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Bokomtale ved Olav Tveito

Alexandra Sanmarks bok er en bearbeidet utgave av forfatterens doktoravhand
ling fra University College London (2002). Forfatteren foretar en drøftelse
av skandinavisk kristning, med vekt på den rollen konger og sosiale eliter
spilte. Hun hevder at innsatsen til sekulær herskermakt var avgjørende ikke
bare når det gjaldt det offisielle trosskiftet, men også når det dreide seg om
å implementere den nye tro. Boken formidler en oppfatning som går ut på
at misjonærer og prester hadde en underordnet rolle i denne prosessen, som
forfatteren antar i hovedsak ble gjennomført i løpet av en periode på ca. 150
år. Redskapet som makthavere benyttet som middel til å spre den nye tro fra
topp til bunn i samfunnet var primært kristenretter og forskrifter som regulerte
menneskers dagligliv.
Analysen av rettslig materiale utgjør i tråd med denne oppfatningen en stor del
av avhandlingen. Forfatteren peker med rette på at det aktuelle legislative stof
fet har blitt lite drøftet i forskningen. Tittelen presenterer undersøkelsen som en
komparativ studie. Trosskiftet i Skandinavia sammenliknes med kristningsforløpet
i angelsaksisk og kontinental sammenheng, og det foretas fortløpende sideblikk
til ulike typer nordeuropeisk kildemateriale.
Avhandlingen består av tre hoveddeler, jeg vil presentere dem hver for seg, og
komme med kommentarer på en del punkter. Til sist vil jeg komme med syns
punkter på den totaloppfatning av skandinavisk kristning som avhandlingen gir
uttrykk for.
I innledningen redegjør forfatteren for kildematerialet, og foretar en terminolo
gisk avklaring når det gjelder begreper hun benytter seg av i analysen. En viss
teorirefleksjon omkring bruk av komparasjon som metode kunne nok ha vært på
sin plass, dette mangler. Med tanke på den sentrale rollen legislative tekster spiller
i analysen, ville en prinsipiell drøftelse av bruken av normativt materiale som kilde
vel også med fordel kunne ha blitt gjort til gjenstand for en viss refleksjon.
Første hoveddel av avhandlingen sammenlikner kristningen av England, Fris-
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land og Saksen med de skandinaviske land. Følgende tema drøftes: Sekulære her
skeres rolle i kristningsprosessen, spredningen av den nye tro, kristningsmetoder,
pavedømmets rolle, motstand og opposisjon mot den nye tro. Forfatteren påviser
en rekke strukturelle fellestrekk. Det viktigste består i at kristningsvirksomheten
skjer ovenfra, med konger og sosiale eliter som nøkkelpersoner. Når det gjelder
trosformidling i regi av misjonærene, finner forfatteren likheter, men også skan
dinaviske særegenheter. Hun hevder at forkynnelsen spilte relativt liten rolle i
Skandinavia i den aktuelle perioden. Ut fra det vi vet om de misjonærene som
gjorde seg gjeldende innen virksomheten, er knapt en slik slutning nærliggende
å trekke. De tendenser til bevisste formidlingsmåter, interpretatio scandinavica,
som forfatteren selv gir eksempler på, er en indikasjon på det motsatte. Innen de
kontinentale og angelsaksiske kirkelige miljøer som rekrutterte misjonærer til
Skandinavia, ble preken virksomhet på denne tiden vektlagt. Dette synet kommer
til uttrykk i ulike kirkelige forskrifter. Wulfstans Canons of Edgar er en type
pastorale forskrifter med sekulærgeistlige - geistlige som ikke var munker- som
adressater, skrevet på tidlig l 000-tall. Her poengteres det at prester gjennom
prekener skal instruere lekfolket. I biskop Burchard av Worms dekretalsamling,
som forfatteren ofte ellers viser til, understrekes det samme.
Når det gjelder misjonsmetoder hevder Sanmark at Skandinavia skilte seg ut
også på et annet område, ved at prebaptismal undervisning i form av et lengre
katekumenat synes å ha spilt en rolle. I sin monografi om dåp og fadderskap i
angelsaksisk sammenheng benytter J. Lynch i tilknytning til primsigningsriten
formuleringen «The rebirth of the catechumenate in the germanic North». Han
trekker imidlertid atskillig mer beskjedne veksler på konseptet enn det Sanmark
gjør. De aktuelle kildesteder er det etter min oppfatning nærliggende å anta at
primært reflekterer pragmatiske ad-hoc-løsninger. Primsigning innebar at hedenske
vikinger kunne omgås kristne og delta i gudstjenesten uten å frasi seg sin egen
religion, et kateketisk anliggende blir ikke poengtert.
Når det gjelder pavedømmets rolle innen skandinavisk misjon, tillegger
Sanmark dette etter min oppfatning for liten vekt. I forbindelse med etableringen
av Hamburg som erkebispesete med et særlig ansvar for nordisk misjon, framstod

keiser og pavedømme i større grad enn før som samvirkende aktører. En pavelig
selvbevissthet av «gelasiansk» type kom til uttrykk hos Gregor den 4.

-

pave

Gelasius var den første som gjorde seg til talsmann for ideen om at åndelig
herredømme stod over verdslig. Ikke minst må Nicolaus l. framheves som en
pave med et engasjement for misjon. Når det gjelder Skandinavia kom dette til
uttrykk gjennom hans korrespondanse med danskekongen Horik 2.
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Avhandlingens andre del gir en drøftelse av temaet forandring og kontinu
itet fra førkristen til kristen tid i Skandinavia. Som kildemateriale til å kaste
lys over emnet benytter forfatteren primært de vestnordiske kristenrettene.
Disse settes inn i et komparativt perspektiv, og drøftelsen av dette materialet
er interessant.
Denne delen av avhandlingen innledes med et kapittel der forfatteren redegjør
for kildene. Når hun trekker så store veksler på denne bestemte kildetypen, er en
slik avklaring nærliggende å foreta. Sanmark gir en utførlig forskningsoversikt
over temaet, og tar sitt utgangspunkt i Elsa Sjoholms kritiske analyse av østnordisk
materiale. Sanmark drøfter synet, med referanse til de kritiske merknader som har
blitt framført av blant annet Sverre Bagge, Ole Fenger, Stefan Brink og andre.
Debatten om de vestnordiske kildene refereres på samme vis, i et tidsperspektiv
fra Konrad Maurer til den nyeste debatten, representert ved Magnus Rindal, Jørn
Sandnes med flere. Forfatteren slutter seg til et syn som går ut på at vesentlige deler
av materialet avspeiler forhold i misjonstiden, og hun poengterer at kongemakten
har hatt stor andel i utformingen av disse rettsreglene.
I selve drøftelsen av førkristen skandinavisk religion antar Sanmark at de

Iegislative kildene kan gi et bedre bilde av hva garnmelskandinavisk religion
faktisk bestod i enn sent nedtegnede Edda-myter. Forfatteren gir en grundig
drøftelse av det bildet av hedensk kult som speiles gjennom de forbud mot slike
fenomener som kommer til uttrykk i kirkelover og i botsbøker. Når det gjelder
det komparative materialet benytter hun blant annet en av de eldste angelsaksiske
botsbøker, den såkalte Paenitentiale (Ps-) Theodori. Videre viser hun til biskop
Burchard av Worms Corrector, en annen kilde som benyttes er Regino av Priims
visitasjonshåndbok, De ecclesiasticis disciplinis et religione christiana fra tidlig
900-tall. Omtalen av hedensk kult sammenliknes med bildet vi f'ar i de vestnordiske
kristenrettene. For å supplere disse kildene foretar Sanmark også en sammenlikning
med hedensk samisk kult, her foreligger det et rikholdig kildemateriale fra en
senere tid. Ut fra den samlede analysen trekker Sanmark slutningen at gammels
kandinavisk religion primært har vært en naturreligion. Den var kjennetegnet av
animisme, overtro og magi mer enn av de utviklede mytologiske forestillinger
som blant annet Snorre refererer til. Denne type «lav-religion» hadde livskraft
nok til å hevde seg og leve videre i møtet med den nye tro, og ble derfor gjort til

gjenstand for spesiell oppmerksomhet fra kirken.
Et fokus på kirkelige bestemmelser som speil av førkristen kult er et interessant
metodisk grep, men forfatteren trekker nokså omfattende slutninger. Hun gjør selv
oppmerksom på at det er problematisk å skjelne mellom kult og magi/overtro.
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Et kapittel i Knut den mektiges kirkelover har overskriften Be haedenskipe

-

om

hedenskap, i den latinske utgaven lyder formuleringen typisk nok De gentilium
superstitionibus abolendis - om fordømming av folkelig overtro. Det er grunn til
å anta at en del av de kirkelige bestemmelser retter seg mot det som oppfattes
som upassende overtro, mer enn reell hedensk kult. Slike fenomener kan forøvrig
belegges helt fram mot nyere tid, noe folkloreforskere har gitt en rikelig doku
mentasjon av.
Forfatteren tegner et bilde av skandinavisk førkristen religion som en kollektivt
preget livstolkning uten noe egentlig trosbegrep. Oppfatningen utgjør utgangs
punktet for analysen av rettsbestemmelser som kristningsstrategi som utfoldes i
avhandlingens tredje hoveddel. Det er imidlertid gode grunner til å anta at den
gammelskandinaviske religion som misjonærene møtte, hadde et atskillig mer
vitalt og «avansert» preg enn det Sanmark tenker seg. Dersom det sent nedtegnede
islandske kildematerialet - som blant annet inneholder arkaisk pregede mytolo
giske skaldedikt - anses å gi et pålitelig bilde av norrøn hedendom, betyr det at
representanter for det mangfoldige norrøne gudepantheon ble gjort til gjenstand for
påkallelse og bønn. Materialet rommer forøvrig såvel skapelsesforestillinger som
eskatologisk pregede tekster. Også hedensk gravskikk gir et bilde av velutviklede
post-mortem -konsepter. Noen av forestillingene kan være influert av kristne ideer,
men oftest er det mer nærliggende å tenke seg en genuin hedensk proveniens.
Ensidig å vektlegge gammelskandinavisk religion som primitiv animisme er neppe
holdbart.
Den tredje hoveddelen gir en utførlig analyse av den regulering av menneskers
hverdagsliv som kommer til uttrykk i de norrøne kristenrettene. Sanmark trekker
linjen til det bildet hun har tegnet av førkristen mentalitet i foregående del, og
antar at mange av de aktuelle bestemmelser må oppfattes som bevisste kirkelige
tilsvar til førkristen kultisk aktivitet. Forbudet mot å spise hestekjøtt, som forøvrig
har paralleller i det komparative materialet, må forstås på en slik bakgrunn. På
noen punkter kunne kirken gi rom for en viss form for folkelig kultkontinuitet,
forutsatt at innholdet i de aktuelle rituelle handlinger ble endret. Når Gulatingloven

foreskriver at en skal drikke øl til Krists pakka ok sankt a Mariu til ars ok frioar, så
erstatter dette hedenske libasjonsriter. Når det gjelder de utførlige fasteforskriftene
i de vestnordiske kristenrettene påviser Sanmark at vi finner uttalte paralleller med
engelske og kontinentale kirkelige bestemmelser. Fastereglene favnet vidt, nesten
en tredjedel av årets dager var belagt med slike forskrifter. Forfatteren antar at
innføring av slike bestemmelser var viktig i tiden etter den offisielle kristningen.
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Med et system av informasjon, kontroll og straff ønsket en å hindre gammel kult
å utfolde seg, og å forme samfunnet i kristen retning. I en tidlig fase må regler
for arbeid/hvile, ekteskap, dåp og begravelse ha blitt innført ut fra den samme
hensikt. Derimot anser ikke forfatteren at kirkebygging har blitt vektlagt i stor grad
i denne tidlige fasen. Poenget for kongemakten var å få folk til å oppgi hedensk
kult og etterleve bestemte forskrifter, ikke å utvikle personlig tro, et konsept som
Sanmark mener hører en senere tid til.
Sanmarks avhandling inneholder originale synspunkter og på noen punkter en
innovativ metodisk tilnærming til velkjente problemstillinger, og er inciterende
lesning. Den totaloppfatning av skandinavisk kristning som avhandlingen gir
uttrykk for er det imidlertid vanskelig å slutte seg til uten visse reservasjoner. Er
Sanmarks oppfatning av nordisk misjonstid mulig? Med tanke på det sparsomme
kildematerialet som kaster lys over temaet, bør ikke hennes teser uten videre av
vises. Synspunktet om at bred og omfattende implementering av den kristne tro
først fant sted i en langt senere fase enn misjonstiden er ikke mer oppsiktsvekkende
enn at det faller sammen med en tydelig trend innen nyere mentalitetshistorisk
orientert middelalderforskning.
I kirkelig historiografi brukes i blant uttrykket christianitas imperfecta som

betegnelse på de første hundre år etter at offisiell kristning har funnet sted. Både
pavebrev og munken Ailnoth, som befant seg i Danmark på tidlig 1 100-tall, gir
uttrykk for en viss skepsis til «skandinavisk» kristendom, lenge etter det offisielle
trosskiftet hadde funnet sted. Det finnes med andre ord visse kildeutsagn til støtte
for synspunktet om at misjonstidens kristendom hadde et overfladisk preg. Om
bildet kan være sammensatt, er det likevel grunn til å hevde at Sanmarks situas
jonsbeskrivelse blir for ensidig. Fokuset på kongemaktens rolle og de rettslige
kilder medfører en viss distorsjon når det gjelder å få med alle nyanser. Forfat
teren vektlegger i stor grad aktuelt komparativt materiale. Hun kunne ha utvidet
perspektivet til å gjelde en mer omfattende sammenlikning med de paradigmer
og forelegg som fantes for kirkelig misjonsvirksomhet i de aktuelle miljøer som
initierte skandinavisk misjonsvirksomhet. Da ville bildet blitt mer sammensatt.
Forfatteren kunne ha viet oppmerksomhet til hvordan sekulær herskermakt,
pavedømme og riksepiskopat i det aktuelle tidsrommet forholdt seg til hveran
dre. Både i kontinental og angelsaksisk sammenheng ble det utviklet teorier som

understreket at sekulær herskermakt hadde en klar kirkelig rolle. Det gudgitte
oppdrag bestod i å opptre som kirkens beskytter, men dels dreide det seg også
om å fremme kirkens oppdrag vis a vis exterae gentes- de fjerne folkeslagene- i
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form av misjon. Ludvig den frommes keiserdømme karakteriseres i ulike kilder
gjennom teologiske begreper som munus divinum og ministerium. Slik poengteres
det at hans kall er plikt og tjeneste. Det er mulig å relatere hans andel i det nord
lige misjonsframstøtet til hans oppfatning av hva en kristen keiserrrolle innebar.
Arnold Angenendt har lansert begrepet «politisk dåp», for å karakterisere den
type relasjon som ble etablert da tronpretendenter fikk i oppdrag å utbre kirkens
lære. Slik ble politikk og misjon vevet sammen. I Danmark angår dette Harald
Klak, en liknende betegnelse kan passe også når det gjelder Olav Tryggvasons
konfirmasjon i Andover, muligens gjelder dette også Olav den hellige.
Et slikt perspektiv understreker at kristningskongers virksomhet - som ytre
sett dreide seg mest om politisk ekspansjon - kan ha hatt en tydelig sammen
heng med et kirkelige universalmissiologisk konsept, forestillingen om at kirken
hadde som oppgave å kristne hele den kjente verden. Dette konseptet gjorde seg
gjeldende først og fremst fra fra Gregor den stores tid av. Sanmark fokuserer på
kongemaktens rolle. Oftest dreide det seg om et samvirke mellom kristen konge
makt og kirkens representanter, ut fra en felles målsetting. Norrøne sagakilders
omtale av hvordan misjonsbiskopen Grimkell og Olav Haraldsson sammen ledet
kristningsframstøt, organiserte kirken og vedtok nye lover kan i så måte være et
godt eksempel. Etableringen av norsk helgenkongekult viser at misjonærer bevisst
utnyttet kongeinstitusjonen i kristningsøyemed. I dette tilfelle var det kirkens
menn som hadde regien. Misjonærene forsvinner helt i kulissene i Sanmarks
framstilling.
Vi vet at det var godt utdannede og kompetente misjonærer som hadde ansvaret
for å kristne Skandinavias konger og sosiale eliter. Det er grunn til å tro at de raskt
ønsket å utvikle «normale» kirkelige tilstander, både innen de aristokratiske lag,
men også utover i samfunnet. Når så mange misjonærer var bispeviet, skyldes det
antagelig at bare biskoper hadde den nødvendige potestas

-

makt og myndighet,

som gjorde at kirker og alter kunne vigsles. Kirkerettslige forskrifter i det aktu
elle tidsrommet forbyr gudstjenestefeiring i uvigslede lokaler. Med tanke på den
sentrale stilling messen hadde på denne tiden, må kirkebygging derfor ha blitt
prioritert i misjonsperioden. Trolig har dette vært en del av selve misjonsstrategien.

Både skriftlige og arkeologiske kilder tyder på at dette stemmer, selv om bildet
ikke er helt entydig. Forestillingen om en nokså «kirkeløs" misjonstid i Norden
mangler basis. På samme måte må vi anta at misjonsbiskopene ønsket å fremme
pastoral praksis og de kirkelige idealer som gjorde seg gjeldende i de kirkelige
miljøer de kom fra. Det er alt nevnt at angelsaksiske og kontinentale kilder fram
hever prekenen som pastoralt instrument. På samme måten vektla misjonærene
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trolig en viss innlæring av basiskunnskap. Islandske kilder kan gi antydninger om
at både Credo og PaterNoster kan ha blitt tatt i bruk tidlig.
Det er få kilder som opplyser om privat bot i skandinavisk misjonstid, kilde
materialet viser enkelte spor av dette. Derimot er det grunn til å anlegge et visst
kateketisk perspektiv på de kristenretter som Sanmark utelukkende oppfatter som
legislativt materiale. I stedet for å se på de aktuelle bestemmelser kun som en
repressiv strategi for å dempe hedensk kult, kan det tenkes at misjonærene med
kongemakten som medspiller på dette viset har søkt å formidle botsorienterte
postbaptismale etiske forskrifter - regler for hvordan døpte mennesker skulle
leve. Dette ble ellers sett på som en viktig del av den pastorale cura animarum
- omsorg for sjelene. Med andre ord: Vi må ikke undervurdere kirkens andel i
kristenrettslovgivingen. Sanmark tenker seg at kongemaktens dominerende rolle
i den skandinaviske misjonsfasen førte med seg en utvendig form for kristendom.
Jeg finner en annen konklusjon mer nærliggende: Et dynamisk samvirke mellom
misjonsbiskoper og kongemakt var selve nøkkelen til at den nye tro kunne blir
relativt effektivt implementert i løpet av de 150 år som Sanmark har oppmerk
somheten rettet mot.
Sanmarks studie gir en grundig omtale og drøftelse av lite bearbeidede tema.
Avhandlingen må sies å gi et verdifullt bidrag til nordisk trosskifteforskning.
Et omfattende kildemateriale behandles på en innsiktsfull måte, og forfatteren
refererer til en rekke aktuelle forskningsbidrag. Med boken bidrar forfatteren til
en type strukturanalyse og helhetstolkning av det skandinaviske kristningsforløpet,
noe det fra før finnes få bidrag til. Skal innvendingene mot avhandlingen oppsum
meres, dreier det seg om at forfatteren trekker for omfattende konklusjoner av sin
analyse. Kongers og eliters rolle aksentueres på en slik måte at de øvrige formative
faktorer neglisjeres.
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