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Det har tatt tusen 
år å bygge opp 
våre verdier. De 
kan rives raskt 
ned, sier Arnved 
Nedkvitne med en 
henvisning til 22. 
juli.

«Med lov skal land bygges og 
ikke med ulov ødes.» Om en vil 
skjønne disse bortimot tusen år 
gamle ordene fra Frostatings
loven bedre, er det et godt råd å 
lese Arnved Nedkvitnes nye bok 
om hvordan ære, lov og  religion 
har formet vårt samfunn gjen
nom tusen år. 

– Samfunnet er fundert på 
verdier som er tunge å bygge 
opp. De kan river raskt ned om 
man ikke er seg dem bevisst, sier 
han og kvier seg ikke for å kom
mentere sommerens ragnarok.

På vegne av andre. – Jeg ser 
at Anders Behring Breivik ber 
sin advokat om å få en uniform. 
Det er tydelig at han forsøker 
å beskrive seg som tilhørende 
en æresgruppe der han utøver 
vold på vegne av den. Det er en 
måte å tenke på som var kurant 
for 1.000 år siden, som absolutt 
ikke er det nå, sier Nedkvitne. 

Å tenke slik er å tenke innen
for trekanten lov, religiøs etikk 
og ære. Og det starter med det 
siste. Ære er i denne sammen
hengen definert som en persons 
verdi i egne øyne, men også i 
øynene til omgangskretsen, el
ler æresgruppen.

Kulturkonflikter. – Normer er 
skapt av æres forestillinger, reli
giøs etikk og statens lover. Dette 
arter seg forskjellig i ulike sam
funn, og det kan skape kultur
konflikter om en kommer fra et 

samfunn som domineres av ære 
og religion til et samfunn der 
disse er underordnet landets lo
ver. Som historiker er jeg for
siktig med å si at et sett normer 
er bedre enn et annet. Det er 
den historiske utviklingen som 
har gjort det slik at de er for
skjellige.

– Men du sammenligner klan-
samfunnet i Afghanistan med det 
førstatlige Island. Er det ikke van-
skelig å sidestille samfunn som lig-
ger 1.000 år fra hverandre i tid?

– Vi lever i et lovsamfunn. 
Dersom noen her lever etter 
æresnormer eller religiøs prak
sis som går på tvers av loven, så 
opptrer man på en uakseptabel 
måte. Men man sier ikke der
med at det nødvendigvis at det 
er galt i et annet samfunn. 

Hevn. – Hva kan det for eksem-
pel handle om?

– Det gjelder først og fremst 
hevn ved æreskrenkelser. Om 
man føler seg krenket i et æres
samfunn, er en nødt til selv å 
ta affære med vold. Det er uak
septabelt i et lovsamfunn der en 
har statlige myndigheter som 
har monopol på straff. Slik er 
det blitt her gjennom en årtu
sen lang utvikling der kirken og 
staten har gått sammen om å si 
at vold er uakseptabelt. Kirken 
har motarbeidet hevn helt fra 
begynnelsen av. Det har staten 
etter hvert sluttet seg til.

Før staten var dannet, var det 
æresgruppen som satte ramme
ne med husholdet som kjerne
gruppen. Selv om det fantes en 
lov, var den noen en kunne vel
ge å forholde seg til eller ikke.

Likeverdig. – Vårt Lands lesere 
vil kanskje oppfatte den kristne 
etikken som riktigere enn andre. 
Som historikere må vi tenke at 
æresetikken, den religiøse etik
ken og lovens etikk er tre like
verdige måter å tenke etikk og 
normer på. De konkurrerer med 
hverandre også i hodene på folk. 
I det gamle, norske samfunnet 
var man nødt til å forholde seg 
til æresforestillinger. Gjorde du 
ikke det, var det ingen som ville 

stille opp for deg når du hadde 
bruk for det. Slik var det i et 
samfunn med en svak stat. Du 
kunne bli trukket for retten og 
måtte derfor også forholde deg 
til den. De trodde dessuten fullt 
og fast at om du brøt med de re
ligiøse normer, ville du merke 
følgene i det neste liv. De måtte 
altså forholde seg til alle de tre 
normsettene samtidig. Det jeg 
forsøker å vise er hvordan dette 
har endret seg over tid. 

Før kirken gjorde seg gjelden
de midt på 1000tallet var det 
æren som gjaldt. Det var men

neskene rundt deg som bestemte 
normene og hvordan de skulle 
sanksjoneres.

– Det fantes lover, men en 
kunne selv bestemme om en vil
le bruke loven. En kunne også 
velge å bruke sverdet og ta hevn. 
Det er utenkelig i dag hvor en 
har en stat som bestemmer at 
loven skal brukes.

Kirkens etikk. – Hva er det nye 
som grodde fram de neste fem hun-
dre årene fram mot reformasjonen?

– Det vokste fram to mak
ter som utbredde sin grunn
leggende innflytelse samtidig. 
Kirkens religiøse etikk ble pre
ket i rundt 700 sognekirker, og 
denne påvirkningen har åpen
bart vært utrolig effektiv. Hver 
søndag fikk folk høre følgene av 
å ikke følge den religiøse etik
ken. I skriftemålet måtte en for
telle om synder en hadde gjort 
og ble pålagt botsøvelser. Kjer
nepunktet i kirkens budskap var 

nestekjærlighet og det å leve fre
delig med andre. Det interes
sante er at dette sammenfaller 
med statens vilje. 

Kvinnene. Seksualitet og ekte
skap er i et æressamfunn kon
trollert av husholdsoverhodet.

– I Norge var det slik, men i 
vårt samfunn i dag vil det opp
fattes som uakseptabelt. Kirken 
mente at også kvinnen selv skul
le få bestemme hvem de skulle 
gifte seg med. I kristenretten 
het det at «kvinnen skal si ja, 
og gode menn skal høre jaordet 
til kvinnen».

– Frivillighet ved ekteskaps
inngåelse var noe kirken preket 
i århundrer. Det satt langt inne 
fordi æreskodeksen sa at det var 
husholdsoverhodet som skulle 
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«Som historiker 
er jeg forsiktig 
med å si at et 
sett normer er 
bedre enn et 
 annet. Det er 
den historiske 
utviklingen som 
har gjort det slik 
at de er forskjel-
lige»

Arnved Nedkvitne

«Både islam og 
kristendom er 
veldig åpne når 
det gjelder etikk. 
Derfor er det helt 
misforstått og 
svært uheldig å si 
at dette er en kolli-
sjon mellom sivili-
sasjoner»

Arnved Nedkvitne


