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Frihet fra frimerker
1. april lanseres Manusnett – Tidsskriftets Internett-baserte redaksjonelle system. 

Dermed blir redaksjonen og alle Tidsskriftets bidragsytere uavhengige av porto 

og langsom postgang – og av hvor mottaker og sender befinner seg. Målet er at det 

skal bli enklere å sende inn, vurdere og bearbeide manuskripter – og at den redaksjo-

nelle prosessen skal bli raskere og mer oversiktlig. F.eks. vil forfattere kunne gå inn på 

sin egen side for å sjekke hvor i den redaksjonelle prosessen et manuskript befinner 

seg. Gå inn på www.tidsskriftet.no for å se hvordan du kan bli bruker av systemet.

Redaksjonen benytter samtidig anledningen til å ønske alle en god påske!

Charlotte Haug
redaktør

Kroppen som tempel

00

Dekor på hud har vært anvendt i de fleste 
urbefolkningsmiljøer og trosretninger. 
Tatoveringer skiller seg fra andre typer 
religiøse symboler ved at de er innskrevet 
på hud og dermed blir en permanent del 
av kroppen (1). «Evige markeringer» kan 
gi signaler om tro og tilhørighet og kan 
brukes for å oppnå beskyttelse og helbre-
delse.

I kristendommens første fase tatoverte 
de kristne inn spesielle symboler på 
armene eller hendene som gjorde det 
mulig for andre kristne å gjenkjenne dem 
(2). År 787 forbød paven tatoveringer, og 
i Europa tok man ikke skikken i bruk igjen 
før etter middelalderen, selv om det var 
vanlig at korsfarerne tatoverte seg med 
kors.

I dag er interessen for kroppsdekor stor, 
og nyreligiøse er sterkt representert 
blant dem som tatoverer seg. Nye beve-
gelser har ofte interesse for selvutvik-
ling, er eksperimentelle og praktisk 
orienterte (3). Kroppen er et tempel det 
er naturlig å pynte på. Religion er ikke 
bare noe man tenker med hodet, det er 
også noe man føler og gjør med kroppen 
(4). Selvpåført smerte er et sentralt 
aspekt ved mange religioner. Og selv 
om det finnes et bibelsk forbud mot 
å skjære seg i kjødet eller å merke krop-
pen, vrimler det av blodige ritualer og 
selvpinende helteskikkelser i kristen-
dommens historie. Man skulle tukte 
kroppen for å skolere ånden.

I dette nummer av Tidsskriftet handler to 
av bidragene om forskjellige aspekter 
ved tatovering.

Anne Gitte Hertzberg

anne.gitte.hertzberg@legeforeningen.no
Tidsskriftet
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