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bestemme. Det er spennende å 
se at feminister i arabiske land 
på 1800-tallet hadde mye av de 
samme argumenter som kirken 
hadde på 11-1200-tallet.

Norge i endring. Det var in-
teressen for mentalitetshistorie 
som satte middelalderhistorike-
ren på sporet av arbeidet som 
har ledet fram til denne boken. 

– Æren, religiøs etikk og sta-
tens lover – disse tre variablene 
forklarer endringen i Norge de 
siste tusen årene, og jeg tror de 
gir nøkkelen til å forstå endrin-
gene i andre samfunn.

Mange vil mene at historikere 

bør holde seg til fortiden. Ned-
kvitne vier bokens siste 30 sider 
til framtiden. 

– I dette tilfelle mener jeg his-
torien kan gi en dypere forstå-
else av det kulturmøtet vi har i 
dag. Konflikter mellom innvan-
drere og nordmenn presente-
res ofte som en konflikt mellom 
religioner. Både islam og kris-
tendom er veldig åpne når det 
gjelder etikk. Derfor er det helt 
misforstått og svært uheldig å si 
at dette er en kollisjon mellom 
sivilisasjoner. Det avgjørende er 
æresforestillingene en blir sosia-
lisert inn i og statens disipline-
ring av folk gjennom sine lover. 

Ser man det i hovedsak som en 
motsetning mellom æresfore-
stillinger og lover, blir det let-
tere å endre. Jeg har stor tro på 
at innvandrere i løpet av et par 
generasjoner vil bli sosialisert 
inn i samfunnet og at integra-
sjonen blir lettere. Det er også 
en grunn til at jeg tar med det 
siste kapitlet.

Kan forandres. – Forstår jeg deg 
riktig når jeg oppfater deg som op-
timist?

– Ja, fordi jeg ikke tror at dette 
har med religion og evige opp-
fatninger som ikke kan endres 
å gjøre. Jeg er overbevist om at 

de vil forandres. Når jeg nå for 
eksempel sitter på lesesalen her 
på Universitetet, ser jeg alle inn-
vandrerjentene som skaffer seg 
norsk utdannelse. Det gjør meg 

til optimist. Hva gjør det med 
disse jentene? De vil ikke inn-
finne seg med hvilken som helst 
kjønnsrolle. De vil ha lett for å 
få seg jobb og blir sosialisert inn 
i et helt annet samfunn enn for-
eldrene sine. I innvandrermiljø 
gir utdannelse ære, den gir sta-
tus både i æresgruppen og stats-
samfunnet.

– Målet mitt er å vise hvor-
dan den demokratiske staten, 
velferdsstaten og rettstaten som 
vi i dag tar for gitt og som gri-
per inn i alle deler av vårt liv, er 
vokst fram og hvordan den på 
ingen måte er en selvfølge, sier 
Nedkvitne.

Historiker Arnved Nedkvitne har skrevet om hvordan ære, lov og  religion har formet vårt samfunn gjennom tusen år. – Historien kan gi en dypere forståelse av det 
 kulturmøtet vi har i dag, sier han.  Foto: Erlend Berge

«Kirkens religiøse 
etikk ble preket i 
rundt 700 sogne-
kirker, og denne 
påvirkningen har 
åpenbart vært 
utrolig effektiv»

Arnved Nedkvitne


