldig i dette noe upresis, forutsatt at han da ikke omtaler brev som er publisert annensteds, om overhodet – det
refereres ikke til noe konkret. 

60 Suhm i Kiøbenhavnske Selskab 1761-62 del 9, s. 44
61 Jessen 1763 s. 79-82. Sitater fra s. 79, 82. 
62   Bull 1927, s. 163; se også Lundgreen-Nielsen i Bandle (red.) 2002 s. 358-359; Amundsen 2009 om Ramus i NBL.
63 Med denne tittelen vil jeg (om annet ikke sies) heretter referere til dens danske oversettelse, Det Gamle og 

Hedenske Norge fra 1711, forkortet DGOHN. Se ibid s. 5  
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andre og mer utarbeidede inkarnasjon i 1702, trykket i en bok hvis tittel ikke nølte med å 

proklamere sitt sentrale og oppsiktsvekkende hovedpoeng: Ulysses et Otinus unus et idem; 

Odyssevs og Odin er én og den samme. Her presenteres et nytt sett med argumenter bygget på en 

bred bearbeiding av klassiske og norrøne tekster, hvis innhold hovedsakelig følger tilsvarende 

momenter i det nedenfor beskrevne, men i langt større grad vektlegger bevisførselen for den greske 

sjøheltens besøk annensteds utenfor Middelhavet, for liksom å spore hans reise mer gradvis mot 

Norden. Grepet gir mening i lys av hans publikum, da det lærde Europa som leste latin både ville ha

større interesse av et slikt bredere perspektiv (som kunne inkludere deres hjemland), og hadde den 

antikke litteraturens tradisjonelle narrativer såpass inngrodd i sin bevissthet at det krevde mer 

dyptgripende gravearbeid  å gjøre dem mottagelige for Ramus' ganske massive revisjoner. Slike 

hensyn veide mindre når man henvendte seg til et hjemlige lesere som i større grad er lekfolk med 

lyst til å lære om sitt fedreland, og Norriges Kongers Historie gir sådan en forkortet og innsnevret 

versjon av samme fortelling.64

På et vis som knapt kunne vært mer typisk for tidligmoderne humanisme begynner denne 

argumentasjonsrekken, som altså skal sette likhetstegn mellom to av de viktigste figurene i gresk-

romersk og norrøn mytologi, med en referanse til Bibelen. Ramus trekker her på et 

universalhistorisk topos, tatt fra første Mosebok og utbrodert av Esekiel, der Noahs sønner får tildelt

hver sin del av verden å befolke og herske over i etterkant av syndefloden, og «Noæ Søn Japhet har 

været Fader til de Folk / som boe i Europa og Øerne mod Norden»65,66. Stort lenger dveles det dog 

ikke ved denne gammeltestamentlige tematikken, for etter å ha fastslått av Jafet skal ha hatt sønnen 

Gomer, som bosatte seg i nordlige strøk, gjør vår forfatter et massivt sprang i tid, rom, og litterær 

tradisjon hvis overgang han later til å finne sømløs nok til å plassere i den påfølgende setningen: 

«saa kand deraf sluttes / at Gomers Børn eller Gomeræer maa være de samme som Kimmerier, om 

hvilke Homerus den ældste Grækiske Scribent formelder». (NKH s. V)  

     Hva angår de nevnte kimmererne, så omtales de kort av Homer i Odysseens ellevte sang, 

i forbindelse med den titulære sagnheltens seilas ned i dødsriket:

Da kom den frem til den fjerneste bredd av Okéanosstrømmen. / Der er det land og den by 

der kimmeriske menn er til huse, hyllet i skyer og tåke. / Dem sender den lysende solgud 

aldri et eneste glimt av av soløyets skinnende stråler/ (...) men over stakkarne ruger den 

grufulle natt med sitt mørke. (Odysseen 11.13-18, s. 15667)

64 Jeg baserer meg her på Ramus' preliminære sammendrag av kapitlene i Ulysses et Otinus (sidene er umerkede i 
originalen, men tilsvarer ark 28-30 i Nasjonalbiblioteks digitalisering), oversatt etter beste evne tross mangelfulle 
latinkunnskaper ved hjelp av Google, kontekstuell forståelse, og en nederlandsk omtale (Mauricius 1765, s. 195-98).

65 1.Mos:10.1-5; Es:38.6. Ramus' parafrase stemmer bedre med Bibelselskapets 1930-utgave enn senere oversettelser.
66 Spekulasjoner rundt bibelske genealogier diskuteres langt mer inngående i fortalen til Nori Regnum (s. 1-4). Både 

plassen han bruker og antallet forfattere han siterer tyder på at temaet var av betydning og interesse både for ham 
selv og hans antatte leserkrets av lærde. Merk at Gog og Magog, som spilte en betydelig rolle i gotisismen, er utelatt.

67 Alle sitater fra Odysseen er tatt fra Peder Østbyes gjendiktning slik den forekommer i Gyldendals Klassiker-utgave  
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Dette, konkluderer Ramus, passer alt sammen med «Vinteren i de Lande / som ere langt i Norden 

beliggende», hvorav man også har uttrykket kimmerisk mørke. Han supplerer så med filologiske 

betraktninger, og påpeker at skillet mellom bokstavene G og K er uklart både i runeskrift og det 

greske alfabet, samt at enkelte norrøne substantiver får omlyd fra o til i når de bøyes i flertallsform, 

slik at navnet Komer kan ha blitt til «Kimmerier, Kimbrer eller Kiemper». Og ikke nok med det: «af

Thogorma Gomers Søn kan og være kommet det Nafn Thor, som er holden for den Ældste Gud hos 

de Hedenske i Norden / med hvilket Nafn endu mange Mennisker kaldes i Norge» (NKH s. VI)  

Jakten på kimmerernes hjemland er likevel langtifra over, og paraden av autoritetstunge 

referanser, gamle som nye, har knapt nok begynt. Først vender han seg til Herodot, som på 400-

tallet f.Kr. fortalte at dette folkeslaget levde nord for Svartehavet, men ble tvunget på flukt av 

skytiske nomader, og deretter la ut på herjing i Lilleasia68. Noen århundrer senere finner man 

beskrivelser av kimbrerne, en stamme som romerne støtte på under sine ekspedisjoner i det nordlige

Germania, og som flere antikke storheter skulle hevde var samme folk: «Saa vidne dog baade 

Diodorus Siculus og Strabo Geograph. Lib. 7. samt Platarchus in Mario, at Kimmerier ere de 

samme / som med tiiden bleve kaldede Kimbrer[,] paa Latin Cimbri» (NKH s. VI). Med et tett 

hagel av henvisninger demonstrerer han liksom sin klassiske dannelse og mestring av kanon, og 

oppvisningen vil lett kunne imponere alle som ikke er eksperter i klassisk etnografi eller har vilje og

evne til å undersøke det nærmere. Er man dog en av disse ytterst få vil man oppdage at de nevnte 

antikke forfatterne neppe kan tas til inntekt for noen slik konklusjon: Diodoros nevner kimbrerne 

kortfattet i Bibliotheca Historica da han omtaler keltere og gallere, og oppgir at noen mener disse 

kan identifiseres med Svartehavets kimmerere; Strabo er noe mer utfyllende, og viser i sin 

beskrivelse av kimbrerne blant andre germanske stammer til at en viss Poseidonius som var inne på 

det samme, noe han mener ikke utgjør noen dårlig gjetning. Og endelig er ikke Plutark mindre 

nølende når han videreformidler dette som et utbredt oppfatning: «Disse barbarene (...) ble først kalt

kimmerere [av de gamle grekerne], og deretter, ikke upassende, for Cimbri. Men alt dette er basert 

på gjetninger heller enn sikre historiske kilder.»69 I 37. kapittel av Tacitus' Germania står det 

riktignok, slik Ramus hevder, at Kimbrerne var et vandrende folk som engang hadde okkupert store 

områder og vunnet ærerikt ettermæle – men han legger også til at disse landene skulle ha «strakt sig

vide ud indtil de Kimmeriers mørke Boliger i Norden,» (NKH s. VI) noe som er uten direkte 

dekning i den romerske historikerens tekst.70 Av fire antikke forfattere er altså ingen gjengitt 

nøyaktig, mens det i beste fall er én som forholder seg positiv til argumentets sentrale premiss, og 

ihvertfall betrakter det som plausibelt at de to kan ha vært samme folk. Ramus' poeng later uansett 

fra 2000-09. Alle henvisninger til sidetall er til den samme.  
68 Herodot 1.6, 1.15-16, 4.11-12. Ifølge en fotnote til 4.12 kan Kimmererne ha gitt navnet til halvøya Krim. 
69 Diod. 3.5.2; Strabo 7.2.2; Plut. Mar. 11 (min oversettelse og utheving).
70 Tac. Ger. 37. Det som sies er at kimbrernes land ligger ved havet, og at de har leirer på begge sider av Rhinen. 
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til å være at disse kimmererne eller kimbrerne var en vidtvandrende gruppe som dukker opp 

mangfoldige ganger i antikkens litteratur – og at dersom de kunne ferdes på steder så fjernt fra 

hverandre som Jylland, Ionia, Britannia, og Krim (som det har blitt hevdet), så kunne de godt òg ha 

ankommet Skandinavias nordlige egner, hvor de møtte Odyssevs.71            

Forfatteren går videre i å flytte Odysseens karakterer til Norden ved hjelp av sine lærde 

fingerferdigheter, og tar så for seg den udødelige dronning Kalypso, som forfører Odyssevs og 

holder ham fanget i årevis. Hun stammer igjen fra Atlas, en av titanene som Zevs forviste til evig 

pine i Tartaros, hvilket Ramus tolker som at de «ble uddrefne af Græcien, og maatte søge sig 

Boliger annensteds,» og hvis stamme blant annet skulle ha grunnlagt Atlantis hinsides Herkules' 

støtter. Da er det etter Ramus' dømmekraft heller ingen tilfeldighet «at Ulysses i sin Rejse til de 

Kimmerier, er kommen til samme Atlantis Daatter,» siden Hesiod skildrer titanenes fengsel i 

påfallende ordelag: «Der nede i det beksvarte dypet, ble titanene /skjult på ordre fra skysamleren 

Zeus. / Rått og sumpig er stedet, det dypeste sjikt i den veldige jorden. (...) Der er, side om side, 

utspring og yttergrenser for alt,/ for den mørke jord og for det beksvarte Tartaros,/ for det øde hav 

og den stjernebesådde himmel.» Dette, konkluderer han, «er den samme Beskrivelse som Homerus 

giver om de Kimmeriers Land i Norden» – og dermed er én argumentativ sirkel sluttet.72 

V.2: Herved er det første og mest innfløkte av Ramus' argumenter for Odins og Odyssevs 

sammenfallende identitet gjennomgått, og veien videre medfører en åpning av horisontene i en 

søken etter å syntetisere et bredere mangfold av kunnskapstradisjoner. Punkt nummer to går nettopp

ut på å vise at slike besøk som han forutsetter også er dokumentert i nordiske (og andre mer lokale) 

nedtegnelser, og dermed understøtter hans postulat om at det «i efterkommende Tider / særdelis 

efter den Trojanske Krig / befindes / at baade Asiatiske og Grækiske Folk ere hidkomne i Norden.» 

(NKH s. VIII). Til dette har han to ikke ubetydelige tekster å støtte seg på – først i form av en 

antydning fra Hervor og Heidreks saga (også kjent som (Sverdet Tyfring), som skal si at regionen 

først var bebodd av kjemper og halvkjemper, og deretter «Grikiar og Asiæ menn»73. Dette bekrefter 

71 Ramus nevner selv ikke Jylland, men sier at kimbrerne «hadde boet ved den Nordre Ende af Tydskland / som endu 
beholder det nafn Cimbrien.» (NKH s. 6). Alle kilder jeg har funnet som omtaler saken assosierer kimbrerne, 
Kimbria og den  Kimbriske halvøy med Jylland, Schleswig, og Holstein, som riktignok kan sies å overlappe med 
«Tyskland» i utvidet betydning (særlig om det gjelder antikkens uklare Germania), men likefullt var danske områder
i forfatterens samtid. Se f.eks. Torfæus 2009 s. 240, fotnote 3; HRN 1.3.6 i ibid s. 261-64; Klindt-Jensen 1975, s. 14;
fotnote 19 i Strab. 4.3; Chersonēsus (punkt 2) i Harpers Dictionary of Classical Antiquities (1898). Han viser også 
til den engelske renessanseantikvaren William Camden (Cambdenus), som postulerte at kimmererne var de Britiske 
øyers første innbyggere basert på likheten med walisernes navn på seg selv, Cymru. (Camden: Britannia 1.17)  

72 NKH s. VII-VIII; Se f.eks. Hom. Od. 7.240-63, s. 102;  Hes. Th. 729-740, som gjengitt i Frost (red.) 2003, s. 29
73 NKH s. VIII. Jeg har ikke klart å gjenfinne den nøyaktige formuleringen Ramus siterer – «Adr Grikiar og Asiæ 

menn kommu a Nordurlannd, bigdu Nordur halfuna Risar og sumt Half Risar» – noe sted. Blant de variantene av 
sagaen som var å finne på heimskringla.no (9/3-2018, kl. 19:20) ser ingen ut til å nevne grekere eller asiater 
overhodet. Verelius' trespråklige utgave fra 1671 gjengir Ramus nesten ordrett i kap. 1, men det står «Tirkiar oc 
Asiæ meñ» / «Turkar och Asianer» (Verelius 1671 s.1) – altså tyrkere heller enn grekere. Termen Girkiar (ikke 
«Grikiar») dukker derimot opp i den latinske kommentaren til samme kapittel, etter det jeg kan forstå i et avsnitt der 
Verelius drøfter noe han mener er svært viktig eller interessant, relatert til en utgave av Gautreks saga (som han selv 
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og utbroderer den tidligere omtalte Edda-prologen, «sampt Snorre Sturlesøn og andre Nordiske 

Krøniker», at en mann ved navn Odin hadde ankommet disse trakter fra Åsgard eller Troja i Asia, 

og grunnlagt et nytt rike etter trojansk-asiatisk manér. En slik forenkling av disse fortellingene 

tillater ham også å jamføre Odins to opphavssteder med hverandre, for liksom å skape en kunstig 

konsonans i den norrøne tradisjonenes mer lærde side: Ynglingesaga kaller aldri Åsgard for Troja, 

den Yngre Eddas prolog gjør aldri det motsatte, og de uttrykker begge tydelig at disse byene ligger 

på vidt forskjellige steder; det er kun ved å redusere leddene til minste fellesnevner at regnestykket 

kan gå opp. Ved hjelp av spissfindig redigering sitter vi da igjen med et par eldgamle narrativer som

bærer slående fellestrekk, der de fra hver sin kant av den europeiske kulturkrets beretter om en 

navnkundig stormanns reise fra Asia til Norden – med et underliggende spørsmål om dette virkelig 

kan være et rent sammentreff. 

 Ramus' eget svar er som kjent et nei, og det tydeligste vendepunktet i hans resonnement ser 

ut til å være sentrert rundt en av Odysseens mest ikoniske episoder, der den kløktige helt og hans 

folk har blitt fanget av kyklopen Polyfemos. Mens hans mannskap fortæres forsøker Odyssevs å 

lure beistet med vin og vennlig småprat, hvilket ser ut til å virke:

«Siden du spør meg, kyklop, om mitt velkjente navn, skal jeg si det./ Skjenk meg da også som

gjest den gave du lovet så vennlig./ «Ingen» er navnet jeg bærer. De kaller meg «Ingen» der 

hjemme,/ både min mor og min far og vennene alle tilhope.»  (Od. 9.364-67, s. 132)

Polyfemos fortsetter å meske seg med vin og menneskekjøtt, og dupper snart av etter gildet, hvorpå 

vår rådsnare helt ser sin mulighet: han griper en tilspisset, glødende stokk, og med sine menn får 

han boret den inn i kjempens eneste øye. Kyklopen hyler i smerte og påkaller raskt sine frender: 

Hver fra sin kant kom de ilende ut når de hørte ham skrike./ Kjempene stanset ved hulen og 

spurte hva som nu var på ferde:/ (...) «Ingen vil drepe meg, venner, med list og ikke med 

voldsferd.» (Od. 9.404-408, s. 133)

Der de fleste nok ville nøye seg med å stemple dette som et eldgammelt og høyst oversettbart 

ordspill setter Ramus alle spor av spøk til side, og tilskriver det en på samme tid dypt avslørende og 

svært bokstavelig mening i henhold til den opprinnelige språkformen: for «ingen» på gammelgresk 

er outis (οὔτῐς), som bøyes til outin (oὖτιν) i det som later til å være akkusativ74. I forfatterens noe 

løse og selektive oversettelse sier han altså: «Outis er mit Nafn /Outin kalde de mig». (NKH s. VIII)

Det kan ha vært denne påfallende likheten som drev Ramus til å øyne en sammenheng som til da 

hadde arbeidet med og utgitt på et tidligere tidspunkt) der det skal ha blitt skrevet «grekere» istedenfor «tyrkere», 
eller omvendt (ibid s. 5). (Kanskje skyldes dette at de to begrepene ble brukt om hverandre når disse tekstene ble til?
Begge skal være fra slutten av 1200-tallet, en tid da det greske Bysants var i ferd med å gi etter for tyrkernes 
invasjoner, og skillet mellom de to kunne være uklart.) Torfæus' sitat av samme saga lyder på sin side følgende: «Før
tyrkerne og æsene bosatte seg i nord, bodde her riser og halvriser.» (HRN 1.3.4 s. 252) 

74 Se gresk utgave av Hom. Od. 9.366 fra PDG for referanse, som later til å stemme med Ramus' gjengivelse. Min 
kunnskap om gammelgresk grammatikk er tilnærmet lik null, men ifølge en ordforklaring fra sistnevnte side er oὖτιν 
«noun sg masc acc indeclform» av οὔτῐς.

s. 27/52

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*ou)=tin&la=greek&can=*ou)=tin0&prior=o)/noma&d=Perseus:text:1999.01.0135:book=9:card=360&i=1
http://data.perseus.org/citations/urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg002.perseus-grc1:9.360-9.408


hadde vært usett, eller ihvertfall ikke tatt særlig på alvor: Odin og Odyssevs er samme person, 

hvilket nærmest blir bekreftet av ham i en skriftlig tilståelse, liksom nedtegnet av stenografen 

Homer. Fullt så direkte tillater vår forfatter ennå ikke å formulere seg, og han prøver heller å lede 

leseren inn på tanken gjennom en serie mer eller mindre subtile grep.     

Hvorvidt dette skal tolkes som at Odin var hans egentlige navn eller ei er uklart, men 

irrelevant – poenget for Ramus er at Odyssevs utga seg for å hete dette når han kom til Norden, og 

at han ble tatt for å være fra Asia. For dem som fortsatt tviler på at han noen sinne seilte utenfor 

Middelhavet trekkes det på antikke forfatteres meldinger om stedsnavn og landemerker som skulle 

vitne om Odyssevs' besøk i Portugal, Skottland, og Tyskland75. (NKH s. VIII-IX, 17) Ved å dermed 

føre Odyssevs' ferd i en gradvis løkke rundt det europeiske fastlandet når han et punkt hvor tråder 

fra to vidt ulike tradisjoner er nære nok hverandre i geografi og tematikk til å kunne knyttes 

sammen. 

Omslaget kommer brått på, ihvertfall for dem som er den norrøne litteraturen ubekjent, da 

han kunngjør for leseren: «Det samme formelder og den Iislandske Edda sampt Snorre Sturlesøn og

andre Nordiske Krøniker/ at en Mand med Nafn Odin eller Outin med stort Følge er hidkommen i 

Norden fra Asgard[,] det er Troja» (NKH s. VIII). Trolig vil man ihvertfall, jamfør beskrivelsen av 

de henviste passasjene ovenfor, tenke at dette stemmer med verkene som tradisjonelt tilskrives 

Snorre – og ens minne vil være så til forveksling nøyaktig at dette må kunne tilgodesees. Men 

Åsgard jamføres aldri med Troja i disse euhemeriserte introduksjonene: i Heimskringla, der Odins 

opphav er det førstnevnte, fortelles det ingenting om Iliadens arnested eller karakterer, og omvendt 

er det i den yngre Eddas prolog. Geografisk sett sies de begge å ligge i Asia, men i Ynglingsaga er 

Odin en skyter med sitt opprinnelige sete i nærheten av «den Flod eller Elff Tanais» (Don) der Troja

plasseres i Frygia. Heldigvis for Ramus, og til forundring for oss andre, finnes det en lett 

neglisjerbar passasje annensteds i Edda-litteraturen som her kan komme ham til unnsetning, da det i

visse varianter av Gylfaginning berettes at gudenes borg, Åsgard, også bar det trojanske navn76. 

V.3: Begges vei fører fra Troja til Tyskland, hvor Odyssevs sies å ha bygd en borg og Odin satte 

75 Strabo (3.2.14) forteller dette om en iberisk by ved navn Ulyssea, som senere ble kalt Ulisipo og Lisboa (se fotnote 
81). I Solinus' Polyhistor (engelsk utgave fra 1587) står det om noen greske inskripsjoner i Caledonia, som vitner om 
det samme (Kap. 34), mens det 35. kapittel som Ramus viser til her ikke nevner Britannia – derimot handler det, 
underlig nok, om Iberia, og det hevdes at «There is the Cittie of Lysbone builded by Vlisses» (Solinus: Pol. 35). Ifølge 
en apokryf legende formidlet av Tacitus (Tac. Ger. 3) skulle Odyssevs ha grunnlagt festningen romerne kalte 
Asciburgium på den nedre Rhinens vestbredde, ved dagens Düsseldorf. (jmf. Asciburgium i Dictionary of Greek and 
Roman Geography). Stedet spiller en viktigere rolle i Nori Regnum, der det postuleres som et mulig Åsgard i hans 
provisoriske argument om Odin og Odyssevs (DGOHN s. 5-6) 
76 Ramus referer til «Edda (...) Fab; 7» (NKH s. VIII), hvilket tyder (ytterligere) på at han bruker Resens utgave, hvis 

deler ikke bare kalles fabler på dansk, men også i motsetning til eldre originaler oppgir dette i sjuende del. Slik 
Gylfaginning framstår i fire norrøne manuskripter (Codex Regius, Codex Trajectinus, Codex Wormius og Codex 
Upsaliensis, digitalisert og oppsatt parallelt) inngår den omtalte passasjen (EI 7) i samtliges niende kapittel, hvor 
alle utenom Uppsala-manuskriptet sier at Åsgard er Troja. Se Gylfaginning 9. R-U . 
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sine sønner til å styre, og herfra bærer det nordover mens trådene stadig flettes tettere og går mot å 

skildres som ulike deler av samme fortelling. For «saasom Homerus siger/ at Ulysses er kommen til

de yderste Grendser af den dybe Ocean», hvor han møtte kimmererne, oppgir Eddas prolog at 

«Outin rejstede mod Norden/ indtil det vilde Haf tog ved/  hvilket / som de meente skulde ligge 

runden omkring alle Land/ og [der] sætte hand fin Søn Seming til Konge/ der (...) som nu kaldes 

Norrige» (NKH s. IX)77. Og det var nettopp i nærheten av disse egner at Odyssevs opplevde en 

annen av sine ikoniske strabaser: 

«Sjømenn som nærmer seg dit med sitt skip, slapp aldri med livet; /ti en fortærende ild og 

brusende bølger fra havet/ hvirvler omkring med mennenes lik og fartøyets planker./ (...)

«Hist er det atter to fjell. Med blåsorte skyer om tinden/ løftet det ene sin sylhvasse topp 

imot himmelens hvelving./ Aldri kan skyene svinne. Ei lyser den tindrende eter/ hverken med

midtsommertid eller høst om toppen av fjellet./ (...)Midtveis omtrent i det styrtbratte fjell er 

en hule så skummel,/ (...) Der har et utyske hjemme, den fryktelig hylende Skylla./ (...) 

Halsene bukter seg langt. Seks har hun; et skrekkelig hode / sitter på alle. En tredobbel rad 

av talløse tenner/ lyser i gapet og truer enhver med døden den sorte./ (...) Foran deg øyner 

du snart en langt lavere fjellskrent / (...) Der har et fikentre løftet mot sky sin løvrike krone/ 

og under røttene suger så grisk gudinnen Karybdis/ tre ganger daglig det blåsorte vann og 

spyr det tilbake.» Od. 12.66-105, s. 177-78

Tradisjonelt hadde dette nautiske marerittet blitt satt til Messinastredet (mellom Sicilia og det 

italienske fastlandet)78, men her «findes hverken saa høye Bierge / som de Skyer ligge paa/ ejheller 

saa mørkt Land/ hvor Solen ikke skinner/ ejheller saa farlig Strøm at de sejlende jo kand uden 

Skade komme der igjennem». Denne beskrivelsen, mener Ramus snarere, «kommer i alle maader 

overeens med Moskøe Strømmen paa Helgeland» – det som i dag kalles Moskstraumen, en av 

verdens kraftigste tidevannsstrømmer, som ligger i det ytre Lofoten mellom Moskenes og Værøy. 

Hans redegjøring, som byr på betydelig og detaljert lokalkunnskap, nøyer seg ikke med å jamføre 

topografien med Odysseens arena, men også dens aktører, der uhyrene utledes fra holmer, skjær, og 

skummende sjø79. (NKH s. IX) I en tid der visuell dokumentasjon er desto lettere tilgjengelig må 

man medgi ham et poeng, forsåvidt at Homers dramatiske skildring passer bedre på Nord-Norge 

enn det solfylte Middelhavet – men den underliggende antagelsen om at diktet må ha vært en 

nøyaktig beskrivelse av et faktisk sted forekommer likefullt fremmed.   

Denne Moskstraumen har videre en ikke ubetydelig litteraturhistorie, hvori Ramus ser ut til 

77 Han siterer her EI.D.3.L (PDF s. 232) nesten ordrett (med endret ortografi) og viser til Od. 11.13 (s. 156, se ovenfor)
78 Dette sies enten eksplisitt eller antydes gjennom assosiasjoner hos bl.a. Tykidid (4.24.6), Strabo (1.2, 6.2.3), 

Polybios (34.3), Plutark (Dio. 18.3), Cicero (Ver. 2.5.146) og Ovid (Met. 13.705) 
79 Dette må dog tas som instrumentelt for argumentet heller enn noen bredere vilje til å avmystifisere, siden Ramus på 

ingen måte skyr å inkludere overnaturlige og fantastiske elementer annensteds. Se f.eks. NKH s. 6, 23, 24, 68-69. 
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å ha spilt en overraskende innflytelsesrik rolle. Strømmen var engang viden kjent gjennom kart80, 

topografiske verker og dramatisk diktning fra tidlig nytid av (og muligens enda tidligere), beskrevet

som et fascinerende og fryktinngytende naturfenomen først hos Olaus Magnus (1555), og deretter 

Peder Claussøn Friis, Petter Dass, og Erik Pontoppidan i tillegg til Ramus selv (Norriges 

Beskrivelse, 1753). Fra slutten av 1600-tallet inngikk Moskstraumen i «ledende europeiske 

vitenskapsmenn[s] (...) løse spekulasjoner om malstrømsvirvler som de trodde var viktige for 

sirkulasjonen i verdenshavene», der storheter som Athanasius Kircher (1602-80) kom med 

seiglivede postulater om en underjordisk kanal mellom Norskehavet og Bottenviken, hvilket igjen 

var del av et globalt nettverk som skulle kunne forklare tidevannet uten å trekke inn månens 

påvirkning. (Torfæus nevner også at «noen» tror på dette, uten å oppgi navn, men avviser selv 

denne forklaringen. HRN.1.2.23 s.217.)81. 

Vi skal likevel ikke ta for gitt at likhetstegnet som Ramus setter mellom Moskstraumen og 

Odysseens berømte sjøuhyrer utgjør noen radikal intellektuell nyvinning. Presedens for en slik 

assosiasjon, om så bare på det nominative nivået, finnes ihvertfall hos den nevnte Olaus Magnus: på

hans kjente Carta Marina (1539) er det avbildet en enorm virvelstrøm utenfor kysten av Nord-

Norge (ca. 75° nord og 22° øst), mellom det som skal være Røst, Vesterålen, og Lofoten, merket 

med ordene «Hecest Horrenda Caribdis» – dette er den forferdelige Karybdis. Det er dog ikke klart 

at han skulle mene dette bokstavelig, ettersom han annensteds (i Historia om de nordiska folken fra 

1555) beskriver den samme strømmen som et «stort svalg, eller snarare Charybdis», men ser ut til å 

bruke termen som en fellesbetegnelse på sterke tidevannsstrømmer, da han sier at lignende 

fenomener finnes i «Maela, eller den sicilianska Charybdis, och många andra underbara orter»82. En

annen svensk lærd som lå tettere opptil Ramus både hva gjelder tid og tematikk var professor, 

dikter, og rikshistoriograf Petrus Lagerlöf, som i 1695 utga verket De Charybdi Septentrionali. Det 

titulære Nordens Karybdis skulle ligge utenfor norskekysten på 68. nordlige lengdegrad, som det 

hintes om at Odyssevs skulle ha besøkt, samtidig som forfatteren helgarderer seg ved å antyde at det

finnes en sydligere variant83.

Dette er digresjoner av relevans fordi henvisningens berømthet er sentral i konstitueringen 

80 Den figurer på samtlige seks kart over området fra før 1800 som Kartverket har gjort tilgjengelige på sine 
hjemmesider (6.6.2018, kl. 19:33), og det samme gjelder for de ytterligere fem (1648-1747) jeg fikk tilsendt på 
bestilling. Særlig på eldre kart tegnes den som en diger virvelstrøm, ofte overdreven etter skala på et vis som 
understreker dens symbolske og praktiske betydning. Den i dag langt mer kjente Saltstraumen er ikke med på noen. 

81  Gjevik 1997 s. 1-7; For en mer inngående gjennomgang av denne tematikken, se Lockert 2010, særlig s. 14-18, 20-
21, 23, 34-38, 44-58, 68-78, 87-88, 92-97, 98-99. Se f.eks. bildet av Carta Marina på Wikimedia Commons. 

82 Magnus 1982 s. 89-90. Sitert etter Gjevik 1997, s. 1-2. Se også Lockert 2010 s. 14-18 I denne sammenheng sier 
Gjevik: «Allerede Olaus Magnus knytter altså forbindelsen mellom Moskstraumen og Odyssevs klassiske beretning 
om uhyret Charybdis» (ibid s. 2), der «allerede» skulle antyde at flere fulgte ham i dette, men uten at noen konkrete 
eksempler eller referanser gis. Torfæus (HRN.1.2.23 s.217) nevner derimot ingenting om dette når han oppsummerer
ulike meninger om stedet. Foruten de ovenfor nevnte oppgir Lockert at Peder Krog (ca. 1720) og Gerhard Schøning 
(1765?) har nevnt Karybdis i sine behandlinger av Moskstraumen, men uten å jamføre de to (2010 s. 73, 83). 

83 Lockert 2010 s. 56, 69
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av argumentets gjennomslagskraft. Når det store flertallet av lesere må ansees ute av stand til å 

undersøke fenomenet på egenhånd bidrar den allmenne, eller ihvertfall utbredte og ikke altfor 

utilgjengelige kunnskapen til å forankre den i kollektiv virkelighet og dens kontrollinstanser. En 

referanse til det ukjente vil (uten å støtte seg på ytterligere autoritet) lett framstå som arbitrær, 

overdreven, eller oppdiktet, slik Ramus her kan gjøre for dem som ikke har hørt om Moskstraumen,

og omvendt må forklaringen kunne tenkes å fungere desto bedre jo mer velkjent og slående hans 

alternativ er, hvilket forsterkes av stedes status i tidligmoderne litteratur. Når Ramus kunne gå 

lenger enn andre på disse feltene var det ikke bare fordi han var mer vågal, men også et produkt av 

sogneprestens skarpe øye for usette sammenhenger – ofte trivielle og tentative for seg, men i stand 

til å akkumuleres og danne gjensidig forsterkende nettverk som kunne fange både fantasi og fornuft,

og det er forbløffende hva han får til å passe. 

Etter Skylla og Karybdis havner Odyssevs på Trinakia, en øde øy hvor Helios' okser har 

beite, hvilket er helt i tråd med det antikke forfattere melder om de soldyrkende hyperboreerne i det 

fjerne nord, den vanlige utplasseringen av buskap på øyer og holmer lags norskekysten, og det 

lignende stedsnavnet Træna84. Her holdes de strandet av dårlige vinder, hvor noen snart blir grepet 

av hunger og tar til orde for å slakte oksene mot Odyssevs' formaning. I spissen for dem står 

Evrylokos, en annen av forholdsvis få karakterer som Ramus mener er omtalt også i 

eddadiktningen, da han «kommer over eens med Outins Stalbroder Loke» (NKH s, 18). Igjen ser 

navnenes likhetstrekk – særlig påfallende når de latiniseres som henholdsvis Eurylocus og 

Ugartilocus (Saxos betegnelse, med henvisning til hans bosted, Utgard85) – ut til å initiere et 

argument gjennom assosiasjon, som deretter utforskes og befestes med tekstlige paralleller. For 

akkurat som den første gikk for å være «mest trædsk og beslagen» blant Odyssevs' mannskap, «vide

kiendt for sin Skalkhed og Bedragerie», så var hans påståtte alter ego «den slemmeste og falskeste» 

i æsenes antall86. Ikke minst har episoden flere elementer til felles med en fabel i den Yngre Edda, 

der Odin og Loke (samt Hæner eller Høne) på en ferd tar til kvegtyveri for å få i seg føde, hvor en 

forbannelse i begge tilfeller får kjøttet til å agere høyst unaturlig. Men Ramus' diffuse gjengivelse 

84 «Til samme Øe Thrinaciam passer sig og den Øe Thrænen, liggende henved 10 Miile fra Moskøen». Træna er i dag 
navnet på en øykommune ytterst på Helgelandskysten, men jeg kunne ikke finne noen enkelt øy med det navnet. Det
vedlagte kartet benevner det, i likhet med de relevante 1700-tallskartene digitalt tilgjengelig fra Statens kartverk 
(6.6.2018, 19:33), som (en variant av) «Trænen» eller «Trænøy», så dette må være en eldre betegnelse, og kanskje 
stamme fra en språkforvirring (navnet står ofte også ved siden av én enkel landmasse). En gammel norsk mil skal ha
vært 11295 meter, og ifølge Kartverket er avstanden ca. 122 km (fra Moskens sørspiss til øygruppas nærmeste 
holmer) og 150 km (nærmeste punkter på Moskenesøya og Husøya, Trænas befolkningsmessige og administrative 
sentrum som har størst sjanse for å jamføres med øyene som helhet. En avstand på 10 norske mil ser også ut til å 
stemme med det vedlagte kartet, mens de øvrige har et gjennomsnitt på ca. 10.5 og 13 mil. 

85 Jamf. Edda Islandorum fabel 40-24 i samtlige språkformer (PDF s. 326-38) og Saxo lat. 8.14.20 – 8.15.13.  
86 Angående Evrylokos viser han til «Odyss. M. [12] v. 340», som med omliggende strofer beskriver hans omtalte 

oppvigleri i min utgave (Hom. Od. 12.339-42, s. 184). Jeg finner ingenting her i denne videre episoden (12.339-400,
s. 184-86.) som tilsier at han skulle ha vært særlig bedragersk av seg, og er heller noe Ramus vil utlede av navnet 
hans – dets bestanddeler er εὐρύς og λοχέω, latinisert til latus (bred) og insidior (ligge i bakhold, pønske på noe), 
passer den engelske oversettelsen av navnets betydning som wide-ambush (jmf. Kanavou 2015 s. 127; NKH s. 18).  
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dekker også over viktige avvikende elementer, ettersom den jamførte figuren er heller passiv i den 

norrøne fortellingen, og følgene av udåden blir desto mer fatale i den greske, hvor Odyssevs alene 

overlever den grufulle stormen som gudene sender til straff. 87  

Helten klamrer seg til sitt skipsvrak i dagevis, og på den tiende natt når han Ogygia, der 

nymfen Kalypso har bolig, «paa hvilken Øe der var fire Floder nær hos hinanden/ som hafde hver 

sin særdelis Udgang». Disse vannveiene, som i Østbyes oversettelse mer beskjedent kalles bekker, 

skulle stemme overens med «Den Øe/ Hinden» eller Hinnøya, «liggende i Salten ved ended af 

Vestfiorden», nå delt av fylkesgrensa mellom Nordland og Troms. Riktignok er denne landmassen 

gjennomfuret av en rekke dype fjorder, hvorav flere liksom peker mot et felles sentrum, men på kart

fra vår egen tid skal det godt gjøres å telle så få som fire. At dette og andre detaljer stemmer overens

med det vedlagte kartet i Norriges Kongers Historie burde ikke vekke vår forundring, da det 

stammer fra et kobberstikk av forfatterens nevø, den etterhvert betydelige matematikeren Joachim 

Frederik Ramus, skulle ha laget spesielt med henblikk på onkelens verker88,89. (Med geografiske 

unøyaktigheter så grove som denne, eller beskrivelsen av Træna som én enkelt øy, virker det her 

uansett mer sannsynlig at han baserer seg på kart og reiseskildringer heller enn noen førstehånds 

lokalkunnskap). Når en av Hinnøyas fjorder også «fordum [har] været kaldet Agis Fiord eller Øgurs

Fiord[,] nu kaldet Ogsfiord [Øksfjorden]» glir det hele ytterligere i ett, siden dette «har Lignelse 

efter det Navn Ogygia». (NKH s. X, 19) 

Kalypso forfører Odyssevs: trollbundet blir han hos henne i sju år, og ifølge Hesiod skal de 

ha fått barn sammen. Dersom Ramus skulle ha plassert hennes bopel rett medfører dette nok et 

merkelig sammenfall, siden kvadet Håleigjatal forteller om ladejarlenes hærkomst fra Odin via 

deres slektninger på Hålogaland (altså samme område).90 For å holde ham hos seg frister dessuten 

Kalypso vår helt med evig liv, hvilket måtte skylde stedets nærhet til Jotunheimen, hvor Hervors 

saga hevder at de udødelige hadde sin bolig – for dette skulle være et umåtelig vakkert og «lystig» 

sted, «som kand passe sig til Saltens Lehn/ hvor der skal være det deiligste Egn i ald Norrige»91. 

87 Jamf. NKH s. 18; Hom. Od. 12.395-446 s. 186-87; EI 51.D, PDF s. 363-64
88  Ramus, Joachim Frederik i NBF 11, 1952, s. 285, 287-88. Kartet i NKH, Delineatio Norwegiae novissima, er i seg 

en forminsket utgave av et kart framstilt for det senere utgitte Norriges Beskrivelse (1735), supplert med historiske 
navn. Dette er ikke inkludert i Nasjonalbiblioteks digitalisering av sistnevnte, så jeg kan i skrivende stund ikke 
sammenligne kartene, men da boka også inneholder en utgave av Odin/Odyssevs-teorien (s. 220-25), og samme 
beskrivelse av Hinnøya, kunne man mistenke at kartet ihvertfall delvis ble framstilt for å understøtte onkelens ideer. 

89 Kartverket har i skrivende stund kun ett relevant kart fra Ramus' levetid  (1709) tilgjengelig; utover dette kan de fem
digitaliseringer fra senere på århundret antas moderat indikative. Ingen av dem samsvarer strengt tatt med hans 
beskrivelse av Hinnøyas fjorder (utbrodert på s. 18: én går mot nord, én sørover, og «to imod Øster, indtil 
Tieldsund»), men de avviker også nok med hverandre til at mer passende variasjoner virker sannsynlige, ihvertfall 
på eldre og antageligvis mindre nøyaktige kart. Med slike kilder vil skillet mellom kompilasjon og forfalskning bli 
høyst flytende uten at mer uærlige agendaer trenger å være bevisste eller eksplisitte.

90  Hes. Th. 1015-20  som gjengitt i Frost (red.) 2003, s. 44. Se også Hom. Od. 7.58-59. Se f.eks. varianter av 
Håleigjatal på norrønt (Jonsson 1912-15) og dansk (Lauridsen 2014) fra Heimskringla.no (11.6. 2018, 20:54), samt 
NKC, PDF s. 25; HRN.1.3.15 & 1.3.18, s. 298, 305; HRN.1.9.2 s. 22. 

91  Hom. Od.5.207-210, s. 76; Se f.eks. Verelius sin utgave av Hervors saga fra 1672, kap. 1 s. 1. Dette er ikke «vår» 
geografiske Jotunheim, men jotnenes mytiske hjemsted, som ble antatt å ligge langt mot nord og lenge forble en 
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Resonnementet fullføres omsider ved å trekke inn antikkens lærdom, og flere forfatteres skildringer 

av hyperboreerne, hvormed sirkelen liksom sluttes: for dette folket i det fjerne nord levde ikke bare 

uvanlig lange og lykkelige liv under en arktisk sol; det skulle også, (ifølge Plutark) ha kommet 

grekere dit, og disse ble æret og endog dyrket som guder – hvilket i Jonas Ramus' ører ikke var noe 

ringere enn «det samme/ som Snorre Sturlesøn melder om Odin og hans Selskab». (NKH s. XI) 92

V.4: Slik går altså argumentasjonen for Ramus' beryktede tese, ihvertfall som denne framstår i 

Norriges Kongers Historie. Det kan lett kalles hederlig, dette forsøket på å veve et helhetlig epos av

et billedteppe utifra så mange fillete fragmenter og usammenhengende tråder, adspredt og innviklet 

i over to tusen år og et utvidet Europa. Overhodet vitner det om en forfatter hvis kunnskap og 

kreativitet var av et sjeldent kaliber i norsk sammenheng – og som hadde fortjent å bli husket for 

annet enn dårskap – selv om hans håndverk var mer spektakulært enn det var solid. Men når det 

uansett er investert betydelig flid, for ikke å si en vågal vilje til å spekulere i disse ideene, må det 

også antas å ligge en betydelig drivkraft bak dem. Hvilke formål og funksjoner, intendert eller ei, 

kunne det tenkes å tjene når Ramus jamfører Odyssevs med Odin, og lar denne figuren spille en 

sentral rolle i hans framstilling av den tidligste norgeshistorien?

For det første utgjør dette – hovedsakelig med henblikk på den videre europeiske 

kunnskapshorisonten – en syntetisering av to sentrale mytiske figurer med høy historisk og kulturell

symbolverdi, for sådan å sammenkoble deres respektive tradisjoner og assimilere dem inn i én 

universalhistorisk kontekst. Man kan undre seg i det uendelige over hvordan og hvorfor det 

fungerer rent kognitivt, men vi slipper ikke unna trangen til å plassere det bestemte inn i bredere 

sammenhenger og systemer, relatere det nye til det gamle, eller spore det fremmedets opphav 

tilbake til det velkjente – dette er fundamentale mekanismer i produksjonen av forklaringer, 

forståelse, mening, og legitimitet, hvis tilstedeværelse har tung presedens i de nordiske 

utridsspekulasjonenes historiografi. I dette tilfellet dreier det seg langt ifra om noen enveisprosess, 

og det er ikke åpenbart hvilken av de to fortellingene som endres mest underveis: begge tilpasses 

hverandre gjennom vektlegging av apokryft materiale og en selektiv, ofte ganske subtil anvending 

av mer kjente kildetekster.

Utover sammenslåingen av de to skikkelsene og forflytningen av Odyssevs mot nord finnes 

betegnelse på et område av diffus plassering. Torfæus' drøftinger i HRN 1.1.25 (2009, s. 331-33) tyder på at 
Jotunheimen ofte ble satt i nærheten av eller overlappende med Hålogaland.  

92  Ramus viser først til det «som Pomp.Mala [sic] og Plinius af Hecatæo Milesio have berettet». Melas omtale av 
hyperboreerne i 3.36-37  har nok til felles med Plinius' (Plin. Nat. 4.26) til å muliggjøre en felles kilde, men ingen 
oppgis. Dette kunne trolig heller ha vært Hekateos av Abdera, som mange har forvekslet med hans miletiske 
navnebror (se artikkelen «Hecataeus» i  A Dictionary of   Greek and Roman biography and mythology og Joorde 
2016 s. 11-13). Deretter kommer «Plutarcho (...) i den Tractat de Facie in Orbelunæ». Her nevner han ikke 
hyperboreerne, men lar (av alle ting) Ogygia plasseres fem dagers seilas vestenfor Britannia, og kontinentet der 
disse grekerne bor skulle ligge 5000 stadia (ca. 1000 km) øst for dette. Etter mine amatøraktige utregninger virker 
det ikke umulig at det sistnevnte var Nord-Norge dersom vi antar at vest egentlig betyr nord, og «Britannia» viser til 
dagens Skottland, da både Shetland og Færøyene ligger omtrent 1000 km fra Helgelandskysten. Plut. De Faciae 26. 
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den mest radikale revisjonen av etablert kanon på det kronologiske planet, med hensyn til Odin. 

Ynglingsaga og Eddas prolog er sjeldent samkjørte i å tidfeste æsenes utvandring fra Asia, da den 

henholdsvis knyttes til romerrikets ekspansjon og Pompeius' asiatiske kampanjer på 60-tallet f.Kr93. 

Selv uten en slik presisering ville eddateksten skape problemer for seg og sin troverdighet, siden det

Troja som Priamos hersket over og Odin flyktet fra skulle ha falt flere hundre år før Roma engang 

ble grunnlagt. Ramus tar ikke opp dette momentet direkte, men han må mest trolig ha tenkt over 

saken, da han tross alt velger å la eddatekstens narrativ veie tyngst av de to – og kanskje har 

behovet for å korrigere kilden ved å flytte hendelsene bakover i tid fått ham til å tenke i nye baner 

om Odin og hans identitet. Også i Nori Regnum (hvor han ennå ikke virker overbevist om sin senere

kongstanke) insisteres det på at Odin kom fra Troja, og han antas uten videre å være samtidig med 

byens sagnomsuste endelikt, uten at dette kan forankres i argumentene for at han var den samme 

som Odyssevs94. Her går han altså motsatt vei av for eksempel Torfæus, som (ganske forståelig) 

behandler Ynglingsagas postulat om Odins skytiske opphav som det mest troverdige, kun tar Edda 

på alvor når den er forenelig med førstnevnte, og ikke vier den trojanske fortellingen annet enn taus 

fordømmelse95. At dette skulle være grunnlagt i kildekritiske betraktninger fra Ramus' side kan 

knapt tenkes (husk: han gir primat til en skildring som ikke engang harmonerer med seg selv), og 

det er i det hele tatt vanskelig å se for seg at det skyldtes faglige mer enn forfengelige hensyn – at 

det var mer staselig og ærefullt å påberope seg at «vår» Odin kunne kobles til ett av den klassiske 

antikkens viktigste topoi, heller enn at han var en høvding fra det barbariske og perifere Skytia. 

Isåfall virker det sannsynlig at hans originale idé hadde sitt utspring i ønsket om å legitimere denne 

besnærende tanken, der letingen etter argumenter ledet etterforskningen i retning av Odyssevs, en 

åpenbar mistenkt blant stormenn kjent for sin reise fra Troja. Den påfølgende saumfaringen av mer 

eller mindre relevant litteratur må ha vært i sin spede begynnelse da Nori Regnum utkom i 1689, 

men innen 1702 hadde prosessen kommet langt nok til at han kunne offentliggjøre sine 

oppsiktsvekkende funn for det lærde Europa i Ulysses et Otinus, hvis konklusjon kunne 

mangedoble effekten av den forrige, der Odin ikke var mer enn en anonym trojaner. For 

kronologien ble konsekvensen en forsterket tidfesting av æsenes tidlige ankomst i Norden: der den 

mer nøkterne Torfæus måtte nøye seg med å sette den til et sted mellom «Pompeius Magnus' felttog

og Kristi Fødsel», og gjøre Odin samtidig med Julius Cæsar, kunne Ramus tegne den historiske 

93 EI.D3 PDF s. 231; NKC s. 4. Heimskringla er dog ikke mer presis enn at Odin impliseres å ha levd i løpet av 
århundrene rundt begynnelsen på vår tidsregning. 

94   DGOHN s. 5, 29, hvor det også åpnes for at Odin kunne ha vært en av Æneas' menn. Heller ikke her kritiserer han    
Edda-prologen, men implikasjonen er fra første stund at dens forfatter(e) må ha misforstått tidspunktet fullstendig. 
95 HRN 1.3.13, 2009 s. 289-90; se også  ibid 1.3.11 (s. 282-83) og 1.3.14 (s. 292). Når Odin her omtales mht. Edda-

prologen er det utelukkende som etterkommer av Priamos og den trakiske Tor, (jmf. EI.D3 PDF s. 232-33, fotnote i),
det øvrige tas liksom å være illegitimt.
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startstreken i Trojanerkrigens kjølvann.9697 Dermed ble det mulig å spore Nordens og Norges fortid 

helt inn i den europeiske sivilisasjonens tradisjonelle spedbarnsperiode, og hevde seg jevngamle 

med selveste romerriket – om ikke enda eldre98. 

Denne konklusjonen rommer endelig en snedig vri, nærmest som skreddersydd for å frata 

det dansk-norske rikets store rival all den ære og heder en slik elde måtte innebære. Om den 

hedenske guddommen Odin hadde vært nordisk felleseie ble han som historisert heltekonge først og

fremst forbundet med Sveariket, liksom lenket til svenskenes særegne arv gjennom Snorre 

Sturlasons fjærpenn. Ynglingsaga (ihvertfall slik den framstår i Friis' og Worms utgave) nevner at 

Skjold, hans sønn, ble satt til å styre over Danmark fra Lejre, og annet får ikke Odin å gjøre med 

resten av Norden: det er Sverige han legger under seg, og her han holder sitt hoff, hersker i 

klokskap, og innfører lover og skikker; der er her han lever, virker, og dør, og av svensker han først 

blir forgudet. Dette forblir også tendensen framover i sagaen, hvor fortellingen om den norske 

kongeslektens opphav i overveldende grad fokuserer på Sverige og svenske regenter – 28 i tallet,  

mot kun seks norske før man når Harald Hårfagre – og Norge ikke engang nevnes før man nesten 

har kommet midtveis (s. 16/38)99. I Snorres drakt får altså Norges konger, om ikke også riket og 

folket de personifiserer, en avledet og annenrangs karakter, og kan i verste fall oppfattes som en 

illegitim attpåklatt i den nordiske søskenflokken. Det er lett nok å forstå at slikt skulle kunne gjøre 

norske patrioter og deres sympatisører forlegne – og da særlig i perioden 1645-1720, hvor 

fiendskapet med Sverige var på sitt bitreste og man hadde størst grunn til å ville distansere seg fra 

nabofolket – hvis konsekvens for historieskrivingen kan ha tatt form av forsøk på å korrigere 

Heimskringla. Når det kommer til fortellingen om Odin ser vi sådan at Torfæus vektlegger 

vinklinger og varianter som forminsker svenskenes ære og eierskap: han erobrer en rekke andre 

land, fra Russland til Britannia, og etterhvert også Norge; ved sin ankomst i Norden slår han seg 

først ned i Danmark, hvor byen Odense fortsatt bærer hans navn; også her vinner han Sverige ved å 

gjøre forlik med den underlegne kong Gylve, men forholdet dem imellom skildres som klarere 

96 Tradisjonelt ser det ikke ut til å ha eksistert noe presist konsensus om når Troja skulle ha falt, men en rekke antikke 
forfatteres anslag strekker seg fra 1334-910 f.Kr., med en hovedvekt på 1100-tallet. (Möller i 2005, s.249-50) I NKH
er årstall før kristen tidsregning gitt i anno mundi-format, altså antall år etter skapelsen, hvilket er lite til hjelp da 
dette aldri utgjorde noen fastsatt standard i vestlig kristendom, og det heller ikke oppgis hvilke hendelser de viser til.
I DGOHN (s. 6) oppgir han Romas legendariske grunnlegging i begge formater, hvilket gir et holdepunkt å regne 
utifra forutsatt at han bruker samme kronografiske rammeverk – isåfall skal årstallet A.M. 2820, som gis i 
forbindelse med Odin og/eller hans sønn Seming (NKH s. 17), tilsvare år 1147 f.Kr. i den julianske kalenderen, eller
941 f.Kr. om han bruker jødisk anno mundi. Disse avviker ca. 100 år i hver sin retning med kronologien i DGOHN. 

97 HRN 1.3.14 i Torfæus 2009 s. 294. Ramus overgikk her også selv Olof Rudbeck, som ville ha det til at Odin ble 
drevet på flukt av Aleksander den stores far, Filip av Makedonia (ibid s. 292-93).  

98 Dette kommer an på om man regner Romas begynnelse fra Æneas (Odyssevs samtidige) eller Romulus (753 f.Kr.) 
Ramus lar strengt tatt ikke norgeshistorien begynne med Odin, da hans eldste oppgitte årstall er i forbindelse med 
kong Nor 60 år tidligere (NKH s. 1) – men fortellingen om Odin er likevel den mest fundamentale, da denne kan 
knyttes til mer velkjente og fastsatte verdenshistoriske hendelser og danner et slags kronologisk nullpunkt som andre
momenter kan plasseres utifra. Torfæus demonstrerer og utdyper denne funksjonen ved Odin i HRN 1.3.22-23 (2009
s. 317-27) mer eksplisitt og systematisk, men kommer med sine sofistikerte argumenter fram til en annen kronologi.

99 NKC s. 2-38, særlig s. 4-5, 7, 8, 16, 30. 
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antagonistisk, der Odins seier bevitner hans «oppfinnsomhet i å øke og smykke Danmark, til skade 

for Sverige» – nærmest som om han alt har tatt side i en framtidig konflikt.100

Om den tekstnære Torfæus så hadde ønsket ville han likevel finne det uaktuelt å nekte for, 

eller engang utelate å nevne at Odin hadde et spesielt bånd til Sverige, da dette unektelig stod 

skrevet i kildene. Ramus, som åpenbart hadde ambisjoner langt utover å oppsummere den norrøne 

litteraturen, var på sin side desto villigere til å tenke i slike baner, og med sin radikale idé om Odins 

identitet fikk han et springbrett som gjorde et utall historiografiske hindringer overkommelige. 

Logikken, som han riktignok aldri gjør eksplisitt, er enkel nok: dersom Odin er Odyssevs, og 

Odyssevs hadde en rekke av sine eventyr langs norskekysten, må han også ha tilbrakt lengre tid og 

utført berømmelige bragder i Norge, hvorigjennom hans assosiative tilknytning til landet forsterkes. 

At han også virket annensteds i Norden utelukkes på ingen måte, men især beskrivelsene av hans 

svenske bedrifter forekommer såpass sent og kortfattet i framstillingen at de virker nesten 

neglisjerbare i sin uviktighet, som en appendiks til hans eksistens101. Lesere av Norriges Kongers 

Historie som enten ikke er kjent med bredden av andre fortellinger, eller finner Ramus' argumenter 

overbevisende nok til å underordne eldre kilder hvor motsigelser finnes, vil sådan ende opp med et 

ganske utvetydig inntrykk av at Odin (og dermed også Odyssevs), om aldri så utenlandsk i sitt 

opphav, ihvertfall var norsk nok til å ikke være noen svenske.   

VI – Norges fødsel 

VI.1: Vår forfatters versjon av fortellingen om Odins ankomst er altså høyst uortodoks, men når 

han først har etablert seg i Norden glir hans rolle tilbake mot det mer konvensjonelle. Som i 

Heimskringla og Edda-prologen figurerer han ikke ulikt en nordboernes lovgiver –  ofte 

legendariske og utenlandske vismenn som i klassisk tradisjon skulle ha hjulpet tilvoksende bystater 

med å innrette sine karakteristiske institusjoner – der han «indførdte (...) i Norden Trojanske Love 

og Skikkelser», ga seter i landet til sine stormenn, og dels opprettet, dels inspirerte religiøs kultus102.

På dette stadiet er ikke lenger personlige heltedåder som vektlegges, og at hans arv er ikke primært 

bygger på blod eller jern, men  dyptgripende endringer av kulturen i vid forstand, speiles i at hans 

etterkommere ved nærmere granskning ikke spiller noen spesielt varig og viktig rolle.103 Lenge blir 

100 HRN 1.3.15-16, 2009 s. 298-300, sammenlign med NKC s. 30. At Odin grunnla Odense på Fyn fortelles det om i en
rekke andre varianter av Ynglingsaga (se 5. avsnitt i f.eks. Säve (1854), Linder og Haggson (1869-72) Schjøtt 
(1900), Storm (1900), Olson (1919-26) Lauridsen (2012), alle hentet fra Heimskringla.no 25.6.2018 kl. 19:13), og 
ser ut ut til å være standard i nyere utgaver, men det utelates av Friis/Worm. 

101 «I Sverrig giorde hand Forbund med Gylfe /og tog sig Bolig hos det Vand Logen / der som kaldis Sigtun, og bygde 
der et stort Afguds Tempel /og giorde Offring til Guderne tre gange om Aaret» - dette, helt mot slutten av omtalen 
(NKH s. 19), er alt som knyttes direkte til Sverige, og er en forkortet variant av det som står i NKC s. 4-5. Odins tid 
i Danmark beskrives om lag like knapt som i NKC (s. 4), men viser til EI (3.D. s. 231) og nevnes to ganger, hvorav 
rekkefølgen tilsier at han kom dit før han dro til Norge (NKH s. IX, 17).

102    NKH s. 17, 19; EI 3.d, PDF s. 232; NKC 1.1 s. 7-8.
103 NKH vier ett kapittel på 15 sider til «den anden Nordske Kongers Familie/ som udregnes fra Othin» (s. 17-32) hvor 

bare fire av 12 avsnitt hovedsakelig omhandler og/eller er dedikert til noen som oppgis å være i hans slekt, og enten 
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han heller ikke i landet: det fortelles (nærmest som et apropos) at han reiser til Sverige, gjør forbund

med Gylve, og grunnlegger tempelet i Sigtuna – såpass unner Ramus tross alt svenskene – men han 

forlater snart Norden til fordel for Skytia, i en rak reversering av sagateksten104.      

Hvor viktig Odin enn er i denne fortellingen, så var han ikke den første som hersket i Norge,

eller den eneste som besatte en slik konstituerende funksjon i rikets tidligste tider: før ham kom 

Nor, Norges eponyme erobrer og grunnlegger i fornaldersagaene, stamfar til den kongsslekten som 

blir den primære gjengangeren i første del av Norriges Kongers Historie. Selve beretningen om 

kong Nors liv og bragder framstår – i likhet med mange av Ramus' sagagjengivelser som sådan – 

ganske lite bemerkelsesverdig der de oftest knapt er annet enn forkortede varianter av 

kildematerialet, godt tilpasset formålet om å formidle deres innhold til et bredere publikum.

  «Nor var den første / som samlede tilsammen under et Rige alle Fylker i den vestre Part af 

Scanzien / som længe tilforn af mange Kiemper / her og der / vare indtagne og bebygde.» (NKH s. 

1) Hans reise og erobringer markerer på et nesten profetisk vis omrisset av det landet som skal bære

hans navn, og gir en slags grov opptegning av ideelle grenser som strekker seg langs Kjølen 

«Norden fra Jotunheim og Sønder til Alfheim/ eller Vigen», men også «igiennem Østerdalen til 

Værmeland/ og langs det Vand Vænner til Søen» (hvor de siste viser til områder som ihvertfall 

delvis hadde tilhørt Norge den gang fornaldersagaene ble skrevet ned, men hadde gått tapt til 

Sverige på midten av 1600-tallet) – «Dette gandske Land tvang hand under sig Vesten for disse 

Grendser / og kaldede det Nors Rige eller Norrige.» (NKH s. 3) Kontrastert med den rikssamlingen 

vi finner i Heimskringla ved Harald Hårfagre bidrar forestillingen om et slikt forhistorisk motstykke

til å gi landet en markert og plutselig begynnelse, men som samtidig innvilger det sin status som 

noe tilnærmet evig105. Hos Snorre finnes begrepet om et «Norge» som alt eksisterer, som har vokst 

fram gradvis, besitter en kjennbar historie, og består av deler som omsider forenes på et relativt sent

tidspunkt. Med fortellingen om kong Nor, og kanskje særlig i Ramus' variant, er Norge entydig 

synkront i sin tilblivelse som geografisk og politisk kategori, og dette i de aller tidligste tider, i 

forbindelse med at det først fikk sitt navn106. I den sammenheng er det kanskje ikke tilfeldig at 

Ramus utleder navnet fra Nors Rike, og ikke Nordrike eller Norvegr (Nors vei, eller den nordlige 

veien) slik Torfæus gjør– for sådan å vektlegge en politisk framfor geografisk betont etymologi, 

hvilket understrekes gjennom forfatterens systematiske stavemåte (Norrige) på et tidspunkt hvor 

ortografien ikke ennå var fastsatt. Ramus knytter på sin side denne proto-nasjonale ideen og 

i teksten eller hans svært korte ættetavle (s. 20). 
104 Det vil si: Ynglingsaga forteller at Odin skulle ha «reist» til Skytia og Åsgard etter sin død, hvor han lovet at falne 

krigere skulle møte ham i Valhall. Ramus skriver dog ikke om hans dødsfall, men nevner hendelser som fant sted før
han forlot Skytia, og setter dem til Norden. Se NKC s. 3, 8; NKH s. 19. 

105    Jmf. Hermanson i Edquist et al (red.) 2009 s. 24. I NKC er Harald Hårfagres saga gjengitt på s. 39-64
106 Dette skulle faktisk ha skjedd så tidlig at den unge Torfæus undret seg over om Fornjot, Nors tippoldefar og den 

eldste skikkelsen man treffer på i sagaene, ikke var andre enn Bibelens Noah. HRN 1.3.21 i Torfæus 2009 s. 315 
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opphavsmyten eksplisitt til monarkiet som statsform ved å framstille landet og riket som en konges 

egenhendige skaperverk – noe og noen fantes der riktig nok før, men det var per definisjon ikke 

«Norge».

Som i spekulasjonene rundt Odin og Odyssevs bidrar vektleggingen av karakteren Nor til å 

underbygge selvstendigheten til Norges og norske kongers historie ved å gi riket et særegent 

opphav, uavhengig av det svenske slik vi finner det hos Snorre. Da er det ikke desto mindre 

interessant at den eponyme landsfaderen (hos begge historikerne såvel som i sagaen) ikke var den 

av brødrene som tok sjøveien, og dermed oppdaget landets geografiske grense i vest, men han som 

avgrenset riket i østlig retning, hvor det senere skulle samsvare med en høyst bestemt og politisk 

betent skillelinje.107 Til tross for at Sverige ikke omtales i disse beretningene, liksom for å antyde at 

det ennå ikke fantes, og dermed sikre Norges territorielle primat som et eldre og mer legitimt rike, 

vises det samtidig også at landet ikke har latt seg definere uten henvisning til en viss annen i øst.

VI.2: De omfattende endringene Ramus innførte i sin behandling av Odin sprer sin ruvende skygge 

igjennom mye av boka, både på grunn av dens stadige ettervirkninger og de mange mindre 

manifestasjonene av samme syntetiserende impuls som gjenfinnes i persongalleriet. I neste omgang 

gjelder dette to tilnærmede euhemeriseringer – der kong Nor assosieres med havguden Njord, og 

faren Torre med selveste tordenguden – og dette uten egentlig argument, men tilsynelatende på 

bakgrunn av navnelikheter. Ettersom Ramus ikke opererer med noe samlebegrep om Æsene, 

gudeslekten som egentlig var Odins følgesvenner fra Asia (muligens fordi deres like ikke kunne 

finnes blant Odyssevs' folk, om man unntar Loke) antok jeg først at dette var gjort for å gi disse 

guddommene et alternativt norrønt opphav. Når disse jamføringene dog kan finnes mer entydig 

formulert i Nori Regnum, altså før dette problemet hadde oppstått hos forfatteren, stammer det trolig

heller fra en idiosynkratisk trang til å oppdage slike sammenhenger, som videre reduserte antallet 

figurer og sådan sikret han et bredere forråd av kilder til hver av dem. I begge bøker oppnår han 

dette først ved å la beskrivelsene av Torre og Tor gli umerket over i hverandre – i den eldste av dem 

dessuten med omskiftelig bruk av deres lett forvekslede navn i ulike former – og senere gjennom å 

smugle Nors navn inn i episoder hvor både Edda og Ynglingsaga omtaler Njord. Dette blir av særlig

betydning for å tidfeste Norges tilblivelse, siden Njords (hos Ramus Nors) hustru Skade senere gikk

fra ham og giftet seg med Odin, som igjen vitner om deres samtidighet og impliserer rikets urgamle 

opphav ved de homeriske heltenes alder.108    

Torfæus ville utvilsomt ha motsatt seg en slik tankegang – delvis med grunnlag i hans egne 

107 Torfæus behandler dette og beslektede temaer svært teknisk og detaljert i HRN 1.3.19-25 (2009 s. 310-42), hvorav 
de to første kapitlene som nevnt inneholder oversettelser av originaltekstene fra Flatøyboka. 

108 NKH s. 1-3, 4-5; DGOHN s. 20-21, 23-24; NKC 1.1 s. 5, 8; EI 21.D, PDF s. 281. At fusjoneringen av Nor/Njord går
forut for Odin/Odyssevs' kan tas som et tegn på at Ramus fra begynnelsen var ute etter å gjøre Norge så gammelt 
som mulig, siden det er en snarvei av et argument for at landets første konge var samtidig med den trojanske Odin. 
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innfløkte argumenter fra årstall og ættetavler som tilsier at kong Nor ikke kunne ha levd før æsenes 

ankomst, men ble født omkring år 30 e.Kr.109  – primært fordi slike sammenslåinger av historiske 

karakterer basert på deres navn i seg selv var noe dypt problematisk. Hans personlige brevveksling 

inneholder tydelige uttrykk for frustrasjon med Ramus nettopp i dette henseendet idet han 

kommenterer nordmannens debut som historiker: «Torre og Tor, Nore, Nor, [og] Njord, vanen 

Njord [og] Odin er for ham de samme, han kan/vet krap110». Uavhengig av hvor tilsiktede disse 

forvekslingene måtte ha vært utgjorde de en kreativ anvending av kildetekstenes nominative 

flertydigheter, siden navn kunne variere nok mellom tid, sted, og ulike fortellertradisjoner til å gi 

den enkelte fortolker et betydelig plausibelt spillerom med henhold til navnevalg, som igjen kunne 

få store konsekvenser for narrativer og argumenter. I sitt senere storverk om Norges historie 

inkluderte han flere slike faglige arrestasjoner på grunnlag av en ganske lik forseelse om nettopp 

Nor og Njord, men den siktede er i disse tilfellene noen ganske andre, og ingen ringere enn Olof 

Rudbeck. For å kunne jamføre Odin med den atlantiske kong Neptun ble det tilsynelatende 

nødvendig for svensken å konstruere flere ulike skikkelser med navnet Njord, hvorav én skulle ha 

vært Norges første konge og sønn av Torre, som Rudbeck feilaktig kalte Porcus og jamførte med 

Bore, de svensk-gotiske hyperboreernes stamfar – en potent påminnelse om hvor lett slike kilder og 

metoder kunne anvendes for å tjene diametralt motsatte formål i denne diskursen.111 

Det kan utmerket godt hende at Ramus her hadde latt seg inspirere av Atlantica, og hva 

Rudbeck en gang så ut til å slippe unna med av nominative tillempinger, da han skrev sitt første 

verk om Norges gamle historie med Nori Regnum. Like gjerne kunne han også, uavhengig av dette, 

ha fått ett snev av kalde føtter etter å ha oppdaget hvor kraftig slikt ble kritisert av hans mer 

respekterte kolleger, som lett kunne få en til å virke inkompetent og uvitende – enten dette ble ham 

kjent gjennom Torfæus eller andre, offentlig eller privat. Uansett årsak ser vi at Ramus må ha 

moderert seg, eller ihvertfall tatt en defensiv helgardering, gjennom viktige presiseringer når det 

gjelder koblingen mellom Torre og Tor, Nor og Njord i Norriges Kongers Historie. «Thorre siunis 

at være saa kaldet af den Gamle Thor/ som fordum var regnet høist iblant Guderne i Norden» 

(NKH s. 2, min utheving) skriver han for å markere overgangen mellom de to, og lar ihvertfall dét 

bli mindre uklart for leseren. Det hele kompliseres dog ytterligere når han på senere sidetall hevder 

at det med hensyn til Tor, Nor, og Odin «har været flere med samme Navne» (s. 20), hvor blant 

annet flere konger tok «Nors Titul/ ligesom og Othin selv med et Kongelig Nafn er kaldet Niordur.»

109 HRN 1.3.21-23 i 2009 s. 315-27, særlig s. 319 og 327;  
110 T. til A. M. 6.3.1690 i Magnusson 1916 s. 23, l. 27-37. Det opprinnelige sitatet er «Þorri och Þor, Nori, Nor, Niordur,

Vani, Niordur, Odin er h[onu]m sama, hann vedur krap etc.» (hva krap betyr kunne jeg ikke få greie på, men det er 
neppe et ord med positivt fortegn.) Jeg la til «og» to ganger for å gruppere de karakterene Ramus gjør dette med, 
siden det ellers kan virke som om han jamfører identiteten til alle etter Tor, hvilket han aldri gjør. Her tolker jeg 
Torfæus i god tro og antar at dette er en slurvefeil eller kortform. 

111 HRN 1.4.4, 1.3.4, 1.3.11 i Torfæus 2009 s. 87-88, 252, 281-82. 
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(s. 5)112 Hva dette skulle innebære for hans egen framstilling går ikke Ramus nærmere inn på, men 

uklarheten kunne tenkes å tilby en utvei dersom han skulle møtes med innvendinger.

Etter kong Nors død deles riket mellom hans etterkommere, og med dette begynner en drift 

mot stadige oppbrudd og småkongedømmer, noe Odins sønn Seming kun klarer å motvirke i kortere

tid. (NKH s. 5,17) Nøyaktig hvordan de to slektene forholder seg til hverandre forblir uklart, men 

ingen av dem kan følges i særlig mange ledd før de enten løper ut i det ukjente eller støter på 

mindre legendariske personer som hører til et senere og mer fastsatt tidspunkt. Slik oppstår det 

kronologiske komplikasjoner, hvorpå Ramus ser seg nødt til å postulere historiske mørkeperioder, 

særlig mellom det vi kan kalle eldre og yngre urtid. På én side skaper dette en temporal tumleplass 

hvori alle ønskelige momenter fra den gammelnordiske litteraturen kan tas med, og åpner for at 

tilsynelatende motsigelsesfulle beskrivelser kan forenes gjennom å anta at fortellinger omhandler 

ulike personer med samme navn. (NKH s. 20). Ikke minst rydder det rom for Saxos konger, som 

han nå kunne plassere nær begynnelsen av kristen tid med redusert risiko for å havne i konflikt med 

islandske kilder – noe som hadde vært med på å diskrediterte den gamle hos flere av datidens lærde 

viktigste lærde113 – og dermed sikre seg en viktig resurs som han siden skal anvende flittig. 

Men resultatet er dermed også at historiens gang forlenges hinsides det han kan hanskes 

med, og det innrømmes tidlig at «mange flere Personer og Slegter ere forglemte/ efter som de/ der 

opregnede ere/ kand ikke forslaa til Tidens lengde at opfylde» (NKH s. 7), mens bokas første del 

bugner av lignende, lett klagefulle kommentarer om fornminnenes perforerte karakter, og gir en 

framstillingsform som er tilsvarende diskontinuerlig og tidløs114. Noe annet kunne man knapt 

forvente – heller ikke Torfæus, som opererer med et desto trangere tidsrom, evner langt på nær å 

redegjøre for mange nok slektsledd til å tette avgrunnen som skiller urkjempen Fornjot og Harald 

Hårfagre, jamfør hans sukk over ættetavlenes «absurde» tilkortkommenheter115. Hos Ramus blir 

størrelsen på dette glemselens gap desto mer overveldende om man forsøker å kvantifisere det, for 

selv om det ikke lar seg fastsette med særlig nøyaktighet grunnet de oppgitte årstallenes ofte ukjente

referansepunkter, kan de antydes ved å sammenligne dem med slektstaver. I forbindelse med kong 

Nor oppgis det eldste årstallet, anno mundi 2760, og fra ham regnes det sju-åtte ledd før en 

mørkeperiode som først opphører i a.m. 3830, og enten viser til Goternes eller Kimbrernes utreise 

fra Norden i henholdsvis år 300 eller 120 før kristen tidsregning (NKH s. 1, 31-32).116 Men dette er 

112 Jf. EI 3.D PDF s. 231-32 (Odin «tog sig en Kongelig Tittel til / oc kaldis siden for Niørd»). Ramus nevner i NKH s. 
20 tre skikkelser med navn Nor, hvor ihvertfall to samsvarer med Rudbecks Njord-er ifølge HRN 1.3.4. 

113  Melve 2010 s. 87-88, 100-101; Damsholt et al. 1992, s. 67; Lindroth 1975 s. 263; L.-N. i B. 2002 s. 360
114 NKH s. XII, 7, 8, 31, 32, 42, 56, 
115 HRN 1.3.23, s. 319-27
116 Et årstall i anno mundi (a1) kan konverteres til f.Kr. (b1) dersom man kjenner til ett annet år i begge formater (a2, 

b2) (såvidt årene kan antas å være like lange) ved å legge b2 til den absolutte differansen av a1 og a2. Dette skulle 
bety at årstallet oppgitt ifm. Nor enten tilsvarer 1370- eller- 1190 f.Kr. De siste av hans etterkommere som omtales 
her er Hjør. Hjørleif, og Solve Jute, som er omtrent samtidige med hverandre. Se NKH s. 10-11, 24-25, 
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likevel bare begynnelsen på problemene, for vi finner også halvveis historiske personer som skal ha 

levd på 800- og- 900-tallet, oppført kun åtte til 18 generasjoner etter den norske urkongen – et 

tidsrom på rundt 2000 år eller mer som i snitt ville krevd 111-285 år mellom slektsleddene for å gå 

opp117. 

Forståelig nok behandler han ikke dette i eksplisitte, tallfestede former, men tematikken 

synes likevel å ha vært ham bevisst, da det mer enn noe er i forbindelse med historiske 

mørkeperioder at Ramus hengir seg til analyser, årsaksforklaringer, og skissering av lange linjer, 

nettopp for å tette igjen de kronologiske og litterære hullene som delvis er et produkt av hans egne 

spekulasjoner, og delvis av det bredere historiografiske paradigmet han opererer under. Når Norges 

og Nordens historie forskyves henimot tidenes morgen oppstår utfordringen det er å fylle den 

temporale dimensjonen med innhold – men også nødvendigheten av å redegjøre for vår manglende 

evne til å oppnå dette når kildenes knapphet tar oss igjen. «Det kommer af Scribenternes 

Forsømmelse eller Mangel», skriver han et sted, «da de vare udgangne af Landet/ som vare unge og

friske/ og hafde Mod og Mands Hierte der til/ og der blef fast ingen hiemme igien/ uden Børn og 

gamle Folk/ saa haver ingen bekymret sig om/ og langt mindre beskrevet hvorledes Tilstanden 

hiemme haver været» (NKH s. 36). Antagelsen om at de gamle tekstene (som regel) inneholdt 

troverdige og detaljrike skildringer av fortidas betydningsfulle folk og deres bragder – et 

fundamentalt premiss for hele dette fagfeltet – blir særlig problematisk straks man treffer på ting 

som det burde ha blitt skrevet om. Det er spesielt i forbindelse med det vi kjenner som 

folkevandringstida at dette lettere kontradiktoriske forholdet krystalliseres, siden Ramus i så 

overveldende grad må ty til kontinentale kilder når våre egne knapt hadde noe å melde om gotere, 

heruler, og langobarder.118 Hvordan kunne dette forenes med troen på at de nordiske folkene hadde 

en rik og levende litterær tradisjon som på pålitelig vis formidlet deres historie fra både før og etter 

denne perioden, hvorigjennom de samme også skulle ha spilt en sentral rolle i å omforme hele 

Europa? Inntil videre virket det som om den enkleste forklaringen lå i å hevde at disse enorme 

utvandringene måtte ha tappet landet såpass for stridbare, ærekjære mannfolk at det ikke fantes 

noen igjen med evne og vilje til å utføre heltedåder (eller nedtegne dem), «saa at Stammernes 

Opregnelse der for ikke heller kand være fuldkommen/ men mange Personer maa være skrefne i 

117 Dette gjelder Gange-Rolf (åtte ledd fra Nor), Ragnar Lodbrok (10-13 ledd), og Harald Hårfagre (11-18 ledd), hvor 
de to siste forekommer flere ganger i ættetavlene fra NKH s. 9-13. 

118 Jmf. Hedeager 2011, s. 214-15. Dette tar han heller ikke opp direkte, men det kretses rundt når han på den ene side 
påpeker at det mangler skriftlige kilder til hva som har skjedd i Norden etter og mellom disse migrasjonsbølgene, og 
på en annen at beskrivelser av dem må søkes hos «fremmede Scribenter».(NKH s. I-II, XII-XIII, 36, 44). Det siste 
understrekes av kildebruken i delene om disse, samt Normannerne (s. I-II, XII-XII, 36-37, 44, 64-66), der nesten alt 
kan spores tilbake til europeiske verker fra senantikk og tidlig middelalder. Mye av dette stoffet mangler referanser, 
men stammer høyst sannsynligvis fra Jordanes' Getica, Ammianus Marcellinus' Rerum Gestarum, og Historia 
Langobardorum av Paulus Diaconus. Saxo er et unntak, men han hadde også nærere bånd til kontinentets lærdom 
enn sagatekstenes opphavspersoner. Det finnes riktignok også norrøne tekster som bærer preg av periodens 
hendelser – særlig fortellingen om volsungene og Hervors saga (Hedeager 2011 s. 178, 180). 
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Glembogen». (NKH s. 32)119  

VII: Monarkiet og tidenes morgen

Som bokas tittel antyder er Norriges Kongers Historie et verk hvis innhold og organisering kretser 

rundt landets monarker, der beskrivelsen av deres liv og bragder – slag og erobringer, fiendskap og 

allianser, slektsforhold, palassintriger, og ellers merkverdige hendelser120 – utgjør historiens røde 

tråd gjennom utallige skiftende generasjoner. Dette er til en viss grad et resultat av de gamle 

kildetekstenes beskaffenhet, men når sagaene også ofte omhandler folk av ringere stand er det, som 

man kan se gjennom bokas sammenligning med Torfæus, ingen empirisk betinget nødvendighet at 

de kongelige skulle settes såpass i sentrum av skildringen121. Det utgår ikke engang som selvfølgelig

fra innholdet, der ulike underkapitlers hovedpersoner ofte ikke er norske, konger, eller noen av 

delene, mens avsnittets tittel viser til mer beleilige bifigurer som framheves gjennom formspråk og 

paratekst122. Alt dette, og den omtalte stillingen kong Nor blir gitt som Norges skaper, peker i 

retning av et syn på forholdet mellom konge og fedreland der monarkiet er dypt konstituerende for 

nasjonen, og monarkene selv blir historiens hovedaktører, helt i tråd med myndighetenes interesser. 

Utifra den dominerende rollen som kongene spiller burde tilfellet være at en mer generell 

forståelse av deres felles funksjon ligger til grunn, enten denne kunngjøres åpenlyst eller må 

skimtes mer mellom linjene. Problemet er at selve teksten – som er heller deskriptiv i sin stil, 

overfladisk i innhold, og særlig fokusert på det militære og sensasjonelle –  sier lite om kongene i 

vår del av verket som ikke dekkes bedre av andre vinkler enn den mer snevert (innenriks)politiske. 

Et relativt fravær av kommentarer, vurderinger, og moralisering fra forfatterens side gjør det 

dessuten vanskelig å utlede noe klart og vedvarende kongeideal overhodet, særlig i den grad dette 

skulle kunne skilles fra rollene som mann, kriger, og hærfører.  

En mer substansiell behandling av temaet krever sådan at vi tilnærmer oss dette utenfra, 

hvor innføringen av er det Oldenborgske eneveldet under Fredrik III skulle virke som den mest 

åpenbart innflytelsesrike faktoren. Slik vi finner det uttrykt i Enevoldsarveregieringsakten av 10. 

januar 1661 – som deretter ble sent rundt i riket for å underskrives av dansk-norske dignitærer, 

angivelig «w-twungen» og «aff egen frie Villie och goede betenchende» – innebar ikke 

119 Om denne forklaringen også var tenkt å gjelde for mørkeperioder mer generelt forblir uklart, men tanken om at lite 
ble skrevet fordi lite minneverdig skjedde er overførbar nok til å være nærliggende, og det nærmeste han gir oss. 

120 Bakerst i boka står det oppført et «Register over alle Kongernes Nafne/ og de mærkeligste Hendelser i denne  
Historie», som gir oss et innsyn i hva Ramus (eller redaktøren) mente var viktigst å få med seg av innholdet.

121 Jf. innholdsfortegnelsene til HRN del 1 (2009 s. 744-53, 2008 s. 1-12). Merk den betydelig lavere andelen personer 
med kongelig tittel som forekommer i kapitteloverskriftene (i motsetning til NKH). 

122 Et kroneksempel er avsnittet «Jafur eller Gevar» (NKH s. 22-23), som egentlig handler om Balder etter Saxos 
beretning (med noen elementer fra mer mytiske Edda-teksten om den samme). Hverken helten, handlingen, eller 
rivalen Hød (Hother hos Ramus) har særlig med Norge å gjøre, og heller ikke den knapt omtalte titulære kongen er 
åpenbart norsk, men det hele blir fornorsket gjennom vektlegging av sekundære momenter, jamføring av navn, og 
geografiske assosiasjoner. Saxo 1.3.1 (3.2.3 lat.); EI d.43, PDF s. 340-41; HRN 1.8.2, 2009 s. 685-86.    
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myndighetenes offisielle linje i utgangspunktet noe forsøk på legitimere seg med henvisninger til 

eldre historie, men dette betydde på ingen måte at argumenter hentet derfra ikke var velkomne 

redskaper i regimets tjeneste123. Slik skyts kunne høstes inn fra en relativt smal krets av humanister 

som også forut for eneveldet hadde stått inneklemt mellom sensur og patronasje, hvis levebrød eller 

ihvertfall trykkeløyve var avhengig av deres evne til å innynde seg hos de mektige, og som nå 

befant seg under enda trangere livsbetingelser da kriteriene ble strengere og appellinstansene færre. 

Alt i 1606 hadde Hallvard Gunnarssøn rettferdiggjort sin latinske norgeshistorie ved å framstille 

oldenborgerne som de gamle norske kongenes rettmessige etterkommere, hvilket både satte en 

standard for historikerne selv og for monarkiets partisaner, som så kunne påberope seg norske 

tradisjoner for arverett til tronen i sin maktkamp mot riksrådet.124 I den andre enden av samme 

konflikt, hvor kongens ønske om ideologisk konsolidering av egen allmakt kunne iverksettes langt 

mer åpenlyst og uhindret, ble disse impulsene trukket tydeligere i revisjonistisk retning ved å hevde 

at også Danmark opprinnelig hadde vært et arvekongedømme. Hva angikk monarkiet som 

institusjon foregikk det en konsekvent utvisking av skillet mellom arvelighet og absolutisme, 

hvorigjennom tanken om at omveltningene i 1660 representerte en returnering til tingenes urgamle 

og rettmessige tilstand desto lettere kunde herdes til hoffets uimotsigelige ortodoksi.125

Historikernes vilje til å komme makthaverne i møte på dette punktet sier i første rekke mye 

om periodens politiske forhold, dernest en del om et historiesyn der verden langt på vei var statisk 

og fortida forbilledlig, slik at nåværende normer kunne finne bekreftelse i det forgangne – og hadde 

betydelig mindre å gjøre med hva de gamle kildene faktisk fortalte. Fornaldersagaene og andre 

tekster om urtida virker generelt likegyldige til denne typen konstitusjonelle spørsmål, (slik man 

også skulle forvente når de bygger på folkelige fortellertradisjoner der maktrelasjonenes nyanser er 

av underordnet interesse, uavhengig av hvorvidt de speiler en eldre politisk virkelighet). Hos Snorre

og Saxo heves disse faktorene langt tydeligere fram, men da på et vis som ikke uten vanskeligheter 

lot seg forene med et eneveldig narrativ, ettersom deres konger var klart begrenset i sin utfoldelse 

og forvaltet en autoritet som i siste instans kom nedenfra – momenter som peker mot at skribentene 

selv motsatte seg monarkenes voksende maktkrav i deres egen samtid.126 Ideen om et absolutt 

arvekongedømme som den opprinnelige styreformen i de nordiske rikene var noe både tidligere og 

senere historikere lett ville avfeid, men hadde likevel bein nok å gå på til å holdes i live til godt inn 

på 1700-tallet, hvor sofistikerte, naturrettspregede og historiefilosofiske argumenter framsatt av 

lærde lys som Holberg, Mallet, og Sneedorff viste at posisjonen kunne være svært forsvarsdyktig 

om man bare aksepterte dens grunnleggende premisser mer eller mindre a priori.127

123 Enevoldsarveregeringsakten, 10. januar 1661, som hentet fra danmarkshistorien.dk, 20/11-2018 kl. 15:00 
124 Rian 2013, særlig s. 69-70, 73-75, 84-85; Evju 2013 s. 57-63;  Damsholt et al. 1992, s. 82-83
125 Rian 2013 s. 72; Evju 2013 s. 10, 47, 57-63; Damsholt et al. 1992, s. 83, 97-98
126 Hermanson i Edquist et al (red.) 2009 s.  21, 28-29;
127 Evju 2013 s. 71-113, særlig s. 72, 73-75, 103-4. 113. 
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I vår sammenheng ligger høydepunktet til denne tematikkens aktualitet et stykke foran oss, 

både hva gjelder de undersøkte delene av Ramus' verk og mannens egen levetid, men det betyr ikke 

at eneveldets historiepolitikk lar være å sette sine spor i Norriges Kongers Historie. Dets merker er 

dog av det mer subtile slaget, basert på unnlatelser heller enn eksplisitte påstander og argumenter, 

gjennom et stoff som ikke nødvendiggjør noen regimevennlig tolkning, men synes å lede leseren i 

den retning ved flere sentrale anledninger.

Med unntak av Odin, som aldri kalles for konge, finnes det egentlig bare to herskere før 

Harald Hårfagre hvis styresett som sådan (i motsetning til deres personlige bragder og egenskaper) 

vies noen nevnbar beskrivelse.128  Den første av disse er Øystein Illråde, en tidlig småkonge på 

Oppland og én av to figurer hvis vannstyre stemples som tyrannisk. Mens han er ute på krigstog blir

sønnen hans drept av opprørske undersåtter, som etter å ha blitt slått ned gis valget mellom å få en 

hund eller trell som sin nye regent: de velger bikkja, men står igjen uten konge når denne blir drept 

av ulver. (NKH s. 6) Med slike fortellinger må vi spørre oss om de inkluderes for å bære et budskap 

til leseren, eller kun er med av hensyn til merkverdighet og underholdningsverdi. Skulle det være en

advarsel mot oppviglere, ved å minne om at man alltid kan få en verre hersker – eller kanskje en 

harselas over konseptet kongevalg, myntet på at folk ikke forstår sitt eget beste? Man kunne trodd 

dette, om forfatteren ikke hadde brukt et så negativt ord om for å beskrive Øystein, mens han ellers 

holder seg nøytral og ikke retter noen tilsvarende fordømmelse mot folket. Ramus skriver at kongen

skulle ha utøvet «Megen anden Tyrrannie (...)/ hvorfore mange af Indbyggerne/ til at undflye hans 

Haardhed/ opsøgte sig ny Boliger» (s. 6), og framstiller dermed saksforholdet som en naturlig og 

endog kanskje legitim reaksjon på dårlige makthavere, noe som skaper friksjon med absolutismens 

krav om ubetinget lydighet, og i verste fall kunne ekstrapoleres til en slags opprørsrett. At denslags 

skulle komme gjennom sensurens ellers svært så strenge nåløye kan virke underlig, men skylles 

trolig delvis fortellingens foreldede natur.129 To andre ting er dog vel så viktig: for det første var det 

å omtale en hersker som tyrann eller despot ikke nødvendigvis noen subversiv handling, da de 

dansk-norske myndighetene og deres forsvarere aldri nektet for at dette kunne være korrekt 

karakteristikk av andre monarker, fjerne i rom og i tid130. Når Øysteins eneste oppgitte transgresjon 

er en såpass bisarr symbolsk invertering av samfunnets orden, blir han en konge man trygt kan anse 

som illegitim uten at det bidrar til å undergrave noens faktiske stilling. Dernest er hans grusomhet et

128 Ellers finnes det noen korte passasjer hvor det nevnes herskere som blir styrtet fordi folket foraktet deres regimente 
og/eller var for strenge, uten at omstendighetene konkretiseres eller virker formildende. (NKH s. 33, 52, 53) 
Dessuten kommer et par svenskekonger, men deres som sådan er deres rolle en annen. (s. 46-48, 67-68) 

129 De (forholdsvis få) konkrete tilfellene av sensurert historie jeg har funnet i sekundærlitteraturen omtaler mest 
momenter som for seg virker mindre alvorlige, men som viser til hendelser i senmiddelalderen og utover, eller har 
klare implikasjoner for samtiden. (Rian 2013 s. 76-77, 84; Damsholt et al. 1992, s. 82-84; Evju 2013 s. 62-63).

130 Rian 2013 s. 80; Evju 2013 s. 65, 73, 82-83. At Torfæus også fikk gjengi samme fortelling, hvor han viser enda 
større sympati for det flyktende, frihetssøkende, og undertrykte folket, tyder ytterligere på at den ikke ble forstått 
som uakseptabel i sine politiske undertoner. (HRN 1.4.2, 2009 s. 349-50). 
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narrativt nødvendig element som synes å tjene et høyere formål, siden de han driver på flukt 

deretter blir de første til slå seg ned i Jemtland og Helsingland – en liten pris å betale for 

markeringen av disse svenske besittelsene som opprinnelig «norske» områder.    

Neste nevneverdige konge, som først dukker opp etter lang tid og i et tydelig omslag i 

teksten, er Harald Hårfagres far, Halvdan Svarte. Beskrivelsen av hans regimente blir et slags 

retrospektivt frampek, der vi finner skygger av den ordnende Odin, hvilket skiller ham fra 

mellomliggende monarker og knytter ham til sine etterkommere gjennom å vektlegge statsmannens 

så vel som krigerens kunster. Det foregår også et betydelig brudd ved at hans gode forhold til folket 

og mykere, nærmest faderlige egenskaper framheves, hvorigjennom han gjør seg fortjent til bokas 

første kongelige etterord: «I Hans Tiid havde været en lykkelig Regiering og god Tiid paa Korn og 

Grøde; hvo fore hand var saa elsket af sine Undersaatter/ at de efter hans Død (...) trættedes om 

hvor hans Lægme skulle begraves» (NKH s. 76). Som «en viis og forsigtig Herre» berømmes han 

særlig for sin angivelig ledende rolle i tilblivelsen av Eidsivatingloven, for sin drivende 

rettferdighetssans og upartiske dømmekraft (s. 73) – slik sett ligger Ramus her tett opptil 

Heimskringla, om hakket mer panegyrisk og utbroderende, som for å understreke nettopp hvor 

fremragende Halvdan var på dette feltet. Men på språkets detaljnivå finner vi avvik som er vel så 

interessante, om neglisjerbare for dem som ikke er aktivt på utkikk: der det ved Friis og Worm står 

at han satte «Loug i Landet/ oc holt den sielff strengelige/ oc tuingede dermet de andre til at holde 

Lowen» (NKC 2.6, s. 37) vil Ramus ha det til at han «for at stifte Ræt og Rætfærdighed/ indsatte 

Eidsvolds Ting/ og gaf Undersaatterne en Lov/ som ble kaldet Heidseves Lov» (NKH s.73; mine 

uthevinger). I den grad sistnevnte formulering er ment å speile den første står de ikke i noe egentlig 

motsetningsforhold, men de leder leseren henimot ulike tolkninger av hvem disse lovene gjaldt for, 

ettersom kongen selv kan være en del av landet, men ikke en av undersåttene. Her kan også den 

eldste av tekstene, skrevet og utgitt i god tid før eneveldets innføring, forstås i retning av at at 

Halvdan ga loven autoritet ved å selv være underlagt den, og dermed demonstrere at den var 

rettferdig og lik for alle. Muligheten av en slik innskrenket makt ser Ramus ut til å motsette seg, der

han foretrekker å framheve at kongen «stadfestede [loven] først med sit eget Exempel/ og haardelig 

straffede dem som giorde derimod/ at hand disbedre kunde beholde de andre i Lydighed», og her 

heller ikke lot skåne sine nærmeste. (NKH s. 73, 75)131

Med en slik framstilling av forholdet mellom regenten og lovverket er det heller ikke 

upassende at bokas første omtale av ting som politisk begrep nettopp også forekommer i forbindelse

med Halvdan Svarte – for selv om mer generelle rådforsamlinger nevnes ved tidligere anledninger 
131 Sistnevnte, som nærmest kunne gi inntrykk av at kongen selv agerte som bøddel, har ikke noe tilsvarende i NKC. 

Det  stemmer bedre overens med Torfæus, hvis øvrige skildring av saken ligger et sted mellom de to andre hva 
gjelder å antyde konstitusjonelle forhold (HRN 1.9.32, 2008 s. 82). Interessant nok skulle samme fortelling fra 
Heimskringla senere brukes av Schøning som et argument for at oldtidens norske konger kun hadde en begrenset 
utøvende makt, hvilket er med på å underbygge den semantiske uklarhet og politiske tyngde. (Evju 2013 s. 130-31) 
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er det først ved introduksjonen av en ny type hersker at de blir innvilget Tingets mer offisielle tittel 

og lovgivende funksjon. Noen egentlig redegjøring for deres makt og stilling overfor kongen gir 

Ramus oss hverken her eller annensteds, men slik tingene omtales i bokas andre del (hvor de 

forekommer langt oftere) later de hverken til å virke aktive eller uavhengige. Det hele framstår i 

overveldende grad som en autoritativ enveisprosess der kongen alene kaller inn folket, innfører 

lover, og formidler sine befalinger, mens de øvrige oppmøtte i beste fall vies et nivå av  

oppmerksomhet som passer til en rådgivende rolle132. Motstand og kritikk er noe kongene 

tilsynelatende kun møter til tings i forbindelse med forsøk på å innføre den kristne tro i landet – og 

dissidentene fordømmes sådan indirekte ved å assosieres med ugudelighet – mens politiske 

forhandlinger og diskusjoner tingmennene imellom er henvist til nødstilfeller der det ikke 

forekommer noen tydelig tronarving133. 

 Om noen av urtidas konger, ihvertfall norske eller danske, skulle ha fått sin krone ved valg 

må dette være skjult bak et tykt lag av ytterst vage antydninger som oftere peker i motsatt retning. 

Der normen for tronfølge gjøres eksplisitt dreier det seg alltid om arv, erobring, eller opprør, selv 

om Ramus i de fleste tilfeller holder det åpent og generisk nok ved å kun skrive at regenten fikk 

riket eller ble konge etter den forriges avgang.134 Når senere konger sies å ha blitt «taget» til tronen 

etter å ha fått tingenes samtykke trengte heller ikke være noe subversivt, all den tid forholdene 

skildres uklart nok til å kunne tolkes som rene formaliteter, og dermed minne om ritualene knyttet 

til eneveldets innføring og hyllesten som tilkom nye konger. (NKH s. 184, 195, 211)135

Overgangen fra Halvdan Svarte til Harald Hårfagre utgjør verkets sentrale vendepunkt ved å

markere slutten på dets første del, og man kan dermed si at det er monarkiets etablering – eller 

snarere dets tilbakekomst – framfor innføringen av kristendommen som utgjør norgeshistoriens 

viktigste vannskille for Ramus136. Profetisk nok er det med den yngste av dem at vi for første og 

siste gang kommer nær en ordrett eksplisering av myndighetenes linje, der det sies at Harald «igien 

samlede det heele Norges Rige under et Hoved/ og blef derover en vældig Monark og envolds 

Herre/ efterlod og Riiget til sit Afkom/ som regerede derover saa længe der var en Mand tilbage af 

hans Slægt». (NKH s. 78) Om dette skulle forstås som et forsøk på å drive propaganda er det 

forsiktig som sådan, og definitivt intet rendyrket stykke anakronistisk projeksjon uten dekning i 

132 Se f.eks. NKH s. 93, 98, 101, 112, 115, 121, 143, 145, 150, 153, 154, 157, 159, 205.
133 NKH s. 98, 102, 122, 126, 229-30
134 Det skal nevnes at de gamle kildene også ofte er vage på dette, da forfatterne i mange tilfeller tar den relevante 

ordningen for gitt. Men det finnes ihvertfall to anledninger hvor Saxo ganske eksplisitt omtaler tronfølge ved valg 
(om Frode III og Sivard eller Sigurd Ormøye), hvor Ramus ikke nevner noe slikt (Saxo 1.5.1, lat. 5.1.1, NKH s. 33-
37; 1.9.3, lat. 9.3.2-4, NKH s. 64), og én (om Ragnar Lodbrok) hvor begges tunge antydninger peker hver sin vei. 
Saxo 1.9.1,  lat. 9.3.1-4 ; NKH s. 60)

135 Ett tydelig tilfelle av kongevalg finnes riktignok i forbindelse med Inge Bårdsson (NKH s. 229-30), men dette var 
nærmest i nødverge da man ikke kjente til noen legitime arvinger etter kong Sverre. 

136 Samme skille forekommer også hos Snorre og Torfæus, men er ikke det eneste blant noen av dem. NKC deler stoffet
mellom svenske konger, norske småkonger, og norske enevoldskonger, mens delene av HRN tar for seg henholdsvis
perioden før monarkiet, fra og med Harald Hårfagre, f.o.m.  kristendommens innføring, og f.o.m. kong Sverre.   
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kildene. På norrønt ser vi nemlig at Harald Hårfagres saga gjentatte ganger bruker betegnelsen 

einvaldi for å beskrive kongens ambisjoner, endelige stilling, og samtidige monarker i Sverige og 

Danmark, hvilket tilsvarer ordet enevoldskonge i både den danske og svenske utgaven av 

Heimskringla som Ramus hadde tilgang på. I alle disse tilfellene forekommer uttrykket i verker som

ble til både under og utenfor eneveldige forhold, og alltid i samme forbindelser som i NKH, men 

dessuten også andre sammenhenger hvor vår forfatter ikke anvender dette mulige poenget.137  Det er

altså ikke åpenbart at formuleringen tok sikte på å innprente ideen om en opprinnelig norsk eller 

nordisk absolutisme i leseren – men det kunne likevel ha den effekt, da det benyttes et vokabular 

som for mennesker på 16-og-1700-tallet uunngåelig ville skape historisk betingede assosiasjoner til 

en bestemt, aktuell styreform. Med tanke på hvordan nominative likheter ble vektlagt i datidens 

historieskriving er det ikke rart om betegnelsenes sammenfall i ordlyd skulle tas som et tegn på 

konseptets semantiske stabilitet, og dermed ga inntrykk av at Harald Hårfagre og Fredrik III 

grunnleggende sett representerte det samme.138 

I samme medfør ser vi at Torfæus hører klarere til i den mer aggressivt forkynnende enden 

av skalaen, der han åpner andre bind av sin massive norgeshistorie med å fortelle hvordan landet 

mellom Nors og Haralds tid hadde blitt oppdelt i småkongedømmer, hvor «kongemakten var 

begrenset av visse lover», «varierte med undersåttenes kår», og kun tidvis var «fri fra deres 

innblanding». Derpå følger en erklæring av prosjektet som skal utføres mellom de samme permene: 

«vi skal i hele dette verket vise hvordan dette styresettet ble helt og holdent svekket til gavn for 

borgerne og innbyggerne som ble befridd fra innbyrdes plyndringer, herjinger, og blodbad til fordel 

for den kristne tros vekst.» (HRN 2.1.1 (2008 s. 259) Dette kan knapt kalles annet enn eneveldig 

ideologi av første klasse, kamuflert som en analyse av historiske forhold. Vi ser at det absolutte 

monarkiets erkefiender – oppdeling av makt i uavhengige og likestilte instanser, innskrenkning av 

suverenen gjennom lovverket, underordnede aktørers ulydige interferens i politikken, og ulike 

fraksjoners interne maktkamper – slenges sammen og jamføres med kaos, ufred, vold, og frykt, som

på sin side settes opp mot både folkets beste og den rette religion. I likhet med Ramus redegjør han 

ikke for Hårfagres angivelige allmakt, men lar det bli desto klarere hva han ble egget til å trakte 

etter av Gydas berømte betingelse: som landets eneste monark skulle han selv «ikke trenge å svare 

for noen», men «styre sitt rike med samme ubegrensede makt og enerådende majestet» som 

137 Ta f.eks. tittelen til 20. avsnitt i utgaven fra Linder & Haggson 1870: Haraldr konungr verðr einvaldi at Noregi. Se 
også avsnitt 3, 21, 45 og 46 i ibid, samt tilsvarende avsnitt (3, 19, 20, 43, 44) i Jónsson 1911 (1925). NKC 3.1 s. 39, 
41; Heims Kringla 3.3, 3.20 i Peringskiöld (red.) 1697 s. 75, 95; NKH s. IV, 83)

138 Det er likevel nærmest garantert at det å være einvaldi som konge i norrøn middelalder måtte ha betydd noe annet 
enn absolutisme, da de samfunnsmessige og institusjonelle forholdene langtifra muliggjorde en slik  sentralisering 
som var en nødvendig betingelse. Tidligmoderne enevelder må sees som en forlengelse av periodens framvoksende 
maktstat, hvis stilling baserte seg på et sofistikert embedsverk og en stående hær av profesjonelle soldater – umåtelig
fjernt fra norske middelalderkongers knøttlille husholdsadministrasjon og militære avhengighet av leidangen, hvorav
deres makt også var klart begrenset på papir og i praksis. Se f.eks. Benedictow i Hansen (red.) 1998, s. 22-23, 28-31 
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kongene i Sverige og Danmark139. 

Noe tilsvarende finner vi ikke hos Ramus, som i motsetning til islendingen er for knapp i sin

bruk av analyser, overblikk, fargerike beskrivelser, og allvitende fortellerstemme for å muliggjøre 

denslags manøvre – og det er kort sagt ikke her verket tar sine mest merkbare skritt for å blidgjøre 

herskende krefter, hverken formalt eller innholdsmessig. Norriges Kongers Historie har på det 

jevne et litterært uttrykk preget av nøkternhet, liksom for å emulere sagaene og formidle deres 

innhold til en ny tids bredere leserkrets, i motsetning til Torfæus som med sine mange innslag av 

dannet høystil og lærde refleksjoner søkte et mer sofistikert publikum. Men dette betyr også at den 

sistnevnte kan blir desto mer åpenbar når han trer ut av yrket som kongelig historiograf og heller 

agerer som kongens offisielle propagandist, ihvertfall for dem av ettertidens lesere som har en viss 

allmenn intuisjon for å oppdage denslags. Ramus er snarere folkelig og overfladisk nok i sin 

orientering, samt tilstrekkelig avholden hva gjelder å lede leseren inn på visse tankebaner, til at han 

avgir en slags objektivitetens aura, der han liksom mest framlegger streite fakta og forkortede 

fortellinger – et inntrykk man også lett sitter igjen med om man ikke går hans kildebruk nærmere 

etter i sømmene.        

VIII – Avslutning: 

Som sådan er denne masteroppgaven et fullført og selvstendig produkt, men arbeidet med den har 

avfødt et mer omfattende prosjekt enn det som lar seg rammes av dens permer. Materialet og 

vinklingen, som i utgangspunktet virket snevert nok, har vist seg å inneha en rikdom og dybde jeg 

finner det verdt å utforske videre annensteds, også innenfor grensene av det verket og den delen jeg 

her har behandlet. Dette medfører at en betydelig porsjon av opprinnelig planlagte temaer og 

momenter har måttet tilsidesettes i denne forbindelse, hvor valget av disse har blitt tatt langt mer av 

logistiske hensyn enn utifra noen vurdering av deres relative betydning for en utvidet og enda 

hypotetisk helhet. Med henblikk på disse emnene er det forskningsmessige hovedarbeidet alt utført 

(selv om teksten for det meste er uskrevet), og jeg kjenner stoffet godt nok til å med sikkerhet påstå 

at det ikke undergraver mine konklusjoner for denne oppgaven, men snarere styrker og 

komplementerer dem, og på noen områder er vel så relevante for å besvare mine problemstillinger 

som det gjennomgåtte. Dette fantomstoffet vil uunngåelig ha en innvirkning på det totalinntrykket 

som herved skal oppsummeres, men jeg utelater selvfølgelig slutninger som helt eller i hovedsak 

utgår fra noe annet enn hva jeg her alt har omtalt. 

Med dette er det på tide å vende tilbake til problemstillingene som ble formulert 

innledningsvis, og gjennom disse framheve noen av våre viktigste funn. For det første: (1) hvordan 
139 HRN 2.1.2, 2008 s. 263-64. Min utheving. Vi finner riktignok ikke uttrykk som enevelde og enevoldskonge her hos 

Torfæus, hvor det heller står eneherredømme og overkonge (HRN 2.1.1, -2, -12 i 2008 s, 259, 264, 302). Dette 
skyldes trolig at den teksten er oversatt fra latin til moderne norsk, hvis forskjell i språklige nyanser og hensyn på 
begge sider gir noe avvikende resultater. Jeg finner det kun nevnt at han hevdet danske kongers makt som 
opprinnelig uinnskrenket, men det er plausibelt overførbart til norske (Evju 2013 s. 72; Damsholt et al. 1992 s. 84).
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presenterer Norriges Kongers Historie den eldste nordiske fortida? Dette er et spørsmål jeg finner 

det mest hensiktsmessig og meningsfullt å besvare komparativt, sett i lys av de øvrige alternative 

eller konkurrerende variantene av denne historien som var tilgjengelig i Ramus' samtid og har blitt 

omtalt ovenfor. Særlig sammenlignet med Snorres Heimskringla gjøres den framfor alt betydelig 

eldre, og har et startpunkt som strekker seg vel så langt tilbake som noen annen del av Europa 

tradisjonelt ble tilskrevet ved å legges til Trojanerkrigens etterdønninger, heller enn rundt Kristi 

fødsel slik islendingen hadde gjort. Ramus oppnår dette ved å sette et likhetstegn mellom en 

euhemerisert Odin og den homeriske helten Odyssevs, basert på en rekke likhetstrekk han 

identifiserer mellom alt fra skikkelsenes navn og opphav til deres reiseruter og bekjentskaper. Jeg 

har argumentert for at dette sprang ut av forfatterens tidligere forsøk på å fastsette Odins identitet i 

Nori Regnum, trolig for å underbygge den Yngre Edddas ellers tvilsomme fortelling om den norrøne

gudens trojanske avstamning. Utifra dette kunne Ramus modifisere fortellingen om Æsenes inntog i

Norden betydelig, slik at Odin fikk en tydeligere «norsk» profil på svenskenes bekostning, Norge 

vant en mer sammenhengende og selvstendig historie, og nordboerne kunne anse seg nærmere den 

klassiske antikken. 

Det relativt lille Snorre skrev om norske konger før Harald Hårfagre suppleres flerdobbelt 

med stoff tatt fra fornaldersagaene, Saxo, og en rekke europeiske forfattere (inkludert nordiske) fra 

antikken til tidlig 1700-tall. Særlig viktig i vår sammenheng er fortellingen om urkongen Nor, 

Norges eponyme landsfar, som han gjør samtidig med Odin ved å identifisere ham med guden 

Njord, og hvis etterkommere danner et mylder av senere småkonger. Sammenlignet med Torfæus' 

veldige norgeshistorie blir Ramus' verk likevel en lettvekter, ikke minst hva gjelder å gå den 

gammelnordiske kildelitteraturen etter i sømmene og gjengi den i sin fulle bredde og dybde. Den 

noe eldre islendingen er på alle måter mer akademisk og sofistikert i sin framstilling – grundig, 

granskende, analytisk, argumenterende, tett på kildene, og stilistisk gjennomført der Ramus sjeldent

er noen av delene. Selv om han ikke henvender seg til det samme lærde publikummet kan han dog 

kalles mer intellektuell i den ganske begrensede forstand at han lyster lang mer enn Torfæus etter å 

bearbeide sitt materiale, med en sterk vilje til å tenke nytt og finne usette sammenhenger, til å 

spekulere og skape synteser. Det er gjennom disse impulsene at han skiller seg tydeligst fra Torfæus

når det gjelder innhold, og at han framstår mest unik blant dansk-norske historikere – men også her 

han lager de største komplikasjonene for seg selv gjennom konsekvensene det dytter over på 

kronologi og slektstavler.

Ramus utviser en kognitiv kreativitet og trang til å fusjonere det norrøne, klassiske, og post-

antikke europeiske på et vis som også gjør sammenligninger med den svenske gotisismen, og da 

særlig Rudbeck, til noe nærliggende. Siden jeg ikke har undersøkt sistnevntes arbeid på nært hold 

skal jeg nøye meg med å påpeke det som virker åpenbart på avstand: at de riktignok befinner seg i 
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samme tematiske terreng, men at Ramus kan ikke sies å nå noe som tilsvarer svenskenes svimlende 

høyder. De grenseløst selvforherligende forestillingene om at urmørket huset en svenskdominert 

sivilisasjon er kort sagt uten motstykke hos nordmannen, som ellers også gjør lite for å strekke 

Norge og Nordens historiske rolle overfor Europa utover det man finner i mer tradisjonsnære kilder.

Ideene om Odin og Odyssevs kan virke som et moteksempel, men følgende av dette og hans andre 

mer avvikende tanker begrenser seg jevnt over til å gjelde forhold mellom enkeltpersoner eller 

internt i regionen, til det kronologiske og symbolske. Jamfør Rudbeck krever altså ikke Ramus' 

framstilling av Nordens tidligste fortid noen radikale revisjoner av etablerte universalhistorie 

årsakskjeder eller dyptsittende narrativer om europeisk sivilisasjon – og er derfor som en regelrett 

moderat å regne.         

Så over til neste punkt: (2a) hvordan forholder verket og framstillingen seg til periodens  

kunnskapshistoriske kontekst? Som et sent eksempel på nordiske urtidsspekulasjoner skriver 

Norriges Kongers Historie seg for det første inn i en tradisjon med lang fortid, men med lite å vente

fremover. Forsøk på å historisere norrøn mytologi går ihvertfall tilbake til Snorre Sturlason på 

1200-tallet, med dette inngikk også i en bredere tendens til å knytte sitt folk og slekters opphav til 

den klassiske verden (særlig Troja) som er kjent alt fra keiser Augustus' tid. På 1500-tallet fikk slike

tanker en fornyet nordisk relevans gjennom den tiltakende rivaliseringen mellom Sverige og 

Danmark-Norge, der kampen om å eie og appropriere den gammelnordiske arven ble et sentralt 

moment for historiografi, antikvarianisme, nasjonal identitet og ideologisk propaganda. Men 

omkring verkets utgivelse var dette langt på vei en døende kunst, i ferd med å erstattes av en mer 

«opplysningspreget» form for historieskriving – karakterisert av tydeligere kildekritikk, tung 

skepsis til gamle autoriteter, mytologi, legender, og mer folkelige tradisjoner, en større interesse for 

nyere historie, og et fokus på forklaring, lovmessigheter, og konjektur – med Holberg og Dahlin 

særlig framholdt som dens nordiske representanter140.

Selv om faglige trender skulle tilsi en nokså fiendtlig innstilling overfor Ramus' 

særegenheter virker århundrets dom, basert på de omtalene jeg har undersøkt, til å behandle 

Norriges Kongers Historie mindre negativ enn man kanskje skulle forvente. Dette kan sees i lys av 

verkets stilling som den første og lenge eneste moderne, spesielt dedikerte, og originale 

norgeshistorien på folkespråket. Som eksplisitt tiltenkt et bredere publikum skriver den seg også inn

i den betydelige populariseringen av bokkulturen som fant sted på 1700-tallet, hvor dens ganske 

utbredte status også stemmer godt overens med lesernes tilsynelatende preferanser for innenlandske 

forfattere, bøker på dansk, og verk om historiske emner. Når NKH ved nærmere undersøkelse 

likevel ikke viser seg å være betydelig mer utbredt enn Ramus' latinske utgivelser må det forstås 

som et resultat av at boka kun ble trykket i 1719, altså før disse endrede tendensene virkelig tok til.

140 Klindt-Jensen 1975 s. 32; Johannesson i B. & J. 2009, s. 71; Broberg i ibid s. 124; Carlsson i ibid s. 153, 156. 
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Oppigjennom teksten, og særlig i verkets første kapitler klarer Ramus ihvertfall å gi inntrykk

av at han fyller den klassisistiske humanismens lærdomsideal, der han later til å forvalte en 

encyklopedisk og eklektisk kunnskap fra kanons autoritative bibliotek. I mine forsøk på å spore 

hans referanser tilbake til sine kildetekster har jeg oppdaget hans bruk av dem likevel ofte er preget 

av manglende presisjon, og tidvis virker direkte misvisende, hvilket skulle se ut til å kompromittere 

det bildet han projiserer og den standarden han later å holde seg til i sin bevisførsel. Avviket kan 

nok delvis kokes ned til at kildene hans ikke er identiske med de jeg selv har anvendt, men jeg 

finner det lite trolig at dette skal gjøre opp for mer enn et mindretall av dem. Spørsmålet er da hva 

slags årsaker som kan finnes for denne disharmonien: skyldes det mest slurv i eget håndverk, eller 

er han bevisst villedende i sin framstilling? Er dette et produkt av hans individuelle laster, eller 

følger Ramus heller fagets noe mer uskrevne regler? Jeg mistenker at sistnevnte kan være tilfellet – 

at han arbeider under et paradigme der kilder og deres epistemiske autoritet langt på vei behandles 

med en selektivitet som tyder på at de står i et høyst instrumentelt forhold til ens poenger, mens 

referansene selv reduseres til overfladiske formaliteter som ikke nødvendigvis speiler kildenes 

faktiske innhold – og jeg akter å undersøke denne muligheten nærmere ved en senere anledning. 

Hvordan forholder verket og framstillingen seg endelig (2b) til sin politiske kontekst? 

Innlysende nok vil boka kunne relateres til krigen som raste mellom Sverige og Danmark-Norge så 

tett opptil dens tilblivelse, og det er ikke minst nærliggende å tenke at arbeidet med den må ha blitt 

påvirket av situasjonen når en av dens mest kjente trefninger fant sted på forfatterens egen dørstokk.

Spørsmålet om hvordan eller til hvilken grad dette influerte prosjektet er jeg dog ikke i stand til å 

besvare, ihvertfall så lenge det mangler direkte referanser eller åpenbare allusjoner til saken fra 

Ramus selv, redaksjonen, eller verkets bidragsytere. Det er godt mulig, for ikke å si ganske 

sannsynlig, at verket ble gjort mer patriotisk, mer militant, og mer anti-svensk i tonen som en 

reaksjon på stridighetene, men heller ikke utenkelig at dens mer eksplisitte uttrykk for dette ble 

tøylet av et annet sett med politiske hensyn. På denne fronten er Norriges Kongers Historie 

overraskende uklar. 

I skjæringspunktet mellom det politiske og det akademiske er det også verdt å vurdere 

hvorvidt verket kan betraktes som et tilsvar på den götiske propagandaen som strømmet fra svenske 

penner, men her blir svaret igjen: ikke direkte. I motsetning til Torfæus hengir ikke Ramus  seg til å 

hugge løs på sine meningsmotstandere med åpen polemikk (ihvertfall ikke i vår tekst), men virker 

snarere konfliktsky i tendensen til å overse alle uenigheter med kildene sine, og gir nærmest 

inntrykk av at dissens ikke eksisterer. Det er likevel ikke til å komme unna at han må kjenne sine 

fiender, for han refererer gjennomgående til Verelius og ved én anledning til Stiernhielm (NKH s. II,

VIII, X, 16, 42, 56); Rudbeck nevnes aldri, men det er svært usannsynlig at Ramus kunne ferdes 

mange tiår i sitt snevre fagfelt uten å ha en ihvertfall overfladisk kunnskap til hans tanker. Implisitt 
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har han uansett en tydelig brodd mot dem alle: her var spørsmålet om Odins identitet og hans 

koblinger til den klassiske verden en tematisk gjenganger av høyeste rang, og noe som kunne 

kuppes til dansk-norsk fortjeneste ved å omkalfatre dens momenter i et historisk og ideologisk 

kontranarrativ. Her var ikke Ramus bare inkompatibel med postulater om det hyperboreiske Sverige

som et sivilisasjonens arnested, men hadde også fordel av å framstå som mer plausibel og jordnær 

for dem som alt var villige til å tenke i slike spekulative baner. Hadde ikke Karl XII møtt sitt 

endelikt i desember 1718, eller felttoget mot Norge fortsatt under annen kommando, ville den 

strategiske verdien, levedyktigheten, og nedslagsfeltet til Ramus' tankegods trolig også økt – men 

dét ville forfatteren nok knapt finne ønskelig.

Der de gjennomgåtte delene av Norriges Kongers Historie derimot har en mer markant 

politisk slagside er i sin omtale av det norske monarkiet. Gjennom fortellingen om Nor framstilles 

kongen som den nærmest egenhendige skaperen av riket, slik at synet på monarken som essensiell 

for nasjonens beskaffenhet blir befestet fra første stund. Videre framhever Ramus' konsekvente 

vinkling kongenes rolle som historiens hovedpersoner, samtidig som mer substansielle beskrivelser 

av deres funksjoner og grad av makt overfor sine undersåtter gjennomgående blir utelatt. 

Myndighetenes doktrine om eneveldet som den opprinnelige styreformen i begge tvillingrikene 

imøtekommes her med stor diskresjon gjennom en grundig utluking av uønskede referanser til 

kongevalg og lagting, mens avgjørende formuleringer endres subtilt for å lede leseren i retning av 

en regimevennlig tolkning – dog aldri til en grad som kan måles med den langt mer 

propagandistiske Torfæus.

Da jeg først påbegynte arbeidet med denne oppgaven var min tilnærming til nordiske 

urtidsspekulasjoner som tema preget av et oppriktig, u-retorisk spørsmål om hva i all verden det var

fordums skribenter en gang hadde tenkt når de framla sine mest kuriøse konklusjoner. Nå, ved 

prosjektets andre ende, får ihvertfall Jonas Ramus' ideer meg snarere til å undre over hvorfor ingen 

hadde tenkt på det før. Muligens skyldes dette mer enn noe annet min langvarige og relativt dype 

eksponering for et ellers fremmedartet fagfelt, men forhåpentligvis har jeg også gjort nok i å 

utforske og analysere mitt kasus og dets nærliggende kontekst til at de som leser denne oppgaven 

kan komme noen skritt nærmere å forstå det som i utgangspunktet kunne virke så underlig.               
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