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Eg får svara for meg sjølv: Ja visst! Interesse for noko er ikkje det same som å glorifisere det. Ein 

kan fint kose seg med krim på fjernsynet utan å vurdere å drepa folk sjølv. I forskinga mi prøver 

eg m.a. å skjøna religionen, kulturen og livsvilkåra i vikingtida, men det får meg ikkje akkurat til 

å lengte attende. Eg lengtar ikkje etter skabb, lopper og lus som det ikkje finst råd mot – eller 

tannpine – eller amputasjon utan smertestillande – eller åndemaning mot kreft – eller brødmjøl 

som slit tennene ned til beinet fordi det er blanda med steinmjøl frå kverna – eller hungersnaud. 

På same måte lengtar eg ikkje attende til eit samfunn som vi ville rekna som lovlaust, med 

absurde æresnormer og krav om våpenbruk og blodhemn for ”fornærmingar” som vi ville trekt på 

skuldrene av. Derimot er eg fascinert av korleis folk klarte å finne meining og verdigheit i ei 

vond og vanskeleg verd.  

 

Det stemmer at delar av den norrøne litteraturen glorifiserer eller romantiserer slåsting. Snorre si 

skildring av krigarparadiset Valhall er eit døme på det: Dit kjem heltane når dei døyr, og der går 

tida med til sverdkamp dag etter dag, og kalas kvar kveld, og då livnar dei såra og fallne til og 

blir like pigge. Men dette er fantasi! Når ein drøymde om slikt, så var det ikkje minst fordi ein var 

inderleg vel klar over at røynleg krig var eit helvete. Vald var endå meir utriveleg den gongen, då 

det ikkje fanst sterile sjukehus og kirurgar som kunne lappe ein saman etterpå. Islendingsogene 

kan lesast som glorifisering av dei få som makta å leva opp til æresnormene, som hadde 

handlekraft og styrke til å hevde seg med våpen. Men islendingsogene kan òg lesast som kritikk 

av systemet, for dei viser korleis æresnormene som driv blodhemnen fram fører tragedie for heile 

bygda.  

 

Toskeskap er toskeskap, anten han er innpakka i det eine eller det andre, og det er ikkje 

innpakkinga som er problemet, men toskeskapen. Svaret på misbruk av vikingtida er difor ikkje å 

snu ryggen til vikingtida, men meir kunnskap. Det som for all del ikkje må skje, er at nynazistar 

og andre valdsromantikarar får einerett på den fjerne fortida vår, slik at dei kan misforstå, 

forvrenge og misbruke som dei vil.  
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