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FORORD 
Velkommen til det andre nummeret av Ask – kulturhistorisk tidsskrift! I denne utgaven valgte 

vi temaet minnesteder. Siden historiker Pierre Nora introduserte begrepet Lieux de mémoire 

på slutten av 1980-tallet har minnested blitt et velkjent tema i kulturhistorisk forskning. Ideen 

om et minnested strekker seg fra de helt konkrete fysiske steder, til å forankre seg i 

tankemønstre om fortid og nåtid. Begrepet minnested har dermed en vid definisjonsramme og 

det er denne bredden vi har forsøkt å vise i dette nummeret av Ask. Dette inkluderer teorier 

om selve definisjonen av et minnested, og konkrete minnesteder og ulike temaer knyttet til 

disse. Temaet omfatter i denne sammenhengen minnesteder over spesielle hendelser, samt 

kulturminner og forvaltningen av disse.  

 Bacheloroppgavene i kulturhistorie våren 2012 hadde temaet spontane minnesteder, 

og Elisabeth Risøy har i denne sammenhengen skrevet en artikkel om ”blomsterhavet” etter 

22.juli. Her tar hun utgangspunkt i innsamlingene av hovedsakelig tekstlig materiale som ble 

lagt ut på plassen foran Domkirken i Oslo. Dette materialet ble samlet inn i to omganger, og 

ligger nå på Riksarkivet. I artikkelen ”Fra angst til håp” ser hun på forskjeller mellom 

innholdet i det som ble samlet inn 3.august, og det som ble samlet inn 23.august. 

Kulturhistoriker Camilla Christensen har skrevet artikkelen ”Erindringens sted – om minne, 

kunst og ettertanke på Akershus kai”, som handler om minnestedet over deportasjonen av 

norske jøder med det tyske skipet DS Donau i 1942. Dette er i år 70 år siden, og har vært 

fremme i media den siste tiden. Camilla Plocinski Nilsen skriver masteroppgave i 

kulturhistorie ved UIO og har skrevet  artikkelen ”Middelalderparken som kollektiv 

erindring” der hun ser på hvordan offentlig forvaltning har bidratt til den kollektive 

erindringen av Oslos middelalderhistorie. Mari Eidstuen er også mastergradsstudent i 

kulturhistorie ved UIO, og har skrevet artikkelen ”Hekseprosessene i Vardø – fortidsfenomen 

eller samtidsaktuelt?”, som handler om Steilneset minnested, et monument over 91 

trolldomsdømte i Finnmark på 1600-tallet. Her tar hun utgangspunkt i et utvalg artikler 

skrevet i forbindelse med åpningen av monumentet våren 2011, hvor det er lagt stor vekt på 

aktualiteten i monumentet. Førsteamanuensis emeritus i kulturhistorie Arne Lie Christensen 

har skrevet artikkelen ”Kulturminner + næring = sant?”, tidligere publisert i Klassekampen, 

som tar opp et viktig tema om forvaltnig av kulturminner og hvordan det i senere tid er blitt 

mer og mer blir knyttet til et kommersielt marked. Christensen holdt også et foredrag på 

Riksantikvarens jubileumsfest 16.november 2012; ”Fra Dahl til Holme”. Foredraget bygger 

på hans siste bok Kunsten å bevare. Om kulturminnevern og fortidsinteresse i Norge. Pax 

Forlag 2011. Vi har til slutt i dette nummeret valgt å publisere dette foredraget hvor vi får et 

lite innblikk i kulturminnevernets historie, og om kulturforskjeller i vernearbeidet. 

 

God lesning! 

 

Mari Eidstuen, Camilla Plocinski Nilsen og Marie Nicolaisen 



 
 

4 
 

 

FRA ANGST TIL HÅP 

 
Etter terrorangrepet 22. juli 2011 oppstod det flere spontane minnesteder rundt omkring i 

Norge. På minnestedene ble det blant annet lagt ned blomster, lys, bamser og hilsener på 

områder som ikke nødvendigvis var avsatt på forhånd. Denne analysen vil ta utgangspunkt 

i tekster som ble samlet inn den 3. august 2011 og i tekster som ble samlet inn den 23. 

august 2011, da disse datoene viser tekster fra den første og siste innsamlingen av tekstlig 

materiale fra ”Blomsterhavet”. Jeg ønsket å finne ut om innholdet og budskapene i 

tekstene som ble lagt ned på minnestedene forandret seg gjennom denne perioden og tenkte 

at Blomsterhavet kanskje ville gi svar på det. 

 
    Fra ”Blomsterhavet” i Oslo  sentrum. 

Domprosten i Oslo, Olav Dag Hauge, sa i et intervju med TV2 Nyhetene at da han fikk 

tillatelse av politiet til å åpne domkirken igjen dagen etter terrorangrepet, søkte han samtidig 

om tillatelse for folk til å få muligheten til å tenne lys utenfor kirken. Hauge sier videre i 

intervjuet at de tente et lys og satte en rosebukett i en vase utenfor domkirken. Dette ble nevnt 

i en pressekonferanse på morgenen den 23. juli. Det var da det hele startet, forteller Olav Dag 

Hauge til TV2 nyhetene
1
. Det spontane minnestedet ble så fullt av blant annet blomster, lys og 

hilsener at det i media ble kalt ”Blomsterhavet”. Media ga også et eget navn til plassen hvor 

Blomsterhavet befant seg. Plassen ble omtalt som ”Domkirkeplassen” og utgjør en del av 

Stortorget i Oslo sentrum. På Oslo kommunes hjemmesider ble Stortorget i 2006 omtalt som 

Oslos blomstertorg på grunn av alle bodene som selger blomster på torget
2
. Det er interessant 

hvordan dette tilnavnet i dag gir Stortorget som Oslos blomstertorg, meninger på flere plan. 

Blomsterhavet vokste seg så stort at deler av det begynte å sperre for trafikken. Den 3. august 

2011 begynte Riksarkivet å samle inn kort, hilsener og tegninger som hadde begynt å sperre 

veien for trikken i Kirkegata. De prioriterte det som var skrevet og tegnet, men lot de største 

plakatene ligge igjen sammen med blomstene og bamsene. Folk fortsatte å legge ned hilsener 

og blomster. Den 23. august 2011 samlet Riksarkivet inn de siste tekstene som var blitt lagt på 

det spontane minnestedet. Altså én måned etter terrorangrepet 22. juli. Det skjedde mye 

                                                        
1
 http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/tre-uker-siden-terroren-olav-stod-midt-i-sorgen-3557109.html 

2 http://www.prosjekt-levende.oslo.kommune.no/prosjekter/article77023-20913.html 

http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/tre-uker-siden-terroren-olav-stod-midt-i-sorgen-3557109.html
http://www.prosjekt-levende.oslo.kommune.no/prosjekter/article77023-20913.html
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omkring i Norge dagene etter 22. juli. Blant annet rosetog, minnekonserter og begravelser. 

Etter hvert ble det også mer rom til å reflektere over hva som hadde skjedd. I tillegg kunne 

folk oppleve samholdet i de umiddelbare reaksjonene som kom etter 22. juli for eksempel 

med spontane minnesteder og minnekonserter.  

Temaene som er vektlagt i analysen viser til forskjellige reaksjoner fra det tekstlige 

materialet og viser ikke nødvendigvis et fast reaksjonsmønster, selv om tekstene som ble 

samlet inn den 23. august 2011 har en annen karakter. Det tekstlige materialet jeg har brukt i 

dette arbeidet er fra tre tilfeldige utvalgte arkivbokser og er ikke nødvendigvis representativt 

for alt materialet fra Blomsterhavet. Alle tekstene fra de tre arkivboksene er vurdert nøye, 

med unntak av noen få utenlandske tekster som står på språk jeg ikke behersker. Tekstene er 

nevnt, men innholdet og budskapet er ikke tatt med i denne analysen. Når jeg snakker om 

tekstene fra Blomsterhavet, så er det med utgangspunkt i tekstene fra de tre arkivboksene jeg 

viser til. 

 
Teoretisk tilnærming  

Var det forskjellig innhold og budskap i tekstene som ble lagt i Blomsterhavet rett etter 

hendelsene 22. juli og på tekstene som ble samlet inn til slutt? Etter den første innsamlingen 

den 3. august 2011 fortsatte folk å legge ned blant annet blomster, lys, bamser, kort og 

hilsener på minnestedene. Den 23. august 2011 ble det siste som var lagt ned på 

Domkirkeplassen samlet inn. Materialet ble tørket, lagt i arkivbokser og sortert etter størrelsen 

på dokumentene. Alle tekstene fra minnestedene ble scannet inn og lagt inn i databasen til 

Riksarkivet. Det er fra denne databasen jeg så på dokumentene som har blitt framstilt digitalt. 

Jeg plukket tilfeldig ut noen bokser fra hver av datoene som jeg ville se nærmere på. Jeg 

hadde i utgangspunktet tenkt å velge én boks fra hver av de to innsamlingsdatoene, men siden 

boksen med tekster som ble samlet inn den 3. august 2011 inneholdt så mange dokumenter så 

har jeg valgt å ta med to bokser fra 23. august 2011. Det er de tre boksene som er 

utgangspunktet for denne analysen. Samlet sett utgjør dette cirka 200 korte og lange hilsener 

og brev.  

Arbeidet med arkivboksene begynte med å skrive av og kategorisere dokumentene 

etter innhold og budskap som var fremtredende. Jeg anonymiserte fortløpende slik at alle 

personer som er nevnt i forbindelse med materialet i denne oppgaven forblir anonyme. Jeg 

anonymiserte også navnene til de omkomne som er nevnt i materialet selv om de er publisert i 

media. Dette gjorde jeg for at tekstene ikke skal ha mulighet til å bli sporet tilbake på noen 

måte til forfatterne. De fleste tekstene inneholder flere budskap og har varierende innhold. 

Men det var tre temaer i materialet som ble samlet inn først og som skilte seg ut og utgjør en 

forskjell fra tekstene som ble samlet inn til slutt. Temaene viser tekster som utrykker angst, 

religiøse budskap og tekster som er rettet mot framtiden og mot håp. Jeg har hovedsakelig 

valgt ut én tekst fra hvert tema og analysert tekstene ved å legge vekt på budskap og 

formidling, men også bruken av kulturelle uttrykk. Jeg har brukt teori fra litteraturteoretikeren 

Mieke Bal, men teorien som ligger til grunn for analysene av tekstene er litteraturteoretikeren 

Mikail Bakhtins teori om å formidle budskap på en måte som gjør at det appellerer til en 

bestemt type gruppe eller samfunn. Ved at tekstene blir aktualisert og settes inn i den 

kulturelle og sosiale konteksten får tekstens budskap og innhold en egen betydning for 

leseren. Dette kommer tydelig fram i tekstene fra Blomsterhavet. 

 
Tekster som ble samlet inn den 3. august 2011 

Mesteparten av tekstene som ble samlet inn den 3. august 2011 er kondolansebrev og hilsener 

rettet til de omkomne og pårørende. En stor del av materialet inneholder også kondolansebrev 

og hilsener rettet til samfunnet og til Norge med budskap om å stå sammen og støtte 

hverandre. Det er også flere dikt og sanger i tillegg til egne personlige utleggelser om tanker 
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og følelser rundt terrorangrepet. Men også om livet generelt, det å håndtere sorg og det å 

miste noen. Materialet består også av tekster med religiøse budskap slik som bønner og vers 

fra bibelen. De fleste brevene er undertegnet med fornavn, men mange brev er også 

undertegnet med alder og dato. Det er verdt å merke seg at hovedgruppen av de som har lagt 

ned brev eller hilsener er barn og ungdom. Det er ikke noen merkbar forskjell på antall gutter 

eller jenter som har undertegnet tekstene sine. Materialet består også av tekster som er skrevet 

på andre språk. Tekster som er skrevet på engelsk, spansk, tysk, svensk og arabisk dukker opp 

i materialet. Noen av tekstene er skrevet på datamaskin, men mesteparten er skrevet for hånd. 

I mange av tekstene er det også tegnet og fargelagt roser og kors mellom setningene. Det 

typiske er for eksempel denne måten å skrive Oslo på: ”OSL(tegning av et hjerte)VE” (L0009 

Kirkegaten, 0001, dokument 20 og 131) eller å skrive Oslo og Utøya smeltet sammen slik: 

”OSL(tegning av et hjerte)TØYA” (L0009 Kirkegaten, 0001, dokument 14). Det tekstlige 

materialet varierer også i kvalitet. Selv om noen brev har fått vannskader og kan være 

vanskelig å lese, så er det tydelig forskjell på utseende til dokumentene. Noen av tekstene er 

skriblet ned på for eksempel en utrevet side fra en notatblokk. En annen tekst er skrevet på en 

papptallerken. Det virker spontant og impulsivt å velge å skrive på det man har for hånden 

akkurat der og da. Andre tekster har bilder av de omkomne og noen har også tegninger. Det er 

også flere brev som er direkte rettet til de omkomne. Slike brev er i det tekstlige materialet 

nesten utelukkende bare fra barn. Slik som dette brevet fra 10 år gamle Tora:  

 
Til ofrene på Utøya og i Oslo 

Dere har vært gjennom noe som ingen ville trodd. 

 

Det må ha vært hart å død når man ikke vet noe om hva som skal skje. 

 

Dere skal vite at vi gir dere håp, tillit og vi vil at dere skal ha det bra oppe i himmelen for hvem 

vet hvor man ender opp helt til sist ikke vet jeg men det er noe man kan tenke på. 

 

Hilsen Tora 10 år fra Østlandet 

Hvil i fred (L0009 Kirkegaten, 0001, dokument 8) 

 

Teksten reflekterer over døden på flere måter. Både det å faktisk dø, men også hva som skjer 

etter døden. Teksten har en rolig holdning som ønsker at de omkomne skal ha det bra oppe i 

himmelen.  

Dagene rett etter 22. juli var preget av forvirring og usikkerhet og mange følte et 

angrep på Norges levemåte og verdier i tillegg til at mange følte et direkte angrep mot 

demokratiet i Norge. Det kommer også fram i materialet. Mange tekster oppfordrer folk til å 

kjempe for demokratiet og stå sammen i kjærlighet. Sitatet ”hvis én mann kan vise så mye 

hat, tenk hvor mye kjærlighet vi alle kan vise sammen” blir gjentatt flere ganger i materialet 

(L0009 Kirkegaten, 0001, dokument 38, 118 og 149. L0083 Domkirken, 0002, dokument 14. 

L0084 Domkirken, 0001, dokument 17) og er et gjennomgående tema i tekstene. I materialet 

finnes det også brev som ikke er direkte rettet til noen. De ligner på monologer og er 

personlige utleggelser om egne følelser og tanker rundt hendelsene 22. juli. Brevene har et 

dagbokpreg over seg og det virker som om minnestedene har fungert som en plass til å legge 

ned sine tanker og følelser som er vanskelig å prate med noen om. Et eksempel på dette, er et 

brev som ble samlet inn den 3. august 2011. Brevet er typisk for tekstene om personlige 

utleggelser med tanke på å uttrykke egne følelser, men skiller seg ut ved å vise tydelige 

kontraster mellom en familiefars urolige tanker og hans datters rolige pust. Faren forteller 

mens han sitter ved sengen og ser på at hans datter ligger og sover. Det er søndagen etter 

terrorangrepet og antallet omkomne er fortsatt ikke klart. Teksten er skrevet for hånd på et ark 

fra en notatblokk:  
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Pusten 

-tanker etter terror- 

Sitter ved min ettårige datters seng rolig. Hun sover. Det er søndag. To dager etter at den verste 

hendelsen siden andre verdenskrig traff Norge med et smell som kommer til å gi gjenlyd i 

historien. 93 døde Foreløpig. 

 

Hører fortsatt den rolige pusten til min sovende datter. 

 

Hun skjønner at ikke alt er som det skal være. Observerer sine foreldre. Krever oppmerksomhet 

på en helt ny måte. Klemmer oss hardt inn til seg. Vil holdes hele tiden. Hun prøver å smile og 

le for å se hvordan vi reagerer. 

 

Finner det vanskelig å smile og le. Prøver allikevel. Hun merker at det er halvhjertet. Blir 

forvirret. Hun prøver å forstå utifra sin virkelighetsoppfatning. Gjør det selv utifra min. 

Ingen av oss forstår. 

Hvordan kan en mann ødelegge så mye? 

 

Fortsetter å lytte til min datters pust. Rolig. 

Føler meg egoistisk fordi jeg har vært med å sette henne til verden. Denne verden. En slik 

verden hvor en mann kan få seg til å gjøre noe sånt. 

 

Hun rører urolig på seg. Kaster seg fram og tilbake. Finner den riktige posisjonen. Faller til ro. 

 

Vet at verden snurrer rundt som normalt. Livet går videre. Vi må komme oss styrket ut av 

dette. Sammen. Ellers har han vunnet.  

Det må ikke skje! 

Min datters pust er rolig. Hun sover mot en ny dag… 

 

Jens-Erik (L0009 Kirkegaten, 0001, dokument 84) 

 

Kontrastene begynner allerede i overskriften. Fortelleren er faren som sitter ved sengen til sin 

datter og ser på at hun sover. Den rolige pusten til datteren ligger som en grunnleggende 

fundament gjennom hele teksten, men tankene til faren er preget av rystelse, forskrekkelse og 

uro. Han sammenligner 22. juli med andre verdenskrig og beskriver det som ”et smell som 

kommer til å gi gjenlyd i historien.”. Bekymringen rundt omfanget av hendelsene 22. juli og 

uroen for framtiden, kommer tydelig frem når han skriver at han føler seg egoistisk som har 

satt et barn til verden. Fra tankene til faren som er preget av bekymringer og uro byttes 

fokaliseringspunktet til datterens rolige pust for så igjen å byttes tilbake til farens urolige 

tanker. Fokalisering i følge litteraturteoretikeren Mieke Bal, betyr hvem som ser og hva som 

blir sett (Bal, 2009, s.145) og fungerer i dette brevet på en måte som understreker kontrastene 

i forhold til å føle seg trygg og utrygg samtidig. Fortellingen starter med datterens rolige pust 

og går over til farens engstelse og urolige tanker. I begynnelsen av teksten er kontrasten 

mellom de urolige tankene hans og datterens pust tydelig, men det skjer et vendepunkt der 

han forener de to verdene sammen; ”ingen av oss forstår” skriver han, men ”Livet går 

videre.”. I slutten av teksten kommer håpet tydelig fram. Blant annet ved å skrive: ”Vi må 

komme oss styrket ut av dette. Sammen. Ellers har han vunnet.”. Samtidig som han retter 

blikket mot fremtiden ved å skrive at datteren sover mot en ny dag. Det viser en beslutsomhet 

og et budskap om å holde sammen og bli sterkere slik at livet kan fortsette videre. Det virker 

som om datterens pust roer faren og vender tankene tilbake til håpet om å komme seg 

gjennom og videre etter det som har skjedd. Det å sammenligne hendelsene 22. juli med andre 

verdenskrig dukker opp flere steder i materialet. I tillegg blir det flere steder også uttrykt en 

dypere angstfølelse enn det som er vist i brevet ovenfor.  
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Angst 

I dagene etter 22. juli var det flere som følte en slags angst. Flere steder i materialet dukker 

det opp utrykk for nettopp dette. Det er en frykt for hva som kan komme til å skje i framtiden 

og noen av tekstene i materialet viser en sterk redsel for ettervirkningene av terrorangrepet. 

Flere av tekstene som uttrykker angst, er skrevet som dikt i bunden form. Diktene kan handle 

om bombingen av regjeringskvartalet, skytingen på Utøya eller om Anders Behring Breivik. 

Navnet til Breivik blir bare nevnt én gang, men han blir omtalt indirekte i setninger som ”hans 

gale logikk” (L0009 Kirkegaten, 0001, dokument 40) og ”a man so crazed with hate” (L0009 

Kirkegaten, 0001, dokument 3). Angsten kommer tydelig til utrykk i dette diktet som er 

undertegnet 23. juli 2011 og ble samlet inn den 3. august 2011. Diktet viser tydelig hvordan 

hendelsene 22. juli ble forstått som et angrep mot samfunnet og mot Norge. Det uttrykker 

også en tydelig angst og bekymring for fremtiden: 

 
Spørsmål uten svar 

 

I dag er dagen kommet 

For spørsmål uten svar: 

 

Hvilken landssviker er dette? 

Hva var meningen? 

Hvordan kunne han? 

 

I går 

Skjedde det utenkelige 

Det som ikke skulle kunne skje 

 

Vår politiske ledelse 

Våre nasjonale symboler 

Og våre barn 

Ble angrepet og drept 

Av en gal mann 

 

Vår uskyld er borte 

Vår trygghet er ikke mer 

For ufattelig ondskap har rammet vårt lille land… 

Den har kommet 

Eg kan ikke (uleselig ord) 

 

Vårt lille land  

er i ruiner 

Våre barn er døde 

Ja til og med (uleselig ord) 

er i (uleselig ord) 

 

For våre liv  

føles utrygge 

Når fornuften ikke kan forklare 

Hva djevelen har gjort mot oss 

 

For ingen svar 

Kan forklare 

Ingen ord  

Kan (uleselig ord) 

Ingen straff og onde 

Kan rettferdiggjøre 

Hva galskap  
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har utrettet… 

 

Ingen kan ei gråte nok 

Ingen kan ei (uleselig ord) 

Ingen kan ei fortså 

det (uleselig ord) 

 

For Norges mørkeste dag 

Er et faktum… 

Vår sjel 

Vår frihet 

Og vårt levesett 

Er under angrep 

 

I dag er vi alle brødre og søstre… 

 

23. juli.2011 (L0009 Kirkegaten, 0001, dokument 68) 

 

Diktet heter ”Spørsmål uten svar” og handler om at Norge er under angrep. Teksten begynner 

med å stille spørsmål om gjerningsmannen: ”Hva var meningen? Hvordan kunne han?” og så 

går diktet over til å fortelle om hendelsene 22. juli. Teksten viser tydelig hvor overraskende 

terrorangrepet kom, ved å beskrive det hele som ”utenkelig” og noe som ”ikke skulle kunne 

skje”. Norge blir beskrevet som et land som ikke har hatt ondskap før og blir tildelt identiteten 

som liten og uskyldig før 22. juli.   

Folkloristen Anne Eriksen skriver at ordet identitet brukes til å betegne hva og hvem 

man egentlig er, i tillegg til å skape en tilhørighet til en gruppe. Et menneske kan tilhøre flere 

identitetsskapende grupper slik som det å være ungdom, ha et bestemt yrke, en religion eller 

tilhøre en bestemt etnisk gruppe. Identitet kan også være på et nasjonalt plan. Det å tilhøre en 

nasjon eller et samfunn. Identiteten kan skapes gjennom motsetninger og det å skille oss som 

er innenfor og de som er utenfor (Eriksen og Selberg 2006, s. 75-120). Diktet referer til og 

skaper et felleskap ved å bruke ordet vår som referanse til Norge og nordmenn, men 

inkluderer også alle mennesker som deler de samme verdiene om det norske samfunnet 

generelt. Ordet kan inkludere mennesker på tvers av landegrensene, men helheten i diktet 

inkluderer alle som tilhører Norge på en eller annen måte. Det er ingen tvil om at ordet vår 

skaper en identitet og et felleskap ved å lage et skille mellom oss og dem. I dette tilfelle oss 

og ham, og det gode og det onde. Jeg vil poengtere at ordet vår også kan virke ekskluderende 

i noen sammenhenger, men i dette diktet som avsluttes med å si at ”I dag er vi alle brødre og 

søstre…” tolker jeg at betydningen er ment som inkluderende.  

Ved å skrive ”Vårt lille land”, lages det også intertekstualitet. Intertekstualitet vil si 

hvordan et nettverk av referanser gir betydninger på flere plan (Eriksen og Selberg 2006, s. 

195). Det kan både være skjulte og tydelige referanser. Et eksempel på dette er at diktet 

refererer blant annet til vårt lille land som er et kallenavn på Norge. Sangen til Ole Paus Mitt 

lille land som ble skrevet i 1994, blir av mange også oppfattet som en hyllest til Norge og ble 

også sunget av flere artister etter 22. juli. 

Diktet forteller en historie om et trygt og fredelig land som blir angrepet. Ondskapen 

har kommet og landet ligger i ruiner. Det er Djevelen som står bak. Diktet forteller om 

ødeleggelsene fra hendelsene 22. juli og hvordan dette aldri kan forklares eller tilgis. Det er 

dyp sorg og fortvilelse som kommer til utrykk, men en tydelig angst er også tilstede. I teksten 

står det at Norge ligger i ruiner og ”våre barn er døde”. Ved å bruke ordet vår så bevisst i 

diktet blir leseren dratt med inn i hendelsene diktet beskriver. På slutten av diktet kommer 

angsten tydelig frem når det står at vår sjel, frihet og levesett er under angrep. Hendelsene 

som har blitt beskrevet er ikke over, men ”Vår sjel Vår frihet Og vårt levesett” befinner seg 
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fortsatt under angrep. Tryggheten er borte. Det er ikke bare landet som er under angrep, men 

også grunnleggende menneskelige verdier slik som frihet og sjelen i tillegg til levesettet.  

Med angst mener jeg en frykt for hva som kan kommer til å skje. I denne 

sammenhengen vil jeg nesten beskrive det som en slags krigsangst. Denne angsten dukker 

flere ganger opp i materialet og det er i den sammenhengen jeg vil trekke inn diktene som 

opprinnelig er skrevet i 1936 fra mellomkrigstiden i Norge. I materialet finnes det flere 

opptrykte eksemplarer av diktet Til ungdommen fra 1936 av Nordahl Grieg. Diktet som senere 

ble satt melodi til, oppfordrer ungdommen til å kjempe mot krig og elendighet ved hjelp av 

troen på livet og menneskets verd. På minnekonserten i Oslo domkirke lørdagen 30.  juli 2011 

ble det fortalt at noen av ungdommene som prøvde å redde livet sitt ved å svømme fra Utøya, 

sang Til ungdommen for å holde motet oppe og for å få krefter nok til å klare å svømme over 

til fastlandet. Samtidig prøvde de å overdøve lyden fra skytingen som foregikk på øya
3
. 

Opptrykte eksemplarer med teksten Til ungdommen ble også delt ut og sunget på 

rådhusplassen i Oslo i forbindelse med rosetoget 25. juli 2011. I tillegg til Til ungdommen så 

finnes det også et utdrag fra Arnulf Øverland sitt dikt Du må ikke sove fra 1936 i materialet:  

 
Jeg sender varme tanker til dere alle. Et lite utdrag fra etterkrigsdikt – Arnulf Ø. 

”Du skal ikke sitte trygt i ditt hjem og si: Det er sørgelig, stakkars dem. Du skal ikke tåle så 

inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv. Jeg roper med siste pust av min stemme! Du 

har ikke lov til å gå der å glemme!”  

Stine (L0009 Kirkegaten, 0001, dokument 77) 

 

I mellomkrigstiden var diktet ment til nordmenn og skulle varsle om det som foregikk i 

Europa på den tiden. Det er interessant hvordan budskapene både i Til ungdommen og Du må 

ikke sove blir aktualisert på nytt i denne sammenhengen. Norge og nordmenn står ikke utenfor 

det som skjer i Europa og kan ikke lukke øynene i den tro at katastrofer ikke vil ramme dem. 

Før 22. juli var det mange som trodde at terrorangrepene som foregikk i Europa ikke ville 

komme til Norge. Selv om terrorangrepet 22. juli ble utført av en nordmann var det flere som 

følte at terroren hadde kommet til Norge og at landet ikke lenger er like trygt som det var før. 

Ved å bruke kjente dikt og sanger fra andre sammenhenger skapes det også her 

intertekstualitet. Også koblingen til krig blir fremtredende. Det er kanskje heller ikke en 

tilfeldighet at én av tekstene i materialet er undertegnet: ”Hilsner fra en pensjonist som 

opplevet hva krig var.” (L0009 Kirkegaten, 0001, dokument 65).  

Jeg har her vist hvordan angst, spenninger og uro har kommet til uttrykk i utvalgte 

tekster fra Blomsterhavet. Det finnes flere tekster av personer som beskriver at de ble redde. 

Et annet eksempel på dette er denne teksten som er skrevet av 10 år gamle Sandra. Den skiller 

seg ut med at den er skrevet på en papptallerken, men teksten er en typisk beskrivelse av den 

umiddelbare reaksjonen som kom hos mange etter at de fikk høre om terrorangrepet:  
 

Jeg ble helt livredd da jeg fikk høre om dette. Jeg har hørt mye fæle historier om dette og jeg 

kjente noen men de overlevde, dere fikk en fæl død og mannen er fæl 

MVH Sandra 10 år (L0009 Kirkegaten, 0001, dokument 96) 

 

Fra det å være redd fører ofte en trang til å søke etter trøst, samhold og støtte. Mange finner 

dette hos familie og venner, men mange finner også dette i religion. I materialet er det flere 

tekster med budskap om at Gud hjelper mennesker som er i sorg.  

                                                        
3 http://www.nrk.no/nett-tv/indeks/272526/ 

http://www.nrk.no/nett-tv/indeks/272526/
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Religiøse budskap 

Kirken i Norge har tradisjonelt fungert som et samlingspunkt for å markere viktige faser i 

livet. Både når det gjelder glede og sorg. For eksempel dåp, bryllup og begravelser. Kirken 

kan for mange være et sted å gå til for å få trøst og støtte i vanskelige situasjoner når man selv 

føler seg hjelpeløs. I dagene etter 22. juli var det mange som søkte til kirkene for å legge ned 

blomster og delta på gudstjenester. De religiøse tekstene fra materialet, tilhører stort sett 

Kristendommen. Det består av blant annet bønner og utdrag fra Bibelen som forteller at Gud 

alltid vil støtte og hjelpe mennesker som har det tungt i livet. De fleste tekstene handler om at 

Gud er der for dem og passer på de omkomne i tillegg til å gi styrke til de etterlatte og krefter 

til å håndtere sorgen. Flere av de religiøse tekstene er ikke rettet til noen bestemt hendelse, 

men handler generelt om at Gud vil gi styrke i livet til mennesker som har det vondt. Typisk 

for de religiøse tekstene kan være for eksempel denne teksten som handler om livet generelt 

og støtten fra Gud:  

 
Gud har ikke lovet en himmel alltid blå, eller at vår livsvei alltid skal strøs blomster på. Gud 

har ikke lovet dager med sol og aldri regn, eller glede uten sorg – fred uten smerte. 

Men Gud har lovet styrke for hver dag, hvile for deg som strever og lys på din livsvei. Han har 

lovet nåde i prøvelser, hjelp fra det høye, evig medfølelse og udødelig kjærlighet. (L0009 

Kirkegaten, 0001, dokument 16)  

 

I utgangspunktet handler teksten om sorg og smerte i livet generelt, men ved å plassere denne 

teksten i en kontekst får den en konkret betydning. Teksten ble samlet inn den 3. august 2011 

fra minnestedet ved domkirken i Oslo og handlingen er ikke lenger om sorg og smerte i livet 

generelt, men blir direkte rettet mot hendelsene 22. juli. Selv om ikke teksten retter seg til en 

bestemt hendelse eller en type smerte eller sorg blir konteksten som teksten finnes i, av stor 

betydning allikevel. Da blir også budskapet i teksten mer konkret og retter seg direkte til alle 

som opplevde smerte og sorg i forbindelse med 22. juli. Samtidig som teksten også blir 

aktuell på et generelt plan. Budskapet er at Gud ikke har forlatt mennesket selv om de 

opplever tragedie. Teksten kan fungere som en støtte til å komme seg gjennom sorgen ved 

hjelp fra Gud. Det er et klart budskap om at livet ikke alltid er lett, men Gud vil være der og gi 

styrke. Setningene i teksten er positivt ladet i og med at det er brukt ord med positive 

assosiasjoner slik som: …”himmel alltid blå, eller at vår livsvei alltid skal strøs blomster på.”. 

Selv om meningen er å fortelle at livet ikke alltid er like lett blir det fortalt på en måte som 

ikke virker skremmende. Denne teksten er ment å gi håp, støtte og trygghet. Teksten forteller 

at mennesket aldri er hjelpeløst og alene fordi Gud alltid vil gi styrke og udødelig kjærlighet.  

Det å få styrke og støtte til å komme seg gjennom sorgen og smerten viser et blikk 

rettet mot framtiden og det å fortsette livet. Flere av de religiøse tekstene uttrykker en tro på at 

Gud er til stede og vil hjelpe dem med å komme gjennom sorgen. Denne teksten er et 

eksempel på et fremadrettet syn om håp og fred i framtiden: 

 
”Jeg vet hvilke tanker jeg har for dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil 

gi dere framtid og håp.” 

Bibelen, Jeremia 29,11 (L0009 Kirkegaten, 0001, dokument 44) 

 

Tekstene med religiøse budskap handler om at Gud vil hjelpe, støtte og gi styrke til de som 

trenger det. Det er ikke noen personlige utleggelser med i tekstene med religiøse budskap, 

men ved å putte dem inn i konteksten fra stedene tekstene ble samlet inn fra får de en egen 

betydning.  



 
 

12 
 

Jeg begynte dette kapittelet med å si at det kan virke betryggende og støttende å kunne 

søke hjelp fra høyere makter om man føler seg redd og hjelpeløs. Det kan også være givende 

å gi trøst og støtte til mennesker som føler seg redde og hjelpeløse. Jeg har vist at religiøse 

tekster som ble lagt ned i Blomsterhavet handler om å gi trøst og støtte til andre som er i sorg. 

Kanskje de religiøse budskapene også gir støtte og styrke til personene som har lagt ned 

tekstene på minnestedene? Som nevnt ovenfor har kirken en tradisjon for å være et 

samlingspunkt og et sted der folk møtes i glede og sorg. Domkirken i Oslo er Norges rikskirke 

og begivenheter som omhandler Kongehuset og Norge, markeres der
4
. Søndagen den 24. juli 

2011 ble det holdt gudstjeneste i Oslo domkirke. Flere representanter fra Kongehuset og 

regjeringen var til stede til gudstjenesten som ble kalt ”Messe for sorg og håp” (Berntsen (red. 

et al.) 2011, s. 167). Det viser hvordan domkirken i Oslo fungerer som et samlingspunkt på 

flere måter. Det kan være en av mange grunner til at Blomsterhavet på Domkirkeplassen 

vokste seg så stort. Men gudstjenesten ”Messe for sorg og håp” er også et eksempel på 

hvordan religion kan støtte folk i sorgen og gi styrke til å ha et blikk rettet mot håp og mot 

fremtiden.  

 
Håp om framtiden 

Å håpe noe, kan litt forenklet defineres som det å ønske noe. Å ha håp regnes gjerne som noe 

positivt og forbindes ofte, men ikke alltid, med det å ha en lengsel eller et ønske om noe inn i 

fremtiden. Håpet er noe som retter blikket bort fra nåtiden og kan for eksempel rette fokuset 

på en lengsel eller et mål man kan leve fram mot. Håp kan assosieres med styrke og mot. 

Mister man håpet, er det ikke mye som står igjen mener mange. Håp for fremtiden er temaet 

for dette kapittelet og ble viktig etter 22. juli. Tekstene er hentet fra materialet som ble samlet 

inn den 3. august 2011 og viser et fremadrettet blikk for Norge og samfunnet.  

Den politiske ledelsen og Kongehuset var raskt ute med budskap om å fremme 

positive verdier i samfunnet etter 22. juli. Statsminister Jens Stoltenberg sa i en 

pressekonferanse noen timer etter terrorangrepet at ”i natt skal vi ta vare på hverandre. Gi 

hverandre trøst, snakke sammen og stå sammen. I morgen skal vi vise verden at det norske 

demokratiet blir sterkere når det gjelder.” (Berntsen (red. et al.) 2011, s. 78). Stoltenberg 

snakker om å stå sammen og støtte hverandre og oppfordrer folket til å vise styrken i de 

norske verdiene og kravene til samfunnet vi lever i. Han sikter til hvordan samfunnet skal 

komme seg gjennom tragedien på. Etter 22. juli ble budskapet om ”mer demokrati, mer 

åpenhet og mer humanitet.” (Berntsen (red. et al.) 2011, s. 177) et symbol på norske verdier.  

Det er flere kondolansebrev i materialet som er adressert til Norge og samfunnet, men 

i tekstene er det samtidig også budskap som retter blikket fremover og utrykker håp om at 

landet kan klare å reise seg igjen og samtidig beholde de positive verdiene i samfunnet. Flere 

tekster fra materialet handler om å ta tryggheten i hverdagen tilbake og et eksempel på dette 

er en tekst som gir tydelige føringer på hvordan Osloborgere skal ta byen tilbake: 

 
Til Oslo og Norge 

Vi må leve videre 

 

Tjueandre juli 

Som et sjokk som  

gikk gjennom kroppen 

At noen kan finne på 

Å drepe så mange mennesker 

Før sengetid raste bildene fra 

regjeringskvartalet  

gjennom hjernen om igjen 

                                                        
4 http://www.oslodomkirke.no/artikler/1111/om-oslo-domkirke/ 

http://www.oslodomkirke.no/artikler/1111/om-oslo-domkirke/
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og om igjen 

 

Hvordan kan vi leve videre 

Som Osloborgere?  

Ved å ikke la hatet og bitterheten  

Vinne 

Men sorgen må få din plass 

Og sinne og raseri har sine dager 

Da gjelder det å trene og avreagere  

Men vi må ikke bli stående fast i sinnet 

Gjør raseriet om til konstruktive løsninger! 

Angsten skal ikke få vinne 

Vi skal gjenvinne tryggheten 

Fra i dag tar vi byen tilbake 

Og bruker den 

Vi går på jobb, kafé, kino og teater 

Som før skal spasere i Karl Johan 

Vi skal spise reker på Aker Brygge 

Og is ved Nationaltheateret 

Vi skal stå sammen 

Ikke la noen gå alene i ensomhet 

La det bli slutt på dette fra i dag av! 

 

Camilla (L0009 Kirkegaten, 0001, dokument 140) 

 

Teksten er adressert til Norge og Oslo og handler om å ”leve videre” slik det står i 

overskriften. Teksten starter med å beskrive reaksjoner og inntrykk på hendelsene 22. juli, 

men det blir ikke presisert hvem sin reaksjon som beskrives. Ordet jeg nevnes ikke og det kan 

virke som jeg-et holdes litt på avstand i første del av teksten som handler om 22. juli. Andre 

del av teksten handler om hvordan Osloborgere og Norge kan leve videre. Teksten svarer på 

det spørsmålet ved å forklare at hatet ikke må få lov til å dominere sinnet. Teksten sier at folk 

må få sørge og få være sint, men det er viktig å gjøre raseriet om til konstruktive løsninger og 

ikke bli stående fast i sorgen.  

Det å fokusere på de positive tankene vil gjenskape tryggheten slik at folk kan kose seg 

og slappe av i byen igjen. Det kommer fram i budskapene i teksten at ”Angsten skal ikke få 

vinne” og ”Vi skal gjenvinne tryggheten”. Byen skal brukes slik at ingen skal være redd for å 

bruke den fullt ut med alle dens goder inkludert. I teksten blir ordet vi brukt flittig i måten å 

skape et felleskap på slik flere tekster nevnt ovenfor viser eksempler på. Det blir også brukt 

kulturelle kjennetegn i teksten. De som kjenner til Karl Johan, går på kino, teater og har spist 

reker på Aker Brygge kjenner seg igjen og hører til det samholdet ordet vi i teksten appellerer 

til. Teksten avsluttes med å si at ”Vi må stå sammen”. Dette budskapet kom fra den politiske 

ledelsen og Kongehuset, men også fra helt vanlige folk gjennom sosiale medier. 

 
Sosiale medier 

Sosiale medier hadde en stor rolle i forbindelse med hendelsene 22. juli. Ungdommene på 

Utøya brukte blant annet Facebook og Twitter til å fortelle at noen skyter på dem og at folk 

måtte ringe politiet. I tillegg ble det også lagt ut meldinger om at alle med båt som befant seg i 

nærheten av øya måtte komme og hjelpe til (Berntsen (red. et al.) 2011, s. 61). Sosiale medier 

fungerte som et kommunikasjonsmiddel for ungdommene på Utøya til familie og venner, men 

også for folk i området som ville hjelpe. Ungdommene på Utøya gjemte seg for 

gjerningsmannen og ga beskjed på Facebook og Twitter om at ingen måtte ringe dem fordi 

lyden på telefonen kunne avsløre gjemmestedene. Sosiale medier fikk også en stor rolle etter 

22. juli. Det var via Facebook Terje Bratland fra Fredrikstad tok initiativet til rosetoget 
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mandagen 25. juli 2011 hvor over 200 000 mennesker møtte opp på Rådhusplassen i Oslo for 

å vise støtte og minne de omkomne
5
. 

Et budskap som går igjen i forskjellige versjoner i materialet er en melding som ble 

lagt ut på Twitter den 23. juli 2011: ”Når en mann kan forårsake så mye ondt – tenk hvor mye 

kjærlighet vi kan skape sammen” (Berntsen (red. et al.) 2011, s. 112). Dette budskapet finnes 

både i materialet som ble samlet inn den 3. august 2011 og i materialet som ble samlet inn den 

23. august 2011. Selv om tekstene varierer i ordbruk og utseende, er budskapet det samme. I 

materialet som ble samlet inn den 23. august 2011 finnes det et dokument som sannsynligvis 

er laget på datamaskin med budskapet nevnt ovenfor. Arket ser ut som et broderi og teksten er 

laget i tjukke store bokstaver i en sterk rødfarge på en hvit bakgrunn. I de fire hjørnene på 

arket er det små hull fra sannsynligvis tegnestifter og man kan anta at arket har hengt oppe et 

sted før det ble samlet inn av Riksarkivet til slutt. Budskapet om å gjøre hat om til kjærlighet 

handler om å ta tak i destruktive tanker slik som hat og hevn og gjøre dem om til positive 

holdninger slik at de positive tankene får en større plass. På denne måten vil positive tanker 

hos mennesket og verdier i samfunnet bli bygget opp til å gjelde både på makronivå og på 

mikronivå. På et individuelt nivå for mennesket og hos samfunnet generelt. Ordføreren i Oslo, 

Fabian Stang sa i dagsrevyen på NRK kvelden den 22. juli at det er fort gjort å tenke at 

hendelser som terrorangrep kan gjøre samfunnet dårligere. Stang sier videre at han er 

optimistisk og for å vise at de omkomne ikke har dødd forgjeves skal nordmenn ”bli enda 

stoltere av å være borgere av Norge, og enda mer glad i hverandre, og enda flinkere til å vare 

på hverandre.” (Berntsen (red. et al.) 2011, s. 72).  

Tekster som ble samlet inn den 23. august 2011 viser hvordan flere tekster legger vekt på 

å fortelle at ingen av de omkomne døde forgjeves og viser til hvordan Norge har kommet seg 

gjennom tragedien ved hjelp av samhold og støtte.  

 
Tekster som ble samlet inn den 23. august 2011 

Materialet som ble samlet inn den 23. august 2011 består av færre og kortere tekster. 

Dokumentene består av lapper og postkort (bare noen få med frimerke) og flere av tekstene er 

direkte rettet til de omkomne. Det er flere tekster som er skrevet for hånd og færre som har 

undertegnet med dato og alder, men i noen av tekstene virker det allikevel klart at de er 

skrevet av barn. Noen av tekstene er også skrevet av yngre barn enn i materialet som ble 

samlet inn den 3. august 2011. Dette vises i håndskriften og rettskrivningen i tillegg til måten 

å ordlegge seg på i tekstene. Mikael på 5 år er den yngste personen i materialet som har 

skrevet alderen sin ved siden av navnet sitt i en av tekstene: 

 
Stakkars de døde og de andre er så lei seg for at de er døde. 

Hilsen Mikael 5 år. Dato: 05.08.2011 (L0083 Domkirken, 0002, dokument 3) 

 

Her beskriver Mikael hva han observerer. Det er ikke sikkert at han skjønner situasjonen, men 

han vet at noen har dødd og at folk rundt ham er lei seg på grunn av det. Flere av tekstene som 

tilsynelatende er skrevet av barn, har bilder på framsiden av motiver som inngår i barns 

verden slik som blant annet bamser og hester. De inneholder beskrivelser av hva de ser rundt 

seg og hva de føler. Et annet eksempel på et slikt kort er dette med bilde av en hest på 

framsiden: 
 

Det er trist det som sjede på Utøya og i Oslo. er leimeg inni Meg. 

Norge er i sorg. 

Klem Siri (L0084 Domkirken, 0001, dokument 3 og 4) 

  

                                                        
5 http://www.vg.no/nyheter/innenriks/22-juli/artikkel.php?artid=10080775 

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/22-juli/artikkel.php?artid=10080775
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Tekstene som er skrevet av de yngste barna utrykker tristhet og sorg, men ikke redsel. De 

beskriver følelser og omgivelsene som finnes rundt dem akkurat der og da. De fleste tekstene 

som er skrevet av eldre barn og voksne inneholder et litt mer tilbakevendende blikk og 

handler om hvordan Norge og samfunnet har klart seg etter 22. juli. Mange av tekstene er 

også adressert til de omkomne, men har et tydelig budskap om at de ikke døde forgjeves. Slik 

som denne teksten er et eksempel på:  

 
Dere vil minnes. Dere har bidratt til felleskap, omsorg og kjærlighet i vårt lille land som vi 

knapt har sett maken til! 

Dere døde ikke forgjeves. 

Med hilsen Mathias, Sander og Thea. Dato og sted: Oslo 12. August 2011 (L0084 Domkirken, 

0001, dokument 20) 

 

Denne teksten viser hvordan de omkomne blir hedret som bidragsytere til felleskapet, 

omsorgen og kjærligheten som ble vist etter 22. juli. Også her blir ”vårt lille land” gjort til 

meninger på flere plan. I tillegg til et kallenavn på Norge, understrekes det hva et lite land kan 

få til og hva de omkomne har bidratt til å skape. ”Dere døde ikke forgjeves.”. Flere steder i 

materialet blir ungdommene som ble drept på Utøya hedret som helter, men Norge blir også 

hyllet samtidig. 

Selv om det finnes noen få tekster i materialet som inneholder fremadrettede blikk med 

budskap om å fortsette å kjempe for demokratiet, så handler mesteparten av tekstene om hva 

Norge har oppnådd og hvordan landet har kommet seg igjennom tragedien. Mange av 

tekstene med tilbakevendende blikk virker som om de har en tone av lettelse, men med en 

alvorlig undertone som uttrykker et ansvar for å fortsette å kjempe for demokratiet og 

samholdet i Norge. I tillegg til å sørge for at ingen glemmer den fredagen 22. juli 2011. 

 
Avslutning 

Jeg startet med å fortelle at jeg ønsket å finne ut om det var noen forskjeller i budskap og 

innhold på tekstene som ble samlet inn først og i tekstene som ble samlet inn sist fra 

Blomsterhavet. Resultatet jeg kom frem til er at tekstene som ble samlet inn den 3. august 

2011 inneholder temaer som ikke er til stede i tekstene som ble samlet inn den 23. august 

2011. Det er disse temaene jeg har fokusert på i denne teksten. Temaene som handler om 

angst, religiøse budskap og tekster som er rettet mot håp for framtiden, skiller seg ut nettopp 

fordi de ikke er til stede i tekstene som ble samlet inn til slutt. Mange av tekstene som ble 

samlet inn den 23. august 2011 er tilbakeskuende og handler om hvordan Norge har kommet 

seg gjennom tragedien. Det er ingen tekster her som handler om angst eller antydninger til at 

Norge er under angrep. Det er heller ingen kampsanger eller utskrifter av diktet Til 

ungdommen. Det finnes heller ingen religiøse budskap eller tekster som handler om Gud, 

Kristendommen eller kirken. Det er ingen tekster med fremadrettede blikk som stiller 

spørsmål om hvordan Norge skal kunne klare seg videre. Tekstene som vender blikket 

fremover handler for det meste om at Norge og samfunnet må fortsette slik det gjør nå. 

Tekstene som ble samlet inn den 23. august 2011 handler stort sett bare om tilbakeblikk om at 

Norge har blitt bedre og har vist stor styrke med måten landet og samfunnet har håndtert 

sorgen på, og med dette kommet seg helskinnet gjennom tragedien. Dog tekstene fra begge 

innsamlingsdatoene utrykker stor medfølelse og dyp sorg.  

Det spontane minnestedet ved domkirken i Oslo viser at mange mennesker hadde 

behov for å dele tanker. Samtidig som Blomsterhavet også ble en plass man kunne komme til 

for å delta i samholdet og vise støtte. Det at det første materialet som ble samlet inn 

inneholder så mange flere tekster viser at Blomsterhavet vokste seg stort veldig raskt. Etter 

hvert ble det lagt ned færre tekster. Blomsterhavet startet med én vase blomster og ble til et 

spontant minnested med en deltagelse av alle slags mennesker som overrasket og lettet hjertet 
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til mange. Tekster fra materialet jeg har jobbet med, viser at mennesker følte seg utrygge og 

bekymret for Norges fremtid rett etter 22. juli. Denne uroligheten forandret seg etter hvert til 

en selvsikkerhet om at landet ville klare seg allikevel. Terrorangrepet blir omtalt som det 

verste som har rammet Norge siden andre verdenskrig. Hendelsene 22. juli 2011 rystet Norge 

og tekstene jeg her har presentert viser en utvikling i budskap og innhold som forandret seg 

fra angst til håp.  

 

Elisabeth Risøy 
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ERINDRINGENS STED 

OM MINNE, KUNST OG ETTERTANKE PÅ AKERSHUS KAI 

 
”Vi kom til Oslo midt på dagen. Gråvær og trist. Flyalarmen gikk. Ingen norske 

sivilister skulle få se det som nå skulle skje. […] De ble knubbet og sparket og slått. 

De tryglet og bad om å få slippe å gå om bord, for de visste hva det betydde. 

Deportasjon. De kastet seg ned på bryggen, rev seg i håret og skrek om nåde for seg 

og sine, men det var ingen bønn. Jernskodde støvler og gummikøller traff dem i 

hode og mave. Mødre med spedbarn på armen, gravide kvinner, ble skubbet og slått. 

Klær revnet eller ble slitt i stykker så undertøy og nakenhet syntes. Småbarn ble 

slengt overende. Og midt i alt dette – jeg ser det ennå for meg – gikk en stille strøm 

av gamle kvinner og menn langsomt og med bøyde hoder opp leiderne, mot det de så 

som en uavvendelig skjebne. De visste mer enn vi unge. De kjente vårt folks historie. 

De var allerede døde.” (Sachnowitz, 2005, s. 11-12) 

 

Herman Sachnowitz var 21 år da han opplevde dette scenarioet på Utstikker 1 ved Oslo havn. 

Det var den 26. november 1942, og det var det tyske transportskipet DS Donau som lå i land. 

Skipet ble først og fremst benyttet til å frakte tyske soldater, våpen og annet utstyr frem og 

tilbake mellom Tyskland og Norge. Denne dagen var det imidlertid Herman, hele hans 

familie, og hundrevis av andre fortvilte sjeler som skulle stues om bord og utvises – hvor de 

skulle var det ingen som visste. Kvinnene, barna og de eldre hadde blitt hentet tidligere 

samme morgen av norsk politi, og kjørt til havnen av norske drosjesjåfører. Deres brødre, 

ektemenn, sønner og fedre hadde blitt arrestert allerede en måned i forveien, og internert i 

norske fangeleire mens de ventet på deportasjon. Det endelige tallet beløp seg omsider til 532, 

og utgjorde da den største gruppen av jøder som skulle forvises fra Norge. Ytterligere 239 

norske jøder ble også sendt av gårde, henholdsvis med passasjerskipet Monte Rosa i 1942 og 

lastebåten Gotenland i 1943. For de aller fleste var stoppestedet utryddelsesleiren Auschwitz-

Birkenau, der Hermans far og hans tre søstre var blant de hundretusener av andre som, 

umiddelbart etter ankomsten, ble gasset i hjel.  

Bakgrunnen for denne brutaliteten er velkjent; Norge var f.o.m. 1940 okkupert av det 

tyske riket, og lå følgende under et tysk styre. Landet ville dermed også måtte følge tyske 

lover og regler med hjemmel i den nazistiske ideologi. For jødenes vedkommende innbefattet 

disse i all enkelhet at de verken hadde rett til statsborgerskap, hus, arbeid eller eiendom – etter 

den berømmelige Wannsee- konferansen som ble holdt den 20. januar 1942 skulle de heller 

ikke ha rett til liv. Norske jøder falt, i likhet med øvrige jøder i det tysk-okkuperte Europa, 

under ”den endelige løsningen på jødeproblemet”, hvilket innebar en systematisk 

tilintetgjørelse gjennom folkemord.  Av hele den samlede gruppen av forviste, norske jøder på 

771 var det 34 mennesker som overlevde nazistenes tilintetgjørelsesleire
6
 (HL-senteret: 

Deportasjonen av de norske jødene. 2011) og som omsider fikk oppleve fredsrusen i 1945.  

 

Konkretisering av minnet 

Det begynner, i skrivende stund, å nærme seg 70 år siden dette dystre kapitlet i norsk historie 

fant sted. Med årene følger ikke bare en fysisk avstand mellom her og nå – fortiden kan lett 

framstå som både abstrakt og utilgjengelig, især i et fremtidsorientert samfunn. Konsekvensen 

                                                        
6
 Merk: tallene varierer 
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er at bildene av de grusomhetene som utspilte seg begynner å falme, og rommet som skaper 

muligheter for gjenkjennelse og identifikasjon blir mindre. Anne Eriksen har i sin bok 

Historie, minne og myte imidlertid påpekt at dersom fortiden forbindes med et spesifikt sted, 

kan det bidra til at historien knyttet til det fysiske rommet konkretiseres og i større grad gjøres 

sansbar og håndgripelig. I den forstand kan fortiden oppfattes som et nå rett og slett fordi den 

knyttes til et her (Eriksen 1999 s. 92).  

Oppføringen av monumenter kan betraktes som en konkret måte å gjøre dette på: som 

regel blir plasseringen, naturlig nok, bestemt ut ifra hvor de faktiske hendelser har funnet sted. 

Gjennom minnesmerket blir det fysiske stedet videre ”kodet” med et innhold som enkelt skal 

kunne leses og forstås av betrakteren. Et eksempel som demonstrerer dette aspektet er 

retterstedet på Akershus festning, der norske patrioter ble henrettet av den tyske 

okkupasjonsmakten under den andre verdenskrig. Et minnesmerke her ble avduket av H M 

Kong Haakon 7. allerede den 8. mai 1949, med en påskrift som det er vanskelig å misforstå: 

”De kjempet, de falt, de gav oss alt.”  

Spaserer man langsmed Oslo havn i dag, like nedenunder de veldige murene til gamle 

Akershus festning, vil man etter hvert også støte på minnesmerket over deportasjonene av de 

norske jødene. Det er ennå relativt nytt; nesten 60 år skulle det ta før selve avdukningen 

kunne finne sted den 25. oktober 2000, ved daværende kulturminister Ellen Horn. En 

konkurranse hadde i forkant blitt utlyst der 63 bidrag kom inn – til slutt var det den engelske 

billedhuggeren Antony Gormley som gikk av med seieren. Briten hadde gjort seg bemerket i 

Norge blant annet gjennom skulpturverket Another place utenfor Stavanger i 1998, som 

bestod av hundre jernmenn spredt omkring på Solastranden. Han hadde således bevist at han 

maktet å gjøre bruk av landskapet på en original og effektiv måte, hvilket også ble gjort ved 

Utstikker 1. Svært enkelt fortoner det seg – kanskje er det også av denne grunn at det er så 

virkningsfullt. Verket består av åtte spisestuestoler i stål, fire i par og fire stående enkeltvis, 

vendt ut mot havet, som oppstilt på en scene. Ifølge kunsthistoriker Henning Mortensen er det 

spisestuens ”hierarki” som visualiseres: gjennom å tilføre armlener til to av stolene har 

Gormley formet en plass til mor og far, som sitter ved hver sin ende av spisebordet, mens 

barna har sin sedvanlige plass i midten (Mortensen: Et speil for virkeligheten). De resterende 

fire stolene står alene, spredt om ytterkantene av komposisjonen – muligens kan disse vitne 

om fjernere slektninger, eller mennesker utenfor det tettere fellesskap (Mortensen: Et speil for 

virkeligheten) som familien representerer.  

 
 Holocaust-minnesmerke på Akershuskaia 
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”Stedet fanger,” har Anne Eriksen skrevet, og mener med dette at historiske steder er fulle av 

minnenes magiske kraft (Eriksen, 1999, s. 97). Hun påpeker at vår egen kroppslige erfaring av 

stedet opphever fjernheten som tidsdimensjonen skaper – konsekvensen er at vi i større grad 

vil være i stand til å adoptere fortiden, nettopp som egne minner. Måten et representativt 

minnesmerke uformes på er derfor svært avgjørende dersom det skal være mulig å formidle et 

identifikasjonsmessig perspektiv. Fremfor å henvende seg til intellektet, henvender det seg da 

heller til det emosjonelle i mennesket. Årsaken kan finnes eksempelvis ved å betrakte 

debatten som utspilte seg under oppføringen av minnemonumentet over Holocaust i Berlin. 

Med bakgrunn i den tyske filosofen Theodor W. Adornos utsagn om at ”å skrive dikt etter 

Holocaust var barbarisk” var spørsmålet var om hvorvidt de grusomhetene som fant sted i 

Auschwitz og andre konsentrasjonsleire overhodet kunne fremstilles i kunsten (Jordheim, 

2006, s. 183). Gormley stilte seg også bak denne tvilen, og mente at en direkte representasjon 

ville være umulig – motivasjonen bak verket på Akershuskaia var derfor heller å skape et sted 

for refleksjon og kontemplativ ro (Mortensen). Det faktum at han døpte området Erindringens 

sted, fremhever da også denne intensjonen. For framfor å fokusere på redslene, eksisterer 

stolene som et figurativt uttrykk for fravær (Mortensen: Et speil for virkeligheten), og den 

stillheten vi kan forestille oss at rådde etter at Donau var reist fra land.    

Det er en påfallende refleksiv korrespondanse mellom et fysisk rom og den historien 

som er knyttet til det. På Akershuskaia forsterkes dette aspektet gjennom måten stolene er 

arrangert på. For framfor å inneha en bestemt oppstilling på rekke og rad står de spredt utover 

det store arealet. Er det slik de ville blitt stående dersom menneskene som satt på dem ble 

tvunget til en hastig og uventet avskjed? Kanskje av statspolitiet som hamret plutselig og 

voldsomt på døren. Vi må regne med at det da i tilfelle ikke ville være naturlig å reise seg, for 

så stille og rolig sette stolene tilbake ved bordet før hele familien lot seg arrestere. Etter all 

sannsynlighet ville de ha blitt stående tilfeldig og flyktig omkring rundt på gulvet, som 

etterlatte tilskuere til det oppbruddet som utspilte seg foran øynene deres.  

Det viktigste grepet som Gormley har gjort bruk av er imidlertid å la stolene være uten 

seter. Virkningen er at de fremstår som hule, tomme skall og vitner om at det her er noe som 

er fundamentalt ødelagt. De som har reist kommer aldri mer tilbake, og ingen i denne verden 

kan ta deres plass – alene står stolene igjen, som fattige symboler på noe som engang var 

(Mortensen: Et speil for virkeligheten). 

 

Å skape et der og da – her og nå 

”Redusert til ren kunnskap er historie død kapital, en tørr viten som knapt angår noen 

(Eriksen, 1999, s. 91), skriver Anne Eriksen. Dersom minnet skal leve, er det altså avhengig 

av at kommende generasjoner tar det til seg, og gjør det til sitt eget. For historien trenger den 

livgivende forbindelsen til erindringen (Eriksen, 1999, s. 91) – de offisielle 

minnemarkeringene spiller her en sentral rolle. Her kan minnet iscenesettes og – innenfor 

rimelighetens grenser – bringes til live, gjennom handlinger og ritualer. Hvordan disse 

markeringene utspiller seg, og hva de inneholder, er imidlertid avhengig av hva de skal 

formidle.       

Ved Akershuskaia er det først og fremst den internasjonale Holocaustdagen den 27. 

januar som markeres, en dag som setter fokus på alle de ulike minoriteter som ble forfulgt 

under krigen. Tilstedet denne dagen hvert år er det derfor først og fremst representanter fra det 

jødiske trossamfunn, fra romfolket, homofile, handikappede, foruten også de politiske 

fangene. Det holdes taler av representanter fra den norske regjering, og det legges ned 

blomster. I tillegg er det dessuten rekke kunstneriske aktører som bidrar blant annet i form av 

sang. Markeringen som fant sted på Holocaustdagen i 2012 skulle imidlertid vise seg å bli litt 

annerledes enn de foregående; denne dagen fikk det jødiske trossamfunn for første gang en 

unnskyldning fra den norske statsministeren for det de ble utsatt for under krigen. Jens 
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Stoltenberg la da også vekt på det ansvaret staten satt inne med for at dette overhodet kunne 

skje i Norge: 

 
”[…] det var nordmenn som arresterte. Det var nordmenn som kjørte bilene. Og det skjedde i Norge. 

[…] Uten å frata nazistene ansvaret, er det tid for å se at politifolk og andre nordmenn deltok i 

arrestasjoner og deportasjoner av jøder. Jeg finner det i dag riktig å uttrykke vår dype beklagelse over at 

dette kunne skje på norsk jord.” (Statsministerens kontor: Jens Stoltenberg: Tale ved minnemarkeringen 

på Holocaustdagen den 27.01.12.)  

 

Ved at statsministeren påpekte dette like ved stedet der Herman Sachnowitz og så mange 

andre ble stående og vente før de kom om bord, ble det skapt en følelsesmessig forsterkning 

til budskapet. Stedet kan oppfattes både som isolert og bortgjemt, og således betraktes som en 

avspeiling av jødenes utsatte posisjon i det norske samfunnet, og i Europa for øvrig. Stolene 

konkretiserer noe som ofte forsvinner i tall og statistikker så overveldende at de beklageligvis 

skygger for alle de familier og enkeltindivider som gjemmer seg bak dem. Slik markerer 

verket også det som kanskje kan betraktes som minnesmerkets viktigste funksjon: å få 

mennesker til å stoppe opp, reflektere og tenke. 

For de aller fleste av de som ble stuet ombord på Donau denne morgenen var 

Akershuskaia og utsikten mot Oslofjorden det aller siste de fikk se og oppleve av Norge. Vi 

som lever i dag kan erfare det samme fysiske rommet, og skue utover det samme havet. Vi 

kan stå på det samme stedet der vi vet at så mange mennesker har stått og ventet; i usikkerhet, 

drevet fra sine hjem, uten anelse om hva som skulle vente dem videre. Gormley ønsket med 

sine stoler å inspirere, og skape et rom for ettertanken – for at verkets intensjon skal oppfylles 

må imidlertid mennesket selv være aktive deltakere i dette rommet.  

 

Camilla Christensen 

 

*** 

 

Takk til Ewa Mork og Kari Amdam ved Holocaust-senteret, Carole Skauge ved Norges 

Hjemmefrontsmuseum og til Mats Tangestuen ved Jødisk Museum for kunnskap og 

assistanse.  

 
I 2012 ble det for første gang i regi av HL-senteret og Jødisk museum arrangert en seremoni 

på Erindringens plass den 26. november. Til stedet var kulturminister Hadia Tajik, ordfører 

Fabian Stang, biskop Ole Christian Kvarme, foruten også forstanderen i det mosaiske 

trossamfunn og kantoren i synagogen. Gjennom norske medier valgte også politidirektør Odd 

Reidar Humlegård for første gang å komme med en offisiell beklagelse på vegne av norsk 

politi og de som hadde befatning med arrestasjon og deportasjon av norske jøder til 

konsentrasjonsleirene. 

 

Samme dag ble også en ny utstilling innviet på Jødisk Museum. Den bærer navnet ”Husk oss 

til livet – jødiske skjebner 1940-1945”, og ble åpnet nøyaktig klokken 14:55 – på slaget 70 år 

siden Donau stevnet ut fra Oslo havn. 
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MIDDELALDERPARKEN SOM KOLLEKTIV ERINDRING 
 

Området vi i dag kjenner som Middelalderparken var på starten av 1000-tallet det stedet 

hvor Oslo by først tok form. Her lå Oslo by og Norges administrative sentrum fram til den 

store bybrannen i 1624. Etter brannen bestemte Kong Christian IV at Oslo skulle flyttes til 

området ved Akershus Festning. Ved ruinene av denne gamle middelalderbyen er det i dag 

anlagt en park, og det er ruinene samt den omkringliggende parken denne artikkelen 

undersøker. På de følgende sidene skal jeg utforske og problematisere dette ved hjelp av 

utvalgte teoretiske perspektiver på minnested og kollektiv erindring. I tillegg skal jeg 

diskutere den offentlige forvaltningens rolle i skapelsen av erindringen knyttet til 

Middelalderparken. 

 

 
Middelalderparken sett fra vannspeilet, med ruinen av Mariakirken i forgrunnen. Foto: Trude H. Olsen, 

Bymiljøetaten7 

 

Middelalderparken  

Middelalderparken er en del av Gamlebyen, et område i bydel Gamle Oslo, øst i Oslo indre 

by. Den delen av Middelalderparken jeg i hovedsak skal omtale er det området som omfatter 

ruinene av Kongsgården og Mariakirken. Både Kongsgården og Mariakirken anslås først å ha 

vært bygget av kong Harald Hardråde på 1000-tallet, men de restene vi kan se i dag av 

Kongsgården stammer fra ombygginger gjort på midten av 1200-tallet. Restene av 

Mariakirken anslås fra å være fra en ombygging på starten av 1300-tallet (Tvedt 2010:311, 

354). Clemenskirken, bygget en gang tidlig på 1100-tallet, regnes også som en del av arealet 

til Middelalderparken (Tvedt 2010:129), men vil ikke være tema for denne artikkelen. 

                                                        
7
 Oslo Kommune, Bymiljøetaten 
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Fra slutten av 1800-tallet var Gamlebyen senter for en storstilt jernbaneutbygging og 

fokuset på samferdsel preget bydelen fram mot 1980-tallet. Bydelen var derfor blitt preget av 

mye gjennomgangstrafikk og dårlig bomiljø. I 1994 ble derfor det statlig-kommunale 

prosjektet Miljøbyen Gamle Oslo opprettet for blant annet å ”synliggjøre de verdier som lå i 

kulturminnene” (Tvedt 2010:364). Dette førte til at mye av den trafikken som hadde preget 

området ble sanert. Ekebergtunnelen ble åpnet i 1995 og dermed ble trykket på 

gjennomgangstrafikken minsket, i tillegg til at ruinene av Clemenskirken ble frigitt fra 

Loengbrua (Tvedt 2010:129, 194). Jernbanesporene som bokstavelig talt hadde omringet 

ruinene av Mariakirken og Kongsgården, ble delvis fjernet for å frigjøre arealer til å opprette 

en park. Dette la grunnen for at middelalderruinene i området kunne tas vare på og gjøres 

tilgjengelige på en bedre måte enn hva som hadde blitt gjort tidligere. Dette var opptakten til 

opprettelsen av Middelalderparken i år 2000 (Tvedt 2010:194). For å understreke det 

historiske miljøet i Middelalderparken ble det, i tillegg til det passende navnevalget, anlagt et 

kunstig vannspeil som skulle illustrere hvor strandlinjen gikk i Oslo i middelalderen
8
.  

Arbeidet for å få opprettet Middelalderparken kan i stor grad knyttes til det arbeidet 

som ble gjort i tilknytning til prosjektet Miljøbyen Gamle Oslo. I tillegg var 

interesseforeningen Middelalder-Oslo
9
 en viktig pressgruppe som jobbet med å sikre at 

byutviklingen i Gamlebyen skulle skje på middelalderhistoriens premisser, altså at det var det 

historiske i området som skulle legge føringer for utviklingen av området. Senere i artikkelen 

vil jeg se nærmere på Middelalder-Oslos rolle i skapelsen av den kollektiver erindringen 

knyttet til Oslos middelalderhistorie. 

 

Kollektiv erindring, minne og ruiner  

Begrepet kollektiv erindring kan sees som en samlebetegnelse for ulike fagdisipliners 

interesse for hvordan fortiden former tanker om nåtiden. Historiker Anette Warring diskuterer 

dette begrepets muligheter og begrensninger i sin artikkel ”Kollektiv erindring – et brugbart 

begreb?” (Warring 1996:207). Hun definerer erindring blant annet som ”en komplicert 

sammenvævning af biografi og historieformidling, der er forskel på selvoplevet erindring og 

formidlet erindring, og erindring kan rumme vidt forskellige betydninger og fortolkninger” 

(Warring 1996:208). Hun understreker at begrepet rommer flere mulige problematiseringer: 

Er kollektiv erindring basert på noe fortidig eller er det en måte mennesker fortolker fortiden 

på? Selve begrepet kan dermed romme flere forskjellige tolkninger – dette springer ut av 

kollektiv erindring som analytisk begrep stammer fra ulike forskningstradisjoner – hver og én 

med sin egen begrepsbruk (Warring 1996:208-209). 

 Idéhistoriker Magnus Rodell omtaler kollektiv erindring med vekt på det 

omskiftelige :  

 
I den mångadisciplinära forskningen kring minne och minnesproduktion inskärps att minnet aldrig kan 

förstås som något konstant, utan att det ständigt förändras och omförhandlas och att det sålunda bör 

studeras i spesifika historiska sammanhang (Rodell 2005:11).  

 

Kollektiv erindring er dermed både et tverrfaglig forskningsfelt samt en måte å undersøke 

hvordan sammenflettingen av minne og historie foregår i samfunnet. I denne artikkelen 

forstås kollektiv erindring som minner vi deler i samfunnet (Eriksen 1999:7), og i dette 

                                                        
8
 http://no.wikipedia.org/wiki/Middelalderparken Lest 31.05.12 

9
 Inntil nylig het foreningen Interesseforeningen Oslo Middelalder (IOM), men de skiftet navn til 

interesseforeningen Middelalder-Oslo våren 2012. Navneendringen er i skrivende stund ikke fullstendig 

gjennomført på foreningens hjemmesider. http://middelalder.no/component/content/article/124-nytt-navn-og-

logo-for-foreningen Lest 30.05.12. 
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tilfellet vil minnet dreie seg om en delt historie knyttet til Oslo og Norge. Blant annet vil 

fokuset i teksten være på hvordan forbindelsen mellom historie og minne foregår. 

Kulturhistoriker Anne Eriksen understreker at ”historiske steder”, som man kan forstå 

Middelalderparken som, kan være:  

 
[…] ganske stramt regissert, forholdene er lagt til rette for at forvandlingen fra historie til minne 

virkelig skal skje, og at den skal skje på den rette måten: Opplevelsen skal ha i seg det riktige 

budskapet. Stedet blir ’kodet’ med en mening som skal kunne avleses av dem som kommer dit. Den 

aller vanligste måten å gjøre dette på er å sette opp et monument eller annet minnesmerke som bidrar 

kraftig til å forsterke stedliggjøringen […] (Eriksen 1999:94-95). 

 

I tilfellet med Middelalderparken var det ikke nødvendig å ”sette opp et monument eller annet 

minnesmerke” (Eriksen 1999:94-95). Ruinene lå allerede der, men for at ruinene skulle kunne 

gi den riktige fortellingen var det nødvendig å anlegge en park rundt ruinene. Denne 

stedliggjøringen mener Eriksen er viktig for at historie kan forvandles til minne: ”Ved 

opplevelsen av å være på ’historisk grunn’ kan man personlig sanse fortiden” (Eriksen 

1999:92). Historien løftes dermed ut av det temporale og inn i rommet, og historien kan 

dermed oppleves som en nærmest umiddelbar erfaring, her og nå (Eriksen 1999:92).  

 Ruiner er fysiske manifestasjoner av fortiden i nåtiden, og ruinene i 

Middelalderparken er derfor etter kulturminneloven definert som kulturminner
10

. Med denne 

definisjonen ligger det et premiss om at ruinene er noe spesielt, det er ikke bare gamle steiner, 

det er noe samfunnet i samtiden ønsker å minnes. I møte med kulturminnene blir historien 

konkretisert og materialisert, og blir et ”middel til en følelsesmessig innlevelse i fortiden” 

(Eriksen 1999:119-120).  

 

Forholdet mellom minne og historie i skapelsen av kollektiv erindring 

Kulturhistoriker Arne Lie Christensen setter, i sin bok Kunsten å bevare (2011), 

modernismens framvekst i sammenheng med interessen for å ta vare på levninger fra fortiden 

(Christensen 2011:16, 19). Dette utgangspunktet kan settes i sammenheng med den franske 

historikeren Pierre Noras beskrivelse av ”Lieux de mémoire”. Nora tar utgangspunkt i et 

påstått brudd mellom det tradisjonelle og det moderne samfunnet når han forklarer hvordan 

”lieux de mémoire” eller minnesteder kan forstås: ”We speak so much of memory because 

there is so little of it left” (Nora 1989:7). Nora hevder at dette skyldes et ubotelig brudd 

mellom det førindustrielle og det moderne samfunnet, som har ført til endringer for minnets 

plass i samfunnet og for hvordan mennesker forholder seg til fortiden (Nora 1989:7). En 

lignende forståelse finner vi i David Lowenthals bok The Past is a Foreign Country, hvor han 

skriver at  

 
However faithfully we preserve, however authentically we restore, however deeply we immerse 

ourselves in bygone times, life back then was based on ways of being and believing incommensurable 

with our own (Lowenthal 1986:xvi).  

 

Lowenthal stiller seg dermed i tilsvarende posisjon som Nora ved at han mener at det finnes et 

klart skille mellom fortid og nåtid, og historie og minne. 

Minnesteder oppstår, i følge Nora, i rommet mellom fortiden og nåtiden, og er steder 

som finnes i nåtiden, men som får oss til å tenke på fortiden. Nora skiller mellom historie og 

minne, som to separate måter å forholde seg til fortiden på. Mens historie er representasjonen 

eller rekonstruksjon av det som er forbi, er minnet organisk, ”memory is life borne by living 

societies” (Nora 1989:7-8). Historie, skriver Nora, har tatt over minnets funksjon i samfunnet, 
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og behovet for minnesteder oppstår i kjølvannet av dette: ”If we were able to live within 

memory, we would not have needed to consecrate lieux de mémoire in its name” (Nora 

1989:8). Som Christensen påpeker ser det moderne mennesket framover, samtidig som det har 

et nostalgisk blikk tilbake i tiden. Dette kan sees på som en parallell til Noras beskrivelse av 

historiens overtagelse av minnets posisjon og det påfølgende behovet for å skape minnesteder. 

Historiker Anna Green omtaler dette som ”the memory boom” – et kulturelt paradoks som går 

ut på at samtidig som det moderne samfunnet endrer seg i forrykende fart, gjør menneskene i 

det samme samfunnet alt for å holde fast i det som har vært (Green 2008:102). Green viser til 

Noras omtale av dette fenomenet som ”cultural melancholia” (Green 2008:102). Enten man 

foretrekker Christensens nostalgi eller Noras melankoli, vitner dette om en forståelse som går 

ut på at noe har gått tapt i det moderne samfunnet.  

 

”Lieux de mémoire” 
Middelalderparken i Oslo kan forstås som et ”lieux de mémoire” – et minnested hvor fortid og 

nåtid møtes og hvor erindringen tillates å komme til syne, men som også formes. Det er verdt 

å merke seg det faktum at middelalderen strengt tatt ikke kan erindres av mennesker i dag, 

banalt sagt fordi det er ingen som lever i dag som har opplevd middelalderen. Men i en grønn 

lunge i Oslo ligger det flere ruiner fra en tid ingen kan huske, og det materielle her er med på 

å gi oss et inntrykk av at vi kan huske. Ved hjelp av historiefaget så kan denne ruinens 

materialitet fortelle oss mye, både om selve ruinens historie, men også om hvordan vår 

historieforståelse er med på å forme fysiske levninger fra fortiden.  

Den franske sosiologen Maurice Halbwachs mente at forutsetningen for ”at noget 

kunne fæstne sig i erindringen”, var at en person, hendelse eller noe materielt lå til grunn 

(Warring 1996:218). Spesielt mente han at det var det geografiske stedet som dannet 

utgangspunktet for minnesteder. Mens det materielle ved minnestedet er likt for alle, mener 

Halbwachs at den kollektive erindringen er forskjellig mellom ulike grupper (Warring 

1996:219). Dette kan appliseres på Mariakirkeruinen. Det at ruinen finnes er ikke nok til at 

den er utgangspunkt for kollektiv erindring.  

I Middelalderparken i Oslo er det lagt til rette for at vi skal minnes Oslos 

middelalderhistorie. Mens Middelalderparken ble opprettet i år 2000, lå ruinene av 

Mariakirken og Kongsgården der hele tiden. De var til stede, men var ikke tilgjengelig, 

hverken rent fysisk eller i den kollektive bevisstheten. Mariakirkeruinene lå gjemt og 

omkranset av jernbanelinjer. Det var omtrent fysisk umulig å komme seg til ruinene. Men 

dette endret seg, etter iherdig aksjonsvirksomhet fra Miljøbyen Gamle Oslo og 

interesseforeningen Middelalder-Oslo. En vesentlig forutsetning for den kollektive 

erindringen rundt middelalderhistorien til Oslo, var altså at ruinene aktivt ble tatt fram og at 

miljøet ble tilrettelagt for besøk og formidling. Parken var ikke et sted for kollektiv erindring 

– Oslos og nasjonens erindring – med mindre ruinene faktisk lå framme i lyset. De måtte være 

synlige og bli en del av større kontekst for at de skulle ha betydning for den kollektive 

erindringen. 

Som Nora etter ham, skiller Halbwachs mellom historie og erindring. I følge Warring, 

så han på ”erindring og historie som en dikotomisk modstilling” (Warring 1996:220) og at 

erindringen burde ha forrang ovenfor historieskrivingen. Denne strenge dikotomien har senere 

blitt kritisert av blant andre historiker Peter Burke for å framstille historieskrivingen som mer 

objektiv enn den reelt er (Warring 1996:221). Likevel kan man si at skillet mellom historie og 

erindring har en viss nytte ettersom erindring, som begrep, tar inn over seg i større grad de 

historieforstående bidragene utenfor det akademiske historiefaget. Dessuten, som jeg vil vise, 

kan historiefaget være en forutsetning for kollektiv erindring.  

Selv om jeg hevder at det ikke fantes en kollektiv erindring knyttet til ruinene i den 

nåværende Middelalderparken, var utgangspunktet for at de ble hentet fram, at arkeologer og 
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representanter for kulturminneforvaltningen, med kjennskap og kunnskap om disse historiske 

monumentene, deltok i prosessene med å synliggjøre ruinene. Dette er et eksempel på at 

Noras og Halbwachs dikotomiske skille mellom historie og erindring ikke er så svarthvitt som 

de framstiller det. Som historiker Yael Zerubavel formulerer det: "Collective memory […] is 

not an entirely fluid form of knowledge, nor is it totally detached from historical memory [...] 

their relationships are underlined by conflict as well as interdependence" (Zerubavel 

1994:73). I Middelalderparkens sammenheng er det en klar forbindelse mellom historiefaglig 

kunnskap og den interessen som kom av at ruinene ble brakt fram.  

  

Offentlig forvaltning og den sosiale minneproduksjonen 

Den historiefaglige kunnskapen er en del av de institusjonelle aktørene bak 

Middelalderparkens opprettelse, spesielt den offentlige forvaltningen. I denne sammenheng er 

det disse aktørene som representerer den offentlige forvaltningen: Oslo kommune har det 

overordnede ansvaret for Middelalderparken, men forvaltningen av ruinene skjer i samarbeid 

med Riksantikvaren og Byantikvaren
11

. I tillegg har Oslo kommune et eget 

”middelalderkontor”: Middelalderbyen Oslo – Ladegården. Dette kontoret er en del av 

Kulturetaten i Oslo kommune og har ansvar for formidlingen av Oslos middelalderhistorie. 

Middelalderbyen Oslo – Ladegården fungerer som et museum gjennom det formidlings- og 

vedlikeholdsansvaret de har for selve huset (Oslo Ladegård) og middelalderruinene huset er 

bygd oppå
12

. Prosjektet Miljøbyen Gamle Oslo kan også sies å være en del av det offentlige 

feltet. Disse aktørene er en del av det Eriksen refererer til som ”historie-apparatet”, det vil si 

de som er samfunnets ”autoriserte leverandører og forvaltere av historie”, det gjelder med 

andre ord offentlige aktører med en klart definert makt og legitimitet (Eriksen 1999:14). Å 

skape kollektiv erindring i et samfunn kan sees på som et samspill mellom den offentlige 

forvaltningen av kulturminner og det folkelige engasjementet for historie, det man, i følge 

Eriksen, kan kalle den sosiale minneproduksjonen. Begrepet betegner alle de ulike aspektene 

ved samfunnets fortidsforståelse, spesielt hvordan denne forståelsen dannes. Eriksen bygger 

på forskningsfeltet ”Popular memory” som hadde som mål å undersøke hvordan ulike 

fortidsforståelser blir dannet i samfunnet. Dette betegnes av Eriksen som en ”kollektiv 

produksjon” hvor alle bidrar. Alle er i denne sammenheng både ”historie-apparatet”, samt det 

mer private segmentet hvor folks egne oppfatninger og forståelser av historie kommer til 

uttrykk (Eriksen 1999:14). 

Som jeg har vært inne på ble ikke utviklingen av Middelalderparken bare styrt av en 

prosess som gikk ovenfra og ned mellom de ulike aktørene. I dette tilfellet var det 

interesseforeningen Middelalder-Oslo som arbeidet for en utvikling i Gamlebyen som hadde 

fokus på middelalderen. De skriver selv at foreningens formål blant annet er å ”realisere Oslo 

Middelalderby, påvirke den politiske beslutningsprosessen og virke for at Oslos genuine 

middelalderarv i all planlegging og politisk prioritering fremstår maksimalt synlig og 

tilgjengelig”
13

. Denne foreningen passer ikke inn i den offentlige sfæren, men hører heller 

ikke fullstendig til den private sfæren, men likevel er det mulig å si at de er en del av 

”historie-apparatet” i og med at de blant annet bidrar med formidling av middelalderhistorie. 

Dette er med på å vise kompleksiteten i det Eriksen omtaler som den sosiale 

minneproduksjonen.  

Jeg vil også påstå at interesseforeningen Middelalder-Oslo og de øvrige aktørene i 

tilknytning til utviklingen av Middelalderparken kan dele mange mål for den 
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historieproduksjonen de bedriver. Til felles har de at de ønsker å ta vare på fortidens 

levninger, formidle historie og skape interesse og begeistring for dette. Men i tillegg finnes 

det helt klart motsetninger mellom de ulike aktørene. Middelalder-Oslo er en forening som er 

fullstendig uavhengig politisk styrte prosesser, er rent idealistisk og behøver derfor kun å 

forholde seg til de mål styret i foreningen fastsetter. I og med at de står utenfor det offentlige 

feltet kan de fritt, innenfor rammene av sin egen organisasjon, legge press på og påvirke 

politiske beslutningsprosesser etter beste evne. Til gjengjeld mangler foreningen den makten 

og økonomien som kreves for at endringer skal kunne skje. De er fullstendig avhengige av å 

bli hørt av det offentlige feltet for å kunne bidra til faktiske, materielle endringer, slik som de 

gjorde i tilfellet med Middelalderparken. Det de ikke er avhengige av det offentlige feltet for å 

gjøre, er å formidle historie og skape interesse, noe de forsøker å gjøre gjennom et tilbud av 

foredrag og andre arrangementer
14

. Ofte er det snakk om en levendegjøring av historien, med 

arrangementer hvor de kler seg ut i middelalderkostymer og spiller middelaldermusikk. Et 

annet eksempel på denne typen levendegjøring av historien foregår på den årlige 

Middelalderfestivalen som holdes i Middelalderparken
15

.  

Middelalderbyen Oslo – Ladegården er som nevnt en kommunal seksjon under 

Kulturetaten, og er en del av det offentlige feltet. De samarbeider med Middelalder-Oslo og 

andre foreninger, som for eksempel Gamlebyen historielag, i det vi kan kalle 

minneproduksjonen i Gamlebyen. Forskjellene her består i at Middelalderbyen Oslo – 

Ladegården er de ”autoriserte” formidlerne av Oslos middelalderhistorie, de har økonomiske 

ressurser og som følge av dette en naturlig legitimitet i samfunnet. Likevel kan det være at de 

ansatte i denne seksjonen kan føle vel så mye maktesløshet ovenfor planleggerne og de som 

sitter med beslutningsmakten på grunn av det hierarkiske systemet denne samfunnsstrukturen 

er bygd opp på. Å avklare maktforhold og hierarkiske strukturer har vært viktig for 

forskningsfeltet ”popular memory” (Eriksen 1999:14). 

Riksantikvaren som et synlig organ mener jeg derfor er svært viktig i skapelsen av den 

kollektive erindringen. Det interessante med Middelalderparken er at det i følge 

Riksantikvaren er et at de viktigste nasjonale minnesteder i Norge
16

. Som Eriksen påpeker har 

historien vært med på å skape og vedlikeholde en nasjonal kollektiv erindring (Eriksen 

1999:157). Men sånn situasjonen var i Gamlebyen før Middelalderparken ble åpnet var det 

ingenting som tydet på at disse kulturminnene var så viktige som Riksantikvaren hevder, der 

de lå inneklemt i trafikkmaskinen. Ruinenes omgivelser kan ha bidratt til at disse 

kulturminnene nettopp ikke ble sett på som viktige, eller som en del av vår kollektive 

erindring. Det skjedde et kraftig skille i dette under tusenårsmarkering av Oslo som by i år 

2000, da Middelalderparken åpnet som nettopp en markering av Oslo bys jubileum. Dette var 

med på å løfte ruinene og middelalderhistorien opp til å bli en del av den kollektive 

erindringen rundt byhistorien.  

På den andre siden er bruken av parken i dag mangefasettert. Parken brukes ikke bare i 

forbindelse med formidling av historien, men den er også åstedet for Øyafestivalen. Og i det 

daglige brukes parken hyppig som rekreasjonsområde. En liten vandring i Middelalderparken 

på en fin dag vil raskt konstantere at toppløssoling, bålbrenning og fotballspilling er noen av 

mange aktiviteter folk bedriver i parken, og som ofte fører til at mye forsøpling og 

ødeleggelser av ruinene. Det blir derfor nærliggende å spørre seg om denne typen aktiviteter 

samsvarer med Riksantikvarens store ord om Oslos middelalderruiner sin relevans for den 

kollektive erindringen til nasjonen Norge. Hans brennende tale for den nasjonalt viktige 
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historien i Gamlebyen bidro til å skape blest om og interesse for Oslos middelalderhistorie, 

men det spørs, i dette tilfellet, om Riksantikvarens ord og utspill er nok til å skape en større 

kollektiv erindring knyttet til dette området når bruken og vedlikeholdet ikke etterfølger 

ordbruken.  

Manglende vedlikehold og forsøpling bidrar ikke til at folk tenker at ”disse ruinene er 

viktig del av min og min nasjons historie”. Dette kan tyde på at både Riksantikvaren og Oslo 

kommune som representanter for den offentlige forvaltningen og museene kunne, i større grad 

kunne fremhevet den kollektive erindringen forbundet med dette området, men at parken skal 

være til rekreasjon for befolkningen kan være et vel så viktig poeng fra forvaltningens side. 

Dette viser at virkemidlene offentlig forvaltning besitter, ikke nødvendigvis er tilstrekkelig for 

å skape kollektiv erindring (Nora 1989:14).  

Det offentliges virkemidler i kollektiv erindring har sine begrensninger når det gjelder 

det å få erindringen til å leve i menneskers bevissthet. Dette er et poeng flere av feltets 

teoretikere er inne på, blant annet når Nora nevner arkivene som eksempel på historie, heller 

enn minne. Nora knytter opprettelsen av institusjoner som forvalter historien eller minnet til 

bruddet mellom fortid og nåtid. ”These lieux the mémoire are fundamentally remains, the 

ultimate embodiments of a memorial consciousness that has barely survived in a historical age 

that calls out for memory because it has abandoned it” (Nora 1989:12). Den moderne verden 

og den moderne staten sees på av Nora som et hinder mer enn enn forløser for kollektiv 

erindring: “Lieux de mémoire originate the sense that there is no spontaneous memory, that 

we must deliberately create archives, maintain anniversaries, organize celebrations, 

pronounce eulogies, and notarize bills because such activities no longer occur naturally” 

(Nora 1989:12).  

Minne i Noras definisjon er noe organisk, en taus kunnskap som sitter i kroppen, 

nedarvet gjennom generasjoner (Nora 1989:13). Dette skarpe skillet mellom det organiske og 

kroppslige minnet og den kalde, rasjonelle historien, ser bort i fra at en flytende flertydighet 

som man også finner i det offentlige. Noen av medlemmene i Middelalder-Oslo var i 

utgangspunktet representanter for en betydningsfull samfunnsinstitusjon, universitetet, men 

det var på bakgrunn av deres interesse for middelalderen at de virket gjennom 

interesseforeningen. Det er derfor mulig å si at Nora ser seg blind på den offentlige 

forvaltningen som abstrakt aktør. Man kan, som Zerubavel, si at “even today, poets and 

writers, journalists and teachers may have more decisive roles than historians in shaping 

popular images of the past” (Zerubavel 1994:73). 

 

Avslutning 

Ruinene i Middelalderparken har blitt hentet fram igjen – og har blitt omgjort fra å være 

bortgjemt og utilgjengelige, mellom motorveier og jernbanelinjer, til å bli et minnested for 

Oslos middelalderhistorie. Som Eriksen påpeker: ”Historien kan bare fylle sin oppgave i 

samfunnet dersom den angår noen. Den må forandres til minner, til egen erfaring og egen 

refleksjon” (Eriksen 1999:161). Ved at institusjonene som forvalter historien i vårt samfunn 

formidler og tilrettelegger for historien, så gir det rom for minnet og for den kollektive 

erindringen. Men som jeg har vist gjennom mitt case om Middelalderparken er dette bidraget 

mer komplekst enn som så. Gjennom samspillet i ”historieapparatet” skjer det en utvikling av 

den kollektive erindringen ved at ulike museer, forvaltningsorganer og frivillige foreninger 

både jobber selvstendig og påvirker hverandre. Derfor er det mulig å påstå at bidraget til 

skapelsen av kollektiv erindring i tilknytning til Middelalderparken i Oslo kan forstås som et 

samspill mellom museer, offentlig forvaltning og andre representanter for ”historieapparatet” 

enn det offentlige.  

 Nora og flere av de sentrale teoretikerne innenfor kollektiv erindringsfeltet (for 

eksempel Halbwachs) presenterer et skarpt skille mellom minne og historie, og knytter 
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førstnevnte gjerne til det folkelige og det sistnevnte til det statlige og offentlige. Man kan si at 

denne måten å stille opp motsetninger på til en viss grad er faglig utdatert. Som Zerubavel 

skriver har forskere innenfor kollektiv erindring “shifted their attention from the historian's 

traditional preoccupation with the reconstruction of the past to explorations of how the past is 

actually remembered and understood by members of a certain group” (Zerubavel 1994:72). På 

samme måten som at bruk og det faktiske minnet har blitt mer aktuelt, har også forståelsen av 

aktørmangfoldet økt. Det offentlige er ikke alene på den ene siden og det folkelige på den 

andre. Anna Green introduserer begreper som ”memory maker” og ”memory consumer” 

(Green 2008:113-116). Disse viser til hvordan man nå ser for seg flere aktører med flere 

motivasjoner og funksjoner enn det før skarpt oppdelte skillet. Begrepet "memory maker" er 

dessuten et begrep som brukes både om institusjoner og enkeltpersoner. Jeg mener derfor, 

gjennom mitt case, at både det offentlige og enkeltmennesker kan bidra både positivt og 

negativt til etableringen av kollektiv erindring, men at den offentlige forvaltningen også helt 

klart har spilt en viktig, om ikke diskutabel, rolle i dette. Mangfoldet i bidragene til skapelsen 

av kollektiv erindring kan dermed forstås som ”et kor med mange stemmer” (Eriksen 

1999:14). 

 

Camilla Plocinski Nilsen 

 



 
 

31 
 

Litteratur 
Christensen, A. L. 2011, Kunsten å bevare. Om kulturminnevern og fortidsinteresse i Norge,  

 Pax forlag, Oslo. 

Connerton, P. 2010, How Societies Remember, Cambridge University Press, Cambridge. 

Eriksen, A. 1999, Historie, minne og myte, Pax forlag, Oslo. 

Green, A. 2008, Cultural History, Palgrave Macmillan, Basingstoke. 

Lowenthal, D. 1986, The Past is a Foreign Country, Cambridge University Press, Cambridge. 

Nora, P. 1989, ”Between Memory and History: Les Lieux de Mémoire”, i Representations, 26  

 (Spring 1989), s. 7-24. 

Rodell, M. 2005, Det brutna svärdet. Minne, monument och unionsupplösning, Karlstad  

 University Press, Karlstad. 

Tvedt, K. A. (red.) 2010, Oslo byleksikon, Kunnskapsforlaget, Oslo. 

Warring, A. 1996, “Kollektiv erindring – et brugbart begreb?”, i Jensen, B.E. et al  

 (red), Erindringens og glemselens politik, Roskilde universitetsforlag, s.205–234. 

Zerubavel, Y. 1994, "The Death of Memory and the Memory of Death: Masada and the  

 Holocaust as Historical Metaphors", Representations, 45 (Winter, 1994), s. 72-100. 

 

Internett 

“Hva er IOM?” 30.05.12 
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HEKSEPROSESSENE I VARDØ – FORTIDSFENOMEN, 

ELLER SAMTIDSAKTUELT? 
 

Et monument over 91 trolldomsdømte i Finnmark på 1600-tallet sto ferdig våren 2011; 

Steilneset minnested. I forbindelse med åpningen ble det gitt ut en artikkelsamling. Her er 

det flere steder lagt vekt på hvordan hekseprosessene kan ha en aktualitet i dagens 

samfunn, hovedsakelig i artiklene av konservator Anne Karin Jortveit, ”Et sted for aldri å 

glemme”, kunstner Svein Rønnings ”The damned, the posessed and the beloved” og 

religionshistoriker Jeanette Skys ”Før bålet”. Det er blant annet knyttet til regimer som 

undertrykker selvstendighet og annerledeshet, overgrep mot kvinner og andre sosiale 

grupper, og hekseanklager og drap av eldre kvinner blant annet i Mosambik. Jeg vil vise 

hvordan denne aktualiteten uttrykkes gjennom selve monumentet og de tilhørende 

artiklene, noe som kan være tankevekkende, men også problematisk. 

  

Hvilken historie skal fortelles? Dette kan kanskje variere mellom de forskjellige bidragsyterne 

til prosjektet. De kan ha hatt forskjellig agenda, allikevel er det mulig at alle føler de har 

oppnådd sitt mål med prosjektet, fordi det kan leses på forskjellige måter. I en representasjon 

av historie vil det alltid være enkelte elementer som legges mer vekt på enn andre, og dette 

fører til en utvelgelsesprosess og innramming av den (eller de) historien(e) man ønsker å få 

frem. Dette kaller historiker Alun Munslow (2007) for story space. Det er ikke tvil om at 

kunstnerne har fått frem en tvetydighet ved å bruke symboler som kan leses på forskjellige 

måter. Semiotikeren Marcel Danesi (2007) understreker hvordan tegn og metaforer brukes for 

å forstå verden rundt oss, men tegnene/symbolene må inngå i et system av kulturelle koder 

som målgruppen må kjenne til. Hvilket story space settes monumentet inn i ved hjelp av 

artikler og materielle symboler, og hvorfor?  

 Jeg vil begynne med å gi en kort presentasjon av monumentet basert på beskrivelser i 

Steilneset minnested, med vekt på noen av symbolene og virkemidlene som er trukket frem 

her. Sentrale aktører rundt monumentet kan sies å ha hatt stor betydning for hvordan det er 

fremstilt, altså hvilken historie som fortelles, hva det kan knyttes til og målgruppe for 

formidlingen. Jeg vil hovedsakelig konsentrere meg om symbolene i den fransk-amerikanske 

kunstneren Louise Bourgeois’ installasjon med en brennende stol, og sju store speil rundt. 

 

Monumentet  

Vardø kommune tok i år 2000 initiativ til å reise et minnesmerke over trolldomsprosessene i 

Finnmark og de 91 som ble henrettet mellom 1600 og 1692. Komiteen for prosjektet hadde 

representanter fra Vardø kommune, Finnmark fylkeskommune, Varanger museum og Statens 

vegvesen. Monumentet er satt sammen av to installasjoner, den ene av billedkunstneren 

Louise Bourgeois og den andre av arkitekt Peter Zumthor. Den ene delen (av Peter Zumthor) 

er en lang tunell i seilduk som er festet i en luftig trekonstruksjon. Inne i denne tunellen, som 

har sorte vegger er 91 små vinduer som hver kaster lys over en tekst fra rettsprotokollene om 

hekseprosessene. Hver tekst forteller om en av de henrettede og hva de var anklaget for. Den 

andre delen (av Louise Bourgeois) er en kvadratisk bygning med mørke glassvegger og tak av 

stål
17

. Kunstverket har tittelen The damned, the posessed and the beloved. Besøkende går først 

gjennom en korridorlignende passasje og rundt et hjørne før de kommer til kunstverket. Midt i 

rommet står en stol med en beskyttende betongform rundt, og opp fra stolen kommer en 

gassflamme. Rundt på alle sider av stolen står sju store ovale speil plassert på lange stolper. 

Dette kan gi en rekke forskjellige assosiasjoner. Flammen i midten kan symbolisere de 

                                                        
17

 Selve bygningen som omringer Bourgeois installasjon er tegnet av Peter Zumthor 
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trolldomsdømte, med de store mektige speilene rundt, som forsterker følelsen av møte med en 

overmakt. Men speilenes funksjon gjør også at tolkningene kan bli snudd på hodet
18

. 

 

 

Fotograf: Bjarne Riesto, www.riesto.no    hentet fra www.nasjonaleturistveger.no  Bildet viser Louise 

Bourgouis’ installasjon med den brennende stolen, og i bakgrunnen ser vi Peter Zumthors seilduktunnell som 

inneholder tekster fra rettsprotokollene.  

Steilneset er en del av en satsning Statens vegvesen har fått i oppdrag fra regjeringen; 

å utvikle Nasjonale turistveier. ”Målet med satsinga er å styrka næringslivet og busetjinga i 

distrikta, gjennom ein turistattraksjon som skal vekka både nasjonal og internasjonal interesse. 

Vegfarande turistar skal inspirerast til å nytta Noreg som sitt feriemål” skriver Jan Andresen i 

innledningen til artikkelsamlingen (2011:7). De nasjonale turistveiene skal altså gjøre stedene 

mer attraktive både lokalt og internasjonalt, derfor må måten det er utført på appellere både til 

de lokale og besøkende utenifra. Det må representere lokalhistorie, men samtidig tydelig 

plasseres i en verdenshistorie. Den lokale historien blir presentert mye i kraft av stedet i seg 

selv. Som Dronning Sonja uttalte i sin åpningstale 23. Juni 2011: ”De var ofre for samfunnets 

intoleranse og fordommer - og de ble henrettet her i Vardø, omtrent hvor vi står i dag”
19

. 

Både stedet i seg selv og presentasjonen av hver enkelt av de henrettede i tunellen bidrar til 

den lokale relevansen. Det at to så internasjonalt profilerte skikkelser som Bourgeois og 

Zumthor ble valgt ut for å utforme monumentet kan være et grep for å øke den internasjonale 

interessen. Det kan tenkes at stedet ikke hadde fått den samme bredden i relevans hvis det var 

utført av en lokal kunstner.  

                                                        
18

 Beskrivelser hentet fra artikkelsamlingen Steilneset minnested, utgitt 2011 
19

Dronning Sonja, åpningstale for Steilneset minnested. 2011: 

http://www.kongehuset.no/c2694/tale/vis.html?tid=92475 (min kursivering) 

http://www.riesto.no/
http://www.nasjonaleturistveger.no/
http://www.kongehuset.no/c2694/tale/vis.html?tid=92475
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I tillegg til det internasjonale aspektet er Bourgeois’ fokus på overgrep og traumer i 

sitt tidligere arbeid og hennes opptatthet av aktualiteten i slike hendelser et viktig poeng. Hun 

har selv uttrykt at en av grunnene til at hun takket ja til prosjektet var at disse overgrepene 

som skjedde for 400 år siden fortsatt skjer i dag. I tillegg til å være et minnesmerke ville hun 

at monumentet skulle kaste lys over dette (Rønning:2011:17). Både de materielle symbolene, 

hvilke aktører som står bak og utvelgelse av kunstnere er virkemidler som bidrar til 

innrammingen av hvilken historie som skal formidles. 

 

”Story space” – representasjon og narrativitet 

I enhver representasjon av historie står vi overfor spørsmålet hvilken historie ønsker vi å 

fortelle? For å få frem det ønskede budskapet brukes forskjellige symboler og virkemidler. 

Anne Karin Jortveit beskriver i artikkelen ”Et sted for aldri å glemme” Bourgeois’ 

kunstinstallasjon slik: 
 

Louise Borgeois’ kunstnerisk tolkede uttrykk over historien til Steilneset overskrider en entydig og 

konkret lesning.Vokteren kan i stedet bli den bevoktede, den svake kan bli den sterke. Den som ser blir 

selv sett. Og vår rolle som trygt plasserte publikummere på avstand i tid og drama er med ett blitt 

aktivisert. Vi blir trukket inn i atmosfæren i rommet mer direkte enn hva vi kanskje så for oss i 

utgangspunktet. Ikke minst vil flammen medvirke til å skape visuell og tankemessig bevegelse i rommet 

og i oss, som en skjør grense mellom liv og ødeleggelse. Til syvende og sist holdes hele denne installerte 

situasjonen oppe av en dynamisk og ettertenksom mangetydighet knyttet til makt og avmakt, og godt 

hjulpet av tittelen The damned, the posessed and the beloved. Øyensynlig markerer tittelen tre ulike 

perspektiv på ofrene. (Jortveit:2011:46) 

 

I tillegg til å snu opp ned på maktforholdene gjør speilene at observatøren blir deltager, 

kanskje for å understreke at vi ikke står utenfor og titter inn på denne fremmede og 

uforståelige verdenen, men at vi selv er en del av den. Flammens bevegelse levendegjør 

kunstverket og inviterer til flertydige assosiasjoner. Samtidig uttrykker tittelen et ønske om å 

se historien fra ulike emiske
20

 perspektiv. 

Den rammen vi velger å plassere vår historie i får utslag i hvordan vi velger å 

representere den, for eksempel å velge internasjonale kunstnere fremfor lokale. Hvis 

prosjektet hadde hatt andre målsetninger enn nasjonale turistveier, ville det kanskje blitt utført 

annerledes. Alun Munslow kaller denne rammen for story space. Historien er ikke statisk og 

konstant, en ting som vi kan ta i bruk, historien skapes. Tiden har ingen begynnelse og slutt, 

men når vi skal formidle historie må vi velge hvor vi starter og hvor vi slutter. Vi må velge 

aktører (hovedpersoner i historien) og hvilke elementer og hendelser som er viktige for 

formidlingen. Uten et mål med historieformidlingen er ingen hendelser eller personer 

viktigere enn andre, de bare er, derfor mener Munslow at all historieformidling er narrativ og 

fortiden eksisterer bare gjennom slik narrativ historie (2007:84).  

Alle historier har et hva (story) – hva slags innhold, hvilke hendelser, aktører og 

aktanter skal med – og et hvordan (discourse) – hvordan innholdet presenteres. Historiens 

hvordan inneholder valg som hvem forteller og hvem fokaliserer?
21

 hva er plottet? uttrykte 

narrativer og underliggede narrativer. Underliggende narrativer kan være intertekstuelle 

referanser som fortelleren tar for gitt at leseren forstår uten videre forklaringer. Dette 

avhenger sterkt av målgruppe for fortellingen. Det som er opplagt for én gruppe mennesker 

kan behøve nærmere forklaring for en annen gruppe mennesker, for eksempel grunnet 

kulturforskjeller. I tillegg er valg av tid viktig – hvor begynner og hvor slutter historien?. Den 

                                                        
20

 Emisk: aktørorientert perspektiv, en kultur sett fra ”innsiden”, f.eks rettsvesenets, de anklagedes, anklagernes 

osv. 
21

 Fokalisering: det sansende subjektet i en fortelling (hun så, tekte, følte, osv.) Munslow, Narrative and History 
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virkelige fortiden finnes ikke lenger: ”…like works of art, historical story spaces can only be 

compared with each other, and not some original reality” (Munslow:2007:86).  

Dette kan få det til å høres ut som om det ikke er noe sannhetsperspektiv i 

historieformidling, men som Munslow presiserer betyr ikke historiens narrativitet at den er 

usann: ”…we can know history is truthful because (a) reference is not an illusion just because 

it is a representation and (b) people in the past was pretty much like us. So, if we can figure 

out what people are thinking and doing today then we can do the same for the people in the 

past” (2007:89). Det å sammenligne fortidige hendelser med hendelser i vår egen tid er derfor 

en måte å forstå fortiden på. Det finnes, som filosof Paul Ricoeur sier, historiske ”fakta”, eller 

referanser (”the trace”) og, enig i dette, mener Munslow at: ”..’the trace’ has to be turned into 

a narrative to be ’knowable’” (Munslow:2007:81).  Bruk av metaforer, å se noe som noe 

annet, er en måte å ”oversette” det ved å knytte det til vår egen virkelighet. Lingvist George 

Lakoff og filosof Mark Johnson var blant de første til å argumentere for at assosiativ struktur 

(metaforer og analogier) utgjør ryggraden i menneskelig forståelse. De presiserer at 

assosiasjoner skjer i to forskjellige former: metafor (når noe står for noe annet) og ironi (når 

det motsatte blir brukt for å få frem et poeng), begge disse er kulturavhengig 

(Danesi:2007:58-64). Marcel Danesi viser ved hjelp av blant annet deres teorier hvordan 

menneskelig tenkning og forståelse har en grunnleggende assosiativ struktur, og at kultur er 

en rekke representasjoner og tegn betinget av kulturelle koder.  

De forskjellige elementene i monumentet kan bevisst styre observatøren i bestemte 

retninger. For eksempel refererer flammen på stolen til heksebrenning, men flammen kan 

også tolkes som: ”…’den evige ild’, som i store nasjonalmonumenter ærer falne” 

(Jortveit:2011:52). Den samme tvetydigheten ligger i speilene.  
 

Konstellasjonen speil, stol, ild og arkitektur i kontekst av minnested, historikk og omgivelser legger til og 

fletter sammen nye betydninger. Dette medvirker til at de besøkende møter en assosiasjonsfortettet og 

forunderlig stemning som, foruten å bidra til minnestedet selv, også kan bevege på et personlig plan(ibid). 

 

I dette ligger en idé om at tingene både har symbolsk verdi, og en slags handlingskraft 

(agency) i den forstand at de har effekt på mennesker. De inviterer til forskjellige 

assosiasjoner og i tillegg påvirker mennesket personlig. Begrepet agency i forbindelse med 

objekter ble tatt i bruk av Alfred Gell i boken Art and Agency (1998) der han fremhever 

hvordan alle kunstgjenstander produseres med et formål om å påvirke andres handlinger (her 

menes handling i vid forstand, som også omfatter tanker). Handlingene er effekter av det 

nettverk av relasjoner objektene går inn i (Damsholt og Simonsen:2009:18-24).  

Steilnesets mange symboler inviterer til ettertanke og personlige tolkninger, men ved 

hjelp av den tilhørende artikkelsamlingen vises det til et ønsket story space. Steilneset har et 

historisk story space, men slik det er beskrevet blant annet i sitatene ovenfor omfatter  det 

også moderne tid. Slik får monumetet en plass i den store historien og de store etiske 

spørsmålene. Hvilke relasjoner som dukker opp når besøkende ser Steilneset-monumentet kan 

variere fra person til person, men i dette tilfellet er relasjoner og assosiasjoner allerede trukket 

i de tilhørende artiklene Derfor vil det også avhenge sterkt av om man har lest denne eller 

ikke. Artiklene setter den besøkende inn på et tankespor, uten å gi én riktig tolkning, slik at 

den besøkende selv må vurdere hva slags meninger han eller hun legger i monumentet.  

 

Aktuelle forbindelser knyttet til Steilneset 

Anne Karin Jortveit skriver at ”Steilneset minnested vil være en stadig aktuell påminnelse om 

at mennesker som på ulike måter skiller seg ut, tar egne valg eller utfordrer systemer, 

fremdeles risikerer å miste livet” (2011:45). Svein Rønning skriver at: ”Annerledeshet og 

’farlige’ personer blir forfulgt rundt omkring i verden og møter avvisning, isolasjon, anklager 

og henrettelser fordi totalitære regimer og ekstreme religionsfortolkere ikke tåler avvik fra 
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normer for hva som er ’akseptabel’ atferd” (2011:17). Rønning nevner ingen spesifikke 

konflikter når han snakker om henrettelser og totalitære regimer, men slik han (og Jortveit) 

beskriver det kan det lett knyttes til ulike aktuelle konflikter i dagens samfunn. Det å bruke 

betegnelsen ”tilsvarende hendelser” (av hekseprosessene) kan imidlertid være noe 

problematisk, noe jeg vil komme tilbake til.  

Jeanette Sky understreker at det også finnes en levende trolldomstro i andre deler av 

verden, som kan føre til nye hekseforfølgelser i dag, for eksempel i deler av Afrika som 

Mosambik, Tanzania, Sør-Afrika, Kongo og Zimbabwe. I Mosambik i 2002 kunne BBC 

melde en alarmerende økning i hekseanklager, som førte til at flere eldre kvinner ble drept 

eller jaget ut av landsbyen (2011:69). Tete-provinsen i Mosambik er et område med høye tall 

for HIV og Aids, og BBC indikerer en sammenheng mellom dette og de mange 

hekseanklagene. De påpeker at det er vanlig å anklage eldre i familien hvis noen blir sjuke
22

.  

En artikkel fra BBCnews sier at: ”Such killings affect several African countries, where 

superstitious beliefs are rife because of poverty and illiteracy”
23

. Lever trolldomstroen på 

grunn av fattigdom, sykdom og analfabetisme? Dette er også en av problematikkene som kan 

dukke opp ved å sette direkte forbindelse mellom hekseprosessene og dagens samfunn.  

 

”Oss” og ”de andre”? 

Hekseprosessene er flere ganger karakterisert som overgrep, og de anklagede som ofre for 

intoleranse og fordommer. Det kan være noe problematisk å kalle hekseprosessene justismord 

i ordets moderne forstand, nettopp fordi, som historiker Liv Helene Willumsen ved 

universitetet i Tromsø forteller til VG torsdag 23.06.2011: ”På den tiden var det en kriminell 

handling på nivå med drap eller landsforræderi”
24

. Vi kan spørre oss hvem det var som var 

besatt; de anklagede eller anklagerne? Eller begge? Willumsen understreker at vi ikke må 

”…undervurdere den dyptgripende angsten på den tiden – både hos folk flest, embetsverk og 

konge – for hva trolldomskyndige kunne utrette”
25

. Som humanist Quentin Skinner (2002) 

understreker kan det ved mange tilfeller være grunn til å tro at fortidens aktører hadde 

rasjonelle grunner for sine handlinger, og at denne rasjonaliteten kan være helt i tråd med 

samtidens allmenne rasjonalitet (2002:27-56). Jeanette Sky skriver i artikkelen ”Før bålet” at 

”Bekjennelsene i disse sakene reflekterer ikke bare folks overtro, men også maktapparatets tro 

på en skjult hær av djevelens medsammensvorne som det var maktpåliggende å utrydde” 

(2011:68). Altså en trussel som måtte undertrykkes og fjernes. Betegnelsen skjult hær gir en 

indirekte referanse til en slags opprørsstyrker, som planlegger angrep på styresmaktene. Igjen 

kan det være problematisk å bruke slike begrep fordi det kan føre til at det settes likhetstegn 

mellom hendelser i forskjellig tid og rom, men hovedtanken er nok å få frem aktualiteten i 

noen av de samfunnsproblemene som representeres. Vi blir påminnet om at det handler om 

store etiske spørsmål, som kommer til uttrykk på forskjellige måter i forskjellige tider.  

Samtidig finnes det eksempler på hekseprosesser i andre deler av verden også i 

moderne tid. I sammenheng med dette sier Jeanette Sky at: ”Å legge årsaken til sykdom og 

konflikt på forhold utenfor individet er typisk for et magisk verdensbilde”(2011:69). BBC 

trakk i 2002 raskt den slutningen at det magiske verdensbildet har samfunnsmessige årsaker 

som mangel på opplysning, og fattigdom og sykdom. Men som Sky presiserer finnes det 

kirkelig utnevnte eksorsister enkelte steder i den anglikanske kirken, og enkelte kristne 

samfunn i USA har sterk tro på demonbesettelse og djevelens virke. I en artikkel i BBC news 

fra 2004 fortelles det om en 8 år gammel gutt med autisme som døde under et forsøk på 
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eksorsisme i ”Faith Temple Church of the Apostolic Faith” i Milwaukee. Presten hadde ligget 

på guttens bryst i en time mens moren og andre holdt ham i ro
26

. Selv om dødsfallet angivelig 

ikke var intensjonen, vises det her at troen på djevelsk besettelse finnes også i den vestlige 

verden. Et annet (dog mindre dramatisk) eksempel ser vi i en artikkel i Dagbladet 20.03.2012 

der Frp-politiker Thorvald Aspenes mistenker sametingspolitiker Olaf Eliassen for ganding 

(en slags ondartet trolldomskunst) da Aspenes, etter et møte der det var opphetede 

diskusjoner, har slitt med sykdom og søvnproblemer. Eliassen skal ha skjelt ut Aspenes og 

sagt han skulle svi for å ha stemt for nedlegging av skoler i området, deretter skal han ha sagt 

noe på samisk tre ganger
27

. Disse, og mange andre eksempler viser at trolldomstro dukker opp 

også i andre deler av verden, og kan derfor ikke knyttes direkte til spesifikke 

samfunnsproblemer slik BBC indikerer. 

Det at trolldomstro dukker opp i forskjellige deler av verden også i moderne tid kan på 

én side bidra til legitimering av aktualiteten i hekseprosessene men på en annen side er det, 

som Skinner presiserer, viktig å også anerkjenne annerledesheten. Forestillingen om at 

trolldomstro finnes på grunn av fattigdom og analfabetisme (eller begrensede midler og 

mangel på opplysning) kan komme av at det meste av den trolldomstroen vi kjenner til hendte 

for flere hundre år siden, da folk hadde mer begrensede midler, og var mindre ”opplyste” enn 

vi er i moderne tid. Slik plasserer vi dem (mosambikanerne) på vår egen historiske skala. Vi 

historiserer deres verden og sier at ”vi trodde også på trolldom, før vi ble opplyste”. Det er en 

oppfattelse av trolldom som feilslått vitenskap, eller som James Frazier kalte det i ”The 

Golden Bough”, bastard science (Tambiah:2002:355). 

Antropolog Stanley J. Tambiah mener det er misbruk av analogier å si at afrikansk 

religion og ritualer står overfor de samme intellektuelle oppgavene som vitenskap i vestlige 

samfunn. Han mener magi og vitenskap ligger på forskjellige bølgelengder, og magi har mer 

til felles med religion enn med vitenskap. Magi og religion bruker ifølge Tambiah samme 

type analogier, mens vitenskap bruker en annen. De to typene han skiller mellom er scientific 

predictive (vitenskap, SP) og convetional peruasive (magi/religion, CP). SP genererer 

hypoteser basert på vitenskapelige funn i andre sammenhenger, som gjør at et fenomen kan 

forklares ut ifra en vitenskapelig teori, mens CP grunner i menneskelig analog tankegang, 

mennesket overbeviser seg selv om at noe er sant. Den viktigste og fundamentale forskjellen 

mellom de to er at SP enten er riktig eller gal, mens i CPs tilfelle er ofte perspektivet rett/galt 

urelevant. Spesifikke elementer innenfor en tro kan bevises feilaktige, men ikke selve 

trossystemet. Tambiah baserer sin artikkel på Evans-Pritchards bok om azandefolkets magi 

med fokus på medisinsk praksis. Evans-Pritchard presiserer her at azandefolket ikke mistet tro 

på ritualene selv om noen av dem ikke virket. Dette ville da heller skyldes at de var feil utført, 

eller den spesifikke ”heksedoktorens” manglende evner. 

De forskjellige eksemplene på trolldomstro og hekseanklager i forskjellige deler av 

verden viser hvordan det kan være problematisk å fastslå at det kommer av spesielle 

samfunnsmessige forhold og mangel på kunnskap. Både dette og problematikken med å 

knytte monumentet direkte til aktuelle konflikter viser hvordan konflikter kan ha flere 

dimensjoner. De kan knyttes sammen på ett nivå men kanskje ikke på et annet nivå. Det er 

ikke dermed sagt at vi ikke skal trekke disse forbindelsene, tvert imot kan det være nyttig å 

analysere og forstå noe tilsynelatende uforståelig på våre egne premisser, men vi bør ha det i 

bakhodet at dette ikke er uproblematisk. Som Munslow presiserer er det nettopp det at vi kan 

si noe om mennesker i dag som gjør at vi har grunnlag til å analysere og forstå fortiden 

(2007:89). Forståelse og tolkning, mener Paul Ricoeur, innebærer alltid en oversettelse til noe 

vi kjenner (1981:145-164). Når vi gjør slike sammenligninger vil nødvendigvis skillet mellom 
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oss og de (samtidige eller historiske) andre bli mindre. Dette blir først et problem når 

perspektivet om at det faktisk dreier seg om en annen tid eller annen kultur forsvinner og vi 

ikke tar i betraktning at handlingene kan ha sprunget ut av en annen rasjonalitet enn vår egen. 

Tambiahs teorier bidrar til å rive ned det skille vi ofte har mellom magi og religion, og 

dermed også rive ned skillet mellom oss og de andre. Speilene rundt den brennende stolen 

kan snu ting på hodet slik at den observerende blir deltager (Jortveit:2011:46). Som Bourgeois 

ville fremheve med kunstverket, formidler det at vi selv er deltagere i den verden 

hekseprosessene fant sted og den besøkende blir innlemmet i rammen om den historien som 

fortelles. Det story space monumentet og hekseprosessene settes inn i kan vi dermed si er en 

verdenshistorie, med fokus på de store filosofiske og etiske spørsmål.  

 Fortidige hendelser kan i en kulturhistorisk analyse anses som noe som tilhører en 

fremmed verden med en fremmed mentalitet. Det kan da tas i bruk antropologiske 

analysemetoder for å forsøke å finne en mening som ikke umiddelbart er tilgjengelig for den 

moderne verden. Dette vil da bidra til et større skille mellom oss og de andre (her det 

historiske andre). Aktører rundt Steilneset har imidlertid en litt annen innfallsvinkel når de 

vektlegger det at hekseprosessene ikke er sprunget ut av en annen verden, men samme verden 

som vi lever i, og at ”slike ting” også skjer i moderne tid. Når vi tar i bruk antropologiske 

analysemetoder og ser på historiske hendelser som en del av en fremmed kultur kan vi stå i 

fare for å oppfatte en homogen sosial dimensjon, noe som ikke nødvendigvis er tilfelle. Det er 

ikke selvsagt at alle i samtiden hadde forståelse for det som skjedde, akkurat som det skjer 

ting i moderne tid som er uforståelig for mange. Når vi skal se noe fra et emisk perspektiv 

foretar vi også et valg (i konstruksjonen av et story space) av hvem sitt emiske perspektiv.  

Speilene som snur ting på hodet, og innlemmer den besøkende i selve monumentet, 

forteller at monumentet kan ses og tolkes på forskjellige måter og fra forskjellig ståsted, og at 

den besøkende er en del av den verden som fremstilles. Som sitert av Jortveit over, markerer 

tittelen på Bourgeois’ kunstverk ulike perspektiv på de anklagede. Var de ofre for intoleranse? 

Var de besatt av, eller i konspirasjon med djevelen? Svar på slike spørsmål avhenger av 

hvilket emisk perspektiv som vektlegges. Om de besøkende føler at de blir trukket inn i 

rammen om denne historien er vanskelig å si, men slik det er beskrevet i Steilneset minnested 

er dette et ønsket tankespor.  

 

Hvorfor aktualitet? 

Jeanette Sky starter sin artikkel ”Før bålet” med disse ordene: ”Målløshet er ordet. Hvordan 

ordbinde det målløse, det tilsynelatende uforståelige? Hvordan forstå hekseprosessene som 

bredte seg ut over Europa fra slutten av 1400-tallet til slutten av 1700-tallet?” (2011:65). Når 

vi møter på noe vi ikke forstår vil vi lete etter metoder som gjør at vi kan forstå det 

tilsynelatende uforståelige. Metoden Sky tar i bruk videre i sin artikkel er todelt. Det ene 

aspektet er det antropologiske perspektivet, som setter hekseprosessene inn i samtidens 

sosiale kontekst. Med ordene før bålet, indikerer hun at her kommer en slags bakomhistorie. 

Her kommer anklagernes og rettsvesenets emiske perspektiv inn. Som sitert av Liv Helene 

Willumsen over, og som også Sky presiserer er det viktig å ikke overse det faktum at det 

fantes en redsel for hva trolldomskyndige kunne utrette: ”Bodin
28

 var overbevist om at et 

hemmelig samfunn med en undergravende motkultur var i fred med å ødelegge samfunnet 

innenfra” (2011:66).  

Dette perspektivet er begrunnet med samfunnsmessige forhold som grunner i en 

fremmed mentalitet. Sky vedkjenner at mentaliteten var annerledes, og at den endrer seg over 

tid, men samtidig sier hun at ”heksene” ikke forsvinner, de bare endrer karakter, ”..i takt med 
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endringer i øvrig mentalitetshistorie og sosioøkonomisk historie” (2011:68). I forbindelse med 

dette nevner hun nyreligiøsitet (”wicca”), tv-serier og fantasy-romaner, og hekseanklager i 

Mosambik. Dette bygger på en oppfattelse om at hendelser fra ulikt tid og rom har forskjellig 

karakter, grunnet ulik mentalitet, men satt inn i en større sammenheng kan det trekkes 

forbindelser som kan handle om mellommenneskelige konflikter og etiske spørsmål. Ved å 

sette hekseprosessene inn i et større perspektiv kan vi dermed knytte det til noe vi kjenner. 

Hvis vi ikke på noen som helst måte kan knytte det til vår egen eksistens har vi ingen 

grunnlag for å forstå dette fremmede.  

En annen grunn til vektleggingen på det aktuelle kan være av mer praktske årsaker. 

Prosjektet er satt i gang av Vardø kommune som har gitt oppdraget til Statens vegvesen. Det 

er altså staten som betaler for oppføringen. Enkelte kunne kanskje hatt glede av et monument 

uavhengig av den sterke referansen til moderne tid men for å få økonomisk støtte fra en 

institusjon som Statens vegvesen kan det være fordelaktig å presisere aktualiteten. Dette for å 

overbevise om at et slikt monument er i alles interesse, ikke bare for de spesielt interesserte. 

Det gjelder alle mennesker som lever i et samfunn med større eller mindre samfunnsmessige 

konflikter. I tillegg til å overbevise om at det appellerer til så å si alle og enhver, er det av 

økonomisk interesse både for staten (fordi det vil trekke folk, og øke interesse for norsk kultur 

og historie), og på det lokale plan (for å øke interessen for distriktene). Enkelte av disse 

målsetingene er nevnt i Stelineset minnested, men akkurat hvor stor betydning økonomisk 

interesse har hatt for utformingen og formidlingen av stedet er vanskelig å si. Vår 

menneskelige analoge tankegang gjør det uansett nærliggende å knytte historiske hendelser 

opp mot vår egen livsverden. 

Som Ricoeur presiserer når han tar for seg tolkning av tekst, er tolkning alltid en 

representasjon av tidligere erfaringer. Derfor kan ikke noe tolkes basert på erfaringer eller 

kunnskap vi ikke har. Når noe skal tolkes må det oversettes slik at det referer til noe vi 

kjenner. Når vi leser en tekst kan vi behandle den som selvforklarende, forstå den på dens 

egne premisser og ut ifra dens egen rasjonalitet (i tråd med Skinner), eller vi kan løfte teksten 

og videreføre den med tale, levendegjøre den, tolke den. Ricoeur (1981) mener disse to 

dimensjonene står i et resiprokt avhengighetsforhold i all lesning av tekst. Vi må både forsøke 

å se dens egen rasjonalitet, og se den i et større perspektiv. 

 

Åren i vannet  

Tolkning og forståelse av kulturelle koder er igjen med på å forstå og forme selvet. 

Refleksjon, sier Ricoeur, er ingenting uten formidling av tegn, og tolkning er ingenting uten 

en dimensjon av selvforståelse. Tolkning gjør det som opprinnelig var fremmed til eget. Å 

tolke er å følge det tankesporet teksten åpner opp, og plassere en selv sentralt i tekstens 

mening (Ricoeur:1981). Det kan gjøre historien mer interessant og mer forståelig for mange 

når den knyttes tettere opp til vår egen livsverden, men det kan også by på problemer. Som 

Skinner presiserer kan det være problematisk å forsøke å forklare historiske hendelser ut ifra 

vår egen rasjonalitet. Det er imidlertid en klar målsetning fra aktører rundt Steilneset at den 

observerende/ individet skal plassere seg selv sentralt i den historien som fortelles. Dette kan 

skyldes både de tolkningspraksiser som går ut på en assosiativ struktur i den menneskelige 

forståelse, og det kan skyldes praktiske og økonomiske årsaker knyttet til oppføring av 

monumentet og bred publikumsinteresse.  

Narrativiteten i monumentet kommer til uttrykk gjennom de mange symbolene, som i 

samhandling med artiklene i Steilneset minnested skal gi den besøkende en opplevelse av å 

være en del av den historien som fortelles. Historien er bare tilgjengelig for oss gjennom 

representasjoner, og i enhver historieformidling (det være seg i tekst eller andre former, som 

museum eller monument) finnes et story space. Om formidlingsformen representerer den 

virkelige historien er urelevant fordi den virkelige historien ikke lenger finnes. Dette vil jeg 
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understreke med et sitat av Jean-Jaqcues Rousseau: ”People of the world. What does it matter 

to you! Certainly for you it is all a fiction” (Sitat oversatt av LaCapra:1988:111). Her avfeier 

Rousseau ironisk spørsmålet om brevkorrespondansen i La Nouvelle Héloïse er virkelig eller 

fiksjon. Poenget som ligger under er, som Munslow presiserer, at formidlingen ikke er 

upåvirket av historikeren (i Rousseaus tilfelle redaktøren), og derfor alltid vil være en 

representasjon. Representasjon bygger på historiske ”fakta” (referanser), formet som åren i 

vannet gjennom narrativ formidling eller tolkning (Munslow:2007:111-122). 

 

Mari Eidstuen 
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KULTURMINNER +NÆRING = SANT? 
 
Det er i dag en økende tendens til å koble kultur og næring. Kulturen blir sett som en motor 

i næringsutviklingen. Den skal bidra til å skape nye arbeidsplasser og til å tiltrekke seg de 

riktige, det vil si de godt betalende, menneskene. Denne oppfatningen gjelder også 

kulturminner, som gamle bygningsmiljøer og kulturlandskap. Overskriften til denne 

artikkelen er hentet fra en av Riksantikvarens publikasjoner, men spørsmålstegnet har jeg 

føyd til selv.  

 

I en stortingsmelding fra 2005 – Leve med kulturminner – uttaler Miljøverndepartementet at 

”For hver krone det offentlige investerer i vedlikehold og rehabilitering av kulturhistorisk 

verdifulle miljøer, kommer ti kroner tilbake til samfunnet”. Kan det virkelig være mulig? Det 

vises riktignok til europeisk forskning, men kan dette overføres til en hvilken som helst by 

eller bygd i et land som Norge? 

Jeg har skrevet en bok om kulturminnevernets historie. Her følger jeg utviklingen fra 

tidlig på 1800-tallet, da stavkirkene ble ”oppdaget”, og fram til vår egen tid. Jeg vil hevde at 

vernearbeidet inntil nylig har vært antikommersielt, og hensikten har ikke vært å oppnå 

økonomisk gevinst. Restaureringen og gjenoppbyggingen av Nidarosdomen var for eksempel 

i mange år en viktig post på statsbudsjettet. Den enestående bygningen skulle berike oss, men 

ikke gi økonomisk gevinst. Og de turistinntektene den gir til lokalsamfunnet, står neppe i 

forhold til de enorme summene som har vært brukt, og brukes, for å sette den i stand og holde 

den ved like. Tror virkelig politikerne at vern av kulturminner skal lønne seg økonomisk? Og 

hva skjer om – og når – de oppdager at dette ikke er tilfelle? Vil de da stenge igjen 

pengekranen? 

 

Markedet – kulturminnenes venn eller fiende?  

Det er en viktig oppgave å ta vare på et lands kulturminner. Tidligere riksantikvar Stephan 

Tschudi-Madsen pleide å si at ”ettertiden vil gi oss rett”. Dette er på mange måter riktig. De 

aller fleste kulturminnene som han og hans likesinnete har kjempet for å bevare, regnes i dag 

som klenodier. Uten dette engasjementet ville Bryggen i Bergen bestått av moderne 

betonghus, Sjøgata i Mosjøen ville vært parkeringsplass, det ville knapt nok vært bevart en 

eneste stavkirke og Nidarosdomen ville fortsatt vært en delvis ruin. Og uansett hva vi måtte 

mene om Den norske kirke, må vi innse at de gamle kirkene er visuelle blikkfang, som bidrar 

til å styrke den historiske dimensjonen i våre omgivelser. 

Dagens kulturminnevern står overfor et kjempeproblem. På den ene siden legges det 

vekt på å ta vare på minner fra alle sosiale grupper og alle typer aktiviteter, fra rik og fattig, 

fra industri og jordbruk, fra samer, skogfinner og innvandrere. Det dreier seg for en stor del 

om hverdagens minner fra den nære fortiden. På den andre siden fører samfunnsutviklingen til 

at stadig mer av dette er truet. Fabrikker og gårder legges ned, store deler av det eldre 

jordbrukslandskapet gror til, og i de større byene styres utviklingen av eiendomsutviklerne, 

som gjerne vil rive og bygge nytt og stort. Det er på mange måter den internasjonale 

liberalismen som er årsaken til denne utviklingen, som truer landets kulturminner, dels 

gjennom stagnasjon og nedlegging og dels gjennom økt utbyggingspresspress. Mitt spørsmål 

er da om det er realistisk å mobilisere de samme kommersielle kreftene for å redde landets 

kulturminner. 
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Tanken om verdiskaping  

I forlengelse av den nevnte stortingsmeldingen fra 2005 ble Riksantikvarens storstilte 

verdiskapingsprogram satt i gang, og prisen skal være på mer enn to hundre millioner.  

Begrepet verdiskaping er hentet fra økonomien. I dette tilfelle framheves det riktignok at de 

verdiene det gjelder, er både sosiale, kulturelle og økonomiske. Men det viktigste – og det 

som representerer noe nytt – er det økonomiske. Riksantikvaren sier det slik: ”Det er et mål at 

kulturarven skal bidra til samfunnsutviklingen: kulturarven skal danne grunnlag for 

arbeidsplasser, lønnsomme bedrifter, attraktive steder og gode lokalsamfunn.”  Tanken er 

altså ikke bare at en gammel bygning eller et tradisjonelt kulturlandskap må være i bruk for å 

kunne bevares. Disse skal i kraft at sin alder og sitt kulturelle innhold ha en egenverdi – eller 

merverdi – som skal tiltrekke seg mennesker og danne grunnlag for nye næringer.  

 

Retorikk eller realitet? 

Det er ennå ingen som har klart å vise at vern av kulturminner kan ha en slik effekt. Mye taler 

for at tanken om verdiskaping er blitt til på byråkratenes kontorer og spredt gjennom 

seminarer og konferanser. Et kulturminne eller et kulturmiljø kan selvsagt utvikles til en 

turistattraksjon, for eksempel om det har status som verdensarv. Men spørsmålet er den 

samlete turiststrømmen til landet vil øke på denne måten. Og er det virkelig slik at noen flytter 

til en by som Bergen fordi den gamle bebyggelsen på Bryggen er bevart, selv om den er både 

vakker og fascinerende. Verdiskapingsprosjektene blir i dag evaluert av forskjellige 

forskningsinstitusjoner. Jeg har lest gjennom en del av rapportene, og konstaterer at den typen 

spørsmål jeg reiser, sjelden blir stilt. De økonomiske sidene ved saken blir vanligvis ikke 

vurdert. Heller ikke de kulturelle, for eksempel hvilket bilde som gis av fortiden, når historien 

blir en vare som skal selges på et marked. Det er grunn til å tro at de institusjonene som tar på 

seg denne typen forskning, lett vil bli så sterkt bundet til oppdragsgiveren at de ikke stiller de 

nødvendige kritiske spørsmålene.  

Tenk om de millionene som bevilges fra det offentlige, i stedet kunne vært brukt 

direkte til å sette i stand gamle hus og til å gi støtte til eiere av fredete og verneverdige 

bygninger. På en konferanse som ble holdt i februar 2011, uttalte riksantikvar Jørn Holme at 

”for å få penger fra politikerne, må vi dokumentere på lang sikt at dette gir økonomisk vekst”. 

Min kritikk rettes ikke mot Riksantikvaren, men mot politikerne og departementenes 

byråkrater. Er det virkelig slik at våre folkevalgte bare er villige til å gi penger til vern av 

kulturminner dersom dette gir økonomisk gevinst?  

 

Arne Lie Christensen 

 



 
 

44 
 

 

FRA DAHL TIL HOLME 
 

Foredrag på Riksantikvarens jubileumsfest 16. november 2012. 
Arne Lie Christensen 

 

Riksantikvaren er hundre år! Gratulere med dagen! Jeg skal trekke linjene mer enn hundre år 

tilbake. Til tidlig på 1800-tallet, da det hele begynte. Til maleren J.C. Dahls dager og 

Fortidsminneforeningen. Hvem var disse antikvarene? Hva var det som drev dem? Og hva er 

det som driver dem – og som driver oss – i dag? 

 

Ut på tur 

En ting er sikkert. 1800-tallets antikvarer elsket å gå på tur! Ut på landet og opp i fjellet! 

Kanskje kan vi si at det hele startet med en fjelltur i 1826. Da maleren J.C. Dahl kom tilbake 

til Norge. Han var etablert som landskapsmaler i 

Dresden. Og nå dro han på en lang og strevsom 

fottur gjennom Norge, for å finne motiver til 

maleriene. Det var da han «oppdaget» 

stavkirkene. Oppdagelsen besto ikke i at disse var 

ukjente, men i at han så noe nytt i de gamle 

bygningene. Det nye var J.C. Dahls blikk. Et 

kulturminneblikk. Et utenfrablikk. Og blikket 

hadde han tilegnet seg i Tyskland, som var 

kommet lengre i moderniseringsprosessen.    
 

Heddal stavkirke, malt av Johannes Fintoe, 1828 

 

På denne tiden var det svært få som gikk på tur for turens egen skyld. Bønder, fiskere 

og skogsarbeidere var godt kjent i det norske landskapet gjennom sitt daglige arbeid. 

Landskapet var for dem et produksjonslandskap. Men en gruppe innenfor det kulturelle 

borgerskapet var fristilt fra selve kroppsarbeidet, og kunne betrakte landskapet og husene på 

en ny måte, løsrevet fra selve nytteperspektivet. Det er ingen tilfeldighet at den rike bankieren 

Thomas Heftye stiftet Den Norske Turistforening i 1868, og at han også var pioner innenfor 

kulturminnevernet. Han etablerte landets – og trolig verdens – første friluftsmuseum på 

Frognerseteren. 

Jeg må fortelle om antikvar Nicolay Nicolaysens bryllupsreise.  Nicolaysen hadde en 

sentral plass i kulturminnevernet gjennom hele siste halvdel av 1800-tallet. Som 

Fortidsminneforeningens leder var han i realiteten både landets riksantikvar og riksarkeolog. 

Og i likhet med vår nåværende riksantikvar var han jurist. Allerede den gangen var det en 

fordel for en antikvar å være fortrolig med det rent juridiske, og fortrolig med det som 

foregikk i departementenes kontorer. Nicolaysen elsket å gå på tur. Han giftet seg i 1861 med 

den fjorten år yngre Anna. Søsteren til den kjente restaureringsarkitekten Christian Christie. 

Og det var gjerne sånn. De som engasjerte seg i det antikvariske arbeidet, var ofte i slekt med 

hverandre.  

Anna visste nok hva hun gikk til, da de dro ut på bryllupsreisen. På reisen gjennom 

store deler av Sør-Norge undersøkte han hele 40–50 kirker, samt runesteiner, helleristninger 

og andre typer kulturminner!  I dagboka forteller hun om lange turer på 12–13 timer i isnende 

regn og vind. Bare søndagene holdt de seg i ro. Da gikk de i kirken, om det var mulig, og han 
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leste høyt fra Snorre og fra Vinjes nyutgitte bok Ferdaminne. På denne bakgrunn må man 

kunne spørre om Nicolaysen var særlig romantisk. Men han var i hvert fall et ektefødt barn av 

nasjonalromantikken. 

 

Forvandlingen 

Antikvarenes drøm må ha vært å slite seg oppover i det ville norske fjellandskapet og komme 

svett fram til en stavkirke. Der møtte de folket, som de på mange måter beundret, men likevel 

ikke forsto. Og de så noe annet i den gamle bygningen enn det lokalbefolkningen og de fleste 

prestene gjorde. De så historien, middelalderen og de så de forskjellige stilartene. Men det var 

nettopp dette som ble den gamle kirkens redning. Utenfrablikket. På 1800-tallet var 

stavkirkene utdaterte. De var ubekvemme, kalde og mørke. De ble erstattet med en hvitmalt 

kirke, med store vinduer og – ikke minst – med en solid jernovn! De gamle kirkene, som til da 

hadde vært lokale møtesteder, fikk et nytt meningsinnhold. De ble nasjonalt symboler. Og de 

ble gjenstand for inngående forskning og for romantiske og nostalgiske følelser.  

Det skjedde altså en forvandling. Og det er dette som så ofte skjer. Det kommer 

mennesker utenfra, som oppdager en gammel bygning, nettopp i det den er i ferd med å gå av 

bruk. De setter bygningen inn i en ny kontekst og gir den et nytt symbolinnhold. De 

omdefinerer den fra bare å være et hus til å bli et kulturminne. De kjemper en iherdig kamp 

for å redde huset og i neste omgang blir huset kanskje restaurert eller ombygd, i tråd med det 

nye blikket. Slik blir bygningen bevart. Og fylles samtidig med nye mennesker og med et nytt 

liv. Det er nettopp dette som skjer når den gamle husmannsplassen i skogen eller 

fiskerbondens hus ved sjøen blir landsted. Når Telthusbakken og Grünerløkka her i Oslo blir 

bevart og inntas av en annen type mennesker enn de som tidligere har bodd her. Og det er det 

som skjer når den gamle fabrikken blir kultursentrum. Det foregår en forvandling. 

Kulturminnevern handler kanskje mer om forandring enn om bevaring. Det handler om å ta 

med det gamle inn i det nye. For å kunne bevare må vi forandre. Og det er det ikke fortsatt 

ofte slik at det er utenfrablikket som gjør at kulturminnene blir reddet? Først senere må en 

regne med at de opprinnelige brukerne og deres etterkommere vil kunne se på kulturminnene 

med det samme blikket. Det trengs gjerne en distanse, i tid og i kulturell tilknytning. 

 

Sorgen over det tapte 

Hva var det som drev antikvarene? Det handlet – og det handler fortsatt – om sterke følelser, 

og ikke primært om objektive og målbare verdier. Og vernearbeidet blir ikke mindre viktig av 

den grunn. Vi framhever gjerne at kulturminnevernet i mange år var en del av 

nasjonsbyggingen. Det er selvsagt riktig. Nidarosdomen hadde falt i grus da Norge mistet sin 

selvstendighet. Og nå skulle den gjenoppstå da det nye Norge tok form i løpet av 1800-tallet. 

Slik kunne kulturminnene bli byggesteiner i nasjonalstaten. De gamle antikvarene var 

nasjonalt innstilt, men de var ikke nasjonalister i ordets negative betydning. De mente ikke at 

den norske kulturen var bedre enn andre kulturer. De var europeisk orientert, og mange av 

dem var overraskende beskjedne på sitt lands vegne.  

Det nasjonale har selvsagt betydd mye. Men etter min mening har de nostalgiske 

følelsene betydd mer. Og nostalgien går som en rød tråd gjennom vernearbeidet fra 1800-

tallet og fram til våre dager. Vi må innse at nostalgien er en viktig del av det moderne 

menneskets verden. Og at dette danner mye av bakgrunnen for framveksten av 

kulturminnevernet. Med det moderne tenker jeg da på den nye kulturen og de nye livsformene 

som tok form i første del av 1800-tallet. Med nasjonalromantikken, og den begynnende 

industrialiseringen. Stadig flere mennesker opplevde at utviklingen skjedde så hurtig, at det 

faste og stabile grunnlaget var i ferd med å forsvinne. De følte en sorg over det tapte. Og det 

ble viktig å holde fast ved noe av det gamle. Opprinnelig hadde nostalgien betegnet en 

sykdom. En sykelig hjemlengsel. På 1700-tallet kunne man faktisk dø av nostalgi, og 
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gjennom obduksjon kunne legene påvise dødsårsaken! Men fra 1800-tallet fikk ordet 

heldigvis den betydningen det har i dag.  

Å være nostalgisk innebærer ikke nødvendigvis å være gammeldags eller konservativ. 

Du kan gjerne være ingeniør eller dataekspert og være opptatt av moderne teknologi. Du kan 

stemme på et hvilket som helst politisk parti. Og samtidig kan du være dypt engasjert i å 

bevare kulturminner. Her ligger nettopp dobbeltheten og tvetydigheten i det moderne, mellom 

framtidsoptimismen og sorgen over det tapte. Mellom blikket som på samme tid er rettet både 

framover og bakover. Det handler ikke minst om å oppdage – og oppleve – den historiske 

dimensjonen i våre omgivelser. Det moderne mennesket innser at kulturen hele tiden er i 

forandring, at fortiden var annerledes enn vår egen tid og at framtiden også vil bli annerledes. 

Vi ser de nye mulighetene som åpner seg, men fylles samtidig av en sorg over det tapte. Hvor 

ofte har jeg ikke snakket med gamle mennesker som har vokst opp med et tungt fysisk arbeid 

og et voldsomt slit, som priser alt det nye, for eksempel traktoren. Gråtassen. Og så tenker de 

seg om og reflekterer og sier: Men noe gikk tapt. En traktor kan aldri erstatte en hest.  

Ja, det handler om sterke følelser. Det handler om sorgen over det tapte. Det handler 

om nostalgi. Men mange fagfolk innenfor vernearbeidet har i dag et tvetydig forhold til 

fenomenet nostalgi. Det henger sammen med kulturforskjeller. Da J.C. Dahl «oppdaget» 

stavkirkene og da Nicolaysen dro på bryllupsreise, var nostalgien noe som bare «rammet» en 

liten del av befolkningen. Men i løpet av de siste førti årene har vi alle blitt nostalgikere. På 

en eller annen måte. Det kan handle om gamle biler, båter eller hus. Noen søker eksakte 

kunnskaper om fortiden, og om alt fra gamle dampmaskiner til stilhistorie og til eldre 

håndverksformer og livsformer. Andre er mer fascinert over noe de opplever som 

gammeldags eller tradisjonelt, uten at de har behov for å gå til de historiske kildene. Men slik 

jeg ser det, er det den samme typen følelser som ligger til grunn for alt dette. Det moderne 

menneskets sorg over det tapte og dype fascinasjon over fortiden.  

 

Når nostalgien kommersialiseres 

Noe av det mest problematiske for oss fagfolk i dag, er kommersialiseringen av nostalgien. 

Historien er blitt en vare som selges på et 

marked. I form at lettvinte historiske romaner 

som selger som hakka møkk og som får 

historikerne til å krympe seg. I form av 

ferdighuskatalogenes liksomgamle hus, enten det 

er skipperhus, sveitserhus eller fjellbondens 

torvtekte hus. Og i form av at gamle hus i 

sørlandsbyen Kragerø og jugendbyen Ålesund 

som blir erstattet med såkalte kopier. Og alt dette 

får antikvarene til å fortvile. Mye av dette dreier 

seg om penger, hvor utbyggerne er tjent med 

denne typen liksomkopier. Men det dreier seg 

også om kulturforskjeller.  
 

 

 

 

Huset ”Blåtind” fra www.ferdighus.no   

Reklametekst: ”Blåtind er en romslig bolig i  

tradisjonell stil med flotte detaljer” 

 

Fagfolkene innenfor kulturminnevernet er opptatt av ekthet og mange av oss har 

omfattende kunnskaper. Vi skiller mellom det som er gammelt og det som bare virker 

http://www.ferdighus.no/
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gammeldags. Vi skiller mellom ulike former for autentisitet. Vi har vårt eget blikk. Et 

ekspertblikk. Et utenfrablikk. Men jeg tror vi må innse at vi her er i mindretall. Og mange av 

oss vil nok få problemer med å bli forstått, selv blant våre nærmeste venner. Dette er en 

utfordring til dagens fagfolk. På den ene siden må vi forstå den folkelige nostalgien. Og vi må 

forstå at moderne mennesker har noe felles, i vår følelsesmessige fascinasjon over fortiden og 

ønsket om å holde fast ved noe av det gamle. På den andre siden må vi jobbe iherdig for å 

spre kunnskaper om fortiden og for å åpne folk for den historiske dimensjonen i våre 

omgivelser. Og da trenger vi originalen. For det er her fortidens mennesker har satt sine 

avtrykk. Til utforskning og til undring.  

 

Med vennlig hilsen 

Og helt til slutt, som en oppmuntring på veien. Riksantikvar Stephan Tschudi-Madsen pleide 

å si: «Framtiden vil gi oss rett!» Våre etterkommere vil glede seg over de kulturminnene vi 

har kjempet for å bevare. 

 

Red. anm. Dette foredraget blir også publisert i neste nummer av Fortidsvern, desember 

2012. 
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Kontaktinformasjon 
 

Ta kontakt med oss på e-post: asktidsskrift@gmail.com 

 

Blogg 
 

Ask har også en egen blogg hvor informasjon om tidsskriftet blir lagt ut. Besøk:  

http://asktidsskrift.wordpress.com/ 

 

Takk  

 

Redaktørgruppa vil gjerne takke alle som har bidratt med tekster til dette nummeret! Og takk 

til RELKUL-programmet for økonomisk støtte. 
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