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Tord Høivik er det futt i: Han er bibliotek-
blogger under navnet Plinius og går til felts 
mot vitenskapeliggjøringen av profesjons-
studier generelt, og av sitt eget fag «biblio-
tek og informasjonsvitenskap» spesielt. Han 
jobber med bibliotek- og informasjonsfag 
ved Høgskolen i Oslo og mener nettopp 
betegnelsen «bibliotek- og informasjonsvi-
tenskap» er villedende. «Teoretikerne under-
søker naturen, samfunnet og tekstene fra 
tribunen, men en lærer, en lege eller en bibli-
otekar kan ikke tenke slik,» mener Høivik. 

Mot kvasifiseringen!
Bladet Foreign Policy byr på omfattende 
analyser av den realpolitiske tenkningen i 
den HBO-produserte fantasyserien Game of 
Thrones (den går på Canal+ nå, men kommer 
på NRK til våren) og romanene de er basert 
på. Forfatteren George R.R. Martins nye bok 
i serien, A Dance With Dragons, har ifølge 
bladet utviklet seg fra et innenrikseventyr om 
onde konger og dronninger til en kompleks 
geopolitisk megasaga som byr på store inn-
sikter for de utenrikspolitisk interesserte.

Realpolitikk i fantasyland
Bokhandlerdauden slår til igjen. Denne gan-
gen er det den en gang så mektige nordame-
rikanske kjeden Borders som etter konkurs 
i februar og påfølgende lang og resultatløs 
jakt på ny kapital og/eller ny eier ser seg 
nødt til å stenge dørene. BOKstavelig talt: 
De første butikkene stenger dørene samme 
dag som denne avisen er i stativene, og alt i 
september er det ubønnhørlig slutt. Borders 
har drevet med underskudd siden 2006, 
med et fall på over en milliard dollar i årlig 
omsetning siden den gang.

Alt skal vekk
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borgerne og Bergenhussoldatene blir pre-
sentert som ganske åpent antagonistiske 
grupper på et vis som virker underlig i 
dag. 

 Samtidig er det også nå en utvikling 
mot at visse grupper fra andre kulturer 
krever egne parallelle rettssystemer i 
Europa. Kan vi få en ny uintegrert æres-
gruppe? I den forbindelse blir det dobbelt 
interessant å se hvordan Hansaen aldri 
ble integrert i det norske samfunnet, men 
beholdt egne regler og æresbegreper og 
tilhørende straffer. Nedkvitne sammen-
ligner et sted Hansaens «vintersittere» 
direkte med etniske minoriteter i dagens 

Vest-Europa. Litt til skrekk og advarsel, 
men man ser poenget: Det å komme for 
tett på bergenserne ble sett på som rent 
forræderi internt i Hansaen, som var 
intenst opptatt av å bevare sin tyskhet. 
«Kokosnøtter» kalles vel slike innvan-
drede norgesvenner i dag.

Historiens mangesidighet. Etter Hansa-
tiden steg imidlertid statens æresdefini-
sjonsmakt stadig, parallelt med volds-
monopolet. Mens kirketukten nådde et 
høydepunkt på 1600-tallet, hvor syndere 
måtte bekjenne for hele menigheten for 
å få absolusjon, og hvor prestene ikke tok 
ugifte mødre i hånden. Deretter kom en 
kirkelig liberalisering som har fortsatt til 
denne dag.
 Dette bildet i konstant forandring gir 
boken liv, nettopp ved å vise historiens 
reelle mangesidighet, hvor det eneste 
konstante jo faktisk er forandringen. 

En bok som ikke bryr seg med å se flere 
sider vil både bli dårlig og kjedelig på 
en gang og trygt kan glemmes; slik er his-
torien uhyre streng mot sine forfattere. 
Nedkvitne løser dette på en fin måte, det 
er vanskelig å se hva som skulle mangle. 
 Når det er sagt: Boken er nøktern og 
ikke voldsomt spektakulær. Tittelens 
kontante saklighet er langt unna den 
svungne poesien i Fredrik Paasches De 
mørke skipene og Sverre Steens Langsomt 
ble landet vårt eget, og Nedkvitne unn-
går også den svært publikumsvennlige 
stilen hos for eksempel svenskene Peter 
Englund og Dick Harrison, hvor kapitler 
helst startes personlig med mikroskop på 
enkeltmennesker og situasjoner, tenkte 
eller virkelige.

Snorres kongesagaer. Ære, lov og religion 
er altså først og fremst en mentalitetshis-
torie. Det stiller spesielle metodiske krav. 
Man kan ikke skrive en slik bok som om 
den var Snorres kongesagaer: Der Snorre 
kunne anta at leserne ville kjenne igjen 
og i høy grad dele tankene og holdnin-
gene, er mentalitetshistoriens oppgave 
nettopp å få frem forskjellene på tanke-
mønstre da og nå, og diskutere hvorfor 
og hvordan forskjellene er oppstått.
 Alt er ikke det det gir seg ut for å være, 
og Nedkvitne har den nødvendige krea-
tive mistanken. Han påpeker for eksem-
pel at Norges første Skikk- og bruk-tekst, 
nemlig Kongespeilet fra cirka 1250 er en 
mye bedre guide til de sidene ved uten-
landsk hoffliv nordmenn ønsket å kopiere 
enn til de historiske realitetene i Håkon 
Håkonssons Norgesvelde: Den høviske 
ære var i Norge stort sett utenpåklistret.
 Nettopp Snorre gir Nedkvitne et godt 
eksempel på nok et element som kompli-
serer alle enkle oppfatninger om histori-
en, nemlig det å forfølge to motsatte typer 
ære på en gang. Snorre, skriver Nedkvit-
ne, oppnådde ære i Norge ved å fremstå 
som Kongens trofaste og pliktoppfyllende 
tjenestemann, før han dro til Island, hvor 
han ut fra kildene fremstod likeså ærerik, 
men nå som sin egen mann, en selv-
stendig høvding og ingen manns tjener. 
Men dobbeltspillet ble avslørt, og dermed 
kunne den da plutselig æreløse Snorre 
gis en like æreløs død, drept av kongelige 
leiemordere. 
 Nedkvitne påpeker likevel at den 
tidlige middelalderens æresbegreper 
absolutt hadde åpninger for visse typer 
dobbeltmoral: Man kunne være en ære-
full person ved å være en hard forsvarer 
av eget hushold og samtidig svekke 
eller ødelegge andres. Det er fort gjort å 
glemme at morallærdom som å behandle 
sin neste som seg selv og som man selv 
ville ønske å bli behandlet, engang var 
revolusjonære nyvinninger knyttet til 
kristendommen.

Kjønnsperspektivet. Dette elementet kom-
mer tilbake når Nedkvitne mot slutten 
av boken sammenligner Vest-Europa og 
andre kulturer mer utførlig. Han er uhyre 
forsiktig med å snakke om nåtiden og spå 
om fremtiden, han påpeker med kraft at 
det ikke er historikeres primæroppgave. 
Men om det er noe som helst som kan le-
ses ut av Nedkvitnes bok i retning av po-
litisk analyse, må det være at et samfunn 
som gjennomført forskjellsbehandler 
menn og kvinner vil ende et fullstendig 
annet sted enn samfunn med større grad 
av likebehandling. 
 Han lener seg på distinksjonen mel-
lom «one gender model» og en «two 
gender model»: I den førstnevnte kan 
kvinner oppnå ære ved å innta de samme 
roller som menn, selv om det er vanske-
ligere, fordi idealet gjerne er det tradisjo-
nelt maskuline og mektige. I den andre 
vil æren være knyttet til kjønnsforskjellen 
som sådan: Kvinners ære er seksuell ær-
barhet, menns ære er å kontrollere denne 
ærbarheten. 
 Det er ikke vanskelig å se sammen-
henger. For eksempel kan det fortsatt 
være ærefullt å styrke sin egen familie på 
andre familiers bekostning i Midtøsten. 
Men det kan jo ikke engang unngås, hvis 
man har klansamfunnets regel om at 
kvinnen tilhører mannens hushold. For 
med en slik grunnregel vil man overta 
andres eiendom og rikdom helt enkelt 
ved å få sønner istedenfor døtre. 
Ikke så rart da hvis jubelen ved jenteføds-
ler er behersket.

Universalisme versus partikularisme. 
Hvor ender boken? Når Nedkvitne sam-
menligner æresbegreper og kulturelle 
konstruksjoner er han klar og konsis uten 
å gå til angrep på andre. Men han er klar 
på at problemer med europeisk integra-
sjon neppe bare skyldes Vesten. Dette 
fordi vestlige holdninger tross alt er mest 
universalistiske, med sine allmenne men-
neskerettigheter og sine forente nasjoner 
og så videre, mens holdninger i visse 
innvandrerkulturer derimot er utpreget 
partikularistiske: Man stoler mer på men-
nesker man kjenner og er i slekt med.
 Undersøkelser og analyser viser at uni-
versalismen vinner frem mange steder, 
så vel i tidligere isolerte deler av Pakistan 
som i innvandrermiljøer i Europa, påpe-
ker Nedkvitne. Likevel ender boken i et 
spørsmål: Den lange veien frem til et ho-
mogent Norge med høy konsensus rundt 
ære, lov, religion og normer utfordres i 
dag ikke bare av andre religioner, men 
også av et overnasjonalt nivå hvis lover 
og regler til dels skal ha forrang fremfor 
norske. Kan dette skje uten at det tett in-
tegrerte norske statssamfunnet svekkes? 

lasse midttun

Nedkvitne får frem sam-
spillet mellom høner og 
egg på en fin måte.
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