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1/2020 av St. Sunniva «Trauma and Care // Traumer og omsorg» er en 
oppfølgning til to-dagers konferansen med samme navn som ble holdt på MF i 
oktober 2019. Organisatorene av denne konferansen, Elisa Stokka, Marion Grau 
og Daniela Lucia Rapisarda, hadde som mål å stimulere teologisk refleksjon 
rundt traumer i skjæringspunktet mellom systematisk teologi, praktisk teologi 
og pastoralklinisk omsorg. Hovedforedragene var av de Nord-Amerikanske 
feministteologene Shelly Rambo (Boston University) og Pamela Cooper-White 
(Union Theological Seminary, NYC). Disse ble etterfulgt av flere spennende 
bidrag innenfor psykiatri, sosialt arbeid, teologisk forskning og sjelesorg.
 Traumestudier viser til hvordan traumer svekker språket. Traumatiske 
erfaringer begrenser evnen til å beskrive hendelser i kronologisk rekkefølge 
og for dem som studerer traumer, strekker ikke språket til for å på en adekvat 
måte beskrive erfaringene av å leve med traumer. Derfor bestod også 
konferansen av flere kunstneriske bidrag: Marion Grau brukte «Penitentiary 
hymn» av Leonard Cohen i gudstjenesten hun ledet. Carl Petter Opsahl 
markerte de ulike bolkene med sin musikk og Grete Refsum flyttet sin Seraf 
skulptur til konferanserommet og ga den liv ved hjelp av en danser. Kunst kan 
nå mye lengre enn ord for å kommunisere ulike dimensjoner ved traumer og vi 
er veldig glad for at noen av de kunstneriske bidragene er representert i dette 
nummeret. Teksten til «Penitentiary hymn» med refrenget «Come healing of 
the Spirit, Come healing of the limb», finner du sammen med Marion Graus 
tekstmeditasjonen som nettopp handlet om vår lengting etter helbredelse bade 
fysisk og religiøst. I sin artikkel «Seraf. Eksempel på sorgarbeid gjennom egen 
kunstnerisk praksis», forteller Grete Refsum både gjennom ord og bilder om 
hvordan det å miste mannen sin, førte til at hun skapte skulpturen Seraf. Carl 
Petter Opsahl deler en hymnologisk studie av «Dei tvau versi ho Ainne Klæppe 
song siste kvelden», en salmetone fra tradisjonsmusikken i Gudbrandsdalen 
som forteller den tragiske historien om en kvinne som blir dømt til døden for å 
ha drept sitt eget barn, født utenfor ekteskap. 
 Nummeret inneholder to vitenskapelige artikler: «Suffering, Trauma and 
the Power of Witness» er skrevet av professor i psykologi og religion Pamela 
Cooper-White. Cooper-White tar erfaringer med traumer som utgangspunkt 
for sin induktiv teologisk arbeid. Målet er ikke bare helbredelse, men også 
frigjørende praksis. I den andre vitenskapelige artikkelen «Traditional Ritual 
as a Resource to Address Trauma in the Context of South Sudan», skrevet 
av nummerredaktør Daniela Lucia Rapisarda, utforsker hun potensialet i 
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tradisjonelle afrikanske ritualer. Med særlig henblikk på ritualer for forsoning, 
ser hun på de utbredte traumene etter krig i en sør-sudanesisk kontekst. Begge 
artiklene peker på vitnets rolle for å fremme helbredelse. 
 Lennart Persson og Hilde Frøkedal deltok begge i konferansens 
paneldiskusjon og bidrar her med teologiske og praktisk-teologiske blikk. 
Lennart Persson ser på problemstillinger som oppstår hos menn som utsettes 
for seksuelle overgrep og Hilde Frøkedal ser på ensomhet. Ved å kombinere 
traumestudier og den psykodynamiske tradisjonen, utforsker hun relevansen 
disse har for sjelesorg.
 Vi er også glad for at flere deler av sine egne erfaringer i dette 
nummeret. Amina Selimovic reflekterer over sine egne erfaringer med traumer 
som flyktning, og hvor vanskelig det kan være å sette ord på slike erfaringer. 
Teologistudent Marte Holm Simonsen skriver om den traumeutsatte presten. 
Simonsen har laget en slags guide for hvordan man kan ta hensyn til mennesker 
med traumer i for eksempel undervisningssituasjoner, og hva man kan gjøre 
som traumeutsatt. Vi har fått lov å trykke April Maja Almaas sin artikkel fra 
Nytt Norsk Kirkeblad som beskriver hvordan rasisme og mikroaggresjon skjer 
på «en helt vanlig drosjetur», og hva det gjør med de av oss som opplever 
rasistisk mikroaggresjon i hverdagen. Med sine refleksjoner utfordrer Amina, 
Marte og April de endimensjonale bildene av nordmenn og deler konkrete 
forslag til hvordan konstruktivt forholde seg til et mangfold av erfaringer.  
 Vi deler også liturgien til «Messe for verdighet», som holdes i alle 
Domkirkene i Den norske kirke, som et eksempel på hvordan man kan jobbe 
liturgisk med traumer. Og til slutt får du to bokomtaler: rådgiver på Kirkelig 
Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep Turid Skorpe Lannem skriver om 
boka Et rop til kirken og Anna Runesson gir oss en grundig presentasjon av boka 
Gud, gender, gemenskap: Texter från nio interreligiösa kvinnoseminarier.
 Som alltid håper vi at dette nummeret vil gi deg ny kunnskap, innspill til 
gode refleksjoner og spennende faglig oppdatering! God lesning!



6

Suffering, Trauma, and the Power of Witnessing:
Adapted from lecture given at MF,  
Oslo, October 20191

A voice was heard in Ramah, wailing and loud lamentation, 
Rachel weeping for her children; 
She refused to be consoled because they are no more. 
 — Matt. 2:18

Suffering is the starting point for pastoral theology and practices of care – in 
Jürgen Moltmann’s words, “the open wound of life in this world” (1993: 49). My 
method, in common with most pastoral theologians’, is inductive, beginning 
with human experience, rather than deductive, deriving propositions from 
abstract theories of human nature (either philosophical or psychological) 
or from doctrines of God, evil, and salvation. Binary divisions between 
Christian tradition and human experience, or theology and practice, are false 
dichotomies. Theology and the lived situation cannot be pulled apart, except 
as an exercise of abstract thought. I will be so bold as to claim that the aim of 
all practical theology is not speculation, but liberative praxis – not merely the 
application of abstract doctrinal propositions to human situations. Pastoral 
theology is a constructive theology in its own right, in which all categories 
of scriptural exegesis and doctrinal formulation are open for ongoing 
consideration and critique. As a feminist theologian, moreover, I embrace the 
idea, along with other feminist/womanist/mujerista, liberation, and postcolonial 
theologians that human experience is an authoritative source for theology 
(e.g., Gutierrez 1987; Cone 1997; Lartey 2003; Isasi-Díaz 2004) – in Isasi-Díaz’s 
words, “lo cotidiano” – what is lived in daily life. For criteria, I assume that 
“good” theology must inform and be informed by both healing and liberation, 
and therefore must be relevant to and ultimately grounded in Christian 
practices of community (e.g., Lartey 2003). Guided also by my Anglican identity 
and formation, I take scripture, tradition, and reason and human experience as 
valid sources for theological reflection.
 Therefore, the steps that I will take begin with the concreteness 
of human experience: (1) What is happening here? What is suffering? 
How do we make meaning of such pain (using both social-scientific and 

Vitenskapelig artikkel skrevet av The Rev. Pamela Cooper-White 
Ph.d., Vice President for Academic Affairs and Dean, Christiane Brooks Johnson 
Professor of Psychology and Religion
E-post: pcooperwhite@uts.columbia.edu
St. Sunniva nr. 1/2020, s. 6−17
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theological perspectives)? (2) Deepening our theological reflection, what 
are the theological problems raised by suffering and trauma? What might 
be understood in the presence of this suffering person about the nature of 
suffering and trauma and its relationship both to the problem of evil and to 
what we can discern about God’s activity in the midst of suffering and trauma? 
As Christian theologians, (where) do we find an answering cry of hope and 
redemption to the groans of suffering? (3) Turning more explicitly to praxis, 
what healing and liberative responses might grow out of these reflections? How 
might hope and redemption, love and justice, be conceived in this situation?
 Binary divisions between Christian tradition and human experience, or 
theology and practice, are false dichotomies. Theology and the lived situation 
cannot be pulled apart, except as an exercise of abstract thought. The aim of 
practical theology is not speculation, but liberative praxis. Practical theology 
is not merely the application of systematic theologians’ abstract conceptions 
through a refinement of pastoral skills. I would also argue that it is more than 
“critical theological reflection upon practices of the Church as they interact 
with practices of the world” (Swinton and Mowat 2006: 5). Practical theology 
is a constructive theology in its own right, in which all categories of scriptural 
exegesis and doctrinal formulation are open for ongoing consideration and 
critique. As a feminist theologian, moreover, I embrace the idea, along with 
other feminist/womanist/mujerista, liberation, and postcolonial theologians 
that human experience is an authoritative source for theology (e.g., Gutierrez 
1987; Cone 1997; Lartey 2003; Isasi-Díaz 2004). For criteria, I assume that 
“good” theology must inform and be informed by both healing and liberation, 
and therefore must be relevant to and ultimately grounded in Christian 
practices of community (e.g., Lartey 2003). Guided also by my Anglican identity 
and formation, I take scripture, tradition, and reason and experience as valid 
sources for theological reflection – but as a practical theologian I begin with 
experience, then scripture and tradition interpreted by reason, for both ongoing 
theological reflection and the creative shaping of personal and communal 
responses to suffering and trauma.

What is Suffering?

The English word suffer defines itself by onomatopoeia: the s a wincing intake 
of breath followed by a sibilant sound of pain, squeezed through the teeth … the 
uh – not the “ah” of pleasure but the truncated moan/grunt/groan of an ache or 
a kick in the stomach … the fff of surprise that the pain goes on, deflation in the 
face of its continuation … the er a sound of depletion, running out of air, of life, 
of hope. Suffering is sometimes listed as a dictionary synonym for other words: 
pain, anguish, distress, misery, agony, torment, affliction, and it belongs to that 
family of words which signal a deep wound or dis-ease. But suffering, to suffer, 
conveys something the other terms do not – an ongoingness and a bearing-
with entwined with the passage of time or the subjective experience of time 
slowing down as s-uh-ff-er-ing swallows the hope of a speedy end to pain. Its 
ongoingness is revealed in the popular wisdom after someone has experienced 
a quick death: “Well, it’s a blessing that she didn’t suffer.”
 In addition to its ongoingness, suffering conveys a level of symbolization, 
of expressiveness, that pain does not. Pain may be mental, physical, or 
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emotional, but the word pain itself merely denotes a phenomenon. Pain simply 
is. It can be described (“acute” or “chronic,” “here” but “not there”) or even 
measured (“6 on a scale of 1 to 10”), but it does not convey any meaning in and 
of itself. Some pain is even necessary to survival – for example, the burning 
sensation that causes us to take our hand off a hot stove. But pain is registered 
at the most primal level of brain function, and does not register in the thinking 
part of the brain (the prefrontal cortex) before we have already yanked our 
hand away from the source of the burning.
 Suffering is the meaning that we make, or attempt to make, of our pain 
(Cassell 1991; Sulmasy 1999) Indeed, suffering requires consciousness, and with 
consciousness, symbolization and a rendering of pain into some meaningful 
articulation – a word, a cry, a narrative, even a pleading look into the eyes of 
another. For healing to take place fully, we must make meaning in relation to 
our pain, incorporating our values, spiritual beliefs, hopes, fears, anger, sorrow, 
and a narrative sense of what has happened, is happening, and is going to 
happen. So pain – especially pain that exceeds transient physical pain – must 
actually be transformed into suffering for holistic healing of mind, body, and 
spirit to occur. And for pain to be transformed into suffering, there must be 
communication of that pain to another living being. Pain is mute, but suffering 
speaks.

What, Then, is Trauma?

Certain forms of pain by their very nature remain encapsulated, unsymbolized, 
and unexpressed. When pain is too overwhelming, threatening, or incom pre-
hensible, it is dissociated rather than fully experienced and expressed. This is 
the definition of trauma – not simply any injury, but one that threatens physical 
or psychic annihilation – akin to what theologian Wendy Farley (1990) calls 
“radical suffering,” which cries out for justice even if healing is impossible. 
 The term trauma has been used so loosely, particularly in western media 
and popular culture, that nearly any upsetting experience might be labeled as 
“traumatic.” However, it takes more than an emotional upset per se to rise to 
the level of “trauma” that can in turn cause Post-Traumatic Stress Disorder. 
The most recent western psychiatric definition in the DSM-5 (2013) links PTSD 
causally with exposure to a traumatic event – the only diagnostic category in 
the DSM to rely primarily on a wholly external etiology.2 A traumatic event is 
defined as follows:

… actual or threatened death, serious injury or sexual violation. The exposure must 
result from one or more of the following scenarios, in which the individual: directly 
experiences the traumatic event; witnesses the traumatic event in person; learns that 
the traumatic event occurred to a close family member or a close friend (with the 
actual or threatened death being either violent or accidental); or experiences first-
hand repeated or extreme exposure to aversive details of the traumatic event (not 
through media, pictures, television or movies unless work-related). The disturbance, 
regardless of its trigger, causes clinically significant distress or impairment in 
the individual’s social interactions, capacity to work or other important areas 
of functioning. It is not the physiological result of another medical condition, 
medication, drugs or alcohol.3 
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Trauma thus overwhelms and shatters an individual’s ability to “function” – or 
in more personal terms, to live one’s life as usual, with all of one’s usual abilities 
intact. Yet, what precisely constitutes a traumatic event, one’s emotional 
response and subjective interpretation of what the event means, and one’s 
social and cultural environment are also factors in whether or not a person will 
experience “PTSD” – and to what degree – as defined by the DSM or other 
western diagnostic models. (McDonald & Sand 2010; McNally 20034) To quote 
one scholar of culture and trauma:

What constitutes a ‘trauma’ then is not entirely dependent on the nature of the 
event but also on the personal meaning assigned and the social interpretation of 
the event, including responses of the affected person, their family and community, 
as well as the society at large. Culture influences the individual and collective 
experience of trauma at many levels: the perception and interpretation of events 
as threatening or traumatic; modes of expressing and explaining distress; coping 
responses and adaptation patterns of help-seeking and treatment response. Most 
importantly, culture gives meaning to the traumatic event itself, allowing individuals, 
families, and communities to make sense of violence and adversity in ways that 
may moderate or amplify their impact. (Kirmayer et al. 2010: 156; see also 
Pedersen 2015: 10)

 Following anthropologists Hinton and Good, therefore, a further 
understanding of trauma in its cultural complexity, with its multivalent impact 
on unique persons in particular cultural, social, and political contexts, also calls 
for what they term a “multiaxial approach to the trauma survivor’s ontology.” 
(Hinton & Good 2016: 51)5 
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In addition to one-time events of extreme horror, this approach takes into 
greater consideration the cumulative impact of repeated acts of violence, both 
physical and emotional – sometimes called “complex trauma” – a dynamic that 
is well known in clinical experience with violence against women and children 
which is more often than not a chronic situation of continuing abuses, some 
overtly violent, and some more subtly and psychologically coercive but also 
damaging. In this understanding, as noted by Sara El Bulbeisi (2016), trauma is 
not just an event but a process.
 For our purposes as pastoral and spiritual caregivers, moreover, note that 
along with the more typical psychiatric considerations of physiology, and social 
and emotional aspects of trauma, eleven analytic perspectives can be brought 
to bear in understanding the trauma survivor, including justice, religion, and 
spirituality. (Hinton & Good 2016: 50–51ff; the significance of religious beliefs is 
also noted briefly in McDonald & Sand 2010: 22) 
 In every context, it is listening directly to the voices of trauma survivors 
that draws back the curtain on repeated, horrific forms of sexual and domestic 
violence, and these experiences certainly fit any definition of the word traumatic 
– and to listen beyond western clinical definitions of trauma and PTSD, even 
with the most recent revisions, to be attuned to the complexity of accumulated 
suffering, and the gendered, raced, or cultural meanings and interpretations of 
layered traumatic experiences. (Hinton & Good 2016, Introduction, p. 6) In the 
words of anthropologists Hinton and Good (2016), challenging Bessel van der 
Kolk and other western trauma specialists:

[W]hile neurobiological, cognitive, and developmental issues may be important 
in determining who is at heightened risk for failing to recover from traumatic 
experiences [the prevailing western medical view], current social and cultural 
factors – such as lack of social support, continued adversity, or inability to make 
sense of traumatic events – may be even more important. (p. 15, emphasis added) 

What is required, then, in addition to a multiaxial conceptualization of trauma as 
described above (Hinton & Good 2016: 51), is attention to the “heteroglossia” – 
the multiple ways – in which individual women “may give voice to a multiplicity 
of cultural references” in telling their specific stories of trauma in context. 
(Grillo 2008:22; see also Porter & Haslam 2005).
 This is challenging, however, because of the very nature of traumatic 
experience as it is memorialized in the psyche. By its very overwhelming 
nature, trauma is very often walled off from consciousness, broken into its 
different aspects (e.g., bodily sensation, emotion, and thought), without 
normal narrative links to make sense of what happened. Traumatic experience 
is therefore “unformulated” (Stern 2009), inexpressible, and therefore 
unrecognized by another. This lack of recognition can occur at interpersonal, 
intra-familial, and even intercultural and international levels – for example, 
when the western colonial or hegemonic gaze objectifies victims of suffering, 
minimizes their experience of trauma, or renders them invisible “others” in the 
interests of economic gain.
 It is precisely the absence of recognition that prevents pain from 
becoming suffering – as when an abuser who “loves” the child becomes 
the unseeing, un-empathic monster who uses, beats, or rapes him or when 
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there is a collective shock such as the attack on the World Trade Center on 
September 11, 2001, or the massive earthquake in Haiti in January 2010 that 
the normal “holding” function of society temporarily breaks down. There is a 
rupture in the capacity to know. To focus particularly on the interpersonal lack 
of recognition, as we think about pastoral care and counseling, when our pain, 
particularly intense pain, is not received and understood by an empathic other, 
the body-mind reacts to trauma through the mental process of dissociation, in 
which knowledge is kept out of awareness as an unconscious defense against 
the terror of being totally overwhelmed or annihilated. Nonverbal enactment 
then becomes the only mode by which this unformulated experience can 
communicate.
 Enactment, in the words of relational psychoanalyst Donnel Stern, is “the 
interpersonalization of a dissociation” (2009: 86). The lack of symbolization 
and conscious articulation prevents suffering (the expression of pain and its 
associated meaning) and hence healing of the original traumatic wound. As 
dissociative processes outlive their usefulness and create new problems, they 
set in motion new forms of suffering, which can be understood as suffering, but 
as incomprehensible suffering that never seems amenable to healing, unmoored 
from any obvious cause. So an adult survivor of childhood sexual abuse does 
not understand why she cannot seem to sustain a meaningful relationship; 
a war veteran cannot understand why the long-anticipated homecoming is 
not a source of joy; survivors of a natural disaster cannot understand why 
they can’t seem to settle back into a routine years later; surviving parents 
and siblings cannot understand why the sudden traumatic death of a 
family member is wreaking havoc in their family. Dissociation creates new 
suffering because it is disconnected from its traumatic origins and remains 
incomprehensible and unhealed.
 When suffering is fully connected to the original source of unbearable 
pain, it is tragic but comprehensible. It may be expressed best by this paradox: 
nondissociated suffering is to bear the unbearable. Because suffering is the 
expression of pain that leads to meaning-making, it allows us to bear up under 
unbearable pain without negating or denying the reality that we are doing 
so. Through symbolization, reaching out, and retelling, pain becomes more 
bearable because, as new meanings are constructed in relationship, the burden 
is shared and God’s compassionate presence is experienced. This can connect 
individual experience to the larger social context in which suffering occurs, and 
to action for justice and change.

Theological Dilemmas: The Problem of Theodicy

The very existence of pain and suffering raises particular challenges for 
theology in its search for meaning.* Why must we suffer at all? Is suffering 
ever redemptive? Two tropes have been especially problematic: first, the 
“problem of theodicy” (which I discussed at length in my lecture on Friday), 

* Thanks to my students in “Pastoral Theology of Good and Evil” at Lutheran Theological 

Seminary, Philadelphia, and at Columbia Theological Seminary for stimulating discussions on 

theodicy.
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that is, the logical or philosophical contradiction between the belief in a good 
and all-powerful God and the existence of evil as the cause of all suffering; and 
secondly, especially for Christians, the ethical question raised by the crucifixion 
and by theologies of atonement in which suffering is framed as salvific.
 There is a logical contradiction, laid out historically in philosophy and 
theology, between three mutually incompatible axioms: divine goodness, divine 
omnipotence/sovereignty, and the existence of suffering/evil. The eighteenth-
century philosopher Gottfried Leibniz used the term theodicy – literally, the 
justification of God (theós, God + díke, justice) – to describe efforts to grapple 
with this problem. But the question is as ancient as humanity itself, and 
appears in the Bible most poignantly in the Book of Job. Any attempt to resolve 
this triangle must resort either to weakening one of the three points (usually 
by strengthening another point) or to leaving the contradictions as an ultimate 
paradox in which logical explanations dissolve into an appeal to mystery.
 Early church formulations tended to emphasize the fullness of God’s 
goodness and perfection (following Plato) and to de-emphasize the power 
of evil. At the turn of the fifth century, Augustine of Hippo framed evil as an 
absence of good (privatio boni) rather than an opposing malicious presence 
– a tear in the fabric of God’s harmonious creation caused by humans’ willful 
turning away from God (Gen. 3). Even earlier, in the second century, Irenaeus of 
Lyon viewed suffering as a necessary corrective to bring an immature creation 
to perfection (Hick 2007). In the thirteenth century Thomas Aquinas further 
codified Augustine’s view, defining evil as the absence, disproportion, or 
misuse of the good order of the universe ordained by God through natural law. 
This view has remained foundational for Catholic doctrine.
 In the Reformation, theologians turned to the sovereignty of God as 
the strong point of the triangle. They qualified evil by redefining it as a part of 
God’s ultimate plan, beyond finite human knowledge. Especially for Calvin and 
later reformed theologians, God’s goodness is preserved through confidence 
in God’s providence. Evil becomes a temporary experience of suffering that will 
ultimately be healed and even forgotten (Volf 2006) in the final redemption 
of all creation.6 Twentieth-century theologian Karl Barth described evil as 
das Nichtige (Nothing), which appears to have power but has already been 
“objectively defeated as such in Jesus Christ” (Zurheide 1997: 35–48). Lutheran 
theology is similar in its focus on eschatology, but places particular emphasis 
on the cross as a sign of God’s sharing in the suffering of creation (Marty 
1983: 59). Luther also emphasized the “hiddenness of God,” the unknowable 
aspect of God in which God uses suffering and even evil for purposes beyond 
human comprehension (Hummel 2003: 28–34).
 In the twentieth century, process theology, derived from philosopher 
Alfred North Whitehead, took a different logical turn. For process theologians 
(e.g., Suchocki 1988; Griffin 2004), it is God’s omnipotence that is qualified, 
leaving God’s goodness and the reality of suffering and evil undiminished. God 
refrains from coercive power in order to grant freedom to the creation, while at 
the same time exercising persuasive and restorative power for transformation 
toward the greater good. Marjorie Suchocki (1988) emphasizes the relational 
implications of process theology, with its concept of a cosmos that is fully 
interdependent.
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 Today, many theologians question the very premise of theodicy, arguing 
for a turn from abstract, logical arguments to justify God toward a more 
complex practice-oriented approach to evil and suffering (E. Farley 1990; W. 
Farley 1990; Cooper-White 2003). Some have turned to the tragic in response 
to evil, emphasizing ambiguity and mystery, hearkening back to Job. Biblical 
scholar Walter Brueggemann, for example, argues for an “unsettling reading 
of an unsettled God” (2000: 71) over against conventional “settled” views that 
maintain the economic status quo.
 Some contemporary theologians argue against theodicy altogether as a 
“destructive discourse” (Billings 2000; see also Surin 1986; Tilley 1991; Swinton 
2006), a misdirected search for answers to why evil exists, rather than focusing 
on how it might be confronted and overturned. These theologians advocate 
for practices, not merely arguments, that resist the social structures in which 
evil actually inheres (Tilley 1991: 238ff.). This view finds a parallel in liberation 
theologies in which theology and praxis are intertwined:
 Only if we take seriously the suffering and traumatic experiences of 
the innocent, and live the mystery of the cross amid that suffering, but in the 
light of Easter, can we prevent our theology from being “windy arguments” 
(Job 16:3) … As such, the question of theodicy remains open and anomalous 
rather than answered and (hence) forgotten. (Billings 2000: 8, citing Gutierrez 
1987: 103; emphasis added)

The Problem of the Cross and Atonement Theology

A second problematic trope in Christian theology exalts suffering as 
redemptive, particularly in doctrines of Christ’s passion and crucifixion as 
atonement for Adam’s fall (Gen. 3:1–24). The cross meets God’s perfect 
demand for justice by substituting God’s son to pay the ransom owed by 
humanity for their infection with original sin. This doctrine of substitutionary 
atonement, articulated most clearly in the late eleventh century by Anselm 
of Canterbury, became the dominant doctrine of atonement adopted by 
the church by the end of the Middle Ages. It remains a powerful theme in 
traditional theology and liturgies.
 Feminist theologians critique this understanding as a glorification of 
suffering, even “divine child abuse” (Fortune 1983: 197). They repudiate the idea 
that suffering for its own sake is ever redemptive. Even more recently, scholars 
have pointed to the sexual humiliation associated with crucifixion to identify 
the ways in which Christian tradition has ignored the traumatic aspect of Jesus’ 
crucifixion as explicitly sexual abuse. [cite] The cross should not be interpreted 
to sanctify victimization, which reinforces submission to violence by women 
and other oppressed groups. Rather Jesus’ passion should be understood in 
liberationist terms as his refusal to back down in the face of oppression and 
evil, and his willingness to stand for healing, mercy, and justice for the least and 
the outcasts – even at the penalty of sexual abuse, torture and death. From this 
perspective, God’s own self enters via the incarnation into human suffering, 
and the cross becomes a symbol of God’s eternal solidarity with all who suffer 
(Solberg 1997; Thornton 2002).
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Meaning-Making Toward Hope and New Life

What then can we discern about God’s activity in the midst of such extreme 
suffering and trauma? If suffering is more than sheer pain, but is the meaning 
made of pain, what alternative redemptive meanings might be brought to 
bear? A liberationist theology of the cross understands God’s solidarity 
with human suffering – even at its most extreme – as an expression of God’s 
ultimate receiving of the creature’s pain and suffering into God’s own being. 
Healing/salvation is the recognition of our cry of suffering, even the incarnate, 
embodied receiving of our pain as God’s pain, and through this recognition and 
receiving, the transformation of our pain into new life. The narrative shape of 
the paschal mystery, a human-divine journey through torture and death to risen 
life, gives new meaning to our own terror and anguish, both personally and as 
oppressed communities. The resurrection becomes a sign of the new life that 
is possible beyond both pain and suffering (Moltmann 2005), a redemption 
not only or primarily from sin, stain, or fault, but from all creaturely grief, 
victimization, and affliction.

Implications of Suffering and Trauma for Pastoral Theology

What healing and liberative responses might grow out of these reflections? 
What are adequate, appropriate, and empathic Christian responses to 
suffering? How might hope and redemption, the goods of love and justice, be 
conceived as possible?
 Donnel Stern uses the term witness to describe the role of the therapist. 
In relationship “we are called into being by acts of recognition by the other” 
(2009: 110ff.). Drawing on infant observation research, he argues that the mind 
itself is brought into being by acts of recognition by primary caretakers. When 
this process is lacking or damaged by abuse, the person’s sense of self and 
experience cannot unfold in an ongoing narrative of self and others. We need 
a witness for the events of our lives to “fall into a narrative awareness” that 
is eventually internalized in our minds as our “partners in thought.” Without 
this, there can be no formulation or renewal of experience. Instead, experience 
is continually interrupted by dissociation and re-enactment of the original 
trauma.
 The practice of witnessing is sacred. By serving as witness to another’s 
suffering – perhaps the first genuinely empathic witness that individual has 
ever experienced – we may facilitate this process of deep recognition of the 
other’s pain. Furthermore, this process of witnessing, once initiated, can 
gradually shift from an interpersonal recognition to one that can be internalized 
by the person in pain. As suffering is truly recognized, new images, symbols, 
words, narratives, and meanings emerge in the context of a relationship where 
both partners can truly be seen and known. This process in turn promotes inner 
transformation – what Stern (2009) has called the “reinstatement of witnessing 
between states of self” within the self of one who suffers, enabling a renewed 
and continued productive unfolding – new life!
 The appropriation by psychoanalysis of the term witness is striking 
because of its resonance with theological language. The term witness in English 
is the translation of the biblical Greek word martys, or martyr. I do not want 
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to suggest that as pastoral counselors or practical theologians we sacrifice 
ourselves in an unhealthy way or lose our healthy boundaries in ministry with 
survivors of trauma or those who suffer. However, there is an unavoidable 
cost – a kind of martyrdom or giving of one’s self – to the work of witnessing 
to another’s pain. By being willing to be witnesses, we commit ourselves to a 
costly walking alongside those who suffer.
 The good news of the Christian life is that this solidarity need not – and 
should not, at least exclusively – be practiced alone. As Jesus sent the disciples 
out two by two, our empathic sensitivity and pastoral imagination are sustained 
by our sense of being held both by God’s empowering love and by Christian 
community as the body of Christ.
 We are called to solidarity with trauma survivors, in their agonizing grief. 
There is an excess that trauma brings with it, a stab in the ribs, the precise 
circumstances of whose repeated appearances cannot be accounted for, once 
separated from the traumatic event. This excess piles incomprehension on 
top of grief. We are not called to try to rationalize survivors’ pain, fix it, or 
talk it away – no one could possibly do this in any case – but in the words of 
theologian Nicholas Wolterstorff, writing after the death of his son:

If you think your task as comforter is to tell me that really, all things considered, it’s 
not so bad, you do not sit with me in my grief but place yourself off in the distance 
away from me. Over there, you are of no help. What I need to hear from you is that 
you recognize how painful it is. I need to hear from you that you are with me in 
my desperation. To comfort me, you have to come close. Come sit with me on my 
mourning bench. (1987: 34)

As the word patient comes from patiens, or suffering, the very act of empathic 
witnessing – or recognition – is one that demands patient co-suffering from 
us. The effort to keep seeing when we wish we did not have to see (at both 
personal and societal levels), to know what we might prefer to split off from 
awareness (like some survivors of trauma themselves), and to be with others in 
their suffering rather than to collude in sealing over the most horrific sources 
of pain – all these point to practical theology not merely as a theoretical 
discipline, but as a calling to be in solidarity with those in our care, to face the 
horror, and to help birth new levels of consciousness at the level of individuals, 
families, and the larger society.
 Such practical theology includes not only pastoral care and counseling, 
but all forms of public theology as advocacy for justice. Solidarity is not only 
interpersonal but cultural and political. How do aspects of each survivor’s 
position in society – including racial, economic, and political realities – impact 
their ability to grieve, and their community’s capacity to support them and 
their family in the crucial transition from early shock and horror to deep 
grieving and meaning-making that can promote healing and new life? How do 
we embrace our role as witnesses not only of individual sorrows and traumas, 
but of the societal and political structures that obstruct expressive suffering 
and perpetuate dehumanization? In the words of trauma specialist Judith 
Herman, “in order for individual victims to be heard and to be met with justice 
and restitution, it takes a great deal of effort from the widest possible circle of 
bystanders [witnesses!], a social context of belief and action” (1992: 7).
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 The cross and resurrection stand as narrative reminders of this practical 
theological call to witness the suffering of the world. As creatures made in 
the image and likeness of God, we too are called to be witnesses, martyrs in 
the sense of not shrinking from one another’s cries of pain, but entering into 
the costly but godly vocation of being-with. By standing as witnesses who 
offer deep recognition of one another’s pain, we participate in a holy process 
of transforming mute pain into expressive suffering. Through the shared 
comprehension of such suffering, transformation becomes possible – healing 
and renewal for a broken world!
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Notes

1 Further adapted from Pamela Cooper-White, “Suffering,” Ch. 1 in The Wiley-Blackwell 

Companion to Practical Theology, ed. Bonnie Miller-McLemore (Oxford, UK: Wiley/Blackwell, 

2012), 23-31.

2 The criteria for PTSD in ICD-10, F43.1 (WHO 2010) are similar but less detailed.   

http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2010/en#/F43.1. Accessed 8 July 2016.  

ICD-10 also includes a provision for long-term personality changes after a catastrophic 

experience – see ICD-10, F62.0, which includes concentration camp experiences, disasters, 

prolonged captivity with imminent possibility of being killed, exposure to life-threatening 

situations such as being a victim of terrorism and torture – but not chronic sexual abuse or 

sexual violation. http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2010/en#/F62.0.  

Accessed 8 July 2016.

3 Note that the criterion of “sexual violation” was added in DSM-5 as a change from DSM-IV 

and previous versions.  This change has not yet been reflected in the ICD.

4 McNally has been criticized for appearing to support the backlash movement against therapy 

for recovered memories of sexual trauma, especially by clinicians working with adult survivors 

of childhood sexual abuse.  However, his book lifts up important complexities around definitions 

of trauma, PTSD, and the variable ways in which traumatic memories are (and are not) available 

for recall by victims/survivors.  (The related controversy over repressed memories during the 

1980s and 1990s among US trauma researchers is beyond the scope of this paper.)

5 Permission to reprint chart of “Culturally Sensitive Assessment” requested of University of 

Pennsylvania Press. 

6 For an opposing point of view, see Cooper-White (2012).

http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2010/en#/F43.1
http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2010/en#/F62.0
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1. Introduction

This article aims at exploring the potential of Traditional ritual, particularly 
rituals aiming at reconciliation, to address widespread trauma in the context of 
South Sudan at war. Trauma at the personal, communitarian and national level 
in South Sudan, caused by more than five decades of civil war, is considered a 
hindrance to current peacebuilding and peacemaking efforts, meaning efforts 
aimed at stopping violent confrontations, initiating processes of reconciliation 
and achieving formal peace agreements. Given the close relationship between 
trauma and the ineffectiveness of current peacebuilding efforts,1 I contend 
that contextual South Sudanese religious resources that have supported 
peacebuilding in the past might be employed to address trauma. I consider 
traditional methods of conflict resolution, particularly ritual, effective in 
reconciling people at the community level, exactly because of their potential to 
positively address trauma. 
 In my exploration of the potential of Traditional ritual in the ways it 
is currently performed to address trauma and foster recovery, I will start by 
addressing the issue of widespread trauma in the context of South Sudan, 
currently at war, and refer to literature that highlights the relationship between 
insufficient attention to trauma and missed peacebuilding. 
 To explore in more detail the potential of Traditional ritual concerning 
trauma and recovery, I will move through three steps. First, I will provide an 
illustration of ritual on the background of African religion, particularly in the 
traditions of the Dinka and the Nuer, the two major ethnic groups in South 
Sudan. Secondly, on the basis of empirical material that I have gathered 
through interviews with South Sudanese women and men, I will refer to how 
Traditional ritual is currently performed at the community level in South 
Sudan specifically to address trauma. Thirdly, I will evaluate the potential of 
Traditional ritual as it is performed in South Sudan in light of Judith Herman’s 
theory of trauma recovery,2 particularly her three-step recovery programme 
(safety, story-telling, and reconnection), her focus on the communitarian 
dimension of recovery and the importance of witnessing, particularly in relation 
to story-telling. 
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South Sudan
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 I argue that the potential for trauma recovery of Traditional ritual as 
performed in South Sudan lays in the fact that such ritual marks a safe ground 
and allows for story-telling and social reconnection in a communitarian setting 
of which God is perceived as the main witness. 

2. Conflict, Sexual Violence and Widespread Trauma in South Sudan

In the year 2011, after five decades of civil war, South Sudan gained 
independence from Sudan. Two years later, in December 2013, the new-born 
country descended again into civil war.3 While the much-awaited independence 
had raised high hopes of a future of peace and prosperity, the new round of civil 
war tragically precipitated an unprecedented spiral of killings, destruction and 
displacement. 
 Since December 2013, around 2 million people have been internally 
displaced and another 2 million have sought refuge in neighbouring countries 
such as Uganda, Sudan, Ethiopia and Kenya. Uganda alone has received 1 
million South Sudanese refugees. Given that the total population of South 
Sudan amounts to around 9 million people, that means almost half of it is 
currently displaced. 
 Both sides, Government and opposition forces, have committed abuses 
that qualify as war crimes, among them indiscriminate attacks on civilians, 
extensive recruitment of child soldiers, arbitrary arrests and detentions, 
beatings and torture, enforced disappearances, rape, gang rape and extra 
judiciary executions.4 
 UN reports register an increase of 32 % from 2015 to 2016, in cases of 
sexual violence perpetrated by men in uniform, both by government troops 
and opposition armed groups. Abduction for sexual slavery in the same 
period has more than doubled.5 The 2019 report on sexual violence by the UN 
Secretary-General sadly confirms the surge of rape and abduction for sexual 
exploitation.6 Both reports note that little is done to hold soldiers accountable 
for sexual violence. A recent report by Amnesty International defines such acts 
of sexual violence as “shocking in their scale and level of brutality”.7 While 
most documented cases concern sexual violence against women and girls, 
the reports referred to here indicate that rape is also perpetrated against men 
and boys. The Amnesty report underlines that extreme acts of sexual violence 
are part of a strategy to terrorize, degrade, shame and humiliate both the 
victims and their ethnic and political group. The report points to the fact that 
in addition to accountability, survivors of sexual violence desperately need 
greater support to restore their physical and psychological well-being.8
 Beyond the traumatic effect on individual survivors, widespread violence 
and sexual violence have terrorized broader populations and created fractures 
between and within communities, fuelling continued cycles of violence and 
abuse. 

2.1. Complex Trauma
The severity of trauma-related symptoms is in direct relation to the intensity and 
duration of exposure to traumatizing experiences.9 The risk of post-traumatic 
disorders is furthermore highest when survivors have been not just passive 
witnesses but also active participants in violent death or atrocity. Observation 
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of Vietnam war veterans indicated that “participation in meaning less acts of 
malicious destruction (…) rendered men most vulnerable to lasting psycho-
logical damage”.10 The perpetrator can simultaneously be a victim. Having 
identified a syndrome that follows upon prolonged, repeated trauma, Herman 
proposes to call it “complex post-traumatic stress disorder”.11 Among the 
symptoms of such complex post-traumatic stress disorder, there are “alterations 
in systems of meaning, loss of sustaining faith and sense of hopelessness and 
despair”.12 Trauma considerably affects one’s faith in the moral order and in a 
supreme being who sustains both such order and human life. 
 In the afterword to the 1997 edition of Trauma and Recovery, 
Herman acknowledges how empirical evidence contributes to a deeper 
and more articulated understanding of trauma. The author notes how an 
understanding of trauma and the required treatment should, for example, 
take into consideration the extent to which distinctions between civilians 
and combatants in current wars have broken down, and how, “The flagrant, 
systematic use of rape as a tool of warfare in many parts of the world has 
created a horrible occasion for consciousness-raising.”13 South Sudan, affected 
as it is by more than five decades of civil war, emerges therefore as a context 
of widespread complex trauma as well as a context from which insights can 
be gathered to further understand how trauma works and how it can be 
addressed. The author adds that, “As the field of traumatic stress studies 
matures, a new generation of researchers will need to rediscover the essential 
interconnection of biological, psychological, social, and political dimensions 
of trauma.”14 South Sudan provides an important case study for such an 
interconnected understanding of trauma. 

2.2. The Interrelation of the Traumatic Experiences of Combatants and Victims of 
Sexual Violence 
Research on trauma has been developed since the 1970s and 1980s primarily 
to address the needs of war veterans and victims of sexual violence. Herman 
refers to how in the years following the Vietnam war, the need aroused to 
trace the impact of war experiences on returning veterans. Studies on Vietnam 
veterans lead to the delineation of the syndrome of post-traumatic stress 
disorder.15 As a result, in the 1980s psychological trauma became a diagnosis. 
During the same period, it became clear that the psychological syndromes 
seen in survivors of rape, domestic battery, and incest were the same as the 
syndrome seen in survivors of war.16 Herman points to how the traumas of 
the two groups of people are interrelated: “It is now apparent also that the 
traumas of one are the traumas of the other. The hysteria of women and the 
combat neurosis of men are one.”17 At the same time as Herman recognizes 
such “commonality of affliction”,18 she also points to the interconnectedness 
of the public and the private, of the trauma caused by the war with the trauma 
of domestic violence.19 The case study of South Sudan and contexts of civil 
war offer a pertinent example of how the traumas of combat are interrelated 
with the traumas of sexual violence inflicted and suffered.20 Men traumatized 
by prolonged exposure to violence, traumatized soldiers, become perpetrators 
of sexual violence. At times they are themselves victims of sexual violence. 
Addressing widespread trauma in the context of South Sudan requires a 
comprehensive approach that takes into consideration interrelated experiences 



21

St. Sunniva 
nr. 1/2020 

Traum
a and Care // Traum

er og om
sorg

of trauma. Traditional ritual, which involves communities, has the potential 
to address in an interrelated way the traumas of war-affected people as 
combatants and victims of sexual violence. 

3. Trauma and the Limited Effects of Peacebuilding and Peacemaking 
Initiatives

In her book Trauma-sensitivity and Peacebuilding,21 Lydia Wanja Gitau explores 
the relationship between trauma and failed peacebuilding in South Sudan. The 
author identifies the narrow attention to trauma and its effects on survivors 
of war and war-related violence as a limit of recent attempts at solving the 
conflict. Sustainable peace is the result of a combination of efforts by external 
and internal actors at the international, national and community level.22 Gitau 
points to how trauma-sensitivity is required at all levels: “[B]uilding sustainable 
peace not only needs to involve international and national efforts at the macro 
institutional level, but also be sensitive to the trauma of the survivors of conflict 
and mass violence at the individual and community level.”23 While mediation 
efforts by external actors need to take into consideration how feelings of 
bitterness, fear and humiliation related to trauma affect decision-making, 
mobilization of people at the grassroots level must consider how trauma 
impairs imagination, hope and sense of agency, in other words, those attributes 
necessary for engaging in peacebuilding.24
 Restoration of relationships is essential both to peacebuilding and to 
trauma recovery. In this sense, a focus on relationships connects trauma 
recovery and sustainable peacebuilding. Gitau introduces the concept of 
community resilience.25 The life of the South Sudanese is community-oriented. 
Prolonged war severs relationships and destroys social cohesion. Trauma in its 
own way impairs the sense of being socially connected. Since, in the context 
of South Sudan, the experience of trauma has strong collective connotations, 
relations are at the core both of resilience in the face of trauma and of 
initiatives aiming at trauma recovery. The concept of community resilience, 
writes Gitau, implies that a focus on the symptoms and effects of trauma on 
individuals is of limited effect.26 A focus on the restoration of relationships is a 
culturally sensitive way to address the trauma of South Sudanese people.
 Trauma sensitivity is therefore linked to cultural sensitivity and both 
require a focus on the multifaceted and context-related ways in which people 
experience trauma and make sense of it. The cultural context includes 
“such things as language, religion, beliefs, values and concept of self and 
community.”27 A culturally sensitive approach to trauma calls for collaboration 
with the leadership of communities in developing interventions, so that by 
being culturally sensitive they might have greater potential to be effective.28 
Gitau mentions attention to ritual as part of the cultural sensitivity and the 
multifaceted approach to trauma recovery for which she advocates.29 The 
author mentions the role of faith in fostering resilience in the face of trauma30 
and refers to how Judith Herman stresses the importance of belief systems 
in relation to experiences of trauma and trauma recovery. Since trauma 
undermines those belief systems that are needed to give meaning to human 
experience,31 focus on belief systems aims at restoring important resources for 
trauma recovery.
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3.1. Psychosocial Support
With her focus on trauma sensitivity, cultural sensitivity and attention to the 
collective, relational dimension of life for the South Sudanese, Gitau stresses 
the importance of measures aiming at providing psychosocial support. 
Psychosocial support addresses both the psychological aspects of experience 
such as feelings and emotions, and social aspects of experience, such as 
relationships and culture.32 Gitau refers to the Transcultural Psychosocial 
Organisation (TPO) as an initiative offering culturally sensitive, community-
based psychosocial and mental health services to South Sudanese refugees in 
Northern Uganda.33 The TPO programme aims at developing long-term, self-
sustainable, community-based ways of coping by assisting individuals, families 
and groups. Gitau notes how the programme draws from the South Sudanese 
cultural and Traditional religious resources to address mental health issues. 
To this end it trains and utilizes South Sudanese psychosocial counsellors 
and works in close cooperation with Traditional South Sudanese healers and 
religious leaders.
 In the article in question, Nancy Baron points to how among the South 
Sudanese, problems are solved in community. For this reason, family and 
community responses to mental health issues are crucial to recovery.34 Since 
victims react to extreme trauma in accordance with what it means to them, 
their families, and their communities, meaning-making in relation to trauma is 
an activity that is socially, culturally and religiously framed.35
 The TPO aims at being culturally sensitive by empowering individuals 
and communities to use resources available in their culture to develop 
communitarian responses to trauma. To this aim, the programme has 
developed a methodology which integrates traditional practices, with a 
particular focus on the performance of Traditional ritual, with psychosocial 
methods (primarily counselling). 
 In her article, Baron describes a number of Traditional rituals performed 
among South Sudanese people in refugee camps in Northern Uganda. Among 
them, eating a fish soup to appease bad feelings and prevent future curses36 
or burning the meat of an elephant to chase away evil spirits believed to cause 
mental illness.37 The author refers to an instance in which a ritual ceremony 
was aimed at cleansing a community after a massacre had occurred. Acts of 
divination had indicated that goats needed to be slaughtered to appease the 
spirits. Bacon reports that after one night of drumming, singing and dancing, 
the community felt cleansed.38 Mental health issues are traditionally related to 
the activity of spirits who punish when they feel neglected or when Traditional 
rituals are not properly performed at birth, death or burial, for example. In 
another case, a ritual was performed for the reintegration of a girl who had been 
abducted by a local armed group. A bull was slaughtered as recommended 
by a Traditional healer. It was believed that the ritual had cleansed the girl 
from evil spirits and therefore she was no longer considered dangerous for 
her community.39 In the instances Bacon examines, Traditional practices such 
as animal slaughter are often integrated with Christian prayer “to cover all 
possibilities to appease God, spirits and ancestors in order to find relief”.40
 TPO staff is specifically trained to integrate Traditional beliefs with 
western ideas as, “The maintenance of tradition is important since they must 
continue to be members of their communities.”41 The author nevertheless 
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underlines that staff are encouraged to question cultural practices and religious 
beliefs that are considered harmful and prevent recovery.42
 I have recently conducted six individual, in-depth interviews with 
South Sudanese church leaders on the topic of religious resources to address 
widespread trauma in South Sudan. All six interviewees consider Traditional 
ritual for peace and reconciliation as one of the most effective resources at 
hand to assist traumatized individuals and communities, Traditionalists and 
Christians alike. Interviewees refer to the value of ritual as a resource that 
has been transmitted from generation to generation; interviewees refer to its 
potential to break circles of violence as well as prevent divine punishment for 
the violence committed; and they refer to its potential to bring people together 
and sustain coexistence across conflict divides. One interviewee reflects upon 
the potential of ritual for trauma recovery in these terms: 

You know, Africans have been having all these challenges: hunger, famine, floods 
and so forth. They used not to rely on relief from outside. They have their own special 
support mechanisms for dealing with given issues. (…) One big resource in Africa is 
the communitarian or communal aspect of life where people have this support from 
families, immediate families, extended families, mechanisms that are there in the 
social structures (…) These are some of the mechanisms that reflect the worldview 
of Africans, reflect the African philosophy of life which is more communitarian and 
it has to do with coexistence and support (…) That is why it ends up with rituals, it 
ends up with re-integration (…) I see this as a holistic approach to solving problems.” 
(Interviewee 5)

The outcome of the six interviewees conducted so far supports my argument 
that Traditional ritual, which has traditionally and is currently employed for 
peacebuilding and peacemaking among conflicting communities in South 
Sudan, is perceived as an important resource for addressing trauma. 
The aim of this article is to explore the potential of Traditional ritual for 
addressing trauma by reading it on the background of Traditional religion, 
on the one hand, and analysing it through Judith Herman´s theory of trauma 
recovery on the other. In the next section, I will present the main elements of 
Traditional ritual in the context of South Sudan, on the background of religion in 
the traditions of the two major ethnic groups: the Dinka and the Nuer. 

4. Elements of Dinka and Nuer Traditional Religion and Ritual 

In presenting the main elements of Traditional ritual in its Dinka and Nuer 
versions, I will draw on the literature on Dinka and Nuer Religion43 as well 
as on the results of my empirical research on the use of Traditional ritual 
by Southern Sudanese communities.44 In a recent article on the activity and 
political relevance of two contemporary Nuer prophets, Sharon Hutchinson and 
Naomi Pendle state that while Nuer prophetic practices and traditions have 
evolved over time “the underlying structures of belief and of ritual authority 
have endured.”45 When addressing understandings of God among the Nuer and 
significance of ritual practice, Hutchinson and Pendle rely on the work of Evans-
Pritchard on Nuer Religion.46 In a similar way, in her chapter on “Religious 
Practice & Belief” in The Sudan Handbook,47 Wendy James relies on Lienhardt 
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for what concerns Dinka religion as well as on the work of Evans-Pritchard 
on Nuer religion. The author confirms that “the elaborate life-rituals of many 
groups across the Sudan are still central to their everyday beliefs.”48 My 
presentation of the main elements of Dinka and Nuer religion, and particularly 
of the centrality of Traditional ritual in these legacies, will therefore primarily 
rely on the works of Lienhardt and Evans-Pritchard.

4.1. Sacrifice, Story-Telling, Truth-Telling and Witness
Traditionally, in the South Sudanese context, reconciliation and peace 
can be achieved only after all the wrongs experienced are openly told and 
acknowledged by the community. Storytelling is, in other words, considered a 
precondition for reconciliation and peace, and for this reason is a key element 
of traditional methods of conflict resolution. 
 Animal sacrifice is the central religious act of African Traditional Religion. 
Its key functions are to seal relationships with God and fellow human beings; to 
create and recreate a moral community; to allow for story-telling, truth-telling, 
confession and repentance; to facilitate processes of reconciliation; and to 
provide a communitarian meal and celebration. Sacrifices are therefore primary 
occasions to express confession of grievances and resentments. Also acts of 
omission or commission need to be made public.49
 If the sacrifice is to be efficacious, every statement made in the presence 
of God must be true.50 As God is the ultimate witness, story-telling is related 
to truth-telling both because God would not tolerate lying and because in the 
process of achieving a common understanding of the events that led to the 
conflict, a shared understanding of “truth” is negotiated by the community.51 
 Traditional sacrifice aimed at reconciliation and peace marks a safe 
space, calls for story-telling and truth-telling, and has as its final scope the 
promotion of social reconnection. 
 Sociologists of religion Henri Hubert and Marcel Mauss attribute to ritual 
a social function that consists of defining and maintaining social solidarity by 
reinforcing shared values and collective conceptions.52 Direct contact with the 
sacred is fearful for ordinary human beings. The powers of the sacred realm are 
so intense that they would destroy any object that tries to get in contact with 
them. Through sacrifice, write Hubert and Mauss, human beings can draw from 
the sacred understood as the source of life, avoiding the deadly consequences 
that might result from desecration.53 In sacrificial rituals, the victim serves, 
therefore, as an intermediary between the sacred and the profane.
 According to Jeffrey Carter, Evans-Pritchard rejects the mediation theory 
of Hubert and Mauss.54 Carter notes that while assuming a general pattern of 
intersections, Evans-Pritchard was primarily interested in discovering a local, 
contextual cultural logic.55 For Evans-Pritchard, therefore, the study of religion, 
and in his case, the study of the religion of the Nuer, needed to start from a 
study of specific cultural components and a contextually specific interrelation 
of cultural elements. Only then could the meaning of a particular practice such 
as ritual be demonstrated for the socio-cultural group in question. 

4.2. Community-Making and Moral Imagination
In African Religion, an individual can exist as a moral person and become truly 
human only in community.56 Rituals of sacrifice create communion not only 
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between human beings and Spirit or God but also among the participants. 
The ceremony creates the conditions which are thought to be necessary 
for its effective performance: “The community has been re-created in the 
form in which its members ideally see it, united and single in intention”.57 
In this respect, the ceremony represents as already accomplished what the 
community collectively aims at: “[T]he sacrifice is its own end. It has already 
created a moral reality, to which physical facts are hoped eventually to 
conform.”58 Story-telling, truth-telling and witnessing, primarily by God but 
also by the other members of the community, aim at imagining and therefore 
recreating the moral community. Imagination and moral imagination are both 
means and end of sacrificial rituals of reconciliation and peace. 
 While peace, understood as material and spiritual, is the sign that 
there is order in the universe, affliction – physical, emotional and spiritual – is 
considered a sign that there is no harmony or peace among human beings, 
between them and spirits, ancestors and God. Ritual is considered a suitable 
course of action to restore harmony in the relation between the visible and the 
invisible, humanity and the universe.
 The bull or ox – privileged sacrificial victims – are considered the emblem 
of vitality, fertility and strength, and for this reason are expected to possess 
a great amount of wei, life. When a bull or an ox are killed, particularly in 
sacrifice, it is believed that their vitality is made available to the people present.

4.3. African Traditional Religion and Christian Theology in the Context of  
South Sudan
Traditional methods of conflict resolution, reconciliation and peacemaking, 
particularly during the Second Sudanese Civil War (1983-2005), have been 
employed to reconcile both Traditionalists and Christians. When employed by 
Christians, the traditional steps of story-telling, truth-telling and witnessing 
have been invested with Christian significance in terms of repentance and 
conversion in view of reconciliation. While witness is a central biblical 
theme,59 the traditional concept of recreating a moral community could easily 
be adopted by Christians and understood in terms of building the church as 
the body of Christ.60 The use of Traditional religious resources to address 
trauma while being welcomed by some Church leaders, such as the ones I 
have referred to above, is not accepted by all or is accepted with reservations 
by those who want to avoid practices that might be perceived as syncretistic. 
Trauma theology in the context of South Sudan will have to address the issue 
of how to relate to and include in a Christian theological elaboration the 
contribution of other religious traditions.61 

4.4. Women, Story-Telling and Truth-Telling in Rituals for Peacemaking
In Dinka and Nuer Traditional Religion, although in principle any man can 
officiate at a sacrifice, only senior men who are heads of families do. Women 
do not sacrifice.62 Women may assist in the act of consecration with ashes and 
they may pray, but they do not make invocations or slay victims. In terms of 
who can officiate at sacrifices, there have traditionally been clear restrictions of 
status, age and gender.
 My theological-empirical research on the use of traditional methods of 
conflict resolution by communities of Traditionalists and Christians, particularly 
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during the Second Sudanese Civil War (1983–2005), shows that in the last 
decades, because of the role acquired in the Church and because of the impact 
of war on gender roles,63 women have acquired a more prominent role in the 
performance of such rituals, particularly concerning the key elements of story-
telling and truth-telling.64 Prioritizing story-telling during the performance of 
Traditional rituals has granted more space to women’s participation in such 
rituals. Interview material also indicates that the fact that women were actively 
participating in storytelling contributed to making public storytelling more 
personal. Furthermore, by engaging in storytelling, women would encourage 
men to open up and talk. This very fact is described by an interviewee in terms 
of a cathartic experience: “Some men would not open up to other men and only 
through women they started talking (…) At that time, men began to talk. It was 
a relieving experience, an inner cleaning process for men who were keeping all 
inside themselves.”65 Another interviewee refers to how, through storytelling, 
women contributed to reconciling men: “But on the day of the signing in Wunlit 
[location of a peace conference], all the women united and compelled all 
present to sign [the peace agreement]. That was felt by everybody. Women 
were telling their painful stories that convinced the hearts of people.”66 
Interview material also shows that as women in both Nuer and Dinka culture 
are perceived as guardians of truth, story-telling by women was particularly 
perceived as truth-telling. Women would further keep men accountable to 
truth-telling. 
 Traditional ritual offers a unique opportunity to engage in story-telling 
and truth-telling in a communitarian setting. God as the ultimate witness 
requires a truthful account of the events that have led to the conflict in the first 
place. The very fact that the sacrificial ritual aims at achieving reconciliation 
and re-establishing peace marks the site of Traditional ritual as a safe space. 
As I will indicate in the course of this article, I see Traditional ritual as creating, 
in the setting of one event, the conditions for the three experiences of safety, 
story-telling and reconnection that Herman considers indispensable to the 
process of trauma recovery.

5. Elements of Judith Herman’s Theory on Trauma and Recovery

With the publication of her book Trauma and Recovery in 1992, North American 
psychiatrist and scholar Judith Herman has given a remarkable contribution 
to the understanding of trauma and its effects, particularly on two groups 
of people: war veterans and victims of sexual violence. In what follows, I will 
focus on two of Herman’s main contributions to trauma studies: the communal 
dimension of trauma and recovery and, as anticipated, the three-step method 
of recovery. I aim at examining in which ways Herman’s insights on trauma and 
recovery can highlight the trauma-sensitive potential of African Traditional 
ritual as it has been presented above. 

5.1. The Communal Dimension of Trauma Recovery 
Herman is clear about the fact that trauma healing needs to be relational. 
Traumatic events destroy the bonds between individuals and community, and 
for this reason, “Those who have survived learn that their sense of self, of 
worth, of humanity, depends upon a feeling of connection to others.”67 Because 
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traumatized people feel alienated by their experience, the encounter with 
others who have gone through similar experiences, writes Herman, dissolves 
feelings of isolation, shame, and stigma.68 While trauma isolates, the group 
recreates a sense of belonging. The experience of mutuality leads to collective 
empowerment. 
 The setting of a Traditional ritual for healing, peace and reconciliation 
gathers people in a group where members can offer each other a sense of 
connection, a sense of belonging and support to bear the pain of mourning. 
The experience of mutuality can lead to collective empowerment. Herman 
somehow distinguishes between the support group composed of the people 
who share similar experiences and the larger community, reconnecting to 
which is a sign of trauma recovery. The social setting of the Traditional ritual 
I am examining here includes both a group of people who share in the same 
experience and the larger community of which the individual is part. In a 
context of widespread trauma such as that of South Sudan, the two groups tend 
to overlap. 

5.2. Herman’s Three Steps of Trauma Recovery
Herman’s most acknowledged contribution to trauma theory, as mentioned, 
is the three-phase recovery process, the three phases being (1) establishing 
safety, (2) remembrance and mourning through story-telling and truth-telling, 
and (3) reconnection to ordinary life. Such a model of recovery in three phases 
has been put into practice and tested since the publication of Trauma and 
Recovery in 1992 and is recognized as a foundation of trauma treatment.69 In the 
next section, I will explore further the three steps of trauma recovery. 
 The first task of recovery, says Herman, is to establish the survivors’ 
safety. This task is a precondition to the other two steps (story-telling and 
reconnection), and Herman is clear about the fact that no therapeutic work can 
succeed if safety has not been secured.70
 In the second stage of recovery, the survivor tells the story of her or 
his trauma. For recovery to happen, such story-telling must be complete, in 
depth and in detail.71 The function of this work of reconstruction of the trauma 
story has the goal to transform the dramatic memory to integrate it into the 
survivor’s life story. During the second step of remembrance and mourning 
through story-telling, the therapist “plays the role of a witness and ally, in 
whose presence the survivor can speak of the unspeakable.”72
 Herman links story-telling to truth-telling which she defines as an 
imperative for both war veterans and women victims of violence.73 The creation 
of a privileged, safe space makes it possible to overcome the barriers of denial, 
secrecy, and shame that prevent one from naming her or his injuries.74 The 
action of telling a story in the safety of a protected relationship is considered by 
Herman as that which can produce a change in the abnormal processing of the 
traumatic memory. With this transformation of memory comes the release of 
many of the major symptoms of post-traumatic stress disorder. When the truth 
is finally recognized, survivors can begin their recovery.75
 Reconstructing the trauma through story-telling and truth-telling is a 
necessary part of the recovery process, but it is not sufficient. Unless the social 
or relational aspect of the trauma is also addressed, even the limited goal of 
relieving intrusive symptoms may remain out of reach.76
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 Helplessness and isolation are the core experiences of psychological 
trauma. Reconnection and the empowerment to which it leads are the core 
experiences of recovery. Recovery, in other words, cannot occur in isolation, it 
can take place only within the context of relationships. In her or his renewed 
connections with other people, the survivor re-creates the psychological 
faculties that were damaged or deformed by the traumatic experience.77 
These faculties include the basic capacities for trust, autonomy, initiative, 
competence, identity, and intimacy. Since these abilities are originally formed 
in relationships with other people, they must be reformed in such relationships. 
 While the setting of the support group sharing similar experiences is 
of great importance for the recovery process, Herman enlarges the social 
dimension to the community and points to its role concerning recovery. Once 
it is publicly recognized that a person has been harmed, the community must 
take action to assign responsibility for the harm and to repair the injury. 
These two responses, recognition and restitution, are necessary to rebuild the 
survivors’ sense of order and justice.78 
 The validity of the three steps of trauma recovery – safety, story-telling 
and reconnection – is generalized by Herman. Because traumatic experiences 
even by different groups of people have basic features in common, the recovery 
process also follows a common pathway.79 Following Herman’s reasoning, 
the same three steps towards trauma recovery have the potential to work in 
different contexts. My argument, as stated, is that rituals in the Dinka and Nuer 
religious Traditions have the potential to address trauma and facilitate recovery 
because they create the conditions, albeit in the frame of one event, for the 
same experiences of safety, story-telling and truth-telling – the three phases of 
trauma recovery – and communal reconnection. 
 In my understanding, Herman allows for such an application of her 
theory of trauma recovery in three phases to a single event – such as the 
celebration of Traditional ritual – when she states that, “Like any abstract 
concept, the stages of recovery are a convenient fiction, not to be taken too 
literally. They are an attempt to impose simplicity and order upon a process 
that is inherently turbulent and complex.”80 The author further notes that “no 
single course of recovery follows these stages through a straightforward linear 
sequence.”81 While Herman refers primarily to the fact that the process of 
recovery does not follow a straight line, and stages of recovery are rather to be 
seen “as a spiral, in which earlier issues are continually revisited on a higher 
level of integration”,82 I suggest that safety, story-telling and reconnection 
can be experienced and performed in the frame of one ritual. In this sense, 
Traditional ritual can be experienced as a significant step in the process of 
trauma recovery. 
 I further suggest that in the frame of Traditional ritual, both God and 
the community might play a role similar to the one Herman envisions for the 
therapist. In her words:

[T]he therapist promises to listen and bear witness, while the patient promises to 
tell the truth. (…) From the outset, the therapist should place great emphasis on the 
importance of truth-telling and full disclosure (…) truth is a goal constantly to be 
striven for, (…) while difficult to achieve at first, it will be attained more fully in the 
course of time.83
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God who is directly concerned with the change taking place through ritual, 
is the primary witness of the stories that are being told and of the ritual 
that is performed. In the performance of the ritual a therapeutic triad of 
self, community and God is established, and the ritual in principle fulfils the 
therapeutic task Herman further attributes to the therapist.

6. Safety and Recovery

Herman admittedly warns against any “magic bullet”84 for the traumatic 
syndromes, she warns against the illusion of quick fixes. The therapist is 
compelled to consider the recovery process as a marathon. Like a marathon, 
the recovery process requires long preparation and repetitive practice. For 
this reason, the author considers it harmful to move into the work of exploring 
traumatic memories without ascertaining that the therapeutic alliance is 
solid and without ensuring the necessary safety.85 It might, therefore, sound 
unrealistic to think that one ritual could accomplish what is to be understood 
as a long and complex process. And yet, Herman acknowledges that different 
therapeutic techniques for transforming the trauma story have developed 
independently for different populations of traumatized people: 

Insight into the recovery process may also be gained by drawing upon the wisdom of 
the majority of trauma survivors worldwide, who never get formal treatment of any 
kind. To the extent that they recover, most survivors must invent their own methods, 
drawing on their individual strengths and the supportive relationships naturally 
available to them in their own communities.86

The author contemplates contextual differences and the validity of 
contributions to trauma theory that may derive from different experiences.87 
Not only contextual resources for trauma recovery are recognized as 
valid within the given context, but they are also considered an important 
contribution to cross-cultural elaborations of trauma theory and therapeutic 
resources.88
 It is the very reality of widespread conflict in contexts such as that 
of South Sudan that calls for inter-contextual efforts to address trauma, in 
combination with both peacebuilding and humanitarian measures aimed at 
achieving a sufficient degree of safety. In the context of South Sudan currently 
at war – a context of interlocking conflicts from the local to the national with 
international implications – peacebuilding is a complex effort and related safety 
seems more a mirage than an attainable reality. Story-telling will be an ongoing 
task as more traumas are experienced and social reconnection will be a 
fragile achievement. Yet, ritual calling on God as witness can offer glimpses of 
security and the opportunity to voice common stories in the hope that integrity 
of relations with self, the community and God can still be experienced. 

7. Conclusions

 The purpose of this article has been to evaluate the potential of South 
Sudanese Traditional religious resources, particularly sacrificial ritual, to 
address trauma and promote recovery. The validity of Traditional ritual in terms 
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of trauma recovery has been evaluated on the background of literature on 
trauma-sensitivity and cultural sensitivity, on the background of key elements 
of African religion in the Dinka and Nuer traditions, and in light of Judith 
Herman’s research on trauma and recovery. I have argued that the three phases 
of trauma recovery recommended by Herman, namely establishing safety, 
facilitating story-telling and promoting social reconnection, can be experienced 
in the frame of Traditional ritual and that here lies its potential to constructively 
address trauma. I have aimed to enlarge the empirical base of work on trauma 
and contribute to the hoped-for inter-contextual character of research on 
trauma and recovery with insights gathered from a highly traumatized context 
such as that of South Sudan. While such a context can hardly provide the level 
of safety that is considered necessary to a responsible move to further steps 
of recovery, South Sudanese people can rely on traditions and rituals that 
tapping into a reserve of faith, meaning-making and established practices, are 
perceived as among the few available resources to reinstate some sense of 
personal integrity and social reconnection. 
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SERAF:  
Eksempel på sorgarbeid gjennom egen 
kunstnerisk praksis

Skrevet av Grete Refsum 
billedkunstner NBF, www.refsum.no
E-post: grete@refsum.no  
St. Sunniva nr. 1/2020, s. 36–46

På konferansen «Trauma and Care» på MF vitenskapelige høyskole, 11. og 14. oktober 
2019 var skulpturen SERAF av Grete Refsum utstilt. 

Om artikkelen

Denne artikkelen beskriver kronologisk hvordan jeg etter min ektefelles 
død, arbeidet meg ut av en tilstand av krise og meningstap. I henhold til 
religionspsykolog Tatjana Schnell krever meningsfylde i livet at en opplever: 
a) å stå i en sammenheng, b) at det finnes retninger å bevege seg i forhold 
til, c) at noen er der for en og d) at personen opplever en tilhørighet til noe. 
Først etablerte jeg en sammenheng mellom et før og et etter døden ved å 
lage et privat minneobjekt av min manns T-skjorter (a). Deretter brukte jeg 
vårt sengetøy til å skape et beskyttende objekt som støtte for å kunne stå 
mentalt oppreist. Tillagningsprosessen strukturerte tilværelsen og gav rom for 
bevegelse og handling (b). Det ferdige kunstverket åpner for kommunikasjon 
med andre i det en har noe å vise til og snakke om (c). Tittelen Seraf på arbeidet 
forankrer det i en bibelsk tradisjon (d). Gjennom prosjektet har jeg skapt en 
fysisk form som symbolsk trygger min nye eksistensielle tilværelse. Seraf 
virker tilbake på meg som har frembrakt formen, demmer opp for den indre 
følelsestomheten og beskytter dermed mot den ytre usikkerheten. 
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Innledning

Min ektefelle og sparringspartner gjennom 43 år døde brått av kreft i november 
2017. Diagnosen ble satt i september. Uken før var jeg godt i gang med en 
skulptur. Litt overraskende gjorde jeg et valg i formarbeidet som medførte at 
det stoppet opp. Få dager senere kom dødsdommen.
 Etter begravelsen forsøkte jeg å gjenoppta arbeidet i atelieret. Den 
halvferdige skulpturen sto uløst på arbeidsbordet, men jeg hadde ingenting 
å tilføre formen. Tiden som fulgte var vond, tom på en underlig måte. Tiden 
sto nesten stille, vinteren kjentes kald, mørk og lang. Jeg opplevde å være 
eksistensielt alene, en slags romlig – kall det kosmisk ensomhet. Ettersom det 
fantes mennesker rundt meg, var jeg ikke egentlig ensom. Jeg famlet etter et 
begrep som kunne betegne tilstanden og formulerte først adjektivet alensom, 
kombinasjonen av alene og ensom, deretter substantivet: alensomhet. Kroppen 
min kjentes hul, som om jeg manglet substans inni meg. Huden var som et skall 
lagt over et indre hulrom, liksom stammen på et dødt tre. 
 Som billedkunstner er jeg vant til å respondere på de situasjoner 
jeg befinner meg i og gripe fatt i det som er tilgjengelig av materialer og 
muligheter rundt meg. Den første tiden etter dødsfallet opplevdes kaotisk, 
som en storm av praktiske oppgaver knyttet til begravelse, gravsted, økonomi, 
hus og hjem. Så fulgte en periode med opprydding, utrydding og nødvendig 
redefinering av mine nære omgivelser. Etterhvert som ting kom i orden, 
seg tomheten inn og en vond stillhet senket seg. Denne artikkelen gir en 
kronologisk fremstilling av hvordan jeg gjennom egen kunstnerisk praksis 
arbeidet meg ut av denne tilstanden. Den avsluttes med en retrospektiv 
refleksjon som oppsummerer og tolker hva jeg faktisk har gjort. 

Sorgprosjekt I

Ut på vinteren 2018 var langt på vei oppryddingen etter dødsfallet gjennomført; 
bøker, klær og ting jeg ikke ville beholde, var gitt bort. Jeg satt igjen med en 
bunke utvaskede T-skjorter som jeg verken hadde puttet i pose til Fretex, 
filleskuffen eller kastet. Det var sårt å ta dem i hendene. Hva skulle jeg gjøre 
med dem? 
 Tidligere har jeg gjort en serie tekstile prosjekter der avlagt tøy 
rives opp og bindes på ulike måter. Nå begynte jeg bare å klippe opp 
T-skjortene i strimler. Så startet jeg med det jeg definerer som villknytting, en 
sammenføyning av bitene uten noen tenkt struktur. Tekstilen brukes her som 
et alternativ til leire for formgivning. Jeg så for meg en slags krukke og laget 
noe som etterhvert tok form av en sirkulær bolle.1 Det er vanskelig å forme i 
denne teknikken, materialet er gjenstridig. Så endte det med en åpen kulebolle, 
diameter 20–30 cm, et objekt som nesten kjennes som en utvidelse av kroppen. 
Materialet som ble til overs, samlet jeg til en håndholdt kule og la den oppi 
formen. Deretter kjørte jeg det hele i vaskemaskinen og plasserte verket på 
stuebordet, der gravitasjonen sakte gjør sin virkning og formen flater ut og 
setter seg, bilde 1. 
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Sorgprosjekt II

Etter et halvt år var dødsfallets nyhet ikke lenger aktuell, så mange lever alene, 
single liv. Hva klaget jeg over som hadde hatt en mann ved min side i hele 
mitt voksne liv? Det var nettopp det. I parforholdet er det alltid den andre å 
lene seg mot. Nå følte jeg meg mentalt naken og kroppslig ubeskyttet i romlig 
forstand, mot en verden uten retninger. Jeg kjente behov for å avgrense et rom 
rundt kroppen min, etablere et slags skall, et sted å søke ly og beskyttelse. Det 
dannet seg bilder av en type stiv kappe, bispekåpeaktig, som kunne omhylle 
meg. Spørsmålet var hvordan dette kunne realiseres. På den tiden fikk jeg en 
diger kveil med gjerdemateriale, galvanisert ståltråd ca. 3 mm tykk, som var 
blitt liggende på en gård. Jeg begynte å eksperimentere med stålet og flette 
små rutenett. Tidligere hadde jeg laget et stort rutenett av tynnere jerntråd 
og bandasjert dette med tekstil. Teknikken oppsto ut fra en intensjon om å 
hele og forsegle historien om min dadda og grandtante som overlevde ett og 
et halvt år i Ravensbrück konsentrasjonsleir for kvinner.2 Jeg fikk det for meg 
at denne teknikken – å lage en vev av ståltråd og så bandasjere flettverket – 
kunne brukes for å lage kappen. Samtidig ble jeg oppmerksom på skuffene med 
sengetøy til dobbeltseng og -dyner som ikke lenger var i bruk. Materialet var 
for hånden. 
 Jeg så for meg kappen som ellipseformet i grunnplanet, jevnt skrånende 
opp fra gulvet til mannshøyde. For å skape et tilgjengelig indre rom, tenkte 
jeg formen delt i to deler, symmetrisk om den korte diameteren. Et slikt 
objekt krever en stiv armering for å kunne stå. Jeg bestemte meg for å prøve 
ut gjerdetråden selv om dette materialet er så hardt at det vanskelig lar seg 
bearbeide for hånd. Når en velger galvanisert jerntråd, slipper en korrosjon 

Bilde 1. Sorgprosjekt I (foto: Jiří Havran).
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og rustdannelse. Ulempen er at den ikke kan varmes opp - noe som ville gjort 
materialet mykt og føyelig – for da avgis giftige gasser. Jeg skisserte, tellet og 
regnet ut rutenettets dimensjoner og elementer, antall og riktige lengder. Så var 
det utmåling, kapping og utretting av den kveilede tråden. Det ble 25 vertikale 
stenger med høyder fra 185–90 cm som renning, og 25–30 tverrstenger som 
innslag, 80–40 cm lange. Deretter kunne vevingen starte. Alle elementene var 
frittstående og stive, friksjonen tråd mot tråd var svakere enn forventet, stålet 
skled og lot seg ikke feste skikkelig verken med festetråd i metall eller tekstil. 
Oppgaven virket håpløs. Jeg gjorde et forsøk på å feste innslagstrådene i 
bakken som teltplugger, men det fungerte overhodet ikke, bilde 2.
 Hvorfor kjøpte jeg ikke ferdig vevet duk eller kopierte jernbindere og 
deres teknikk? Svaret er at for meg handler ikke det kunstneriske arbeidet om 
teknikk og effektivitet. Det dreier seg om å stå i min tilværelse med min kropp, 
mine tilgjengelige ressurser og formgi noe derfra. Gleden er å finne løsninger. 
Etter tradisjonell skulpturutdannelse og mange års eksperimentering, kom 
jeg frem til at jeg ville arbeide direkte i materialer med mine egne hender. 
Denne arbeidsprosessen utført for hånd har for meg referanse til ordene i Den 
katolske kirkes nattverdsliturgi: «[...] en frukt av jorden og av menneskers 
arbeid, som for oss blir livets brød».3 

Bilde 2. Eksperimentering med veving av ståltråd, arbeidet tatt ut.
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Bilde 4. Rød form (foto: Jiří Havran).Bilde 3. Underveis med veving og binding,  
arbeidet lagt på rygg inne.

Gradvis kom jeg frem til en vevteknikk der jeg flettet én og én vertikaltråd inn i 
omgangstrådene og suksessivt festet krysningspunktene med tekstil, bilde 3. 
 Da første form var oppe, laget jeg én til. Resultatet ble annerledes enn jeg 
hadde forestilt meg, bilde 4. 
 Mens jeg arbeidet med dette prosjektet, studerte jeg deltid og tok en 
klasse i Det gamle testamentes bilder. En forelesning handlet om engler, gresk 
angelos, sendebud. Englene er Guds sendebud og i de bibelske tekstene, brukes 
ordet mer enn 500 ganger. Det er litt uklart hva og hvordan englene er, men 
på 500-tallet defineres et englehierarki der engelen nærmest Gud kalles seraf. 
Serafen forekommer spesifikt bare ett sted i bibelen og det er ved kallelsen av 
Jesaja til profet. Her heter det: «Serafer sto overfor ham. Hver av dem hadde 
seks vinger. Med to dekket de ansiktet, med to dekket de føttene, og med to 
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Bilde 5. Serafer i katedralen i Cefalù, Sicilia, ca. 1246 (foto: Prof. Dawn Marie Hayes).

fløy de» (Jesaja 6,2).4 Forøvrig er serafen den fremste i begrepet himmelens 
hærskare som lovsynger Gud slik det forekommer i juleevangeliet (Luk 2,13), 
og et yndet motiv i middelalderens kirkeutsmykninger. Tradisjonelt fremstilles 
serafene med røde vinger og kjerubene, som også har tre par vinger og er 
nummer to i engelhierarkiet, med blå. Et fint eksempel på det finner en i en 
mosaikk i baptisteriet i Firenze fra 1200-tallet.5 Kunstnerisk frihet og variasjon i 
uttrykket er normen. Bilde 5 viser serafer i blått, hvitt, sort og gull.6   
 Når Jesaja kalles til profet, innebærer det at han utpekes til å tale 
på vegne av Gud. Han forskrekkes, men serafen beroliger ham og Jesaja 
aksepterer. Teksten er ført i Jesajas tale: 

Ve meg! Det er ute med meg. For jeg er en mann med urene lepper [...] Da fløy en av 
serafene bort til meg. I hånden hadde han en glo som han hadde tatt med en tang fra 
alteret. Med den rørte han ved munnen min og sa: «Se, denne har rørt ved leppene 
dine. Din skyld er tatt bort, og din synd er sonet.» Da hørte jeg Herrens røst. Han sa: 
«Hvem skal jeg sende, og hvem vil gå for oss?» Jeg sa: «Jeg! Send meg!»  
(Jesaja 6,5–8)7

Denne teksten inspirerte St. Bonaventura (1221–1274) da han skrev Frans av 
Assisis (1182–1226) biografi. Han forteller at da St. Frans fikk sine stigmata i La 
Verna (1224), hadde han en visjon der en seraf sto over ham. Maleren Giotto di 
Bondone (1267–1337) lot seg inspirere av fortellingen og har fremstilt en seraf 
dekket av røde vinger i en freske (ca. 1300) i Basilika San Francesco Assisi.8
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 Da jeg hadde fått de to røde kappeformene opp i stående stilling, satt jeg 
en dag i trappen på atelieret og lurte på hva i alle dager jeg hadde laget. Så kom 
en plutselig innskytelse: men dette er en seraf! Et sett røde vinger til å tre inn i 
og gjemme seg bak, slik som serafen skjuler ansiktet med det ene vingeparet! 
 Jeg tenkte at serafen gav Jesaja tro på seg selv og rett til å uttrykke det 
som er sant, Guds ord. Min form kunne metaforisk og konseptuelt tenkes som 
et kontemporært uttrykk for et objekt som kunne gi beskyttelse og legitimitet 
til å fortelle om noe erfart, og dermed sant. Grunntanken her er at ens følelser, 
tenkning og indre forståelse er grunnleggende og uomtvistelige, det vil si 
sanne. Og at sannhet knytter an til vår forståelse av det som er hellig og av 
Gud. Kanskje serafens vinger, her mine objekter, kunne tilby et lite rom hvorfra 
personlig erfaring og dermed sannhet kunne utsies? Kunne ikke dette være et 
moderne engleuttrykk? Dermed ble tittelen ble Seraf. 
 En seraf har tre vingepar. Derfor ble det nødvendig å lage et nytt sett 
kappeformer, kall det vinger. Jeg valgte nå blått, inspirert av tidligere seraf- og 
kjerubfremstillinger og materialet var et blått dobbeltlaken og fordi det var 
adventstid, en blåfiolett duk, bilde 6. 
 Da det blå settet kom opp, besto Seraf av to par romskapende elementer. 
Disse kan anvendes interaktivt, brukeren kan selv bestemme hvordan hun/han 
vil plassere dem eller posisjonere seg i forhold til dem, bilde 7. 
 Serafer har et tredje vingepar til å fly med. I utgangspunktet tenkte jeg 
våre egne to armer som det tredje vingeparet, redskapet vi mennesker har til 
hjelp for å fly inn i vår egen fremtid. 

Bilde 6. Detaljer av blå form (foto: Jiří Havran).
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Bilde 7. Seraf: rød og blå form på plass (foto: Jiří Havran).
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Bilde 8. Det tredje vingeparet i prosess (foto: Jiří Havran).
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Oppsummerende refleksjon 

Jeg bodde en periode i Kina og arbeidet blant annet med kinesiske tegn. 
Begrepet krise uttrykkes på kinesisk med to tegn, 危 机. Det første tegnet betyr 
stengt vei eller stoppende hindring, ofte oversatt med fare, og det andre betyr 
avgjørende øyeblikk, gjerne oversatt med ny mulighet.
 Min manns død medførte en krise i mitt liv: noe stoppet og samtidig var 
jeg i live og noe kunne fortsette. En krise medfører meningstap. I henhold til 
religionspsykolog Tatjana Schnell krever meningsfylde i livet at en opplever: 
a) å stå i en sammenheng, b) at det finnes retninger å bevege seg i forhold til, 
c) at noen er der for en og d) at personen opplever en tilhørighet til noe.9 
 Retrospektivt ser jeg at jeg steg for steg har beveget meg ut av min 
personlige krise og meningstap. Først forholdt jeg meg til det kroppsnære: 
min manns T-skjorter ble omdannet til et privat minneobjekt, en myk urne 
som jeg kan holde i hendene. Deretter brukte jeg sengetøyet fra vårt samliv 
til å skape et beskyttende rom som støtte for å kunne stå oppreist. Teknisk 
føyet jeg uregjerlige og harde stålelementer sammen som jeg så bandasjerte. 
Motstanden i arbeidet, energibruk og omfang, konkretiserte og fylte opp den 
indre tomheten. Selvforståelsen om at arbeidet kunne leses innenfor rammen 
av engler som hjelpere i vanskelige situasjoner, forankret arbeidet i en bibelsk 
tradisjon. Gjennom prosjektet har jeg skapt en fysisk form som symbolsk 
trygger min nye eksistensielle tilværelse. Seraf virker tilbake på meg som 
har frembrakt den, demmer opp for den indre følelsestomheten og beskytter 
dermed mot den ytre usikkerheten. 
 Sett i forhold til Schnells terminologi kan den kunstneriske prosessen 
forståes som en reetablering av mening i tilværelsen. Gjenbruk av materialer 
som ikke lenger var aktuelle for bruk, etablerte en sammenheng mellom et 
før og et etter døden, i tid (a). Tillagningsperioden strukturerte tilværelsen 
og gav rom for bevegelse og handling (b). Gjennom kunstverket aktiveres en 
kommunikativ handling i det en har noe å vise til og snakke om (c). Dermed 
oppstår også tilhørighet (d).
 Det har nå gått 2 år etter min ektefelles død og jeg kjenner behov for 
et tredje vingepar. Disse vingene skal bandasjeres i gulhvitt, være høyere og 
videre enn de forrige og formenes ryggsider vendes fra hverandre med plass for 
en person mellom dem. Den som står der, vil befinne seg åpnet i verden, støttet 
av to beskyttende vinger, bilde 8.  
 Tredje fase i sorgbearbeidingen er en registrering av årets gang. Hver 
søndag morgen gjennom et helt år, fotograferer jeg bryggen der min mann ikke 
lenger står. I dette prosjektet kontemplerer jeg erkjennelsen av at han er borte 
– og gir slipp. Bryggen er der fortsatt, men tom. Sjøen, landskapet og himmelen 
skifter under årstidenes lys og vær. Jeg er levende tilstede som betrakter – enn 
så lenge.
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Noter

1 Jeg har tidligere laget en kule i knust porselen: Hommage to the coffee cups. Prosessen er 

dokumentert som time lapse. Tilgjengelig her: http://gallery.refsum.no/#!album-38  

[nedlastet 7.10.2019].

2 Se TANTE VIVI fange nr. 24127 Ravensbrück (1943–45). Tilgjengelig her: http://www.refsum.no/

projects/2014-tante-vivi-fange-nr-24127/ og http://gallery.refsum.no/#!album-41-6  

[nedlastet 10.1.2020].

3 Innledningsord i nattverdens liturgi. Tilgjengelig her: http://www.katolsk.no/praksis/messen/

nor-alm [nedlastet 10.1.2020].

4 Nettbiblen. Tilgjengelig her: https://www.bibel.no/Nettbibelen [nedlastet 11.1.2020].

5 Tilgjengelig her: https://www.arttrav.com/art-history-tools/medieval-angels-in-florence/ 

[nedlastet 11.1.2020].

6 Pseudo-Dionysios, virksom på 500-tallet, skrev teksten Om de himmelske hierarkier der han 

lister opp ni typer, hvorav serafen er den fremste (forlesning, powerpoint RLE2630, prof. Reidar 

Hvalvik, MF 30.8.2018).

7 Nettbiblen. Tilgjengelig her: https://www.bibel.no/Nettbibelen [nedlastet 11.1.2020].

8 Ignatius Charles Brady. «St. Francis of Assisi». Britannica academic. [nedlastet 10.1.2020].

9 Fagdag i religionspsykologi, MF 14.3.2019. Tema: «If I take death into my life ...» From angst 

to meaningful living. Tilgjengelig her: https://www.mf.no/om-mf/arrangementer/fagdag-

religionspsykologi [nedlastet 10.1.2020].

http://gallery.refsum.no/#!album-38
http://www.refsum.no/projects/2014-tante-vivi-fange-nr-24127/
http://www.refsum.no/projects/2014-tante-vivi-fange-nr-24127/
http://gallery.refsum.no/#!album-41-6 
http://www.katolsk.no/praksis/messen/nor-alm
http://www.katolsk.no/praksis/messen/nor-alm
https://www.bibel.no/Nettbibelen
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https://www.mf.no/om-mf/arrangementer/fagdag-religionspsykologi
https://www.mf.no/om-mf/arrangementer/fagdag-religionspsykologi
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En liten personlig betraktning innledningsvis

Det summet av godlyder og bordet bugnet over av god mat og drikke. Lederen 
i menighetsrådet reiste seg, klirret i glasset sitt og henvendte seg til meg.  Jeg 
ble bedt om å komme frem og ta imot en gave i anledning min ordinasjonsdag. 
Menighetsrådet hadde gått sammen om å kjøpe et bilde til meg. En jente 
sittende alene å leke i sanden kom til syne da gaven var pakket opp, rammet inn 
i en gullforgylt ramme. Det var et fint bilde. På baksiden kunne jeg lese hvem 
kunstneren var, og en hilsen som var skrevet til meg fra menighetsrådet. Jeg 
takket for ordinasjonsgaven samtidig som jeg tenkte i mitt indre. Er det slik de 
ser på meg? Et lite barn som leker alene. Er jeg ikke voksen nå? Kunne det være 
ment som et bilde på den ensomheten i livet, som også kan følge embetet som 
prest? Eller var det kanskje ment som noe helt annet?

Ensomhet i dagens samfunn

Mange opplever ensomhet i samfunnet vårt. Særlig unge mennesker ser ut til 
å være utsatt. I en undersøkelse fra statistisk sentralbyrå fra 2017, svarte 16 % 
av den norske befolkningen at de var plaget av ensomhet (Vrålstad, 2017). Det 
fremgår at ensomheten oftere rammer unge mennesker, men også de som 
bor alene etter fylte 45 år. Dette kommer også frem i studentenes helse- og 
trivselsundersøkelse, hvor 28 % av de yngste studentene mellom 18-20 år 
svarer at de svært ofte føler at de savner noen å være sammen med (Knapstad, 
Heradstveit, & Sivertsen, 2018). I undersøkelsen til statistisk sentralbyrå 
(Vrålstad, 2017) går det også frem at de som er lavt utdannet, arbeidsledige, 
uføre eller som har lav inntekt rapporterer oftere enn andre grupper at de er 
ensomme. Eksempelvis rapporterer de som lever i parforhold at de i mindre 
grad er ensomme enn de som bor alene. 

Yalom og Winnicott og en traumeteoretisk forståelse 

I denne teksten ønsker jeg å se nærmere på ensomhet i lys av en 
traumeteoretisk forståelse og med særlig vekt på Irving D. Yalom (1931–) 
og Donald W. Winnicott (1896–1971) sin tenkning rundt dette temaet. 

Skrevet av Hilde Frøkedal 
sykehusprest ved Akershus Universitetssykehus, psykoterapeut/ph.d.-student VID
E-post: Hilde.Frokedal@vid.no
St. Sunniva nr. 1/2020, s. 47–55

Ensomhetens mening i lys av  
en traumeteoretisk og psykodynamisk 
forståelse
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Både den traumeteoretiske forståelsen representert ved Nijenhuis, Van 
der Hart, and Steele (2002), Irvin D. Yalom (2011) og Donald W. Winnicott 
(1958) er alle knyttet til den psykodynamiske tradisjonen, men har ulike 
innfallsporter når det gjelder ensomhet. Nijenhuis et al. (2002) har utviklet 
en teori om den strukturelt dissosierende personligheten og beskriver blant 
annet ensomheten som kan oppstå innad i en person. Irving D. Yalom er en 
amerikansk eksistensiell orientert psykiater (Austad, 2014; Cooper, 2016). Han 
tar utgangspunkt i ensomhet som et av menneskets grunnvilkår i livet, men 
skiller samtidig mellom interpersonlig, intrapsykisk og eksistensiell isolasjon 
eller ensomhet. Han vil hevde at alle terapeuter jobber med ensomhet i en eller 
annen variant. Er dette også noe som sjelesørgere vil kjenne seg igjen i? Donald 
W. Winnicott er en britisk psykoanalytiker som har vært spesielt opptatt 
av barns utvikling og deres tilknytningsforhold. I sin tenkning fremhever 
Donald W. Winnicott (1958; 1963) menneskets evne til å være ensom som en 
grunnleggende erfaring i den emosjonelle modningen, og er opptatt av hvordan 
det er mulig å være alene uten å bli ensom. 
 Muligheter for hvordan Donald Winnicott (1958) og Irving D. Yalom 
(2011) sin tenkning rundt ensomhet kan informere sjelesørgerisk og 
psykoterapeutisk praksis, vil bli belyst avslutningsvis i teksten. 

Ensomhet sett i lys av Yaloms tenkning og en traumeteoretisk forståelse

Når Yalom (2011) beskriver ensomhet eller isolasjon, skiller han mellom 
interpersonlig, intrapsykisk og eksistensiell isolasjon. Interpersonlig isolasjon 
kan ifølge Yalom erfares som ensomhet og kan beskrives som isolasjon fra 
andre mennesker. Dette er former for ensomhet som kan komme fra ulike 
sammenhenger som angår for eksempel sosiale, geografiske og kulturelle 
faktorer i livet. Det kan også skyldes mangel på sosiale ferdigheter og/
eller forskjellige personlighetstyper hvor det kan være knyttet utfordringer 
til intimitet. Interpersonlig ensomhet eller isolasjon handler da først og 
fremst om ensomhet forårsaket av «ytre årsaker», som står i kontrast til 
intrapsykisk isolasjon, som handler mer om årsaker på «innsiden» av en 
person. Intrapsykisk isolasjon på den annen side blir av Yalom forstått som 
en separasjon fra seg selv og sitt eget indre liv med følelser ønsker og behov 
og kan beskrives som en dyp form for ensomhet. Psykoanalytisk teori og 
traumeteoretisk forståelse kan hjelpe oss å kaste lys over denne form for 
ensomhet.
 I sin tid brukte Freud (1856-1939) betegnelsen isolering som en 
forsvarsmekanisme, hvor en ubehagelig opplevelse spaltes fra sin affekt (Freud, 
1927). I nyere tid har dette fra en traumeteoretisk synsvinkel blitt forstått som 
splitting i personligheten. Nijenhuis et al. (2002) har utviklet en teori om den 
strukturelt dissosierende personligheten. Med terminologi fra Myers (1940) 
beskriver disse forskerne hvordan en tenker seg at mennesker som er blitt 
utsatt for traumer, kan splitte personligheten i ulike deler. I denne sammenheng 
bruker en da betegnelsen ANP (apparently normal personality) og flere EP 
(emotionally personality). I følge Nijenhuis et al. (2002) er ANP den delen av 
personligheten som bærer masken, går på jobb, oppfører seg normalt og er 
hyggelig med andre mennesker. En annen del (EP) kan f.eks. være den delen 
i personligheten som motvillig vil ha hjelp, som gråter, som ikke orker å bære 
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masken samtidig som den kan kjenne en dårlig samvittighet for dette. Denne 
delen kan kjenne seg udugelig, verdiløs, hjelpeløs og kaospreget. Så kan 
det også være en annen del av personligheten (EP) som fremdeles er igjen i 
traumet, som er handlingslammet, desorganisert og som kan søke tilflukt i noe 
som kan bedøve smerten, dødsangsten og livsangsten. Rus kan f.eks. være noe 
som kan bedøve en slik intens smerte. 
 Ifølge ICD-10, som er den internasjonale statistiske diagnosemanualen 
som brukes til å klassifisere sykdommer og relaterte helseproblemer, 
innbefatter en traumatisk hendelse to distinkte aspekt. På den ene siden 
hendelsen og på den andre siden individets subjektive reaksjon på hendelsen 
(Se her ICD-10 s. 318f om diagnose F43.1 om Posttraumatisk stresslidelse). 
Kriteriene på diagnosen posttraumatisk stress-syndrom (PTSD) omhandler 
at en opplevde, bevitnet eller ble konfrontert med en hendelse som innebærer 
død, alvorlig skade eller trussel om dette, eller trusselen mot egen eller andres 
fysiske integritet, og at en reagerte med en intensiv redsel, hjelpeløshet eller 
skrekk. Denne kraftfulle reaksjon av hjelpeløshet og skrekk som kan resultere 
i et traume, kan beskrives som en bestående negativ effekt av en ekstremt 
stressfremkallende hendelse. Traumatiske reaksjoner oppstår når det ikke 
finnes noen mulighet til å handle, og når hverken flukt eller motstand er mulig, 
overveldes og desorganiseres det menneskelige selvforsvarsystemet. Traume 
er således ikke hendelsen i seg selv, men hendelsens resultat. 
 Den eksistensielle isolasjon er den siste type av isolasjon eller ensomhet 
som blir beskrevet av Yalom (2011). Denne form for ensomhet har fellestrekk 
med både interpersonlig og intrapsykisk isolasjon, men som ifølge Yalom 
oppleves dypere fordi den henger sammen med vår eksistens. Yalom beskriver 
eksistensiell isolasjon ikke bare som et dypt uforenlig skille mellom en selv 
og andre mennesker, men også mellom en selv og verden. Det er denne type 
ensomhet som oppleves i møte med døden ifølge Yalom. De ulike formene 
for isolasjon ligner på hverandre og de kan også bli forvekslet. Jeg synes det 
er interessant at Yalom berører muligheten for feil vurdering av hvilken form 
for ensomhet det kan handle om som igjen kan medføre at pasienter blir 
behandlet for feil type isolasjon. Yalom fremhever f.eks. at det er mest vanlig at 
interpersonlig og eksistensiell isolasjon blir forvekslet.

Den gode ensomhet sett i lys av Winnicotts tenkning om relasjoner

Winnicott (1958) ønsker å belyse menneskets evne til å være alene og har 
en litt annen vinkling på ensomhet enn Yalom (2011). Det kan se ut som om 
Winnicott sitt utgangspunkt er at han ser denne evnen til å være alene som et 
av de viktigste kriterier for emosjonell modning. Winnicott presenterer ulike 
typer relasjoner; relasjoner mellom tre ulike kropper (ødipuskomplekset), to 
ulike kropper (mor – barn forholdet), og så snakker han om enkropps-relasjon. 
Videre stiller Winnicott spørsmål om at enten er evnen til å være ensom et 
sofistikert fenomen som kan oppstå i et individs utvikling, etter opprettelsen 
av relasjoner mellom tre kropper, eller at det er et fenomen tidlig i livet som 
den «høyere formen» for ensomhet bygger på. Dette er da kjernepunktet til 
Winnicotts antagelse om at erfaringen av å være ensom i moderens nærvær 
som spedbarn (eller som lite barn) gir grunnlaget for evnen til å være ensom 
senere i livet. Men her finnes også et paradoks ifølge Winnicott, nemlig at 
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opplevelsen av å være ensom skjer samtidig som noen andre er nærværende. 
Winnicott benevner dette forhold som «jeg-relaterende» i kontrast til «det-
relaterende». 
 Et kjennetegn på en jeg-relaterende relasjon slik Winnicott (1958) ser 
det, er at kanskje begge er ensomme, mens den enes nærvær er betydningsfullt 
for den andre. Han hevder videre at det er først når barnet er ensomt, men i 
nærvær av en annen, at barnet kan oppdage seg selv og sitt personlige liv. Jeg 
syntes det er interessant å lese hans påstand om at det er bare under disse 
betingelser at barnet kan ha en opplevelse av virkelighet, og at han mener at 
det er en rekke slike opplevelser som legger grunnlag for et liv som preges av 
virkelighet og ikke meningsløshet.
 Med terminologi fra Melanie Klein (1940) utdyper også Winnicott 
(1958) hvor avgjørende han mener denne relasjonen mellom barn og mor er 
for utviklingen av evnen til å være alene. Her beskriver Winnicott hvordan 
gode indre objekt må etableres i individets indre psykiske virkelighet for at 
individet skal kjenne seg trygg i nuet, og for å kunne møte fremtiden. Winnicott 
ser evnen til å være alene som et stort steg i vår utvikling, og at evnen til å 
være ensom er det mest grunnleggende i oss som menneske. Det er selve 
utgangspunktet for å kunne leve et meningsfullt liv i relasjon til oss selv og 
andre.

Implikasjoner for praksis i sjelesorgens og psykoterapiens rom.

Både Yalom (2011) og Winnicotts (1958) tenkning om ensomhet og iboende 
evne til å være ensom berører utvilsomt et viktig tema som jeg ofte møter på 
ulike arenaer i min jobb som sykehusprest. Jeg har f.eks. erfaring med å snakke 
om ensomhet tett forbundet med den eksistensielle grunnleggende angsten, 
som man i den humanistiske eksistensielle tradisjon fremhever som et av våre 
grunnvilkår i livet. Yalom snakker om fire grunnleggende forutsetninger, eller 
grunnvilkår for livet (ultimate concerns): - at vi skal dø, - at vi er ensomme, - at 
vi søker frihet og - at vi søker etter mening. I denne sammenhengen vektlegges 
da ofte angsten for døden, frykten for å bli forlatt og å bli ensom, og frykten for 
meningsløsheten.
 Jeg synes det er spennende at Winnicott (1958) har en annen 
innfallsvinkel til ensomhet enn Yalom (2011) og den eksistensielle terapeutiske 
tradisjonen han representerer. Winnicott nevner nettopp dette innledningsvis 
i sin artikkel der han setter fokus på at det er skrevet mye om redsel for å være 
ensom eller ønske om det, men at det ikke er skrevet noe særlig om evnen til å 
være alene. På den måten utdyper Winnicott den gode ensomheten som noe 
helt fundamentalt i menneskets utvikling, og som gir menneske mulighet til å 
oppleve seg selv som virkelig i en meningsfull virkelighet og ikke en meningsløs 
sammenheng.
 I sin artikkel peker Winnicott (1958) derfor på at en viktig side i 
det psykoterapeutiske arbeidet er å gi mennesker som kommer til terapi 
muligheten til å utvikle evnen til å være alene. Den terapeutiske relasjonen vil 
da i overføringen kunne være en «tokropps-relasjon» slik Winnicott benevner 
relasjonen mellom mor og barn. Overfører vi denne relasjonen til terapirommet, 
vil terapeuten med sitt «støttende» og «lyttende» nærvær kunne gi den viktige 
jeg-støtten til konfidenten, som gjennom det kan være med på å utvikle evnen 
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til å være alene. På den måten ligger mulighetene åpne for å jobbe med og 
utforske «enkropps-relasjonen» i psykoterapiens rom. I forlengelsen av dette 
gis det også rom til å jobbe med opplevelsen av seg selv som en virkelig person 
med mulighet for å skape sin egen fremtid på en måte som gir mening i livet. 
Dette blir da motsatsen til følelsen av å gå i oppløsning, følelsen av uvirkelighet 
og meningsløshet. Derfor er dette så viktig med hensyn til vår utvikling at vi 
nettopp har denne evnen, som en iboende kraft i oss selv til å møte alle livets 
utfordringer med.
 Psykoterapi og sjelesorg har på hver sin måte utviklet metoder for å 
møte utfordringer knyttet til ulike former for isolasjon. Dette ble understreket 
av Yalom (2007) da han ble tildelt Oscar Pfister-prisen av kommisjonen 
for religion og psykiatri. Til tross for at Yalom selv hevdet han bare var en 
praktiserende ateist, mente kommisjonen at han hadde viet sitt liv til religiøse 
spørsmål og at han derfor var verdig denne utmerkelsen. I sin tale i anledning 
denne prisutdelingen gjør Yalom (2007) et poeng utav at religion kan uttrykke 
det å binde sammen ‘re-ligare’, og at dette er et felles prosjekt både det 
psykoterapeutiske arbeidet og sjelesorgen deler, - å binde sammen. Yalom 
omtaler dette som tilkobling (connectivity) med referanse til romerne som 
brukte ‘religare’ som en betegnelse på tilkobling av ulike typer forbindelser 
som for eksempel til sin familie, til forfedrene og til staten. Med tanke på 
gruppeterapi fremhever Yalom (2011) betydningen av «group cohesiveness» 
som er en terminologi for opplevelsen av samhold og tilhørighet til gruppen 
som er helt sentralt når en arbeider med ulike former for tilkoblinger. Når en 
gruppe kan beskrives å ha samhørighet, innebærer det at medlemmer kjenner 
seg tryggere til å utforske og styrke sitt forhold til de andre medlemmene. 
 Yalom (1995) mener at alle terapeuter arbeider med ensomhet, og 
at gruppeterapi er en spesielt egnet behandlingsform for å jobbe med dyp 
eksistensiell ensomhet. Dette er noe jeg tror mange sjelesørgere knyttet 
til ulike sammenhenger vil kjenne seg igjen i. Sykehusprester som jobber i 
psykisk helsevern i spesialist-helsetjenesten, har hatt en praksis med å lede 
eksistensielle samtalegrupper for pasienter siden slutten av 60-tallet. I den 
senere tid har denne gruppepraksisen blitt kartlagt i et doktorgradsarbeid jeg 
har jobbet med. I en studie assosiert med dette arbeidet har f.eks. pasienter gitt 
utrykk for at å være deltakere i slike eksistensielle samtalegrupper har gjort at 
noen av dem føler seg mindre ensomme (Frøkedal & Austad, 2019).

Å se og kjenne hva den annens blikk er ladet med

Knausgård (2019, s. 8) har uttalt om Edvard Munch «... at hans store begavelse 
lå i hans evne til å male ikke bare det blikket så, men også det blikket var ladet 
med». 
 At vi evner å se hva den andres blikk er ladet med og utforske dette på en 
flerfoldig måte, mener jeg er en viktig egenskap å ha som både sjelesørger og 
terapeut. For en sjelesørger med psykodynamisk skolering vil det være naturlig 
å ikke bare se, men også kjenne etter i egen kropp hva den annens blikk er ladet 
med, og samtidig ha fokus på egne reaksjoner i møte med konfident/pasient. 
I den psykoanalytiske tradisjonen er dette beskrevet som en motoverføring. 
Anders Zachrisson (2008) har skrevet mye om relasjonen mellom pasient 
og terapeut, som han understreker alltid er toveis. Han fremhever at en 
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motoverføring er noe som skjer med terapeuten. Tegn på motoverføring 
kan ifølge Zachrisson f.eks. være at en som terapeut gruer seg for å møte 
pasienten. Andre tegn kan være at en gjør feil med avtaler, føler angst for å 
skulle gjøre feil, eller opplever f.eks. å ha problemer med å avslutte timene. 
 Bjørn Killingmo (1989), en annen norsk psykoanalytiker, har vært 
opptatt av at en som terapeut må vurdere kvaliteten i overføringen for å møte 
pasienten på en hensiktsmessig måte. For eksempel er det viktig å bedømme 
om det som kommer frem i relasjonen mellom terapeut og pasient er et 
uttrykk for en konflikt innad hos pasienten (intrapsykisk konflikt). Dersom 
det er en konflikt, er det et tegn på at pasienten har fått mulighet til å utvikle 
seg psykologisk, og utvikle evnen til å kunne erfare den gode ensomheten slik 
Winnicott (1958) beskriver. I dette ligger, slik Winnicott ser det, at en kjenner 
seg som en virkelig person, og at en har erfart at sitt eget liv har hatt mål 
og mening. Likevel kan en bli rammet av en krise som igjen kan føre til at en 
f.eks. blir deprimert. Den indre konflikten kan da f.eks. handle om en snikende 
følelse av å ikke føle seg god nok i livet. Som terapeut kan en da sammen med 
pasienten aktivt utforske hva dette kan handle om i pasientens liv. En har da 
som terapeut vurdert at denne pasienten tåler utforskende spørsmål, og tåler å 
få ny innsikt om seg selv. 
 Hvis det derimot viser seg at en bedømmer det som kommer frem i den 
terapeutiske relasjonen til å være er et uttrykk for en «mangeltilstand», som 
Killingmo (1989) kaller det, da må man tenke og handle annerledes enn hvis 
det hadde handlet om en intrapsykisk konflikt. En mangeltilstand kan nettopp 
være det som Winncott (1958) snakker om at en ennå ikke har utviklet evnen til 
å kunne oppleve den gode ensomheten. Fravær av trygge voksne i oppveksten 
kan ha gjort det vanskelig å ha tillit til at andre mennesker vil en godt, eller 
at en har tillit til seg selv eller til livet. Livet kan kjennes totalt meningsløst. 
Killingmo (1989) sitt klare råd til terapeuter som oppdager at det er snakk 
om mangeltilstand, er at man må endre strategi fra å avdekke mening til å 
lage mening. For å gjøre dette kan man ikke i samme grad være utforskende, 
men mye mer støttende og lyttende i den terapeutiske samtalen. Samtidig 
understreker Killingmo (1989) at disse ulike posisjoner ikke handler om enten 
eller tilstander, men at en som terapeut hele tiden må være beredt til å bevege 
seg mellom disse to ulike posisjoner, og møte pasienten der den er. 
 Denne innsikten som Killingmo (1989) tar frem, er viktig å ha med seg 
som sjelesørger, for å vite noe om hvor grensene for ens egen kompetanse går. 
Dette synspunktet får også støtte fra Fagerli (2016, s. 241) som har understreket 
betydningen av at sjelesørgere har kunnskap om overføring og motoverføring: 
«Vi trenger å bevisstgjøre og vurdere våre kroppslige, følelsesmessige og 
sanselige erfaringer med tanke på hvilken innsikt det kan gi om samspillet 
mellom sjelesørger og konfident, og om konfidentens situasjon». Å få innsikt 
i hva som foregår i samspillet er en viktig del av å dyktiggjøre seg i arbeidet 
som både psykoterapeut og sjelesørger. Samtidig er det viktig å være klar over 
at dette arbeidet kan være krevende. En erfaren veileder vil være viktig å lene 
seg på slik Fagerli (2016, p. 244) har understreket: «Å utforske motoverføringer 
kan være et vanskelig sorteringsarbeid som best skjer sammen med en erfaren 
veileder. Veien til å finne mer ut av det, er kontakt med følelser og kropp og 
refleksjon over det som skjer i oss». 
 I likhet med Fagerli (2016) tror jeg at ved å «våge» å kjenne etter «hva 
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den annens blikk er ladet med», kan det være en hjelp til å vite mer om hvordan 
en kan møte den andre, akkurat der den er. En kan f.eks. være oppmerksom 
på hvordan ensomheten kommer til syne i den sjelesørgeriske relasjonen. Er 
det f.eks. en ensomhet uttrykt som et savn etter å være sammen med andre, 
slik flere av de yngste studentene i Norge kjente seg igjen i? Noe som Yalom 
(2011) ville ha beskrevet som interpersonlig isolasjon. En kan da utforske dette 
savnet sammen med konfidenten, og forsøke å finne ut av hva dette handler om 
i konfidentens liv. Kanskje kan sjelesørgeren være i posisjon til å invitere inn i et 
trosfellesskap hvis en f.eks. jobber i en kirke og det skulle være relevant. 
 Er ensomheten som kommer frem i den sjelesørgeriske relasjonen 
kanskje uttrykt med taus redsel eller tomhet, kan det være uttrykk for dype 
psykologiske sår? En ensomhet som kanskje kan forklares utfra en bakgrunn 
med å være traumeutsatt? Yalom (2011) ville ha beskrevet dette som 
intrapsykisk isolasjon og Nijenhuis et al. (2002) ville kanskje forstått det som 
en splitting i personligheten. Kanskje den tause redselen og tomheten som 
kommer frem kan være et utrykk for den delen av personligheten som er blitt 
igjen i traumet? Mange som har vært utsatt for traumer har erfaring med at det 
er vanskelig å klare å være tilstede her og nå i livet. Det vil også kunne oppleves 
utfordrende å både skape nye relasjoner og holde på dem man allerede har. 
Jeg tenker det er viktig å huske på at for å jobbe terapeutisk med en slik type 
ensomhet kreves det traume-kompetanse, og av og til er det optimale at en 
jobber sammen med en psykoterapeut. Sykehusprester som jobber i psykisk 
helsevern har ofte erfaring med å jobbe i et slikt «tospann» som kan være 
fruktbart på mange måter. 
 Handler ensomheten som kommer til syne i relasjonen om den dype 
eksistensielle ensomheten som kan oppleves i møte med døden? I slike 
tilfeller har jeg erfaring med at psykoterapeuten gjerne lener seg litt over 
til sjelesørgeren og ber om råd. Her vil hele den sjelesørgeriske ballasten 
som en har med seg komme til gode. Jeg synes også det er interessant at 
Yalom (1995) mener at terapigrupper er det beste stedet for å utforske 
den eksistensielle ensomheten. Dette henger sammen med at han ser 
på en gruppe som et «sosialt mikrokosmos» med mellommenneskelige 
interaksjoner. Disse interaksjoner mener Yalom blir gjennomført på lignende 
måte utenfor terapigruppen. Med andre ord, det som skjer i terapigruppen har 
overføringsverdi til livet som leves utenfor terapigruppen. Derfor mener Yalom 
at grupper er spesielt godt egnet til å utforske menneskelige grunnvilkår. 
 Som allerede nevnt har pasienter som har deltatt i eksistensielle 
samtalegrupper ledet av sykehusprester, erfart at de ble mindre ensomme når 
de deltok i gruppen. De erfarte at å dele fra livet sitt, og høre andre dele sin 
historie, gjorde at de følte seg mindre alene i livet (Frøkedal & Austad, 2019). 
Jeg tror at en slik gruppepraksis også kunne integreres i en kirkelig kontekst. 
En kunne da tenke at pasienter som deltok i slike samtalegrupper på sykehuset 
kunne få tilbud om å fortsette hjemme i egen menighet. Kanskje ville det da 
være spesielt de unge i samfunnet som trengte et slikt tilbud slik det f.eks. går 
frem i undersøkelsen blant studentene i Norge?
 Nina Coltart (1992) snakker om en «streven» i terapien til å nå bakenfor 
ordene. Hun fremholder at det å snakke med et annet menneske inneholder 
mulighet til forandring. For Coltart handler møtet i terapirommet om en trosakt 
hvor tillit står i fokus. Coltart uttrykker det vakkert når hun sier at det vi sleper 
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rundt på leter etter form og forløsning, og at terapien kan åpne opp for at det 
kan skje. Denne muligheten ligger også i sjelesorgen. Grunnlaget for møtene 
i terapi og sjelesorg handler for meg om å forstå religion som hermeneutikk, 
som kan åpne opp nye muligheter for samspill og lek mellom mennesker og 
Gud, slik Henriksen (2013, ss. 191-192) formulerer det: 

The understanding of religion as hermeneutics which provides opportunities for 
interplay between God and the self. Such interplay may help to engender the 
liberation of religion from confinement by the superego God, an image of God that 
has hunted modern ways of thinking about religion both from within and without. 
Furthermore, it may ensure the self’s liberation by religion, because such a religion 
may overcome the self’s confinement by the superego God. It may then be possible 
to experience another self-God reality; a reality of interplay

Epilog – om «Barns ørvesle fokus på alene-leken»

Den lekende jenta i sanden har fulgt meg gjennom årene. Bildet er for meg 
blitt en påminnelse om at å leke er en del av å være menneske. Kolbein Falkeid 
(2003, s. 37) skiver i sitt dikt «Empati» om betydning av «alene-leken»: 

Det er i barns ørvesle fokus på alene-leken.  
Det er der det gror[...] 

Der: I sandkassen, dukkevognen og alle  
knøttsmå avtaler med verden,  
spirer – tropisk yppig – 
forståelsen av et land som  
hverken er drøm eller de nærmeste stjerner,  
men her, nå. 

I likhet med Falkeid tror jeg at erfaring med alene-leken er et viktig grunnlag 
i livet. Det er der det «gror». Samtidig tror jeg at hvis leken aldri har vært der 
eller er blitt glemt, kan den både læres eller læres på nytt. «Barns ørvesle 
fokus på alene-leken» er ikke noe som engang var, men noe som må fortsette 
å vokse.  Det tror jeg både muliggjøre sjelesørgeriske og terapeutiske møter 
bakom ordene og gir et trygt nærvær – også i møte med den eksistensielle 
ensomheten. 
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Menn som blir utsatt for seksuelle overgrep er en mangslungen gruppe. Menn 
blir utsatt som barn, unge og voksne. De blir utsatt av menn, kvinner og av 
andre unge, i familien, av ledere i fritidsaktiviteter og av kirkelige tillitspersoner. 
De blir utsatt av kjærester/partnere, i overfallssituasjoner, i krig, fattigdom, og 
når de er på flukt. Det sier seg selv at de ulike situasjonene der overgrep skjer, 
kan aktualisere ulike teologiske problemstillinger. Det er forskjell på overgrep 
i familie eller mellom ungdom, og overgrep som blir begått av en kirkelig 
tillitsperson. Det er også forskjell på overgrep som skjer i en krigssituasjon eller 
under flukt fra krig, og overgrep som skjer når man tror at man har kommet 
frem til et trygt sted. En annen viktig avklaring er hva vi mener med teologiske 
problemstillinger, og hvilke teologiske problemstillinger vi interesserer oss 
for. Problemstillinger som oppstår hos menn som utsettes for seksuelle 
overgrep, kan være annerledes enn problemstillinger man interesserer seg for 
i menigheter og i akademiske sammenhenger. Jeg har valgt en erfaringsnær 
inngang til tematikken, og skal prøve å si noe om hvordan overgrepserfaring 
kan påvirke tro og gudsforhold når menn blir utsatt for seksuelle overgrep. 
Jeg vil også prøve å knytte den enkeltes arbeid med å skape mening til mer 
overgripende teologiske problemstillinger. Avslutningsvis vil jeg komme med 
et par utfordringer til teologi som kan bidra positivt i møte med utsatthet, 
seksualitet og mannlighet.

Usynlige overgrepserfaringer

Seksuelle overgrep og seksuell traumatisering blir en del tematisert innenfor 
nyere teologi, spesielt av kvinnelige teologer. I norske teologiske miljøer har 
for eksempel de amerikanske teologene Deborah van Deusen Hunsinger 
(Hunsinger 2011) og Shelly Rambo (Rambo 2010), som begge har besøkt MF 
vitenskapelig høyskole, laget avtrykk. Selv om menns erfaringer av seksuelle 
overgrep har blitt synligere i samfunnet er de så langt usynlige innenfor 
systematisk teologi. Da jeg arbeidet med en masteravhandling om utsatte 
menns forventninger og behov i møte med sjelesørgere, merket jeg meg at 
menns roller i overgrepssituasjoner var stereotypisk og misvisende fremstilt 
hos de teologer jeg brukte som teoretisk verktøy for analysen (Persson 2015). 

#MeToo Jesus: Hvilke teologiske 
problemstillinger oppstår når menn blir 
utsatte for seksuelle overgrep?

Skrevet av B. Lennart Persson 
sykehusprest
E-post: bopers@ous-hf.no
St. Sunniva nr. 1/2020, s. 56−63
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Det er verd å merke seg at kunnskapen om seksuelle overgrep mot gutter 
og menn har vokst de siste årene. Holdningene til kjønn og overgrep 
hos de teologene jeg valgte å bruke kan være farget både av ideologiske 
grunnforståelser og tidspunktet bøkene er skrevet på.
 Også i forskning som baserer seg på empirisk materiale, har menns 
overgrepserfaringer vært usynlige. Det kan handle om erfaringene man ikke 
ser etter, men også metodiske problemer. Den anglikanske teologen Susan 
Shooters ph.d.-arbeid How Survivors of Abuse Relate to God bygger på intervjuer 
med kvinner med ulik overgrepserfaring (Shooter 2012). Av de som først 
meldte seg til prosjektet var også en mann, men mannen var en av dem som 
trakk seg etter å ha satt seg mer inn i prosjektet. I sin tolkning av materialet 
bruker Shooter en tradisjonell feministisk analyse som begrenser seksuelle 
overgrep til å være en del av patriarkalsk vold mot kvinner. Det er nærliggende 
å tenke at både rekrutteringsprosessen og tolkningsgrunnlaget i dette tilfellet 
bidrar til at utsatte menn og deres forhold til Gud forblir ute av syne. I Lisa 
Rudolfssons viktige arbeid om overgrepsutsattes møte med sjelesørgere i 
kirker i Sverige analyserer hun intervjuer med syv utsatte kvinner og én mann 
(Rudolfsson 2015). Sjelesørgere i undersøkelsen vurderte selv at de i lavere 
grad var forberedt på oppgaven å tilby sjelesorg når den utsatte var mann. De 
rapporterte også lavere kunnskapsnivå om andre hjelpeinstanser i situasjoner 
hvor den utsatte var mann. Utover dette funnet var det ikke mulig å trekke 
noen slutninger om overgrepsutsatte menn siden utvalget var for lite. Selv om 
de mannlige erfaringene finnes der blir de derved usynlige. Både i systematisk 
teologi og empirisk forskning kan vi forhåpentligvis se frem til nybrottsarbeid 
som bedre synliggjør menns overgrepserfaringer. 

Hvordan påvirker overgrepserfaring tro og gudsforhold hos utsatte menn?

Etter denne innledning om menns overgrepserfaringer i teologien, vil jeg 
nå gi noen eksempler på hvordan overgrepserfaring kan påvirke tro og 
gudsforhold hos utsatte menn. Først skal jeg ta oss med til år 2004 og Kirkelig 
Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep. En pilotgruppe med 5 menn 
med erfaring med seksuelle overgrep i barndommen møtes for å gi ekspertråd 
i forbindelse med at Ressurssenteret vurderer å starte et tilbud til menn, som 
senere fikk navnet ADAM. I rapporten fra pilotgruppen står følgende om tro og 
overgrep:

Det en bygger livet sitt på blir truet når en opplever overgrep av en som representerer 
dette trossystemet. … Når så en opplever at kirken viker unna det å ta ansvar, 
oppleves det som at liv og lære ikke stemmer. I ettertid må en omdefinere og gjøre 
et stort sorteringsarbeid i forhold til ens livssyn ... Det å tro på en god og kjærlig Gud 
som far, som en mannsfigur, kan bli vanskelig  (Kirkelig Ressurssenter 2004).

Samtidig har deltakerne i gruppen en artikulert holdning om å skille overgrep 
og trosspørsmål fra hverandre, med utsagn som «Bland ikke Gud inn i dette 
… overgriper har ødelagt nok!  Han skal ikke få ødelagt forholdet til Gud 
også». De som forfatter rapporten konkluderer: «Ut fra gruppemedlemmenes 
erfaringer er altså ikke et ødelagt gudsbilde en nødvendig konsekvens av å 
oppleve seksuelle overgrep i en kristen religiøs kontekst. I gruppen ble det 
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reflektert over at dette kan ha med menns evne til å skille mellom sak og 
person(Gud). Menn er ofte mer logisk innretta, med våre ‘skuffer’, og lar 
følelser få mindre plass». Det ble også nevnt at jenter og kvinner nok tenker på 
Gud som mann i større grad enn det gutter og menn gjør (ibid).
 Den peruanske teologen Rocío Figueroa har bidratt til avdekkingen av 
seksuelle overgrep i den katolske organisasjonen Sodalicio i Peru. Hun har 
intervjuet åtte menn, som da de var i alderen 13–18 år ble utsatt for seksuelle 
overgrep av ledere i organisasjonen. Sodalicio blir beskrevet som ekstensivt 
evangeliserende, konservativ og autoritær, med karismatiske ledere som er 
ordinerte lekfolk. Det er en organisasjon som kun er åpen for menn, og som 
frarådet sine medlemmer all kontakt med kvinner (Figueroa & Tombs 2016). I 
motsetning til mennene i ADAMs pilotgruppe, rapporterer mennene i Peru at 
overgrepene i høy grad har ødelagt mulighetene for dem til å delta i organisert 
religionsutøvelse. Et poeng her er at alle i denne undersøkelsen har vært utsatt 
av kirkelige tillitspersoner, mens pilotgruppen til ADAM hadde en mer variert 
sammensetning når det gjelder sammenhengen hvor overgrepene hadde 
skjedd. Når de blir spurt om overgrepene hadde innvirkning på deres religiøse 
tro og opplevelse av Gud, svarer Xavier: «If God exists, why did he send this 
trial to a little kid? What kind of psychopath is God that would put a child in 
a sexual trial at 14 years with a person that doubled his age?» Overgrepene 
skapte grunnleggende teologiske problemer for Xavier. Han uttrykker også 
sinne rettet mot mennesker som dekket over overgrepene og beskyttet 
overgriperne. Tomás sier: «At the beginning, I abandoned the faith … but now 
my relationship with God is on an orange light, on stand-by». Santiago sier han 
kanskje hadde vært mer religiøs hvis overgrepene ikke hadde skjedd. Slik det nå 
er kan han bare kjenne aversjon mot religiøs tro (Ibid). Sitatene viser hvordan 
grunnleggende teologiske spørsmål blir mer påtrengende i møte med seksuelle 
overgrep. Hvem er Gud? Hvordan skal vi forstå Guds allmakt og Guds avmakt? 
Hvordan kan Gud tillate eller tåle at mennesker er så onde mot hverandre? På 
et mer personlig plan, er det trygt for meg å stole på Gud? Kan jeg orke Guds 
godhet i mitt indre kaos og mørke?

Overgrep og gudsrelasjon – er det kjønnsforskjeller?

I min masteravhandling om utsatte menn analyserte jeg sammenhengen 
mellom selvrelasjon, interpersonlige relasjoner og gudsrelasjon hos 
informantene. Funnene belyser hvordan den utsattes opplevelse av å være 
syndig og ha et medansvar for overgrepene kan stille seg i veien for en bærende 
gudsrelasjon. I andre tilfeller kan gudsrelasjonen oppleves mer positiv, men 
samtidig bære preg av kriseberedskap og mestring i overgrepsperioden. Når 
overgrepene har kommet mer på avstand kan det bli rom for en større frihet 
i gudsforholdet. Muligheten for å være aktiv og inkludert i menighetsmiljøet 
viste seg å ha en helende innvirkning på gudsrelasjonen (Persson 2015). 
Materialet antyder på disse punktene mer likheter enn forskjeller i forhold til 
forskning om utsatte kvinners gudsrelasjon.
 Den nederlandske pastoralteologen og religionspsykologen R. 
Ruard Ganzevoort, som også selv er overlever etter seksuelle overgrep i 
barndommen, har vært opptatt av det kjønnsspesifikke da han har analysert 
12 biografiske intervjuer med overgrepsutsatte menn med fokus på religiøse 
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dimensjoner i narrativene sett opp mot religiøs mestring (Ganzevoort 2001). 
En av mennene han presenterer heter Fritz og vokste opp i en katolsk familie 
kort etter 2. verdenskrig. Fritz beskriver seg selv som en gutt som ikke blir 
sett av andre. Fra han er seks til åtte år gammel blir han utsatt for seksuelle 
overgrep av faren. Fritz er fascinert av blyglassvinduene i kirken, og i sin lidelse 
identifiserer han seg med Jesus, med martyrer og med Isak som nesten blir 
ofret av sin far Abraham. Han finner tilflukt og mening i å oppofre seg og være 
en som tjener. I den rollen føler han seg sett og utvalgt av Gud. Han bestemmer 
seg etter hvert for å bli prest. Han fungerer forholdsvis godt, men er ikke 
tilgjengelig for dypere relasjoner med andre. Rollen som en som tjener Gud er 
en god overlevelsesstrategi for gutten Fritz, men den løser ikke problemet med 
usynlighet og utilgjengelighet. Gjennom terapi og relasjonen med en kjæreste 
bestemmer han seg for å slutte i presteyrket som for hans del står i veien for 
intimitet og nærhet. Han skriver om sitt liv og i hans nye narrativ går religion fra 
å være en tilflukt til å være en dynamisk prosess der ansvar og frihet til å velge 
blir fremtredende. Jesus er ikke lengre et forbilde i lidelse, men i autonomi og 
tilknytning. Hans gudsbilde har gått fra bildet av en gud som krever lydighet 
og tjeneste, til et bilde som gir rom for autonomi. Isak i bibelfortellingen blir en 
person som ikke trenger å bli ofret (ibid). Fortellingen om Fritz belyser hvordan 
individer kan ha sin egen unike omtolkning av religiøse bilder i et narrativ der 
religion er en av flere dimensjoner. Hvilke teologiske problemstillinger som 
oppstår vil være avhengig av hvordan den utsattes narrativ om overgrepene 
ser ut, og hvilke funksjoner religion får når han skal tolke det som har skjedd 
og konsekvensene av det. Ganzevoort jobber ut fra forutsetningen at både 
psykologisk mestring (coping) og kjønn (i betydningen gender) er viktige 
faktorer i samspillet mellom traume og spiritualitet. Han går videre fra å 
statuere betydningen av kjønn i denne sammenhengen, til å analysere hvilke 
roller mannlighet får i samspillet mellom traume og spiritualitet, eller «lived 
religion». Det gjør Ganzevoort til en spesielt viktig forsker i vår sammenheng.

Mannlighet, traume og gudsrelasjon

Pilotgruppen for mannsarbeid på Kirkelig Ressurssenter tok i bruk en 
essensialistisk forståelse av mannlighet for å si noe om kjønnsforskjeller 
i hvordan overgrepsutsatte forholder seg til Gud. Noe karikert sier de at 
mannfolk er mer saklige og derfor skiller lettere mellom Gud og overgrepene. 
Også Ganzevoort løfter frem forskjellene, men med en konstruktivistisk 
tilnærming til mannlighet. I teksten «Masculinity and Post-Traumatic 
Spirituality» (Ganzevoort 2006), utvikler han spørsmålet om hvilke roller 
mannlighet får i samspillet mellom traume og spiritualitet. Ganzevoort følger 
kjønnsforskeren Ian Harris og definerer mannlighet som «messages men 
hear». Gender messages som menn hører handler tradisjonelt om å være 
sterke, selvtilstrekkelige og selvstendige. Seksuelle overgrep innebærer per 
se at den utsatte mister selvstendighet og rådighet over egne grenser. Derfor 
blir seksuelle overgrep mot gutter og menn en trussel mot de budskap menn 
hører. «If men aren’t to be victims, then victims aren’t men», har Mike Lew, en 
av pionerene innenfor arbeid med utsatte menn, formulert det (Lew 2004). 
Mannsforskeren Torbjørn Herlof Andersen oppsummerer et hovedfunn i sitt 
doktorgradsarbeid «Sårbar og sterk» slik:
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Et tradisjonelt syn på mannlighet fungerer som et strukturelt overgrep. Det hindrer 
erkjennelsen av fenomenet «menn som har vært utsatt for seksuelle overgrep», 
muliggjør kulturell utelukkelse av overgrepsutsatte menn, muliggjør at overgrep 
kan skje, hindrer at overgrep avdekkes og at overgrepsutsatte menn søker hjelp 
(Andersen 2009).

Han konstaterer også at utsatte menn utvider og nyanserer mannsbildet når de 
bryter mot normative mannlighetsideal og demonstrerer en alternativ måte å 
forstå styrke på som også tillater sårbarhet.
 Ganzevoort bruker gender messages som en av fire krefter som påvirker 
forståelsen av traumatisering og utviklingen av en post-traumatisk spiritualitet 
hos den som har vært utsatt for seksuelle overgrep. De andre faktorene, eller 
kreftene i spenningsfeltet, som innvirker på hverandre, er traumatization 
messages, coping messages og religious messages. Fordi kjønnsforventningene er 
ulike for kvinner og menn, vil resultatet av bearbeidelsesprosessen også være 
ulik. Noe forskning på området viser at kvinner generelt har en mer positiv 
utvikling (Ganzevoort 2006). Den kjente overgrepsforskeren David Finkelhor 
viste allerede i 1989 at andelen areligiøse i et kvantitativt materiale var høyere 
blant overgrepsutsatte menn enn hos den mannlige befolkningen som helhet. 
Interessant nok kunne tilsvarende sammenhengen ikke påvises hos kvinner 
(Finkelhor et al. 1989).
 Kjønnsforventningene som møter menn kolliderer som nevnt med 
det å være utsatt for seksuelle overgrep. I patriarkalske kulturer er det 
motsatte tilfelle for kvinner. Mens makt og uavhengighet er assosiert med 
mannlighet, er underordning og avhengighet assosiert med kvinnelighet. 
Når det gjelder mestringsstrategier etter seksuelle overgrep ser det ut til at 
menn oftere utvikler overlevelsesstrategier som gjør at de gjenvinner makt 
og uavhengighet, og derved også gjenvinner mannlighet, mens kvinner 
oftere velger strategier som innebærer en mer tjenende rolle. På religionens 
område samsvarer typisk kvinnelige copingstrategier med den grunnleggende 
forventningen om å underordne seg Gud. Her kan det hos kvinner oppstå en 
konflikt mellom den tjenende copingstrategien og behovet for å gjenvinne 
egne grenser etter seksuelle overgrep. For menn blir utfallet annerledes. De 
religiøse budskapene om å underordne seg en høyere makt spiller på lag 
med traumatiserende budskap i overgrepssituasjonen på en måte som truer 
mannligheten. Det kan forklare sammenhengen mellom seksuelle traumer 
og areligiøsitet hos menn. I mange kirkelige sammenhenger vil denne 
traumeforsterkende effekten i realiteten utjevnes av at makten blir distribuert 
ujevnt og til mennenes fordel, spesielt for menn med posisjon i menigheten. 
Det kan kanskje delvis forklare den tidligere nevnte pilotgruppens utsagn om at 
de som menn har mindre vanskelig for å bevare sitt trosengasjement, og som 
de formulerer det; skille mellom overgrepene og Gud.
 Som Andersen viser, er budskap som formidles til overgrepsutsatte menn 
en viktig faktor i deres bearbeidelse. Stereotype kjønnsforventninger begrenser 
muligheten for utvikling av nye narrativer som tillater menns sårbarhet og som 
utvider og nyanserer mannsbildet. Feministteologien har lenge interessert seg 
for hvordan teologien har bidratt til å forme stereotype kjønnsforventninger om 
og hos kvinner. Også sammenhengen mellom patriarkalsk teologi og seksuelle 
overgrep har blitt analysert. Susan Shooter sammenligner for eksempel 
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kristen dogmatikk og liturgi med momenter i kvinners erfaringer med incest 
(Shooter 2012). Teologien blir også en ressurs for å utvikle nye narrativer om 
kvinner. Et tilsvarende oppgjør med mannlige kjønnsforventninger i kristen 
tradisjon og et teologisk arbeid med å utfordre begrensende syn på mannlighet, 
vil være et viktig bidrag til nye tolkningsrammer som gir rom for menns 
overgrepserfaringer.

#MeToo Jesus

Den britiske teologen David Tombs, basert i New Zeland, har foreslått at 
det i forbindelse med #MeToo bevegelsen er på tide å løfte frem Jesus som 
overgrepsutsatt (Edwards & Tombs 2018). Å kle av offeret mot hans vilje, 
slik Jesus blir i pasjonsfortellingen, og la ham stå naken og seksuelt ydmyket 
foran makthaver og militæret, er en del av den terror som noen styremakter 
bruker for å demonstrere sin makt. «It seems especially appropriate to 
recall the stripping of Jesus – and to name it for what it was intended to 
be: a powerful display of humiliation and gender-based violence, which 
should be acknowledged as an act of sexual violence and abuse» (Ibid). I en 
sammenligning mellom nåtidens tortur av politiske flyktninger og historiske 
kilder til torturpraksis i Romerriket, argumenterer Tombs for at det ikke er 
usannsynlig at Jesus bak lukkede dører også ble utsatt for grovere seksuell 
vold som gruppevoldtekt, eller at trusselen om at dette skulle skje var en høyst 
reell del av terroren (Tombs 2018). Tombs relaterer overgrepene Jesus ble 
utsatt for til dialogen om dommen i Matteus 25, med ordene «Når så vi deg 
naken?» (Matt 25,44) og «As you have done it to them, you have done it to 
#Metoo» (Matt 25,40) (Edwards & Tombs 2018). Det faktum at Jesus ofte blir 
dekket til med et lendeklede i kirkekunsten kan tolkes som en respons på det 
uutholdelige i ydmykelsen. I norsk sammenheng belyses dette ubehaget godt i 
en debatt fra 2018 når Gyrid Gunnes radioandakter ble underkjent av NRK blant 
annet på grunn av en hentydning til at Jesus kan ha blitt utsatt for seksuelle 
krenkelser (Bjerga 2018). En annen aktuell og like ubehagelig betydning 
får lendekledet hvis det tolkes som en visualisering av kirkens uvilje mot å 
forholde seg til seksuelle overgrep i sine egne sammenhenger, og den utbredde 
praksisen med å dekke over det som har skjedd.
 Rocío Figueroa i Peru har testet ut ideen om Jesus som overgrepsutsatt 
i et nytt intervjumateriale med åtte menn med bakgrunn i Sodalicio (Figueroa 
& Tombs 2019). Noen av mennene svarer at de kan identifisere seg med Jesus 
som overgrepsutsatt, og at det gir en opplevelse av solidaritet. Andre opplevde 
at forskjellen var for stor mellom situasjonen hvor Jesus ble utsatt for overgrep 
og deres egen situasjon. En svarte at siden han hadde mistet troen ble Jesus-
fortellingen bare en teoretisk fortelling om overgrep, ikke en fortelling med 
kjøtt og blod. Alle var derimot enig om at det er viktig for kirken å ta til seg 
Jesus som offer for seksuelle overgrep. Det ville gi et mer realistisk bilde av 
Jesus, og ville samtidig hjelpe kirken til å være solidarisk med overgrepsutsatte, 
noe som på sikt vil bidra til at kirken blir et bedre sted for overlevere (Ibid). Å 
anerkjenne Jesus som overgrepsutsatt er å adressere at det fortsatt oppleves 
stigmatiserende å ha vært utsatt for seksuelle overgrep, spesielt for menn. Når 
Gud selv blir utsatt for seksuell ydmykelse og trusler om gruppevoldtekt, kan 
vi prøve å lindre det uutholdelige i situasjonen ved å kle Jesus i et lendeklede. 
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Men vi kan ikke marginalisere overgrepserfaringen og plassere den hos de 
andre, som noe som ikke berører eller interesserer oss.

Artikkelen er en bearbeidet versjon av foredrag holdt på VID vitenskapelige høyskole 
juni 2019 og MF vitenskapelig høyskole oktober 2019.

B. Lennart Persson er sykehusprest ved Oslo universitetssykehus og har inntil nylig 
vært ansatt som prest ved Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep.
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Hva synger en dødsdømt siste kvelden? Finnes det tilgivelse for en mor 
som har drept sitt barn? I tradisjonsmusikken fra Gudbrandsdalen finnes en 
salmetone med den gåtefulle tittelen «Dei Tvau versi ho Ainne Klæppe song 
siste kvelden». Knyttet til disse to versene er en dramatisk fortelling om en 
fortvilet mor som dreper sitt nyfødte barn, blir dømt til døden og henrettet. Og 
kanskje kjent uskyldig i ettertid – i hvert fall tilgitt – i folkelig tradisjon.
 Her følger beretningen om en søken etter en salme og dens sanger, om 
folkets tilgivelse og diktertrang. Ved å følge to korte vers får vi glimt av liv og 
forestillingsverden i Gudbrandsdalen for noen hundre år siden. Kanskje er dette 
en hymnologisk studie, men jeg søker også å finne ut noe om den historiske og 
sosiale konteksten salmen viser til – en kontekst der barn født utenfor ekteskap 
medførte uoverstigelige belastninger særlig for moren, en tid der henrettelser 
ble praktisert og fortellingene om dem ble del av folkelig tradisjon.
Jeg vil først presentere salmen og fortellingene om Anne Kleppe, før jeg ser 
på salmens mulige tradering og gjennom dette får et innsyn i samtidens 
forestillinger og praksis i forhold til henrettelser.

De to versene Anne Kleppe sang den siste kvelden

Salmen har jeg lært av Camilla Granlien. Den er ikke så mye å høre, men finnes 
på noen få innspillinger fra nyere tid, alle med utøvere fra Gudbrandsdalen: Frå 
vals til vise med Nye Ringnesin (1995) Skrekk med Camilla Granlien, Tone Juve 
og Åse Teigland (2004) og Bergtatt med Aslak Brimi og Mari Midtli (2018).1  
Jeg har også hørt den et par ganger på kappleik. Oppskriften til salmen slik 
vi kjenner den i dag, står i andre utgaven av Ole Mørk Sandviks Folkemusikk i 
Gudbrandsdalen (særlig i de nordre bygder) fra 1948 (Sandvik, 2019, s. 297):

 1. O kristensjel hvi vil du klage, hvi bedrøver du dig saa, 
 Skjønt om du i disse dager spot og skjeldsord lida maa? 
 Verdens dage snart har ende, snart kan sorg til glæde vende. 
 Gud forvandler vand til vin, han forlindrer sorgen min.
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 2. Skal jeg under øksen bukke og paa blokken knæle ned 
 Jesus vil for mig oplukke nådens dør til salighed. 
 Viger bort, I verdens griller, her jeg ser saa skjøn en himmel. 
 Jeg ser Jesus ovenpaa, der skal jeg med fryden gaa. 

Melodien har nesten noe bluesaktig over seg, og i all sin blå enkelthet gjør den 
inntrykk. Salmens grunnmotiv er ikke ulikt det vi finner i mange andre salmer 
fra 17–1800-tallet, en skarp kontrast mellom lidelser og bedrøvelser i denne 
verden og en lengsel mot glede og salighet hos Jesus i himmelen. Men første 
linje i andre strofe er brutal. Henvisningen til en henrettelsessituasjon kan virke 
i overkant dramatisk og brutal. Tittelen salmen har fått hos Sandvik vekker 
også undring, «Dei Tvau versi ho Ainne Klæppe song siste kvelden». Sandvik 
skriver ingen ting om hva det kan bety. Hvem var Anne Kleppe?

Fortellinger om Anne på Kleppe – en dødsdømt mor

I Sjårdalen, litt opp i fjellsiden fra Vågåmo sentrum, ligger Gamle Kleppe gård. 
Gården er kjent fra tiden før svartedauden. I 1550 ble den delt i to, Sygard 
Kleppe og Nordigard Kleppe. Disse har vært blant de mektigste gårdene i Vågå 
(Kleiven, 1944, s 361-81). I dag er de igjen samlet til ett tun, et viktig kultursted 
i Vågå, med konserter, foredrag og muligheter for overnatting. I gamle dager 
fungerte bonden på Kleppe tidvis som lensmann; enkelte av stabburene 
fungerte som fengsel. Her skal, ifølge sagnet, en som heter Anne ha sittet og 
ventet på sin dødsdom.
 Den første skriftlige kilden jeg har funnet til fortellingen om Anne på 
Kleppe er fra 1823, skrevet av Johan Storm Wang. Han var prestesønn fra Vågå, 
i dag kanskje mest kjent for å ha skrevet Norges «første grøsser», Klokkeren fra 
Ringsaker eller Gravrøveren. Grundet paa et sagn fra det sekstende aarhundre. Han 
er også forfatteren bak Norges lengste krimininalfortelling, fembindsverket 
Skjebnen og mennesket. I flere skrifter tar han utgangspunkt i folkeminne 
fra Gudbrandsdalen, for eksempel Skottertoget eller slaget ved Kringen og 
«Dalegudbrands Daab». Sistnevnte fortelling står i samlingen Daleblomster 
(1823). Her finner vi også «Anne Kleppe eller Uskylds Beviis (et sagn fra 
Oldtiden)». Som parentesen antyder, skal han her ha bygget på «et «sagn fra 
Oldtiden», som han har utbygget til en liten roman på over 90 sider. Her er et 
kort resyme:
 Etter en kort beskrivelse av prestegjeldet Vågå og dets naturskjønne 
omgivelser forteller han om de rike, dyktige og godt likte bøndene Tordgrim og 
Asbjørn på gården Kleppe i Sjordalen. Asbjørn er gift med Ragnhild, Tordgrim 
med Anne, og de er gode venner. Ragnhild har født seks barn som alle døde 
straks etter fødselen. Anne «lod til at være ufrugtbar». Ønsket om at det 
skal myldre med barn på Kleppe er sterkt. Så får Tordgrim og Anne endelig 
en gutt som får navnet Tord. Kort tid etter får Asbjørn og Ragnhild en datter 
som blir døpt Anne. Men Ragnhild blir syk og dør etter kort tid. Tord og Anne 
vokser opp og leker mye sammen. De vokser opp og er begge svært vakre, 
pliktoppfyllende og gudfryktige. Foreldrene tenker det ville være en stor lykke 
om de giftet seg med hverandre. Etter noen forviklinger finner de to ut at de 
elsker hverandre og holder sammen. De planlegger bryllup, men så må Tord 
reise bort. Siste kvelden er han sammen med Anne. Hun sovner ved hans side, 
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og Tord ser på henne: «Hun laae som en til Offer indviet Engel i hans arme, 
og hulde Smiil omgave de skjønne læber». Her slutter fortellingens første del 
med fortellerstemmens ord: «en fæl Stormvind hylede gjennem luften, og de 
spæde Blomster græd ved den skjønne Annes tabte Uskyld!» Litt tidligere i 
fortellingen har vi blitt mer kjent med den merkelige, grå skikkelsen Adstrid. 
Hun er en slags klok kone som har vært på gården så lenge folk kan huske. Det 
viser seg at hun har gjort en pakt med Jutulen, bergekongen, og ofret sitt eget 
barn og sin egen sjel i bytte mot rikdom. Det er hun som har drept Ragnhilds 
barn, og hun har skapt forviklinger for Tord og Anne. 
 Med tiden skjønner Anne at hun er gravid. For ikke å såre sin aldrende 
far, vil hun holde på hemmeligheten frem til bryllupet. Men Tord kommer ikke 
tilbake og Anne tror at han er død. En stund etter bryllupet skulle ha stått, føder 
hun barnet alene. Adstrid viser seg for den nybakte moren. Anne sovner. Når 
hun våkner, ligger barnet dødt i Adstrids armer. Hun har drept det for å fullende 
sin pakt med bergekongen. Adstrid graver det ned. En gårdsgutt finner liket, og 
det blir klart for alle at Anne er moren. Anne ber om at hun straks må dømmes 
til døden. Dagene tilbringer hun i bønn, og hun gleder seg til å møte sitt barn, 
sin far og sin elskede hos Gud. En dag kommer bøddelen ridende, en ung mann 
som har sitt første oppdrag. Derfor har han også sin far og læremester med. 
Den unge bøddelen søker å trøste Anne, og blir svært forelsket. Han prøver 
å flykte sammen med henne. Men hun vil ikke, hun vil møte sin dom. Da blir 
han helt ute av seg og overlater oppdraget til sin far. Kvelden før henrettelsen 
finner Anne frem sin langeleik og synger og spiller hele natten. Ved skafottet 
er hun helt rolig og forklarer sin uskyld: «saa sandt jeg er uskyldig, saa sandt 
Herren skjenker mig evig Fryd og Salighed, da skal der paa min grav opvoxe 
trende frugtbærende træer: en Hæg, en Bring og en Rips.» Hvis så skulle skje, 
ber hun om at kirkemuren flyttes, så hun ikke lenger er begravet som forbryter, 
men blir «henflyttet til de Saliges Senge.» I det samme den gamle bøddelen 
løfter sverdet, kommer Tord ridende. Han vil stoppe henrettelsen med makt. 
Men det er for sent. Annes blodige hode triller i fanget på ham. Han løper bort 
og tar sitt liv. Det samme gjør den unge bøddelen. Anne blir gravlagt utenfor 
kirkemuren. Men om våren vokser tre trær opp ved graven: «Gud gav selv 
Beviis paa sit Barns uskyldighed; hendes fromme bøn blev hørt.» Ved dette 
tegnet fikk bøndene kirkegården utvidet. Fortelleren hevder selv å ha sittet ved 
Annes grav i sin barndom og lekt «med de duftende Hæggeblomster, og takket 
Gud hjertelig, der gav Efterverdenen Uskyldighets Beviis». Som ungdom så han 
graven igjen, og «en Olding fortalte mig en Deel av hendes historie». 
 Den neste som forteller om Anne Kleppe er Aasmund Olavsson Vinje 
(1818–70). 30. mai 1869 lar han trykke «Segner fraa Vaagaa» i ukebladet Dølen. 
Det første er om Anne Kleppe (Vinje, 1970, 242-3). Her er sagnet langt mer 
nøkternt fortalt over knappe to avisspalter. «Innkje rett langt fraa hugukjørkjun 
i Vaagaa, ligg dæ ein Gard, som kallast Kleppe,» åpner Vinje og forteller at 
her bodde i gamle dager noen av storfolkene i Vågå med de største gårdene. 
Anne er datter til en av disse. I Vinjes versjon spiller hun fele, og det så vakkert 
at folk ble trollbundet, «berre ho tok nokre Strauk paa Fela». Anne er vakker 
og rik, så det manglet ikke på friere. Lenge ville hun ikke vite noe av dem. Men 
så treffer hun Tor, og straks etter «spurdest dæ i Bygdenn, at dæ va reint visst 
mæ Anne Kleppe aa Tor.» Utpå vinteren dør Tor. Om sommeren drar Anne på 
seteren som hun pleier. Når hun kommer tilbake er hun blek og tungsindig. En 
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dag broren hennes drar opp på seteren etter høy, får han se beina til et barnelik 
som en rev eller ulv har gravd opp av snøen. Dette kommer øvrigheten for 
øre, og Anne blir arrestert for å ha drept sitt barn. Alle prøver å få henne til å 
fortelle om hva som har skjedd, men hun tier og blir dømt til døden. Siden hun 
heller ikke vil søke benådning hos kongen, er det bare å vente på fullbyrdelsen. 
Dagen før hun skal henrettes kommer skarpretteren ridende fra Kristiania, 
en ung vakker mann. Snill var han også, så ingen skjønte at han kunne være 
bøddel. Han vil trøste henne, for han har fått høre at slektningene hennes er 
så skamfulle at de ikke vil snakke med henne. Men til ingen nytte. «Tess meir 
han trøsta henna, tess meir brende han se sjøl.» Han så nok for dypt i de vakre 
øynene hennes, skriver Vinje, for etterpå ble han rent tullete. På selve dagen 
ber Anne om ordet og bedyrer sin uskyld. Hun har ikke drept barnet sitt, livet 
var utslukt lenge før det så dagens lys. Barnet var altså dødfødt. Hun ber Gud 
være vitne til sin uskyld og at han lar det vokse tre trær på hennes grav: en 
rogn, en hegg og et bringebærtre. Og hvis det blir så, ber hun om at murene 
på kirkegården utvides, slik at graven hennes blir i vigslet jord. Vinje forteller 
at bøddelen er så ute av seg at først ved tredje hugget klarer å fullbyrde 
dødsdommen. Han slenger øksen fra seg og hopper utfor en fjellkant. På graven 
vokser tre trær som hun ba om, og kirkemuren ble flyttet. Nå er trærne borte, 
skriver Vinje, kanskje fordi noen av slekten hennes ikke ville bli minnet på 
skammen. Men, som han skriver, la dem ta trærne. Anne Kleppe glemmes ikke 
på Vågå så fort. Ennå lever det folk her som har sett trærne på Annes grav da 
de var barn.
 I dag er sagnet mest kjent gjennom Ivar Kleivens versjon. Ivar Kleiven 
(1854–1934) fra Vågå var folkeminnesamler og lokalhistoriker og utga en rekke 
bøker med stoff fra Gudbrandsdalen. Sagnet om Anne Kleppe gjengir han først 
i Segner fraa Vaagaa fra 1894 (Kleiven, 1894, 59–64). Han gjengir det deretter i 
sin bygdebok for Vågå, I gamle daagaa, med noen enkle forandringer (Kleiven, 
1977, 83–88).2  For noen mannsaldre siden, skriver han, var det «ei jente på 
Nordigard Kleppe, som va den vakkraste ’taa døm, som gjekk aat Vaagaa-
Kjørkjun i henna Daagaa.» Anne var budeie i Kleppesetra om sommeren, og 
når hun kom hjem fra setra på høsten, var hun frisk som en blomst å se til. 
Alle snakket om den vakre og skjønne jenta på Kleppe. Men så var det en høst 
hun kom hjem, og noe hadde tydeligvis skjedd. Hun var blek, stille og mutt, til 
slutt var hun som en skygge. Slik gikk hun hele vinteren. Samme hvor mye folk 
spurte og gravde ville hun ikke si hva det var. Da våren kom, ble det enda tyngre 
for henne. En dag hun og en annen gårdsjente slapp dyrene ut på beite, så hun 
en sauemor som lengtet etter lammet sitt og prøvde å komme tilbake gjennom 
grinden. Da glapp det ut av henne: «Nei, sjaa de hei’ne Beiste kaar redd ho er 
for Sine! Enn eg, da, som gjorde Ende på Mine!» Da kom det ut hva som hadde 
gnaget henne gjennom vinteren. Hun ble stilt for retten, og Anne fortalte at hun 
hadde født et barn i skjul og gjort ende på fosteret. Men hun ville ikke fortelle 
hvem barnefaren var eller hvordan det ellers hadde gått for seg. «Missgjerde 
ha ho gjort; men ho va yskjyldog i di, sa ho, og ho ba berre um aa faa Dommen 
si og li’ for de, ho ha gjort.» Hun ble dømt til døden ved sverd og skulle tilbringe 
sine siste dager hjemme på Kleppe til dommen skulle fullbyrdes. Der fikk hun 
tiden til å gå ved å brodere og spille på langeleik. 
 En kveld Anne satt og broderte, fikk hun se en mann komme ridende. 
Hun ble likblek og sa, «Aa, der kjøm hann, som ska taakaa livet mitt». Sant 
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nok, den unge, staute karen var bøddelen fra Kristiania. Han ville snakke med 
henne og prøve å redde livet hennes, for han var «ogjift og ha Rett te aa taakaa 
fri eit livsdømt Kvinnfolk, naar han vilde gifte seg med henne.» Men det ville 
hun ikke. Hun ville ta straffen sin, ellers ville hun aldri få fred. Hun bedyret sin 
uskyld også for bøddelen. Kvelden før hun skulle henrettes «sat ho Anne me 
Langspele paa Fangje og leet og song all Natte og att-aat greet ho, saa Taarann 
silla som Bækkje ne-over Kjinninn. Alle, som høyrde og saag ho Anne Kleppe 
den siste Natte, ho livde, døm gløymde de alder meir i sine Leve-Daagaa.» 
Dagen hun skulle avlives var hun rolig, stilte seg under sverdet og sa høyt at 
hun ikke hadde skyld i ugjerningen hun hadde gjort. «Og er eg skullfri, so ho, 
saa skal det vekse up tri Tre me frugt paa Graven mine; er eg skjyldog, skal 
ho bli liggjande snou og svart forutta eit grønt Straa!». Bøddelen gjorde det 
han var nødt til å gjøre. Men gikk så hardt inn på ham at han ikke orket å leve 
lenger. Han løp opp på et fjell og kastet seg utfor. Den som hadde tvunget Anne 
Kleppe til å avlive fosteret sitt, var «ein som hette Gunna fra Fellese». Samme 
dagen Anne ble henrettet fikk han et sting i armen og fikk en stygg uhelbredelig 
sykdom «og sist raatna han ‘taa Verd’n». Men, som Kleiven skriver, på graven 
til Anne Kleppe vokste det opp en rogn, en hegg og en bringebærbusk, og for 
vel en mannsalder siden levde det gamle folk som hadde sett de tre vekstene 
på graven hennes.
 Hvordan disse tre, høyst forskjellige versjonene forholder seg til 
hverandre er usikkert. Johan Storm Wang har vevd inn både dramatiske 
forviklinger og mytiske forestillinger om trolldom, bergekongen, og om å 
selge sjela si. Likevel kan vi ane at de tre fortellingene har noenlunde samme 
rammeverk. En vakker og dyktig jente, datter eller tjenestejente på gården 
Kleppe får barn utenfor ekteskap. Barnet dør, enten drept av Adstrid (Wang) 
eller Anne selv (Vinje og Kleiven). Drapet kommer for en dag, Anne blir dømt. 
Bøddelen kommer reisende fra Kristiania og forelsker seg i henne, Anne spiller 
langeleik (Wang og Kleiven) eller fele (Vinje) og synger (Wang og Kleiven) 
siste kvelden. På dagen for henrettelsen fremstår Anne rolig og gudfryktig, 
hevder sin uskyld og blir henrettet. Bøddelen tar sitt liv (eller som hos Wang, 
han som skulle ha vært bøddel). På Annes grav vokser tre frukttrær som viser 
hennes uskyld.
 I en merknad til fortellingen i I gamle daagaa, viser Kleiven at han kjenner 
til Johan Storm Wangs versjon, og hevder han tok «Bygda-Orde om ho Anne 
Kleppe og dikta um, reint villt, te ei lang Forteljing» (Kleiven, 1977, 86). Men 
han nevner ikke Vinje. Han kan likevel ha brukt Vinjes fortelling fra Dølen som 
forelegg. Vinje kan på sin side ha hørt sagnet mens han var på reise i Vågå 
1861 og skrevet det ned da (Bjørkum, 1990, 34-5). Kanskje bygger sagnet på 
virkelige hendelser. Kleiven skriver i samme merknad at han har undersøkt 
gamle rettsbøker og har funnet en opptegnelse som forteller om Anne 
Jørnsdotter. Hun skal ha tjent på gården Øvre Øy sommeren 1675 til 1676. I 
denne tiden skal hun ha født et guttebarn som hun kvalte og gjemte under 
låven. Under rettssaken oppga hun Gunnar Fellese som barnefar. Han skal ha 
oppmuntret henne til å avlive barnet. I 1677 ble hun stilt for lagtinget i Hamar. 
På spørsmålet om hvorfor hun drepte barnet, svarte hun at «ho orka ikje føde 
baade se og Baane.» Juni 1677 ble hun henrettet ved sverd i Vågå. Da hadde 
hun sittet fanget hos lensmannen på Kleppe gård i over ett år. Kleiven mener 
det er årsaken til at hun på folkemunne har fått navnet Anne Kleppe.
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Salme og skillingsvise

I Folkemusikk i Gudbrandsdalen er «Dei tvau versi …» oppført som salme. Dette 
er interessant. For selv om Ole Mørk Sandvik (1875–1976) kanskje er mest kjent 
som folkemusikkforsker og innsamler av folkemusikk, var han også teolog med 
særlig interesse for kirkemusikk. Blant annet satt han i koralbok-komiteen som 
utarbeidet koralbok til Landstads reviderte (1926). Nettopp fordi Sandvik var 
så sentral i gudstjenesteliv og salmebokarbeid, er salmestoffet i Folkemusikk 
i Gudbrandsdalen så viktig. Hans oppskrifter gir et levende bilde av hva som 
ble sunget som salmer i første halvdel av forrige århundre. I andreutgaven 
av Gudbrandsdalsmusikken er det vel 100 salmer. Mye av tekstmateriale er 
kjent stoff, skrevet av salmediktere som Adolph Brorson, Thomas Kingo og 
Petter Dass. Av det mindre kjente materialet kan han henvise til ulike salme- 
og sangbøker som Gamle Landstad, Evangelisk-Christelig Psalmebog, Hauges 
Salmebog og Sangboken Syng for Herren.3 Men hva slags salme er «Dei Tvau 
versi …», hvor kommer den fra og hvem har skrevet den? Sandvik selv oppgir 
Ivar Kleiven som kilde. Forsiringer i notebildet indikerer at det er en oppskrift 
fra en muntlig kilde. Antagelig har Kleiven selv sunget den for Sandvik på et av 
hans besøk på Kleivsetra (Sandvik, 1934, 131) Jeg har saumfart salmebøker, P. E. 
Rynnings omfattende salmeleksikon (Rynning, 1967) og en rekke andre kilder 
uten å finne noen som ligner på denne. Kanskje er det en skillingsvise?
 Til tross for at skillingsviser har hatt en stor betydning i norsk 
folkelig kulturliv, har det vært forsket lite på dette området, særlig i 
norsk sammenheng. Liv Gøril Brantzæg peker på flere grunner til dette. 
Folkeminnesamlerne på 1800-tallet regnet ikke skillingsvisene for gamle eller 
«ekte» nok, de var kommersielle og hadde ikke særlig høy litterær status, og de 
ble gjerne publisert uten kjent forfatter (Brantzæg, 2018, 98-104). 
 Heller ikke i salmeforskningen har skillingsvisene blitt viet mye 
oppmerksomhet. Her har man tradisjonelt vært opptatt av salmer av 
kjente forfattere og salmebøker. Blant skillingsvisene er det en omfattende 
underkategori med religiøse viser. En av de eldste skillingsvisene trykket i 
Norge er den religiøse visen «En Merckelig Viise om den yderste Dommedag» 
fra 1643 (ibid, 96). Kanskje har salmeforskere tenkt at skillingsvisene er for 
sentimentale. En annen mulighet er at de har vært sunget utenfor kirken og 
derved ikke kvalifisert som «salme». Men de har vært en viktig del av den 
folkelige kristne sangkulturen i Norge. Med et inderlig, følelsesmettet språk 
og ofte tydelige moralske budskap har de hatt en annen appell en de mer 
dogmatiske kirkesalmene med lange setninger og til dels uforståelige ord 
(Opsahl, 2018, 10). Og nettopp i et skillingstrykk fra 1754, trykket i Trondheim, 
finner vi noe som vekker interesse. På tittelsiden kan vi lese:

Rom: 8, 28. Alle Ting tiene dem til Gode, som frygte HERREN. Det er en sand 
Christens daglige Trøst i sin Nød, i hvilket udi efterfølgende Trende Nye Gudelige 
Sange er betragtet; af hvilken den første lyder saaledes: Christen Siæl hvi vilt du 
klage, Siunges som: Nattergalen er alt oppe  
(V box 34: 1020, Gunnerusbiblioteket UB, NTNU).

I dette lille hefte med «trende nye gudelige sange» er altså en sang hvis tittel 
ligner på første linje i «Dei dvau versi …». Melodianvisningen viser til en annen 
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salme, «Nattergalen er alt oppe». Tekstopphavet her er usikkert (Rynning, 
1967, 202). Catharinus Elling har funnet en melodi fra Skjeberg som har visse 
likhetstrekk med Sandviks oppskrift (Elling, 1918). Og teksten i første strofe er 
tilnærmet lik:

 Christen Siæl! Hvi vilt du klage,
 Hvi bedrøver du dig saa?
 Skiønt om du i disse Dage
 Spot og Skiendsel lide maa,
 Verdens Dage snart skal endes,
 Armod kand til Rigdom vendes,
 Gud omvender Vand til Viin,
 Han forlindrer Sorgen din.

Denne salmen har syv strofer. Grunntema er denne verdens forgjengelighet og 
bedrag: Hvad kand Verden regnes andet end et Slav og Trælle Land? Som det 
heter i tredje strofe. Moralen kommer i siste vers:

 Hør min Ven jeg vil dig raade,
 Tænk dig om mens du har Tid,
 Bed din GUD om Hielp og Naade,
 Leg derpaa din største Flid,
 Tænk at Tiden snart er omme,
 Komme vil din Frelser fromme,
 Vær da færdig og bereed,
 At du kand faae Salighed.

De tre første versene finnes også i en svensk skillingsvise fra 1772 «Christen 
siäl wil du klaga» (Svenskt Visarkiv, GS 1990). Den er presentert som 
nattverdssang.4 Ingen av disse har noe som kan minne om det andre verset i 
«Dei tvau versi …», heller ingen referanser til straff eller forestående dødsdom. 
For det må vi til en annen undergenre av skillingsviser, såkalte «skafottviser». 

Salmer ved skafottet

Skafottviser er en mangeartet undergenre av skillingsviser som på ulike 
måter er knyttet til henrettelser. Henrettelser var i mange tilfelle offentlige 
hendelser som trakk til seg et stort publikum. Flere av skafottvisene skildrer 
henrettelsenes hendelsesforløp og kan slik forstås som en slags nyhetsvise. 
Andre fremstiller den dødsdømtes siste tanker på vei mot retterstedet. Ikke 
sjelden kan de ha et religiøst motiv knyttet til anger og håp om frelse hos Gud 
(Kjus, 2010, 2014). Slik gir skafottvisene et viktig bilde av dødsstraff i Norge og 
forestillinger om skyld, anger, straff og nåde. Den siste henrettelsen i Norge i 
fredstid var i 1876. De fleste som ble henrettet var menn, men også kvinner ble 
dømt til døden. Mange av disse kvinnene ble dømt for å ha drept sitt eget barn. 
I perioden 1642–1799 ble 43 kvinner mistenkt for barnedrap i Hordaland, 20 av 
dem dømt til døden (Bernssen, 2018). De fleste av disse var i samme situasjon 
som Anne Jønsdotter; unge, ugifte tjenestekvinner som hadde vanskelige 
sosiale og økonomiske kår, med dårlige utsikter til å kunne brødfø et barn. Det 
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var gjerne også knyttet stor skam til å få barn utenom ekteskapet (ibid., 65–8). 
Et svangerskap utenfor ekteskapet kunne, slik en jurist sier det på slutten 
av 1700-tallet, bli et overveldende møte med «Skammen, Verdens foragt, 
timelig Velfærds Tab, Forælderenes Forbandelser. [og] Ustøtelse af Familien» 
(ibid., 66). Påfållende er det at konsekvensene for barnefaren er langt mindre 
alvorlige (ibid., 72) 
 Den siste kvinne som ble henrettet i Norge var Sofie Johannesdotter, som 
ble henrettet ved halshogging i Fredrikshald (Halden) 1876. Hun var opprinnelig 
svensk, men emigrerte til Halden og fikk jobb som tjenestejente. Hun ble dømt 
til døden for blant annet å ha drept dem hun tjenestegjorde hos med arsenikk. 
Henrettelsen ble dekket av Fredriksstad Tilskuer som gir en detaljert beskrivelse 
av hendelsesforløpet. De kan berette om «talrike Menneskemasser» som 
hadde møtt opp for å overvære det hele, selv om tidspunktet var holdt 
hemmelig. Senere i reportasjen får vi vite at flere «tusinde mennesker af begge 
Kjøn, hvoriblandt ogsaa saaes mange Svensker fra nærliggende Distrikter og 
ikke faa andre Tilreisende var tilstede.» Om Sofie Johannesdatter skriver avisen 
at «ved ankomsten til skafottet viste hun en mærkverdig Rolighed og Fatning; 
hun var stærk, gudhengiven og glad, et Vidnesbyrd om Guds Raad og Magt.» 
Dommen blir lest opp, og sognepresten tar ordet:

Sognepræst Friis traadte nu frem, holdt en kort Bøn om Naade for den angrende 
Synderinde og priste Herren for den Magt til at overvinde Synden, som han havde 
aabenbart i hende, samt meddelte hende tilsidst velsignelsen, efterat hun paa hans 
Spørgsmaal, om hun kekjendte sin Brøde og erkjendte, at hun led en retfærdig 
Straf, og om hun havde en fast Tro paa Herren, havde svaret et høit og inderligt Ja. 
Uopfordret oplæste Sofie derpaa med fast og tydelig Stemme en svensk Salme og 
andefalede [sic] Herren sin Sjæl i Jesu Navn. Hun tog selv sit Overstykke af, gik hen 
til Exekutionsstedet paa Skafottet og lagde sig freidigt ned paa Blokken uden Bind, 
men dette paasattes hende aligevel. Ved Sognepræstens Fremsigelse af Fadervorets 
femte Bøn faldt Øxen. Hovedet skiltes øieblikkelig fra Kroppen og ingen Bevægelse 
eller trækning kunde spores  (Fredriksstads Tilskuer, 19. februar 1876)

Reportasjen viser oss flere ting. For det første ser vi hvordan henrettelsen er 
en offentlig handling med stor publikumsinteresse. Slående er også prestens 
selvsagte rolle ved rettergangen. Her er det en liturgi med syndsbekjennelse, 
velsignelse og Fadervår. Vi ser også hvordan Sophie Johannesdatter møter sin 
dødsdom med tilsvarende ro og gudfryktighet som er skildret i sagnene om 
Anne på Kleppe. Her skildres et ideal om hvordan den dødsdømte skal møte sin 
straff, med anger sterk tro på Herren. Slik kan også dødsdømte vitne om «Guds 
Raad og Magt.» Og selv om ikke Sophie Johannesdatter synger siste kvelden, 
leser hun uoppfordret en svensk salme. Og hun har fått sin egen skillingsvise, 
«Sofie Johanneses dødssang» (gjengitt i Kjus, 2010, s. 95-6). Visen har 12 vers 
og skildrer forbrytelsen i nokså vage ordelag. Vevd inn i fortellingen er religiøse 
og moralske motiver. I åttende strofe finner vi vendinger som har likhetstrekk 
med «Dei tvau versi …» 
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 8. Snart skal mit hoved nu paa blokken hvile,
 snart falder øxen – da forbarm dig Gud! 
 Ak! lad min sjel da hen til Jesum ile –
 han løste jo engang en røver ud! 

Avslutning

Det er fortsatt mye vi ikke vet om Anne Jørundsdatter eller «dei tvau versi...» 
før Ivar Kleiven antagelig sang den for Ole Mørk Sandvik. Ett vers har vi funnet i 
en skillingsvise trykket 70 år etter Anne Jørundsdatters henrettelse, vendinger 
fra det andre verset ser vi i en skillingsvise knyttet til en som ble henrettet 200 
år senere. Vi kan ane en skriftlig overleveringspraksis i skillingsvisetradisjonen 
som er flytende, der vendinger og motiver kan gjenbrukes, der strofer kan 
løsrive seg fra en sang og bli til en annen. Kanskje har vi også sett hvordan 
en salme, en sang kan gi en eller annen form for glimt av håp i en brutal 
virkelighet.
 Om jeg ikke finner Anne Jørundsdatters grav, vil jeg fortsette å synge 
«Dei tvau versi ho Ainne Klæppe song siste kvelden» til minne om henne.

Takk

Jeg vil gjerne takke Camilla Granlien som lærte meg «dei tvau versi...» og 
mange andre fine toner, Astri Nora Ressem på Nasjonalbiblioteket som fant 
skillingsvisetrykkene av «Christen Siæl! Hvi vilt du klage» fra Trondheim 
og Sverige, samt orienterte meg i litteraturen om skillingsviser, samt alle 
de hjelpsomme menneskene på Nasjonalbiblioteket som har vist vei i 
manuskriptsamlingene og funnet litteratur. Jeg vil også takke Ingunn Munch 
Lindvig og Dag Lindvig på Gamle Kleppe gård for gjestfrihet.

Noter

1 Gaute M. Sortland har også skrevet en sang inspirert av Anne Kleppe, «Blir det betre då?» 

Mari Skeie Ljones (red.) Spring du Fela (2015, 65)

2 En sammenligning mellom Kleivens to versjoner kunne vært interessant, men for enkelhets 

skyld forholder jeg meg kun til den siste, fra I gamle daagaa.

3 For nærmere opplysninger om disse og andre kilder, se bibliografien i P.E. Rynnings 

Salmeleksikon (Rynning, 1967, 363–424)

4 Den finnes også i en utgave trykket i 1802 (Svenskt Visarkiv GS 2016).
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Denne teksten bygger ikke på forskning, men på egne erfaringer, og er på 
mange måter første gang jeg artikulerer disse tankene i skriftform selv om de 
har blitt tenkt i mange versjoner gjennom årenes løp. Teksten handler heller 
ikke bare om meg, men den røde tråden er et forsøk på å si noe fornuftig om 
opplevelser som har vært traumatiserende. 
 Audre Lorde skriver i Sister Outsider, en samling av essays og foredrag, 
om viktigheten av å se forskjellene mellom kvinner; ingen kvinne er lik en 
annen. De har forskjellige utgangspunkt for livet, forskjellige erfaringer, de 
har forskjellig hudfarge, legning og så videre. Det samme kan vi si om et hvert 
individ – alle er forskjellige. Dette vet alle, så hvorfor ta seg bryet med å skrive 
det? Poenget mitt er at for å se forskjellene og da virkelig se individet, må man 
erkjenne at noen mennesker bærer på erfaringer som i stor grad påvirker deres 
hverdag og derfor livet generelt. I noen tilfeller er det riktig å betegne disse 
opplevelsene som traumer.
 Ubehandlede traumer medfører ofte psykiske helseplager som kan ha 
død som verst utfall. Heldigvis har fokuset på psykisk helse økt i Norge de siste 
årene, og det snakkes og skrives om behov og tiltak; lavterskeltilbud opprettes, 
forskningsstøtte økes, mediene gir spalteplass og politikere interesserer seg. 
Samtidig mener jeg at det er en stor gruppe som har færrest ressurser og ofte 
sterke traumer, som ikke er særlig synlig i samtalen. Denne gruppen kan bredt 
defineres som innvandrere, mer spesifikt tenker jeg på flyktninger og politiske 
asylsøkere. Heldigvis er det en og annen stemme som bryter stillheten, som 
stemmene til Faten Mahdi Al-Hussaini og Leo Ajkic.
 Faten og Leo er eksempler på flyktninger, mennesker som på grunn av 
krig, politiske ståsted, religiøs tilhørighet og ikke minst legning, har «havnet» i 
Norge. Da min mor og jeg flyktet fra krigen i Bosnia-Herzegovina «valgte» vi å 
komme til Norge, da min søster bodde her. Vi kunne ha blitt i andre land, men 
vi valgte Norge da min søster var alene og min mor tenkte at det ville være bra 
om vi var sammen med henne. Så det fantes ingen store planer bak avgjørelsen, 
bare et ønske om å bringe et av sine barn litt trøst. 
 Da min mor og jeg var på flukt i 1992, var det første gang siden den andre 
verdenskrig at Europa igjen hadde «egne» flyktninger. Det er snart 30 år siden 
vi kom til landet og fant oss til rette, samtidig har livene våre vært forfulgt av 
hendelser fra 1992 som har gjort at vi aldri har helt slått oss til ro. Jeg tar meg 
ofte i å tenke på at noe mangler eller at noe ikke er som det skal; det er som en 
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evig følelse av å være nervøs, som før en reise. Hvorfor føle slik når man bor i 
verdens beste land? 
 Det er kun mine nærmeste venner som vet at jeg kom til Norge som 
flyktning, elleve år gammel. Nå er jeg snart førti og har bodd mer enn dobbelt 
så lenge i Norge som i Bosnia-Herzegovina. Jeg føler meg hjemme i Norge; det 
er her jeg vet hvordan alt fungerer, men samtidig har jeg levd et liv som ikke 
er et gjennomsnittsliv. Jeg har ofte spurt meg selv: Når slutter man egentlig å 
være flyktning? Når en får statsborgerskap? Når en har funnet seg til rette? Når 
en er integrert? Når en har dratt «hjem»? Denne samtalen har jeg fortsatt med 
meg selv, nå 28 år etter flukten. 
 De siste årenes politiske utspill forteller at det er vanskelig å gå fra å 
være flyktning til å være noe annet, og spesielt til det å bli nok norsk. Å være 
integrert handler i stor grad om språk og betalt jobb. Gjennom dette måles 
innvandreres «takknemlighet» til det norske samfunn. Samtidig er det slik at 
premissene for «integrering» ikke er til stede fordi innvandreres forskjeller og 
ulike behov ikke anerkjennes. 
 For noen måneder siden var jeg på en konferanse med tema «inkludering 
av innvandrerkvinner i norsk arbeidsliv». Konferansen ble åpnet og avsluttet av 
høytstående politikere og forskere la fram sine funn på forskjellige felt. Funnene 
og tallene var ikke så positive som jeg hadde håpet, og vi ble presentert for 
forskjellige forklaringer på dette. Samtidig ventet jeg hele tiden på at i alle fall 
en av forskerne skulle nevne psykisk helse som variabel eller tema hun eller 
han hadde fokusert på, men det kom aldri. Jeg vet det finnes mye forskning 
på flyktningers og innvandrers psykiske helse, og jeg med min bakgrunn som 
barn på flukt og med foreldre som hadde erfart og overlevd traumatiserende 
opplevelser, lurte på hvorfor det ikke var inkludert.
 At psykisk helse er viktig og at det har stor effekt på hvordan en 
fungerer i samfunnet, er godt kjent, men jeg synes at innvandrere, og da 
spesifikt flyktninger, blir oversett. Den offentlige samtalen om innvandrere 
fokuserer på tall på for eksempel hvor mange har lært seg norsk, hvor de 
opprinnelig kommer fra, om de har kommet seg i jobb. Tallene kan nok brukes 
til å planlegge tiltak, men samtidig som tallene forteller en historie som er 
riktig, forteller de ikke hele historien. Vi vet at det er lettere for innvandrere 
fra Europa å lære seg norsk, og at innvandrere som har morsmål som fungerer 
helt forskjellig fra norsk vil ha mye større utfordringer. Hvordan man tenker 
om skolegang er også ulik. Mye slik kunnskap har vi, men det som er mye 
vanskeligere å få tak på, er det kaoset som foregår på innsiden; de erfaringene 
som former oss og som påvirker hvordan vi fungerer. Dette er kunnskap som 
så langt jeg kan se ikke er inkludert som variabel i de tallene som forteller hvor 
vellykket integreringen er. 
 Imens viser forskning som gjøres på traumer at mange innvandrere har 
gjennomgått og overlevd situasjoner som er sterkt traumatiserende, og at et 
høyt antall innvandrerbarn i Norge er traumatiserte og lever med foreldre som 
har traumer. Jeg husker en nyhetsartikkel om en far som gikk på norskkurs, men 
som forteller journalisten «jeg kan ikke konsentrere meg da jeg stadig tenker 
på familien min». Familien hans var igjen i et krigsherjet område, og han skulle 
forsøke å få et bedre liv for dem alle. Hvordan påvirker dette hans opplæring?
 De fleste mennesker kan noe om hva traumer er og hva det gjør med 
et menneske å leve med traumer. Men veien til å anerkjenne at man kanskje 
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selv er traumatisert er ofte lang, og det er heller ikke alltid lett å få den hjelpen 
man trenger. I lys av den siste tidens fokus på selvmord, har mange delt egne 
erfaringer med helsevesenet: du skal være ressurssterk, både mentalt og 
økonomisk, i tillegg til å ha et nettverk som hjelper deg med å oppsøke og søke 
om hjelp. Disse ressursene hadde i hvert fall ikke jeg og mine foreldre de første 
tjue årene i Norge, og jeg tror mange flyktninger kan kjenne seg igjen i dette. 
Mange har dype psykiske traumer og sår som aldri gror, og blir ikke hjulpet på 
veien til aktiv deltagelse (integrering) i det samfunnet de nylig har ankommet. 
Det er i stedet overveldende krav uten at livserfaringene tas hensyn til. Jeg 
påstår selvfølgelig ikke at alle innvandrere og/eller flyktninger er traumatisert, 
og vi har heller ingen oversikt. Samtidig vet jeg at mange har erfaringer som 
overgår de villeste fantasier.

Min historie

Som barn flyktet jeg med mor fra Bosnia-Herzegovina, mens far og eldstebror 
ble igjen. Det samme gjorde mange andre familiemedlemmer, naboer og 
skolevenner. De ble fordi de håpet at krigen ikke ville vare eller ikke nå dem. 
Krigen varte og den nådde den lille landsbyen som sammen med de andre 
landsbyene på bergåsen ble utsatt for folkemord og lagt øde. Jeg skal ikke 
gå inn i detaljene og beskrive opplevelsene, men hvis du googler «Prijedor», 
«etnisk rensning», «fangeleir», «massegraver», men det vil ikke bringe deg noe 
annet enn sorg. 
 Krigshandlingene førte min far og mange andre menn, kvinner og barn i 
fangeleirer. Noen overlevde, mange ikke. En av de overlevende var min far som 
kom til Norge på slutten av 1992, noen måneder etter meg og min mor. Min far 
hadde sine opplevelser og traumer, min mor sine, og jeg mine. Det vi hadde til 
felles er at vi aldri snakket om dem til hverandre, i alle fall snakket ikke mine 
foreldre med meg om sine opplevelser. 
 Min far fortalte meg aldri hva han opplevde i fangeleirene. Jeg vet at han 
hadde blitt flyttet fra fangeleirene «Trnopolje» til «Keraterm», men heldigvis 
slapp unna «Omarska». Jeg vet hva han måtte lide seg gjennom, men ikke 
fordi han fortalte meg om sine erfaringer. Han snakket aldri til meg om det 
han gjennomlevde. Jeg vet om det fordi jeg leste hans vitneutsagn som han 
skrev for Den internasjonale domstolen i Haag, men min far fikk aldri vite at jeg 
hadde lest dem. Jeg vet hva han gjennomlevde for jeg har snakket med andre 
overlevende, de fleste naboer fra landsbyen, men jeg snakket aldri med min far 
om hvordan han hadde det psykisk. At han ikke hadde det bra fysisk, var enkelt 
å se. Min far gikk sakte, med krum rygg, og med en stokk eller rullator de siste 
årene. Da han kom til Norge i 92 var han hentet ut av fangeleiren i et laken, han 
veide 40 kilo – og var bare en haug brukne bein. Han var hentet til Norge med 
hjelp av den norske stat sammen med en gruppe flyktninger fra Prijedor. Han 
klarte så vidt å gå av bussen foran den bosniske klubben på Grønland. Etter at 
de gikk av bussen, tok vi oss selv av flyktningene. Jeg husker månedene hvor 
leiligheten til søsteren min var full av flyktninger; hver seng og sofa var tatt og 
jeg selv sov i en to-seter. Selv om det var en vanskelig tid, var den mye bedre 
enn månedene før, da pappa var i fangeleir. Men broren min var ikke blant dem 
som hadde ankommet. 
 Min mor og jeg hadde kommet til Norge noen måneder før. Vi hadde 
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flyktet ut av landet med en busskonvoi med stappfulle busser, hvor ingen tok 
hensyn til andre eller andres barn. Det var som når mennesker løper ut av 
en brennende bygning, vi reiste ut av et land i brann og bussene var det siste 
som kunne føre oss i sikkerhet. Lyden og lukten var uutholdelig. Det var ingen 
«tissepauser» og vi barn kastet opp og tisset på gulvet. 
 Prijedor er en liten by, to timer fra den kroatiske grensa, men vi brukte 
over 12 timer på å komme oss til grensen. Bussene ble stoppet og gjennomsøkt 
utallige ganger. Ingen menn fikk forlate landet. I bussen vår var det en ung 
mann som hadde en form for handicap, og hans mor ba for hans liv hver gang 
bussen ble stoppet.
 Da vi endelig kom til grensa og elven som skiller Bosnia-Herzegovina fra 
Kroatia, var første del av flukten over. Jeg husker jeg stivnet av skrekk da jeg 
gikk av bussen, for en soldat sto der. Hva skulle skje nå? Heldigvis snudde han 
seg og det bosniske flagget ble synlig på ermet hans. Han løp bort til meg og 
vasket ansiktet mitt med vann. Jeg har aldri glemt følelsen av hvordan et flagg 
kan symbolisere trygghet. 
 Kryssingen over elven måtte vi vente på fordi det var mange som måtte 
over. Broa var ødelagt så vi ble loset over. Beskjeden var: «Ikke vask hendene 
i vannet, det er mange lik i den.» Vel over på den andre siden ble vi møtt av 
kroater som kom med vann og som tilbød soveplass. Det var første gang jeg 
så nonner i det virkelige liv. De var kledd i svart og hvitt; fra den benediktinske 
orden, fant jeg senere ut. Vi sov i garasjen til en snill familie helt til vi fikk 
kontakt med min onkel som bodde i Zagreb. Min mor hadde ikke papirer. 
Reisen fra Kroatia til Oslo husker jeg ikke mye, for jeg sov. Jeg vet ikke om selve 
flukten har påvirket meg så mye, den var mye lettere enn hva andre har måtte 
oppleve. Jeg tenker ikke så mye på frykten og angsten i dag. Men det som har 
påvirket meg, er skyldfølelse av å være den som er i live. Det er ikke uvanlig at 
de som overlever krig og som får anledning til å bygge seg et nytt liv, føler skyld 
og et enormt ansvar overfor dem som døde. Noen knekker under presset mens 
andre jobber hardt for å rettferdiggjøre at en fortsatt lever. 
 Min mor som måtte bringe meg ut av landet, var tvunget til å etterlate 
ektemann og sønn i en krigssone, slik også mange flyktninger som ankommer 
Norge i dag også å. Hendelsene under flukten og vissheten om at hun etterlot 
sine kjære, mange som hun aldri så igjen, var alltid tilstede i min mors 
bevissthet. Hjemmet vår i Norge var fullt av bilder av oss barna, og veldig 
mange av Aladin, den eldste av oss. Han var alltid tilstede, men vi snakket 
sjelden om ham, det var altfor smertefullt. 

Er jeg traumatisert?

Hva har disse erfaringene gjort med meg? Er jeg traumatisert? Da redaktøren 
spurte meg om jeg kunne skrive noe på tema «traume», svarte jeg automatisk 
nei. Jeg skvatt da jeg leste forespørselen, samtidig følte jeg at det var på tide å 
ta tak i dette begrepet og ufarliggjøre det ved å reflektere over mine opplevelser. 
Jeg vet at jeg har opplevd ting som ikke er vanlige og langt fra normale, men 
samtidig er det å eie sine traumer «heftig». Noen ganger tar jeg meg i å måle 
mine opplevelser opp mot andres for å sjekke om jeg kanskje bør snakke med 
noen; de andres opplevelser er anerkjent som traumatiske, dermed kan også 
mine være det. Jeg har lest hva Leo har skrevet om sine opplevelser og om hva 
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Faten har opplevd, og hvordan hun selv reagerte på å lese om sine erfaringer. 
I forbindelse med markering av Holocaustdagen 2020 hørte jeg Mona Levin 
fortelle om hvordan hun flyktet gjennom skogen og de traumatiserende 
opplevelsene hun fortsatt lever med. Jeg nikket anerkjennende, og husket 
tilbake til mine egne opplevelser. I forbindelse med en prisutdeling gråt jeg 
med Abid Raja da han leste teksten til sangen «Sommerfuggel i vinterland» av 
Halvdan Sivertsen. Min koffert er grønn og en stadig påminnelse om både livet 
jeg mistet og flukten, men den er også en påminnelse om hva jeg må gjøre i 
framtiden; skyldfølelsen som aldri er langt unna. 
 Det at jeg måler mine egne opplevelser med andres, tror jeg henger 
sammen med at mine opplevelser aldri har blitt anerkjent, hverken hjemme 
eller i skolesammenheng. De to stedene en skal vokse og utvikle seg. Hjemme 
var foreldrene overtraumatisert og mente nok at det var best å ikke snakke 
om ting. På skolen var det lite kunnskap om krigene i det tidligere Jugoslavia. 
Flyktningene kom og forsvant sakte inn i det norske samfunn som de best 
integrerte. Når jeg tenker tilbake på det nå, kan jeg ikke føle noe annet enn at 
vi har blitt sviktet når det gjelder å bli ivaretatt som ofre for krig og folkemord. 
Lærere visste at jeg kom fra Bosnia-Herzegovina, dette var tydelig i og med 
at de stadig var imponert over norsken min. «Sååå flink du er til å snakke 
norsk!», var og er en gjenganger. Jeg opplever at ingen av lærerne, hverken på 
barneskolen, ungdomsskolen, eller videregående klarte å se hele meg. De så 
at jeg var «flink» og lesset på med ekstra lesestoff. Den flinke måtte være enda 
flinkere.
 Jeg husker i en undervisningssammenheng om massemordene under 
andre verdenskrig – flere år etter krigen i Bosnia-Herzegovina var over – at 
læreren spurte klassen: «Tror dere at slike grusomheter vil noen gang gjentas 
i Europa?» Det var sikkert ment som et retorisk spørsmål, og i sammenheng 
«vi har lært av historien» og «det skal aldri skje igjen». Mantraene som har 
vist seg å ikke stemme. Jeg satt der stille – tenkte og sammenlignet – men 
våknet av spørsmålet. Hodet kokte, men jeg tvang meg selv til å rekke opp 
hånda og spørre lektoren: «Hvorfor tror du jeg er i Norge?» Lærere så på meg 
uten å svare, så jeg regnet med at han ikke forsto spørsmålet. Jeg gjentok, 
men ventet ikke på svar, og minnet ham om krigene i Jugoslavia, fangeleirene, 
massegravene, og ikke minst det nye begrepet «etnisk rensning». «Jeg vet 
ikke nok om det», kom ut av ham. Han var tydelig rørt og fulgte opp med: 
«Kanskje kan du fortelle?» For å parafrasere Audre Lorde: Den som er utsatt 
for usynliggjøring og glemsel blir overlatt ansvaret for å lære opp den som 
har ansvaret for å lære bort. Samtidig tenker jeg også på læreren; hvordan var 
han opplært i å lære bort? Hvordan snakker vi om krig og massemord? Skjer 
ikke det i forttidsform; noe som har skjedd, og som aldri må gjentas? Ofte 
fremstilles det som om krig og død hører til historien og til andre verdensdeler.
 Med all skyldfølelse vi overlevende bærer, har det å fortelle og å bære 
vitnesbyrd om grusomhetene, vært en av de tøffeste. Det kostet mye å 
undervise klassen min om krigen i Bosnia-Herzegovina, om fangeleirene og 
massegravene. Det er nok «stoff» og mange bilder å vise, men også mange 
tårer og re-traumatiserende øyeblikk. Jeg gjentok foredraget i flere klasser. 
Læreren i den en klassen gav meg en gave noe senere, en diktsamling med 
en beskjed i: «Tusen takk for viktig og tankevekkende foredrag …». Det 
var godt å få bidra, men samtidig er det veldig lite i det store bildet. Det er 
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mange mennesker som bor i Norge og er usynliggjort da deres erfaringer ikke 
erkjennes som viktige faktorer for hvordan de lever sine liv. Det handler ikke 
alltid om å være takknemlig eller utakknemlig, men rett og slett om hva man 
klarer å få til. 

Til slutt

Så, for å nærme meg slutten, og kanskje et poeng: Ble min mor og far integrert 
i det norske samfunn? Lærte min mor og far norsk? Nei, det gjorde de ikke. Min 
far fikk «fritak», det vil si at han ikke ble bedt om å ta norskkurs fordi han ikke 
kunne jobbe da kroppen hans var ødelagt etter torturen i fangeleirene. Min 
mor gikk på skole for å lære seg norsk, og lærte nok til å kunne kommunisere, 
men ikke nok til å kunne søke jobb. Så jeg antar at begge foreldrene mine har 
blitt telt som negative tall i statistikken. De tallene som ikke sier noe om det 
var muligheter for tilrettelagt læring. Min mor hadde for eksempel i tillegg til 
de traumene hun levde med aldri gått på skole slik vi går på skole i dag. Hun 
ble født under andre verdenskrig i en landsby i Jugoslavia i en kontekst som 
gjør skolen i «Huset på prærien» til en eliteskole. Hvor mange av de som «ikke 
har lært seg norsk» har lignende forhold til skole? Når jeg skriver dette, tenker 
jeg også at noen sikkert vil spørre seg hvorfor alt dette skal være «et norsk 
problem». Det eneste svaret jeg har på det, er et annet spørsmål: Hva ville 
Jesus ha gjort? Eller for å oversette til dem som ikke bryr seg om Jesus: Hva 
slags samfunn ønsker du å bo i? 
 Kanskje spør du hvorfor jeg «utleverer» meg selv og mine foreldre på 
denne måten? Jeg skal være ærlig og si at det er noe jeg har kviet meg for; det 
å fortelle hvordan det føles og hvordan det er å være flyktning, for en slutter 
aldri å være flyktning. Jeg har kviet meg både fordi jeg aldri har ønsket at 
noen skulle synes synd på meg, det er uutholdelig å være «svak». Ikke minst 
er det en del skam forbundet med det; jeg er flau over å ha latt erfaringene 
påvirke meg slik de har. Men samtidig vet jeg at personlige historier har større 
påvirkningskraft enn forskning. Jeg er selv enig i at de menneskene som på et 
eller annet vis havner i Norge, skal stilles krav til. De bør lære norsk og komme 
seg ut i arbeid, mest for deres egen skyld. Men hvis kravene skal kunne innfris, 
så må de være tilpasset og det må gjøres rom for andre måter å lære på og 
bidra til i samfunnet. Mine foreldre hadde uoffisielt ansvaret for uteområdene 
i borettslaget. Det de gjorde ble satt stor pris på av naboene de ikke kunne 
kommunisere 100 % med, men jeg vet at et smil og en kopp kaffe går langt. Vi 
kan ofte lese historier om vellykkede integreringer og da takker alltid de som er 
integrert alltid for «all varmen og åpenheten da jeg ankom Norge». Jeg tror at 
den varmen ikke kommer fra et brev skrevet av en datamaskin. 
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Denne teksten stod først på trykk i Nytt Norsk Kirkeblad 9-2018.  
Trykkes med tillatelse fra Nytt Norsk Kirkeblad.

Det har blitt sagt at hat har sin basis i frykt. Kanskje frykt for det ukjente eller 
redselen for at det ikke vil være noe igjen til meg hvis noen andre får noe. Men 
«Frykt ikke!» sier sendebudet til Kjærlighetens Gud.  Når vi prøver å se vår 
neste som Guds elskede barn - skapt i Guds bilde - vil frykt miste sin kraft og 
hat smelte bort.
 Den spanske filosofen Miguel de Unamuno sa en gang at «botemiddelet 
mot fascisme er å lese, botemiddelet mot rasisme er å reise.» I den senere tid 
har jeg blitt bedt om å reise en del for å dele fra mitt perspektiv som feministisk 
minoritetsteolog med andre. Det er givende å bidra til økt bevissthet om disse 
perspektivene og bidra til positive endringer i samfunnet. Men den oppgaven er 
ikke alltid lett. 
 Mennesker trives best når de har en følelse av å høre til; trygghet i å vite 
at de er sett som en «normal» og verdsatt del av en helhet. Å bli bedt om å 
snakke til majoriteten om det å være minoritet er å bli dratt ut av flokken og bli 
merket som «unormal». I tillegg kan «belønningen» for å være åpen om dette 
noen ganger være negativ. Det å lære om minoritetsopplevelser medfører ofte 
at majoriteten føler seg angrepet, skyldige eller hjelpeløse. Når mennesker 
føler seg ukomfortable, er det lett å falle inn i et «kamp- eller fluktmodus»: 
«Flukt» - en total fornektelse av det minoriteten har delt; eller «Kamp» - en 
aggressiv respons for å bekjempe det som fikk en til å føle seg ukomfortabel. 
Her ender for det meste minoriteten opp som budbringeren som blir skutt. 

Microaggressions og minoriteter

De fleste av dere har sikkert hørt uttrykket microaggressions: Små 
fornærmelser, noen gitt med vilje og andre ikke. Vi kan tenke på dem som 
myggstikk, irriterende, men vanligvis ikke fatale. Minoriteter opplever 
microaggressions ofte. 
 Microagression-stikk tåles fint en eller to ganger, eller fordelt over et 
lengre tidsrom. Men når stikkene kommer fra en sverm av mygg kan de bli 
ulidelige. Noen ganger kan et enkelt stikk bli til det velkjente strået som 
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brekker kamelens rygg. Når dette skjer, kan det hende at minoritetspersonen 
som er under et «microaggression-angrep» reagerer utagerende - enten på 
en selvskadende måte eller som et aggressivt tilsvar på siste «stikk». Når 
sistnevnte skjer blir personen som står bak vanligvis sjokkert og lurer på 
hvorfor i all verden reaksjonen er så sterk på noe som var så ubetydelig. Dette 
leder igjen til gjengjeldelse. Alternativt at personen forlater situasjonen med et 
enda mer negativt syn på minoriteter enn de hadde fra før.

Drosjetur: et Verbatim

I det følgende gjengir jeg verbatim en microaggression-situasjon jeg opplevde på 
en reise for å delta i en Porvoo-konsultasjon i Tallinn i Estland nå i oktober.
 Jeg kom fra hovedflyplassen i Tallinn og satte meg i drosje. Sjåføren 
var på min alder, tiltalende og vennlig. Jeg ga ham kofferten min, satte meg i 
baksetet og begynte å lese gjennom arbeidsdokumentene til konsultasjonen. 
Etter noen få minutter la jeg merke til at sjåføren stirret på meg nærmest 
uavbrutt i speilet. Jeg begynte å føle at dette var ubehagelig – spesielt siden 
han ga meg mer oppmerksomhet enn veien foran oss! Jeg møtte blikket hans, 
løftet et øyebryn og nikket tydelig mot veien. Men han tok ikke hintet om å 
fokusere på oppgaven med å kjøre og få passasjeren trygt til hotellet. I stedet 
startet han en samtale:

Sjåfør: «Dame, hvor kommer du fra?»
Jeg: «Jeg fløy nettopp inn fra Norge.»
Sjåfør: «Neeeiii. Ikke Norge. Hvor er du fra?»
Jeg [smiler høflig]: «Jeg bor i Norge, men kommer opprinnelig fra USA.»
Sjåfør: «Men hvor kommer du virkelig fra?»
Jeg [trekker pusten dypt før jeg svarer]: «Jeg ble født i USA og er nå norsk 
statsborger.»
Sjåfør: «Du forstår ikke hva jeg sier.»
Jeg: «Å, jeg er ganske sikker på at jeg gjør det.»
Sjåfør: «Nei.» [frustrert vifting med hendene] «Du er ikke norsk, og du er 
ikke amerikansk. Bare se på deg selv. Du har mørk hud og svarte øyne. Hvor 
kommer dine foreldre fra?» 
Jeg: «USA»
Sjåfør: «Dine besteforeldre?»
Jeg: «USA»
Sjåfør: «Dine oldeforeldre?»
Jeg:  «USA. Vær grei og forstå at USA er et land av immigranter. De såkalte 
‘hvite’ amerikanerne utgjør bare 60% av USAs befolkning i dag. USA var 
opprinnelig befolket av urfolk (i dag er det mer enn 5 millioner Native Americans 
som bor i USA). Fra starten i 1492 fulgte det en periode med europeisk 
kolonisering, som inkluderte rundt 300 år med tvunget immigrasjon fra 
Afrika gjennom transatlantisk slavehandel. Siden den gang har folk fra alle 
verdenshjørner immigrert til USA. Og disse menneskene har vært sammen, 
blitt forelsket og hatt barn med hverandre. Den amerikanske smeltedigel. Jeg 
selv er av åtte etnisiteter – noe som gjør meg veldig amerikansk.»
Sjåfør: «Åtte blod?! Er det i det hele tatt mulig? Min far er slavisk, og min mor 
er fra Estland. Bare to blod, veldig ren. Hva er du?»
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Jeg: «Vel, jeg er irsk, skotsk, tysk, fransk, amerikansk urinnvåner, afrikansk-
amerikansk, libanesisk, palestinsk.»
Sjåfør: «Utrolig!»
[Etter dette fulgte det en veldig lang pause, der han igjen begynte å neglisjere 
veien foran bilen og stirre intenst på meg i speilet. Til slutt brøt han stillheten.]
Sjåfør: «Vel, resultatet av all den blandingen er en meget vakker kvinne 
[etterfulgt av et blunk til meg].»
Jeg: [ingen respons. Jeg fokuserte overtydelig ned på dokumentene mine.]
Sjåfør [avbryter igjen]: «Har du noen barn?»
Jeg: «Ja.»
Sjåfør: «Men hvordan kan det gå an? Du er her. Er dette en reise for jobben 
eller ferie?»
Jeg: «Jobben»
Sjåfør: «Hvordan kan du være mor, hvis du drar hjemmefra og reiser som 
dette?»

… Og takk og pris, nøyaktig på dette tidspunktet kom vi frem til hotellet mitt. 

En utpakking av samtalen

Så hva tror du? Tonen i hele samtalen var hele tiden veldig hyggelig. Var dette 
en OK samtale? 
 Vel, selv om jeg opprettholdt et høflig ferniss og forstod at sjåføren ikke 
mente å være sårende, så var ikke dette en OK samtale for meg. Jeg kom ut 
av samtalen med en følelse av å ha blitt krenket, jeg «måtte» gi tonnevis med 
personlig informasjon om meg selv, og jeg måtte overse microaggresions som 
var kjønnsdiskriminerende, rasistiske og nasjonalistiske. «Heisan!», tenker du 
kanskje, «La oss ikke være melodramatiske her!» 
 Men la oss pakke ut samtalen sammen:
 Hvordan var samtalen nasjonalistisk? På flere måter ble jeg fortalt at jeg 
egentlig ikke eksisterer – at nasjonene som jeg sa jeg kom fra ikke er bosatt av 
mennesker som meg. Jeg var verken «ekte» nordmann eller «ekte» amerikaner.
 Hvordan var den rasistisk? Svaret her er litt mer opplagt. Min hudfarge 
ble omtalt, og jeg ble bedømt og behandlet ut i fra den.
 Hvordan var denne samtalen kjønnsdiskriminerende? For det første 
følte sjåføren at han hadde rett til å forklare meg hvilke kvinneroller som er 
passende: for mødre og for kvinner i arbeid. For det andre fortalte han meg at 
han syntes resultatet av min «eksotiske» bakgrunn var spennende og at jeg 
var meget vakker [blunk, blunk]. Det siste kan synes som et kompliment, men 
som en gift karrierekvinne på jobbreise er jeg ikke interessert i at ukjente menn 
eller kvinner kommer opp til meg og uttrykker sin subjektive evaluering av mitt 
utseende (enten de finner meg tiltrekkende eller ikke). Dessverre er dette noe 
karrierekvinner - til og med de som har på seg prestesnipp - ofte opplever fra 
menn. Og dette er kjønnsdiskriminerende.

Velkommen bak gardinet

Denne samtalen er ikke en ny opplevelse for meg. Jeg har måttet oppleve 
varianter av denne drosjeturens etnosentriske samtale bokstavelig talt 
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tusenvis av ganger. I årenes løp har jeg prøvd alle mulige responser: 1) Prøve 
å unngå emnet; 2) Nekte å svare; 3) Informere spørsmålsstillerne at dette 
er rasistisk eller kjønnsdiskriminerende; 4) Lyve og prøve å gi svarene som 
ønskes; 5) Sende spørsmålene tilbake til personen(e) som avhører meg. Men 
jeg har ofte oppdaget at folk er så utrolig nysgjerrige på bakgrunnen min at 
de ikke vil godta utsagnet mitt om at jeg er «multietnisk amerikansk og norsk 
statsborger», fordi de ønsker flere detaljer slik at de selv kan kategorisere meg 
på en «passende» måte.
 En direkte konsekvens av dette er at: 1) Avledninger sjelden virker, 2) 
Hvis jeg nekter å svare blir jeg anklaget for å være defensiv, uvennlig og den 
stereotypiske «sinte minoritetskvinnen», 3) Det å fortelle folk at spørsmålene 
deres er rasistiske går som oftest ikke bra! 4) Å lyve om hvem jeg er, eroderer 
selvfølelsen min, som om jeg svikter meg selv, 5) Det å vende spørsmålene 
tilbake til folkene som spør, blir ironisk nok sett på som veldig påtrengende og 
frekt: «Hvordan kan du, en fremmed, forlange svar på slike personlige spørsmål 
fra meg?» Dette tydeliggjør at majoriteten føler de har rett til å spørre meg 
– minoriteten – om hva som helst. At de kan kategorisere meg slik de selv 
ønsker. Og deretter å oppføre seg mot meg – ifølge deres kategorisering – slik 
de ønsker. Men dette er et enveis privilegium som jeg «ikke har lov» til å 
gjengjelde. 
 Jeg fortsetter med å stole på at mitt arbeid og åpne vitnesbyrd er 
små barnesteg på veien mot å dempe frykt, fjerne stereotypier og bevege 
samfunnet nærmere Guds rike, der alle folkeslag blir godkjent, elsket og kan 
oppleve rettferdighet.
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De siste årene har kirka blitt stadig mer opptatt av mangfold, både i 
medlemsmassen og i rekrutteringen til presteyrket. Skeive kristne, blinde 
kristne, døve kristne, og flere andre grupper får mer plass og mer tyngde i 
samtalene i kristen-Norge, og også i gudstjenestelivet. Erfaringsperspektiver 
blir stadig viktigere når vi snakker om hvordan vi skal være kirke sammen. Det 
å være annerledes blir stadig oftere sett på som en ressurs heller enn en byrde. 
Vi feirer regnbuemesser og messer for verdighet, flere og flere prester lærer 
seg liturgiske ledd på tegnspråk og samiske språk, og LHBT-utvalg og andre 
erfaringsnære fokusgrupper får stadig mer påvirkningskraft. Stadig oftere 
snakker kirka om et mangfoldig «Vi», i stedet for å be for eller snakke om et 
utenfor-definert «De andre».
 Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep er blant de aktørene 
som gjør mye viktig for forståelsen av traumer i kirka i dag. Som teologi studenter 
har vi obligatorisk undervisning der, og det er uten tvil viktig for hvordan vi møter 
og forstår barn, unge og voksne som har opplevd vold, overgrep, eller andre 
krenkelser. I undervisning om sjelesorg og konfirmant arbeid utfordres vi ofte 
til å jobbe med disse temaene. Vi er opptatt av både katastrofe beredskap og 
mer hverdagslig sorgarbeid. Kirken er en over gjennomsnittlig traumebevisst 
organisasjon, og utdanningen vår gjenspeiler dette.
 Et tema jeg likevel savner, er den traumeutsatte presten. En uformell 
rundspørring blant bekjente prester og prestestudenter, viser at de fleste 
er enige om at det er mistenkelig mange av oss som har opplevd traumer i 
formative år. Flere forteller også at det har vært utslagsgivende for at de valgte 
presteyrket. Og det er jo ikke rart. Det å være prest er å være i kontinuerlig 
kontakt med livets alvor og de store spørsmålene. Og kanskje det å ha traumer 
gjør folk mer disponert for å ønske denne kontakten – fordi man bygger opp 
en toleranse eller en interesse for å fordype seg i livets mørke sider, eller at de 
har et ønske om å kunne hjelpe andre med noe man selv har vært gjennom, slik 
mange forteller. Folk har veldig forskjellige motiver for å bli prest. Men det å 
få seks års studietid hvor man kan slåss med eksistensielle spørsmål, fordype 
seg i sorgarbeid, og øve seg på å ha samtaler om andres vonde opplevelser, 
det er jo en ren gavepakke for den som har hatt sitt å stri med. Man bygger 
opp kunnskap og faglig forståelse og det kan gjøre det lettere å forstå egne 
reaksjoner. Men man bygger også opp sin egen empatiske evne. Og når man 
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først har fått empati med Den andre, og vært et medmenneske for noen med 
beslektede erfaringer, så blir det gjerne lettere å se med samme milde blikk på 
seg sjøl.
 «Alt som ikke dreper deg, gjør deg sterkere,» sier et ordtak. Det er en 
sannhet med modifikasjoner. Hvis du sjøl har åpne sår på sjela, så er det for 
tungt å skulle bære andres bører i tillegg til din egen. Hvis man har med seg 
ubearbeidede opplevelser, må man være ekstra på vakt mot at man projiserer 
sine egne utfordringer og sin egen verdensforståelse over på en konfident 
med helt andre problemer, at man lever seg inn i den andres historie på en 
uhensiktsmessig måte, eller at man på andre måter setter sine egne behov 
foran konfidentens. Og derfor er det avgjørende at man ikke går inn i en 
sjelesørgerrolle man ikke er klar for, jamfør sikkerhetsinstruksjonene på flyet 
om at du må sette på din egen oksygenmaske før du hjelper andre. Men 
livserfaring gir ballast i en jobb hvor du stadig balanserer blant andres sjelelige 
behov. Hvis dine egne sår har grodd, er det kanskje lettere å skjønne hvordan 
man kan være der for andre. Du har lært deg å stelle dine egne sår, og det er en 
dyrekjøpt erfaring. Og sjøl om alle traumer er forskjellige, så kan det ligge mye 
trøst i gjenkjennelsen i den andres ansikt. For ingen av oss vil vel være alene 
i det vi står i. Og selv om vi ikke kan gi den andre et kart over veien videre, så 
gir det håp bare å se at andre har kommet seg helskinnet gjennom det samme 
landskapet som vi forsøker å orientere oss i.
 Det finnes selvfølgelig også en hel haug med dilemmaer og utfordringer 
for den traumeutsatte prestestudenten. Mange av disse blir særlig tydelige 
i praksisperiodene, og det er lett å bli veldig selvbevisst i møte med kravene 
praksis stiller. Man må balansere åpenhet med profesjonalitet. Man ønsker 
jo verken å fremstå som en person som prøver å gjemme bort en viktig del av 
livshistorien sin, eller som den som snakker for mye om private erfaringer. Hvis 
man vurderer å være åpen med veiledere, lærere eller medstudenter, så kan 
ønsket om å bli tatt hensyn til, lett konkurrere med frykten for å bli vurdert som 
uegnet. Praksis er en sårbar tid, og de fleste av oss er innom tanken om man 
egentlig er egna til å bli prest. I undervisningen eksponeres man for temaer 
og alvor som man sjelden er borti i hverdagen, og det kan vekke følelser og 
minner man trodde man hadde bearbeidet ferdig. Det kan også være tøft for 
selvtilliten at man stadig blir oppfordra til å reflektere over egne styrker og 
svakheter, ikke minst for den som har livserfaringer som har gjort det vanskelig 
å være trygg på seg selv og sin egen verdi. Å være trygg på andre kan også 
være utfordrende, særlig om man har opplevd grenseoverskridende adferd. Om 
man ikke føler seg trygg i undervisningssituasjonen, kan det være vanskelig 
å delta med den åpenheten og innlevelsen som forventes. Derfor er det viktig 
at undervisningssituasjonen tar høyde for at studentene kan ha traumer, og 
tilrettelegger for et trygt læringsmiljø.
 De siste årene har akademia blitt utfordret til større traumebevisshet, 
og bevegelsen som krever dette, vokser stadig. Enkelte ler hånlig av yngre 
generasjoners «krenkbarhet», og avfeier ønsket om åpenhet om psykiske 
problemer som et rop om oppmerksomhet fra millenials. Det er lett å få et 
fordreid inntrykk av hva f.eks. trigger warnings og safe spaces egentlig dreier seg 
om, gjennom kritiske amerikanske medier og populærkultur. 
 (Trigger warnings er kort forklart forvarsel om et tema som kan være 
vanskelig, f. eks.: «Trigger warning: Disordered eating.» Den kortfattede 
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beskrivelsen er dekkende nok til at man kan velge å unngå å lese en tekst eller 
se et bilde/film. Man får dermed muligheten til å forberede seg på eller beskytte 
seg mot vanskelige inntrykk. Safe space: Et miljø hvor man er enige om sosiale 
spille regler som gjør det tryggere for deltagerne. Et par eksempler: En feministisk 
debatt hvor alle deltagerne støtter en transinkluderende feminisme. Et rom på 
universitets området hvor bare elever med minoritetsbakgrunn har adgang.)
 Mange avfeier dette ønsket om tilrettelegging som et symptom på hvor 
lite den oppvoksende generasjon tåler. Krenkbarhet er et skjellsord i enkelte 
samfunnslag. Men det kan være lurt å lytte til de krenkbare. Lurt å lage et 
trygt miljø for studentene sine. Lurt å ta hensyn til sårbare grupper. Og det 
er lurt ikke bare fordi det er mange av oss som har litt tyngre bagasje enn 
gjennomsnittsnordmannen, men også fordi et trygt undervisningsmiljø kommer 
oss alle til gode.
 Finnes det noen enkle måter jeg kan ta mer hensyn til folk med traumer?
De følgende punktene er ment som forslag du kan reflektere over. De er 
ikke ment som en uttømmende liste, eller som noe jeg mener alle må følge. 
Eksemplene jeg bruker er stort sett fra en undervisningssituasjon med voksne 
studenter, men flere av punktene har overføringsverdi til andre situasjoner, med 
traumeutsatte kolleger, konfirmanter, konfidenter eller andre. Ta med deg dem 
som du synes fungerer for deg, og kom gjerne med forbedringer.

Til den som underviser:

Gi folk en mulighet til å forberede seg. Hvis du skal undervise om et tema som kan 
være sårbart; anerkjenn det. Hvis du f.eks. skal bruke et case med overgrep, 
vold, selvmord, abort, dødelig sykdom, tenk etter om det går an å gi et forvarsel 
om dette. Det er ikke alltid overraskelsesmomentet er nødvendig for å gjøre et 
skuespill realistisk. 
 Hvis det finnes en undervisningsplan, sett det gjerne opp, så folk som 
trenger det, får litt tid til å forberede seg mentalt. Eller si i det minste muntlig: 
«I dag skal vi snakke om overgrep mot barn. Det er et vondt tema, og hvis noen 
av dere trenger en pause underveis, eller ønsker å snakke om dette etterpå, så 
si gjerne fra til meg. Jeg har satt av litt tid etter timen i tilfelle det er noe.»
 Hvis det er mulig, unngå å legge de vanskeligste temaene til uker hvor 
det foregår ekstremt mye annet. Folk både med og uten traumer kan trenge 
tid til å pakke ut det dere jobber med. Hvis de har tre store innleveringer den 
samme uka som dere jobber intenst med case om selvmord, så får ikke hjernen 
og hjertet nok tid til å fordøye dette. 
 Ikke vær redd for å snakke om vanskelige temaer, men gi folk muligheten 
til å ta vare på seg selv. Trigger warnings handler ikke om å kneble andre, men 
om å gi folk et valg om hvilke inntrykk de utsetter seg for.

Valgfrihet: Signaliser at det er greit å passe på egne grenser. Det kan være å 
hoppe over å spille i et spesifikt case som blir for nært ens egen erfaring, eller å 
bli respektert på at «dette er jeg ikke komfortabel med å snakke om i plenum». 
 Ikke ta opp noens sårbare livserfaring uten samtykke. Selv om en person 
er åpen i enkelte settinger om hva man har opplevd, betyr ikke det at man 
er åpen i alle settinger. Kanskje er ikke kirkekaffen, semesterfesten, eller 
rekrutteringsmiddagen med en biskop ved bordenden det riktige tidspunktet 
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for å spørre inngående om noens traumeerfaring, selv om de eventuelt har 
nevnt noe om det i et intervju, en preken, eller i samtale med andre. Se an 
situasjonen. Spør gjerne om det passer å snakke om dette temaet nå, men vær 
også på vakt for non-verbale signaler om at det egentlig ikke passer så godt. 

Vær tydelig på rollen din. Gjør det enkelt for folk å snakke med deg om hva som 
kan være nyttig tilrettelegging, men uten at de gir deg for mye informasjon. 
Hvis du har vurderingsmakt over en student, er det ekstra viktig at du ikke 
gir inntrykk av at samtalen er et sjelesørgerisk rom. Ta gjerne opp denne 
balansegangen tidlig i samtalen. En parallell til dette er at det gir konfidenten 
trygghet når man avklarer forventninger i en sjelesorgssamtale. Du kan gjøre 
det lett eller vanskelig for studenten å navigere blant hva som er innafor å 
snakke med deg om.

Husk at den traumeutsatte er så mye mer enn det som har skjedd. En god grunn til 
at mange lar være å fortelle om vanskelige opplevelser, er frykten for at man vil 
bli behandlet annerledes, og kanskje særlig frykten for at man blir stempla som 
ødelagt eller uegna. Som veileder eller underviser bør man tenke over dette, og 
ta en runde med egne fordommer hvis nødvendig. I en vurderingssituasjon blir 
dette ekstra sårbart. Unngå for eksempel å feiltolke normale reaksjoner som 
nervøsitet som symptomer på noe mye mer alvorlig. Av og til kan man føle at 
man har «overgrepsoffer» tatovert i panna si, av og til kan man gå lei av å bli 
spurt om innspill på vegne av en minoritet eller brukergruppe man er del av, av 
og til ønsker man å bare få være en helt normal person. 

Til den traumeutsatte:

Lær deg hvordan du tar vare på deg selv. Få nok søvn, spis regelmessig, og finn 
hobbyer eller sport som gjør at du får koblet av. Hvis du trenger profesjonell 
hjelp, oppsøk fastlege så tidlig som mulig. Bruk også gjerne relevante kirkelige 
tilbud. Studentprester har mye kortere ventetid enn psykologer, og selv om de 
ikke kan erstatte en psykolog, har de andre perspektiver som potensielt kan 
være like relevante for din livssituasjon.

Finn balansen mellom hva du vil dele og hva du vil holde for deg selv, i forskjellige 
settinger. Du bestemmer selv hvordan du forvalter din historie og dine 
hemmeligheter. Let etter gode setninger som beskriver det du bærer med deg 
på en nøytral måte, og noen andre setninger som lar deg sette grenser uten 
å avsløre for mye. Finn korte formuleringer som ikke føles for utleverende 
for situasjonen. «Jeg har opplevd overgrep.» «Jeg har opplevd vold i en nær 
relasjon, og derfor synes jeg det er ubehagelig å rollespille dette caset.» «Jeg er 
ikke komfortabel med å snakke om abort i denne settingen.» «Det spørsmålet 
vil jeg ikke svare på.» 
 Hvis du vet at et fag kan inneholde temaer som er vanskelige for deg, 
og du er komfortabel med den som underviser, vurder om du vil gi en kort 
heads-up. Men ta høyde for at enkelte mennesker vil behandle deg annerledes 
hvis du forteller om dine erfaringer.
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Lytt til din egen sårbarhet og til ditt eget sinne. Hvis noe provoserer deg, undersøk 
hva som ligger bak. Hvis du synes andres utsagn er ufølsomme, eller du 
reagerer på at de overser perspektivet til en spesiell sårbar gruppe, så si fra. 
Påpek vennlig. Spør om de har tenkt på hvordan det de sier oppleves for noen 
som har opplevd X eller Y. Utfordre folks problematiske forkynnelse. Hvis noen 
avviser at det er viktig å ta hensyn til sårbare grupper, så stå på ditt. Det ER 
viktig. Hvis vi tenker at det kun er viktig å forkynne klokt om ømtålige temaer 
hvis vi allerede vet at det sitter en skeiv/blind/overgrepsutsatt/minoritet/
annerledestroende i salen, så overser vi at folks livserfaringer ikke står skrevet i 
panna deres. 
 Du kommer til å gå lei av å forklare dette. Derfor er det lurt å alliere seg 
med likesinnede, eller med forståelsesfulle medelever/kolleger med samme 
syn på saken. Det burde ikke være nødvendig at et budskap skal komme fra en 
hvit hetero funksjonsfrisk cis-mann for at det skal bli tatt på alvor, men av og til 
kommer du til å treffe på folk som ikke vil høre på andre stemmer. Da kan du la 
din privilegerte venn ta støyten. Det skulle virkelig bare mangle. 

Jeg håper at noen av disse punktene føles nyttige å reflektere over, og kan 
være et springbrett til videre diskusjon om hvordan vi best tilrettelegger for et 
presteskap med høyst forskjellige livserfaringer.
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The penitentiary hymn

Choir intro
O gather at the brokenness 
breathe it to me now 
the fragrance of those promises 
you never dared to vow
the splinters that you carry 
the cross you left behind 
Come healing of the body
Come healing of the mind 

Refrain 
And let the heavens hear it 
the penitential hymn 
Come healing of the Spirit
Come healing of the limb

Solo
Behold the Gates of Mercy 
in Arbitrary Space
And none of us deserving 
the cruelty or the grace
O solitude of longing         
where love has been confined 
come healing of the body
come healing of the mind 

Oh see the darkness yielding
that tore the light apart 
come healing of the reason 
come healing of the heart 

Leonhard Cohen
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O troubled dust concealing
an undivided love 
The heart beneath is teaching 
to the broken heart above
Let the heavens falter 
let the earth proclaim 

Come healing of the altar
come healing of the name  

Choir
O longing of the branches 
to lift the little bud 
O longing of the arteries 
to purify the blood
 
Refrain 
And let the heavens hear it 
the penitential hymn 
Come healing of the Spirit
Come healing of the limb

O let the heavens hear it 
the penitential hymn 
Come healing of the Spirit
Come healing of the limb
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Tekstmeditasjon av Marion Grau  
holdt i gudstjenesten i MF-kapellet 
under Trauma and care seminary  
14. oktober 2019

The mysticism of the merkabah, the Throne room mysticism connected to the 
prophet Ezekiel’s vision of the heavenly throne, flanked by the cherubim that 
guard the mystery of the Divine. ‘Behold the Gates of Mercy’ 

We gather as broken people, marked by the intergenerational troubles that 
beset us, some inherited, some inflicted by others, some, self-inflicted. Broken 
promises of the generations before us, of our own generation, of ourselves in 
our relations. 

Do we carry the splinters of crosses of suffering? Our own suffering, the 
suffering of others, of our ancestors, the suffering inflicted by our ancestors? 
Intergenerational trauma is real. 

We should never forget that healing is never just body or spirit, but both. We 
are whole people all the time, and cannot separate body, mind and spirit, as 
much as we try through technology and the medical sciences. What faith 
healers do understand, tho many abuse the hope and trust of people , is that 
healing, whatever it may signify, is never just mind, or body, it is always all of it 
together, and since we are completely involved in many relationships, all of it is 
affected. 

The cherubim mark the gates of mercy – in an arbitrary space, the gates of 
mercy can be just anywhere we seek to preserve a space that is set aside for 
the Holy – the holy that is both mysterium tremdendum, deeply, profoundly 
troubling and unsettling, and the mysterium fascinans, that binds our attention 
and draws us near, even though it always always requires respect and a safe 
distance. 

Trauma isolates, it restrains and confines our ability to relate to the Divine, to 
creation, to the beings around us. 

Healing is hardly ever a quick fix. It may mean you have come to peace with a 
death, a loss, perhaps your own death. Healing may mean living with trauma, 
surviving in the face of it. Mind and body. 
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Our troubled hearts are impaired in their ability to sustain, give and receive 
love 

The heavens are faltering expressing the sores that we have inflicted on 
nature’s cycles by overexploiting them

The earth proclaims – in floods, forest fires and hurricanes of every more 
destructive power the trauma of nature. We have inflicted ourselves onto 
nature, and our own healing can only proceed when we also transform our 
relationships with nature. This, as we know from trauma studies, the trauma of 
nature will remain, it won’t just miraculously vanish. The destruction we inflict 
on nature, we inflict on ourselves. The damage we do to other humans, we also 
do to ourselves.  

The altar also has to heal: our theologies of the altar, of sacrifice, of 
The name of God may have to heal. We have inherited theologies that are born 
of trauma, but also have traumatized those exposed to damaging theologies. 

The trauma of nature: All creation is groaning, as we damage life sustaining 
systems 

Our own bodies and its mysterious and complex processes are 
the cycles of creation 

Call upon God, call upon the Divine, pray to Holy Trinity to ask to be reconciled 
to the Creator, to those were are living our lives with

Why did Cohen call it ‘penitential’ hymn? Not sure, but in keeping with the text, 
i would say, a repentance of the arrogance of believing we do not need healing, 
that we are not also damaged in our strength and our wealth> that perhaps our 
wealth, health and prosperity has come at the cost of others, and has separated 
us from them. 
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LITURGI: «MESSE FOR VERDIGHET»

Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep har i hele senterets 
24-årige historie hatt fokus på liturgisk arbeid i møte med utsatte for seksuelle 
overgrep. Mange har gjennom årenes løp vært delaktige i denne pågående 
prosessen. Det har vært en dialog mellom brukere og senterets ansatte om 
viktige anliggende, ord og bruk av metaforer. «Messe for verdighet» som nå 
årlig holdes i alle landets domkirker, samt en del andre steder, er et resultat 
av dette liturgiske arbeidet og lokalt engasjement rundt omkring i landet. 
Navnet «Messe for verdighet» stammer fra Trondheim, hvor det ble brukt for 
første gang i en gudstjeneste i Nidarosdomen som inneholdt elementer fra 
KRS’ liturgiske praksis. I 2013 bearbeidet KRS dette konseptet og igangsatte 
et arbeid for å etablere Messe for verdighet som en årlig temagudstjeneste i 
landets domkirker, hvor den har hatt et stort gjennomslag i Den norske kirke.
 Vi vil peke på trosteksten og hustavlen som sentrale element i en slik 
messe, og at man unngår utstrakt bruk av familiemetaforer. Brukere har også 
satt pris på at utdelingsord ikke har hatt så stort eksplisitt fokus på kropp. 
Derfor foreslår vi at disse kan bli vurdert brukt: Velsignet brød/velsignet 
beger eller velsignet brød/velsignet vin i Jesu navn. I fortellingsdelen har 
det blitt valgt ulike formidlingsformer. Noen steder har man skriveverksted 
med brukere i forkant – der tekster til formidling utformes, det kan være ord 
eller ferdigskrevne tekster, men også dans og andre uttrykk. Vi har lagt ved 
forslag til liturgiske elementer man kan bruke i utformingen av en slik messe, 
og hvordan den kan være bygd opp. Dette er en messe som er ment for hele 
menigheten, der både solidariserende menighetsmedlemmer, pårørende 
og utsatte skal kunne føle seg hjemme. Kirkelig ressurssenter bidrar med 
ressurser og kan gjerne kontaktes dersom en ønsker å arrangere «Messe for 
verdighet».

Innledning ved Hilde Barsnes 
rådgiver og prest ved Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep
E-post: Hilde.Barsnes@kirkeligressurssenter.no
St. Sunniva nr. 1/2020, s. 94−99
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Klokkeringing

Informasjon om gudstjenesten 

Orgelmusikk

Salme 

Inngangsord 
Liturg 
I Gud vår Skaper, Frigjøreren og Livgiverens navn

Eksempel på inngangsord 
Vold og seksuelle overgrep har skjedd i Guds og menneskers navn. Det vonde 
som ikke skal skje, har skjedd, og det fortsetter å skje. Mange er rammet i sin 
tillit til Gud og til andre mennesker. De trygge rommene har blitt utrygge. Vi 
har fortsatt en vei å gå, vi så, men så ikke, vi forstod, men forstod ikke. Nå er 
vi her. I dette hellige rommet. Her har menneskets klager, lengsler og bønner 
blitt uttrykt i århundrer. Her møter vi hverandre, slik livet er. Med vår sorg og 
protest, tro og håp. Her blir vi møtt med verdighet og får bekreftet vårt verd.

Eksempel på samlingsbønn 
Medliturg
Trofaste Gud. Du har lovet at du aldri vil svikte. Du tåler å se våre mørke rom. 
Gi oss steder å snakke sant om oss selv og livet. Du ser bak fasadene og alt det 
vanskelige. Favn det, hold det. Vis oss de trygge rommene. Styrk oss i troen på 
dine løfter, så vi kan leve og dø i håpet om en ny himmel og en ny jord.  
Gud, vi ber.

Fortellinger eller stemmer
Vi er her. I dette kirkerommet har menneskets klager, lengsler og bønner blitt 
uttrykt i århundrer. Her møter vi hverandre slik livet er. Med vår sorg og protest, 
tro og håp.

Fortellinger, tekster eller stemmer – gjerne forberedt gjennom et skriveverksted i 
forkant, der ulike stemmer og livsfortellinger kan få rom og komme til orde.

Hustavle
Krenkes et medmenneske, krenkes Gud.
Ingen skal bære alene. 
Vi vil støtte. 
Vi vil tro på. 
Vi vil skape trygge rom. 
Vi står sammen mot vold og seksuelle overgrep.
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Tekstlesning og preken

Solo
«Ved et alter» 
Tekst: J. T. Christoffersen. Melodi: G. Draugedalen

Om du ser meg, om vi møtes, 
ikke spør hvordan det går
Noen sår kan ikke bøtes,
 ikke si at du forstår

Refreng Spør du meg så vet jeg ikke 
annet enn at jeg er her,
Ved et alter, ved en kilde, 
på et sted hvor Gud er nær

Ikke be meg å fortelle 
om de veier jeg har gått
Ikke spør om jeg kan telle 
alle dager jeg har grått

Refreng 

Ikke vent at jeg skal svare 
når du spør meg om min tro
La meg slippe å forklare
hvordan Gud kan være god

Refreng 

Så la tak og vegger snakke, 
de har sett meg gråte før
La dem klage, la dem takke, 
la meg være, ikke spør

Refreng 

Trostekst 
Liturg
Vårt liv tilhører Gud. Alt som skjer, berører Gud. La oss derfor dele vår tro.

Alle
Jeg tror på en Gud som kommer menneskene i møte.
Jeg tror på en Gud som tåler å se, høre og vite.
Jeg tror på Jesus som selv ble utsatt for overgrep og svik.
Jeg tror på Jesus som gir oss del i sin seier over ondskap og død.
Jeg tror på den Hellige Ånd som håper for oss når vi ikke håper selv.
Jeg tror på den Hellige Ånd som gir frihet til handling og hvile.
Vi tror at kirken trenger å høre våre stemmer.
Vi tror at kirken vil kjempe mot urett.
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Liturg
Gud skaper nye muligheter til å oppleve kjærlighet, respekt og omsorg

Forslag til forbønn
Vi tenner lys for alle som er redde.
Vi tenner lys for alle som kjenner at fortiden mørklegger livet.
Vi tenner lys for alle kropper som har det vondt.

(Lystenning)

Vi tenner lys for alle som støtter.
Vi tenner lys for alle frivillige og fagpersoner som jobber for å gjenreise 
verdighet etter overgrep.

(Lystenning)

Vi tenner lys for alle som ikke gir opp.
Vi tenner lys for handlekraft og uredde stemmer.
Vi tenner lys for framtid og håp.

(Lystenning)

Salme 

Nattverd, musikk og vandring i kirkerommet

Bønn og lovprisning
Liturg
Vi lovsynger deg, Gud, himmelens og jordens skaper. Du omslutter oss med 
kjærlighet og omsorg. Takk for frelsen du har gitt oss gjennom Jesus Kristus.  
Vi ber deg: send din Ånd over oss og dine gaver.

Eller:
Hellig er du, Gud, som holder himmel og jord i din hånd. Vi har satt fram brød 
og vin slik du sa vi skulle. Vi tror at her møter du oss.

Alle
Og her gjenkjenner vi vår verdighet. 

Liturg
Vår Herre Jesus Kristus, i den natt da han ble forrådt, tok han et brød, takket, 
brøt det, gav disiplene og sa: Ta imot og spis. Dette er min kropp som gis for 
dere. Gjør dette til minne om meg. Likeså tok han kalken etter måltidet, takket, 
gav dem og sa: Drikk alle av den. Denne kalk er den nye pakt i mitt blod som 
utøses for dere så syndene blir tilgitt. Gjør dette så ofte som dere drikker det,  
til minne om meg. 

Livets Gud, takk for at du ved ditt ord har gjort disse jordens gaver til himmelsk 
føde. Som fornyer oss, styrker oss og gjør oss hele.
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Alle
Vår Far i himmelen!
La navnet ditt helliges.
La riket ditt komme.
La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød,
og tilgi oss vår skyld,
slik også vi tilgir våre skyldnere.
Og la oss ikke komme i fristelse,
men frels oss fra det onde.
For riket er ditt , og makten og æren i evighet.
Amen.

Eksempler på symbolhandlinger i kirkerommet
Liturg
Vi har gjort i stand ulike stasjoner i kirkerommet. Du er velkommen til å bruke 
en eller flere av stasjonene, til å vandre i kirkerommet, eller til å bli sittende i 
kirkebenken. 

Vi har satt frem brød og vin. Nattverden er for alle som vil ta imot. 

— Du kan tenne lys i lysgloben eller på lystenningsstedet hvor du kan merke 
lys med farger for å synliggjøre din bønn. 

— Du kan velge deg en perle, et tegn og bekreftelse på din verdighet. 
Verdigheten er alltid der, men kan bli overskygget av vonde hendelser. 

— Håpstre. Her kan du velge deg et glasskår, et symbol for det som oppleves 
knust i livet. Det kan festes på treet med en bønn om vekst. 

— Velsignelse – ved alteret kan du komme frem for å bli velsignet. Du kan bli 
stående eller knele. Det er opp til deg. (Den som velsigner holder hånden 
over hodet.)

Liturg
Kom, for alt er ferdig! 

Utdelingsord:
Livets brød/Livets beger. Eller: Velsignet brød/vin i Jesu navn.

Utdeling til musikk

Eksempler på takkebønner
Liturg
Gud, du som er livets kilde. 
Du ser det synlige og usynlige vi bærer frem til deg. 
Vi har tent våre lys og båret frem våre bønner. 
Takk, Gud, at du hører oss, ser oss og tar imot oss.  
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Jesus Kristus, vi takker for nattverdens brød og vin, 
og for din betingelsesløse kjærlighet. 
Bli hos oss med din nåde og godhet. 
Hjelp oss å tro at vi er verdige. 
Amen. 

Eller:
Gode Gud, du ser lysene som er tent, håpene som er festet til treet. 
Du ser de synlige og det usynlige. 
Du har hørt de bønner vi har funnet ord til, 
de ordløse sukk og lengsler som vi bærer i oss. 
Takk for at du kommer til oss med nåde og godhet gjennom brød og vin, 
gjennom stillhet og musikk, i møte med hverandre. 
Ta imot oss og våre liv. 
Amen.

Salme 

Velsignelsen
Liturg
Herren velsigne deg og bevare deg.
Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig.
Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

3 × 3 bønneslag

Utgangsord
Liturg
Gå med mot og styrke, håp og verdighet!

Postludium
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Omtale

Benedikte Ericson
For vår skyld. Et rop i kirken
Emilia, 2019

Omtalt av Turid Skorpe Lannem 
rådgiver Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep
E-post: turid.skorpe.lannem@kirkeligressurssenter.no

Benedikte Ericson, prest og tidligere ansatt ved Kirkelig Ressurssenter, har 
med boka «For vår skyld. Et rop til Kirken» gitt oss en viktig bok som jeg håper 
mange vil lese og la seg utfordre av selv om den krever mye av leseren. 
 Boka er ikke en ren biografisk fortelling og den er heller ikke en ren 
teologisk drøfting. Derfor anbefaler jeg å legge bort forventninger til sjanger, 
for det hjelper deg lite som leser. Forsøk heller å få tak i de ulike fortellingene 
som trer fram: det forvirrede incestutsatte barnet, den voksne som forsøker å 
forstå seg selv i møte med sin egen livsfortelling og den profesjonelle presten 
som kompromissløst plasserer livserfaringene i sentrum av teologien. Ericson 
er nesten ubarmhjertig ærlig; boka gir ingen enkle svar i møte med tvil og tro, 
verken om egen incesthistorie eller i møte med teologiske spørsmål og ritualets 
betydning. 
 Ericsons framstilling gjør at jeg som leser – som barnet Bente (Ericson 
tok navnet Benedikte som voksen) blir forvirret og lurer på om fortellingen om 
far som incestuøs, kan være sann. Dette er et litterært grep som er krevende for 
leseren, men som tar på alvor det incestutsatte barnets møysommelige arbeid 
med å tro på sin egen livshistorie. Det handler ikke om manglende minner, 
men om minner så vanskelige å forholde seg til at det nesten ikke er til å tro 
(se epilog). Boka kan slik også forstås som Ericsons terapeutiske prosjekt. Vi 
vet at mange incestutsatte bruker tiår før det er mulig å fortelle om overgrep i 
barndommen. 
 I boka tar teologen Ericson er kraftig oppgjør med luthersk arvesynds-
forståelse og dåpsritualet som omtaler barnet som født med menneskeslektens 
synd og skyld. Barn er ikke korrumpert, men blir det i møte med verdens synd 
og ondskap. Hun viser til sin erfaring som prest i møte med dåpsforeldre 
til dåpssamtale. Nåden er snarere synlig i det udøpte barnets øyne, enn i 
den døpte voksnes. «For å oppfylle rettferdighet må vi gi slipp på idéen om 
uverdighet for Gud», sier hun. (s. 138.). Det er ikke barna som trenger å renses 
for «I barn finnes ingen fordømmelse» (s. 138). 
 Ericson kaller arvesynd for «nedarvet mistillit». Arvesynd handler om 
mistillit til seg selv, til Gud og til andre. Jesu ord «kom til meg alle dere som 
strever og bære tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile» forklares som hvile fra et 
strev knyttet til skyld. Menneskets smerte bunner i skyldfølelse for Gud og frykt 



101

St. Sunniva 
nr. 1/2020 

Traum
a and Care // Traum

er og om
sorg

for straff fra Gud. Tilliten til Gud om at en er elsket kan gjenopprettes, men det 
krever at kirken tør å formidle om og til barnet at det er uskyldig – har Uskyld, 
slik Ericson uttrykker det. I barnet er kjærlighetens vesen synlig, dette at Guds 
Lys hører barnet til. Det er imidlertid ikke alltid like enkelt å følge Ericsons 
teologiske tankerekker. Det krever at man leser enkelte avsnitt flere ganger. 
 I boka presenterer hun to liturgier, en kalt «Å bli som barn igjen – 
Forsoningshandling» og en «Døm ikke! – Tilgivelseshandling» som det er 
nærliggende å se henholdsvis som en alternativ dåpsliturgi og en alternativ 
nattverdliturgi. Boka er et nødvendig bakteppe for å forstå liturgiene, Bentes 
og Benediktes livsfortelling er liturgienes fortolker. Liturgiene tar det nå voksne 
incestutsatte barnet på alvor. Ericsons liturgier representerer «theology from 
the margins», hvor det incestutsatte barnet ikke er liturgien uvedkommende. 
Jeg skulle gjerne ha sett dem i bruk!
 Ericsons anliggende er et viktig feministisk prosjekt. I fortellingen møter 
vi en mor som forakter seg selv, en forakt som ødelegger og river ned, som 
legger relasjonen til seg selv og sin egen datter øde. Forakten er knyttet til 
morens eget uforløste begjær i samlivet med ektefellen. Forakten sees også i 
ektemannens søken til barnet framfor den voksne. Morens forakt for seg selv, 
for det å være kvinne, overføres til barnet Bente. 
 Forakten går i arv. Det er med andre ord en arvesynd dette: Å forakte 
sin kropp, sin seksualitet, seg selv. Denne arvesynden må brytes. Kvinner må 
slutte å forakte seg selv, sin kropp, sine lyster. I fortellingen trer arvesynd fram i 
relasjonen til moren. Å tilgi mor var vanskeligere enn å tilgi far, skriver Ericson. 
Far møtte henne også med vennlighet, mor var med sin (selv)forakt ikke 
tilgjengelig for henne. 
 Ericson hadde tjent på å drøfte sine teologiske spørsmål og påstander 
opp mot det andre navngitte teologer har sagt om temaer hun tar opp. Noen 
ganger slår Ericson inn åpne dører. Det udøpte barnets kristne status er blant 
annet tatt opp av Kristin Graff Kallevåg i hennes doktorgradsavhandling 
som nettopp behandler spørsmål knyttet til luthersk arvesyndsforståelse og 
barnedåp. Det fins også en diskusjon om bekjennelsesskriftene som Ericson 
synes uvitende om. 
 Boka er likevel viktig som et vitnesbyrd om at levd liv har betydning for 
den enkelte prest og teologs arbeid, og for hvordan kirken gjør teologi. Ericson 
plasserer det incestutsatte barnet midt i teologien, det takker jeg henne for.
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I takt med att våra samhällen blivit allt mer präglade av en plural verklighet har 
tanken på enhetssamhället på många håll dekonstruerats. Det religions- och 
kulturplurala är en självklarhet för många och kan ses som en vacker mosaik 
där våra olikheter får fungera som separata mosaikbrickor. Detta speglar den 
vackra bilden av det plurala samhället.
 En annan bild är ängslans bild där man stretar emot den plurala 
verklighet man lever i – kanske känner man oro och rädsla för det man upplever 
annorlunda. Mosaiken krackelerar och istället framträder ett polariserat ”vi” 
och ”dom”.
 Interreligiös dialog arbetar med att skapa samförstånd så att vi 
tillsammans kan bygga och bevara en vacker mosaik. Man önskar bygga fred 
och goda levnadsmöjligheter för alla på lika villkor. Den interreligiösa dialogen 
är därför både en gemensam överlevnadsstrategi och ett redskap för att växa 
och utvecklas tillsammans. 
 Boken som här recenseras handlar om nio kvinnoseminarier under 
temat ”Religionsdialog i genderperspektiv”, vilka ägde rum i Sverige mellan 
2005–2018. Inspiration till kvinnoseminarierna kom från både internationella 
och nationella ekumeniska och interreligiösa kvinnokonferenser som hölls 
från 1980-talet och framåt. Gunnel Borgegård, aktiv inom ekumeniken 
och religionsdialogen, redogör i en inledande artikel om framväxten av 
kvinnoseminarier och de viktigaste organisationerna i detta sammanhang: 
Sveriges ekumeniska kvinnoråd, International Council of Christians and 
Jews och dess underavdelning Women’s Council, Ekumeniskt institut för 
Norden samt Nordisk Ekumenisk Kvinnokommitté. Det är den sistnämnda 
organisationen som arrangerade de första kvinnoseminarierna denna bok 
beskriver. Men varför behövs särskilda kvinnoseminarier över huvud taget? 
Borde inte genderperspektiv få plats inom traditionell religionsdialog, där det 
mångreligiösa är det som visar vägen bort från det trångreligiösa?
 Anne Hege Grung, førsteamanuensis vid teologiska fakulteten i Oslo, 
lyfter i sin artikel ”Religionsdialog i et kjønnsperspektiv: Hvor står vi, og hvor 
går vi?” fram att interreligiös dialog traditionellt kännetecknats av att ledare 

Omtale

Helene Egnell og Sofia Nordin (red.)
Gud, gender och gemenskap.
Texter från nio interreligiösa kvinnoseminarier
Svenska kyrkan / Stockholms stift, 2019

Omtalt av Anna Runesson 
studentprest ved UiO
E-post: anna.runesson@admin.uio.no
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från olika religiösa inriktningar träffats för att samtala om frågor som förenar 
och som skapar fred. Grung menar att det faktum att det är ledarskiktet som 
träffas gör att det är få kvinnor som i utgångspunkt är med vid dessa möten. 
Inte heller är det så att genderfrågor har stått högt på dagordningen. Inom 
interreligiös dialog finns en tendens att undvika frågor som kan skapa oenighet 
och disharmoni till fördel för de frågor som enar och skapar samförstånd. 
Genderperspektiv – men också HBTQI-perspektiv och andra perspektiv från 
marginalen, skulle jag vilja lägga till – kan uppfattas som splittrande och inte 
enande. Hanna Stenström, högskolelektor vid Enskilda Högskolan i Stockholm, 
formulerar problematiken bra när hon skriver: ”Officiella dokument som talar 
om hur människor bör vara och leva motsvarar med andra ord inte på ett enkelt 
sätt det faktiska pågående livet” (sid 46).
 Ett exempel på enande fokus inom den interreligiösa dialogen, men där 
man tappat halva perspektivet, har varit att betona begreppet ”Abrahams 
barn”, det vill säga att Abraham är anfader till både judar, kristna och muslimer. 
Det är inte något fel att hävda detta, men det finns fler perspektiv. Temat om 
Sara och Hagar togs upp under ett av de nio kvinnoseminarierna där man 
pekade på det faktum att religionerna har olika anmödrar. Muslimerna är 
Hagars barn och judar och kristna är Saras barn. Plötsligt landar vi i andra 
frågor där vi behöver se närmare på våra egna fördomar om ”den andre” och 
där tolkningar av relationen mellan Hagar och Sara historiskt lett till antijudiska 
teologi (sid 32–41). 
 De nio kvinnoseminarierna har alla varit tvådagarsseminarier. 
Redaktörerna av boken inleder varje kapitel med en sammanfattning av 
vad seminariet i fråga handlat om. Därefter följer en, och ibland två, kortare 
artiklar som bygger på föredragen som presenterats under seminarierna. De 
nio kvinno seminariernas teman har varit som följer: 1) ”Religionsdialog i ett 
genderperspektiv – ett genderperspektiv på religionsdialog” 2) ”Saras och 
Hagars döttrar” 3) ”Kvinnosyn – religionsdialog och genderperspektiv” 4) 
”Kvinnoliv från födelse till död – övergångsriter i judendom, kristendom och 
islam” 5) ”Mat och religion – kvinnor som traditionsbärare” 6) ”’Som man är 
klädd blir man hädd’ – kvinnor, kropp, kläder, identitet och religion” 7) ”Döden, 
döden, döden – och livet!” 8) ”Helig – Qadosh – Moqaddas” 9) ” Må min vän 
komma till sin trädgård”.
 Seminarierna utmärker sig i att det är en kombination av föreläsningar, 
workshops och andakter. Vi får beskrivit för oss om antropologen Judith 
Narrows interaktion med sekulariserad kristendom i svensk kultur som 
nyimmigrerad amerikansk jude under 1960-talet, och vad det betydde för 
hennes egen identitet. Vi får lära oss om hybrid identitet och mångreligiös 
tillhörighet i missionsvetaren Helene Egnells föredrag om sin doktors-
avhandling med titeln Other Voices. A Study of Christian Feminist Approaches 
to Religious Plurality East and West. Vi får följa med på en pilgrimsfärd till 
Mecka tillsammans med muslimen Aiat Majeed och får lära oss att en sådan 
färd också innebär praktiserad jämlikhet. Religionshistorikern Lena Roos 
ger smak åt seminariet med en ingående beskrivning av matens betydelse 
för de olika religionerna. Det finns fler föredrag som boken presenterar och 
det finns föredrag som hållits under kvinnoseminarierna, men som inte har 
nedtecknats. Boken väcker ens nyfikenhet och en vilja att vara med på framtida 
kvinnoseminarier. 
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 Det var flera föredrag i boken som jag tyckte var inspirerande. Ett 
föredrag som särskilt fångade min uppmärksamhet var ”Om gråtandets 
roll vid karelska begravningar” av folkmusikforskaren Liisa Matveinen. Här 
beskriver hon betydelsen av gråterskor i olika religioner samt gråterskor i 
hennes egen tradition i Karelen. Jag blev så nyfiken efter hennes beskrivning 
av detta utdöende släkte karelska gråterskor att jag undersökte saken vidare 
och hittade ett klipp av Matveinen på YouTube (Liisa Matveinen ja äänellä 
itku). Spännande!
 Det har varit en glädje att ha fått läsa och recensera Gud, gender och 
gemenskap: Texter från nio interreligiösa kvinnoseminarier. Kunskaper har delats, 
erfarenheter har dryftats, böner har helat och tårar av glädje och tårar av sorg 
binder oss samman – det är en vacker dialog.
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