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EN SPENNENDE HISTORIE
I 2016 feirer Deloitte sitt 100 års jubileum i Norge. Det har gitt oss inspirasjon til
å ta et tilbakeblikk på utviklingen av revisjonsprofesjonen. Hva var opprinnelsen for revisjon og hvor langt tilbake i tid kan vi finne spor av revisjon? Hva kan fortiden kanskje
si oss om fremtiden? Professor, dr. philos, Øystein Kock Johansen påtok seg entusiastisk arbeidet med å finne svarene på disse spørsmålene for oss. Basert på et omfattende
forskningsarbeid der han både har oppsøkt historiske steder og gått gjennom gamle
kilder, kan vi nå for aller første gang legge frem denne historien. Og hvilken historie!
Kock Johansen har funnet spor av revisjonsvirksomhet helt tilbake til de aller tidligste
bysamfunnene i vår historie flere tusen år før Kristus. Dette er en liten verdenssensasjon;
en spennende og fascinerende fortelling om en profesjon som har eksistert og vært viktig
for utviklingen av det moderne samfunnet lenger tilbake i tid enn noen av oss forestilte
oss da vi startet på dette prosjektet.
Vi tror at historien vil være til hjelp når revisjonsprofesjonen skal videreutvikles for å
møte fremtidens behov og samfunnets forventninger. I dagens debatt stilles det spørsmål nettopp ved revisjonens rolle og betydning i samfunnet.
Deloittes Ingebret G. Hisdal og Terje Nagell kommer inn på dette i bokens avslutningskapittel. Revisjon skal gi tillit. Alle samfunnsaktører, fra Storting og regjering til
statsforvaltningen, kommunen, bedriften og idrettslaget, er avhengig av tillit. Du må ha
tillit fra dine innbyggere, dine eiere og långivere, dine kunder og leverandører og dine
ansatte. Vi må ha tillit til at samfunnet tar vare på verdier og gjør en forsvarlig bruk av
samfunnets ressurser.
Historien viser at revisjon har bidratt til nettopp dette. Det skal revisjon også bidra til
i fremtiden.
Jeg vil rette en takk til alle som har bidratt til dette prosjektet. Og til deg som leser:
Gled deg til denne reisen i historien!
Mars 2015

Aase Aamdal Lundgaard
Daglig leder i Deloitte
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FORFATTERENS FORORD
«Ja, jeg påstår i ramme alvor at regnskap og revisjon er spennende,» uttalte en svært fremtredende
norsk finansaktør i et intervju i en herværende hovedstadsavis for kort tid tilbake. Tiltredes!
Aldri ville jeg for noen år siden trodd at revisjon var spennende. Da jeg gikk i gang med denne boken,
var mitt syn på revisjon et helt annet enn det jeg nå besitter, når jeg helt til sist skriver dette forordet.
Nå vet jeg bedre; revisjon er både spennende og fengende. De som hevder noe annet, lever i uvitenhetens villfarelse.
Det skal godt gjøres ikke å ha fått med seg at revisjon er i skuddet for tiden. Utallige presseoppslag
nasjonalt og internasjonalt om revisjonens rolle knyttet til korrupsjon, underslag, bedrageri og store
finansielle skandaler taler sitt tydelige språk. Det meste, eller de fleste, av slike saker har vært avdekket
av godt revisjonshåndverk. Revisjonens legitimering bør altså ingen være i tvil om. Men fra tid til annen
har også revisjonsbransjen selv havnet i gapestokken ved at uhederligheter har sneket seg under revisorenes radar, og som igjen har ført til giganters fall. Det er nok å nevne Arthur Andersen LLP.
En annen aktualitet som i det seneste har satt søkelyset på bransjen, er opphevelsen av revisjonsplikt for
mindre selskaper og EUs fokus på strengere regler.
Den som tror at revisjon er noe som kun hører vår tid til, tar grundig feil. Riktignok er revisjon i vår
betydning av ordet, og slik revisjonskonseptet utøves i dag, av relativt ny dato, men revisjonsvirksomhet
som sådan, sjekk og kontroll av ikke minst regnskaper, såkalt finansiell revisjon, har lange røtter. Langt
eldre enn noen utenforstående, ja, selv de aller fleste utøvere av faget, er kjent med. Det er i all rettferdighets navn heller ikke å forvente, for dette er et tema det har vært forsket lite på.
Primærformålet med denne boken er et forsøk på å bøte på dette. Den søker å klarlegge hvordan det vi
i dag kaller revisjon oppstod fra de eldste tider, for så å følge utviklingen over tid frem til i dag. Hovedvekten legges på oldtid, klassisk tid, middelalder og nyere tid. Revisjonssituasjonenen i vår egen samtid,
og med synspunkter på faget og bransjens fremtid, har jeg ikke følt meg komfortabel med å skrive selv, ei
heller kompetent. Den er derfor behandlet i en epilog forfattet av Ingebret Grude Hisdal og Teje Nagell
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fra Deloitte Norges egne rekker. Den delen av revisjonens nyere historie kunne derfor ikke vært ført i
pennen av mer kvalifiserte personer.
Ettersom det er Deloitte Norge som har initiert denne boken, har jeg funnet det naturlig å begynne fremstillingen med en beretning om Deloittes historie internasjonalt og nasjonalt. Hvordan selskapet fra sin
spede begynnelse i London i 1845 frem til i dag (2015) har vokst til å bli en internasjonal gigant og en av
verdens ledende innen såkalte profesjonelle tjenester. Med Deloitte som ståsted og incitament skal vi så se
tilbake i tid for å skildre revisjonsbransjens fremvekst, forløp og utvikling gjennom skiftende tider.
Men før den historiske gjennomgangen tar vi for oss en del teoribaserte implikasjoner, definisjoner,
begrepsparametere og hvilke føringer som ligger til grunn for, og preger, revisjonsbransjen i dag. Heri
ligger også en vurdering av revisjonens «indre vesen», dens – i overført betydning – eksegese.
Den historiske gjennomgangen, som altså konstituerer hoveddelen av boken, er bygget opp kronologisk. Hvert kapittel i historiedelen tar for seg et spesifikt valgt land. Disse kapitlene er innrettet slik at
det først gis en generell kulturhistorisk beskrivelse, som gir en nødvendig bakgrunn for det påfølgende
underkapitlet med tittelen Revisjonen. Den historiske gjennomgangen er basert på utvalgte eksempler.
Gjennomgangen fra oldtid til middelalder representerer det som de facto finnes tilgjengelig av kildematriell både i tid og rom. Senere deler, der det har vært mer å velge mellom, inneholder et mer subjektivt utvalg.
Det er, som de fleste vet, primært flere former for revisjon. Den form for revisjon som ble foretatt gjennom hele oldtiden, klassisk tid, middelalderen og langt inn i nyere tid var finansiell revisjon i betydningen regnskapskontroll. Dette vil logisk nok prege gjennomgangen.
Jeg finner det viktig å presisere at boken ikke primært er skrevet for eksperten, men for den interesserte
legmann som ønsker litt bedre innsikt i hvordan revisjonsvesenet har utviklet seg over tid fra sin spede
begynnelse for flere tusen år siden, til å bli den «maktfaktor» det representerer i vår tid. Boken har,
etter intensjonen, blitt hva jeg velger å kalle en gjennomillustrert populærhistorie.
Det er lagt mye vekt på å bibringe illustrasjoner som bygger opp under den løpende teksten. Nettopp
den oppgaven har ikke alltid vært like lett; det er nemlig ikke slik at utøvelse av revisjon har avstedkommet flust av billedfremstillinger opp gjennom historien. Dog, som leseren vil se, har det tross alt lykkes å
finne frem til et informativt billedmateriale.

FORFATTERENS FORORD

Jeg vil rette en genuin og oppriktig takk til tidligere leder for Deloitte Norge, Ingebret Grude Hisdal,
som i sin daværende funksjon som daglig leder for selskapet fant ideen om en slik bok så interessant at
den kunne realiseres. Uten ham ingen Verdien av tillit, rett og slett – så takk Ingebret. Aldri noen gang
under skriveprosessen har jeg, under mine løpende orienteringsmøter, følt så mye som et snev av uoverensstemmelse mellom oss. Dernest ønsker jeg å takke nåværende daglig leder av Deloitte Norge, Aase
Aamdal Lundgaard, som tok over stafettpinnen da bokprosjektet skulle bringes i havn. Takk for tilliten!
Likeledes vil jeg rette en varm takk til redaktør Hans Petter Bakketeig i Kagge forlag som har gjort en
formidabel jobb, og som med nitid møysommelighet har redigert og beredt stoffet for trykking. Sist,
men ikke minst, en stor takk til min designer Dana Strandli. Som vanlig har vi hatt et nært og tett
samarbeid i utformingen av boken, et samarbeid som, ved alle mine andre, tidligere bøker, har fungert
knirkefritt.

Oslo mars 2015

Øystein Kock Johansen
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DELOITTE
– BEGYNNELSEN
I 1845 etablerte en ung mann ved navn William Welch Deloitte sin egen revisjonspraksis i sentrum av London. Kontoret var lokalisert i Basinghall Street 11, og valg av
adresse var selvfølgelig ikke helt uselvisk. Dette, som i sin samtid var en ubetydelig
begivenhet, skulle vise seg å bli begynnelsen på det som i dag heter Deloitte.
Deloitte globalt har 210.000 ansatte, omsatte for 34,2 milliarder dollar og er
til stede i over 150 land. Deloitte Norge har ca. 1250 medarbeidere fordelt på
20 kontorer hvorav 720 jobber i Oslo. I 2014 omsatte selskapet for omlag 1,6
Grunnleggeren av Deloitte,
William Welch Deloitte.

milliarder kroner.

<
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Deloittes første kontor-

adresse, Basinghall Street i
sentrum av London.
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Revisorenes utstyr de første Deloitte-årene: et rundt lærpennal som inneholdt penner, farveblyanter, blekkhus og viskelær.
> Deloittes første Time Book.

DE FØRSTE KLIENTENE
For å gripe noe av den tidsånden William Deloitte startet opp
i, kan det nevnes at The British Empire var på sitt høyeste og
konstituerte det største imperiet i verdenshistorien. Dronning
Victoria hadde besteget tronen åtte år tidligere, og kjente
personligheter som Sir Robert Peel var statsminister, William
Ewart Gladstone, en kommende stjerne i parlamentet, var
president i the Board of Trade, Charles Dickens var på toppen
av sin karriere, gasslykter lyste opp Londons mørke, nedsotete
gater, og offentlige henrettelser ble sett på som underholdning.
I året 1845 var det i London registrert 210 revisjonsfirmaer,
hvorav det største og førende var Quilter & Ball – som paradoksalt nok ble «absorbert» av Deloitte tre kvart århundre
senere.
England var «booming»; nasjonen gikk inn i den siste
fasen av den industrielle revolusjon. Det var en tid preget av
formidabel økonomisk vekst. Og med en voldsom økning i
antall selskaper, ikke minst aksjeselskaper, og privat virksomhet

generelt, hadde behovet for økonomisk- og regnskapsmessig
kontroll steget til uante høyder. Alt lå til rette for at revisjonsvirksomhet var en bransje å satse på. Dette ble også underbygget ved at revisjon på De britiske øyer nettopp på denne tiden
var i støpeskjeen, og ved at det var i ferd med å bli skilt ut fra
«vanlige» bokholderes og regnskapsføreres virkeområde til et
spesialfelt, en egen yrkesgren, innen økonomien.
Til tross for sitt franske etternavn var William Welch
Deloitte født i England, nærmere bestemt i London i 1818,
og var brite så god som noen annen. Ikke desto mindre var
han av fransk avstamning; han var barnebarn av grev de Loitte
som hadde flyktet fra Frankrike under den blodige franske
revolusjonen. I en alder av 15 ble Deloitte, som etternavnet var
anglofisert til, assistent til fullmektigen ved Bankruptcy Court
i London. Her tilegnet han seg gode og brede kunnskaper i
økonomi, og da ikke minst innen regnskap og revisjon. Etter
tolv år i jobben anså den da 27 år unge mannen seg kompetent
til å begynne sin egen virksomhet.
Det sier seg selv, med tanke på arbeidsstedet, at Deloitte
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Lothbury i 1905; Deloittes
andre kontoradresse.

fikk god innsikt i insolvenssaker, som var det viktigste arbeidsgrunnlaget for de aller fleste av de drøyt 200 London-baserte
regnskaps- og revisjonsbyråene. Det var derfor neppe uten
grunn at Deloitte etablerte sin virksomhet i kontorer i Basinghall Street 11 tvers overfor sin tidligere arbeidsgiver, The Bankruptcy Court. Og det var også innen konkurs og insolvenssaker
at Deloitte åpenbart fikk sine første arbeidsoppdrag.
Vi vet at han til å begynne med hadde én ansatt, en klerk ved
navn Mr. Copley. Denne Copley ble sendt til Newgate-fengslet
for å innhente informasjon fra innsatte som hadde havnet i
kasjotten på grunn av økonomiske misligheter – informasjon
som kom godt med i Deloittes forretningsvirksomhet. Allerede
i 1847 var det ti ansatte i firmaet. Lønnen personalet fikk første
året var null; Deloitte anså at de ble belønnet gjennom hva de
lærte! Og det til tross for at man opererte med ti til 17 timers
arbeidsdag.
Deloittes aller første timelistebok fra perioden april 1845 til
mai 1846 er bevart. Den er egenhendig ført av Deloitte selv,
og den første innføringen er datert 23. april 1845, og viser at

1½ time ble brukt av klerken, Mr. Copley, på affærene til en
viss Mr. Albert Green. Timeprotokollen inneholder deretter
navnet på 96 klienter, hvorav 81 var individuelle personer, 14
var partnerskap og én, ganske overraskende, var Cirencester
Savings Bank.
Deloitte holdt nøye kontroll med sine ansatte, og noterte på
minuttet hvilken tid de brukte på hver klient. Hver av de ansatte revisorene var fra firmaets side utstyrt med en «batong», et
slags rundt lærpennal, som inneholdt penner og farveblyanter,
blekkhus og viskelær.
På den tiden Deloitte startet opp, hadde jernbanenettet begynt å krysse England i alle retninger. Den intensive utbyggingen bragte med seg mange muligheter for korrupsjon, svindel
og underslag. Og det var nettopp Deloitte som så suksessrikt
avslørte den svindelen som hadde «pepret» The Great Northern Railway i 1857. Denne saken bidro til at han ble utpekt
til å være revisor for Great Western Railway i 1860-årene. Han
utviklet på denne tiden også et spesialdesignet regnskapssystem
for hotelldrift som kom til å bli benyttet av de største hotellene
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< John George Giffiths
var bare 24 år gammel da
han kom inn som partner i
selskapet.

i England, og som deretter ble tatt i bruk rundt om i en rekke
land. Åpenbart inspirert av sin avdekking av svindleriene i
jernbanesektoren, oppnådde han ny anerkjennelse og berømmelse for å avdekke en nærmest tilsvarende svindelvirksomhet i
The Great Eastern Steamship Company. Deloitte ble også nært
knyttet til pionerene innen den undersjøiske telegrafvirksomheten, og firmaet hans lyktes i å oppnå revisjonsoppdragene for
nærmest alle kabelkompaniene som etablerte seg.
I 1855 flyttet Deloitte kontorene til Lothbury. Der kom
selskapet til å være frem til 1905, da det flyttet til London Wall
Buildings 5. Rundt midten av 1850-årene ble det mer og mer
klart for Deloitte at han hadde behov for en partner på grunn
av den stadig voksende arbeidsmengden, og ikke minst for å
bistå ham i de fordringsfulle jernbaneundersøkelsene. Han
fant riktig person i Thomas Greenwood, som hadde vært sjef i
Capital Office ved The Great Western Railway. Den 11. mars
1857 går Greenwood inn som første partner til Deloitte –han
skulle så visst ikke bli den siste!
Allerede fem år senere, i 1862, slutter Henry Dever seg til de
to som en tredje partner, og firmaet som i 1857 hadde byttet
navn til Deloitte & Greenwood, skiftet nå navn til Deloitte,
Greenwood & Dever. Med Dever begynte firmaet sin praksis
med å hente partnere blant dyktige egne ansatte. Og det gikk
slag i slag; i 1867 var det nok en gang tid for enda en partner,
A. R. Hollebone, og firmaet het nå Deloitte, Dever, Hollebone
& Co. I 1869 trakk Hollebone seg tilbake, og John George
Griffiths, bare 24 år gammel, kom inn som partner isteden.
Selskapet byttet da navn til Deloitte, Dever, Hollebone &
Griffiths. George Griffiths var mannen som utarbeidet et
ensartet regnskapssystem for sykehusdrift, som kom til å bli
vidt anvendt på øyriket. I 1873 ble firmaets navn endret igjen
til Deloitte, Dever, Griffiths & Co. Et firmanavn de kom til å
beholde i over 30 år, frem til 1905, da William Plender ble ny
partner.

NYE LAND OG MARKEDER
I løpet av denne perioden ble selskapet en internasjonal aktør.
I år 1890 åpner Deloitte, Dever, Griffiths & Co. et avdelingskontor på Wall Street i New York med Edward Adams og P. D.
Griffiths som bestyrere. Under firmanavnet Deloitte, Plender,
Griffiths & Co., som det altså kom til å hete fra 1905, åpnet
selskapet opp New York-filialer på løpende bånd i Cincinnati,
Chicago, Boston og Los Angeles. Også i Canada, Argentina og
Sør-Afrika kom det avdelingskontorer. I 1882 hadde selskapet
30 ansatte, i 1891 hadde de 66 og i 1900 hadde de 80 ansatte.
Deloitte ble særlig kjent for oppbyggingen og implementeringen av nye revisjonssystemer, og da spesielt innen jernbanedrift og hotellnæringen.
Selskapets revisorberetninger på datidens balanseregnskaper
var prisverdig korte. Den vanlige formen var «Audited and
approved» eller «Audited and found correct». Noen ganger
var det slik at revisor bare undertegnet regnskapet uten noen
nærmere kommentar. Andre ganger, for øvrig langt sjeldnere,
kunne det for eksempel stå: «We have examined and approved
the above balance sheet and accounts».
En revisjonsrapport datert 29. juni 1874 stilet til styreformann, administrerende direktør og aksjonærene i «The Spring
Valley Coffee Co. Ltd» skriver Deloittes revisor: «We have
again to express our complete satisfaction with the manner in
which the London Accounts of your Company are kept. We believe
the Accounts to which we had this day affixed our signature exhibit a sufficient and true Account of the Company’s affairs, and of
the working of the crop 1872–1873.»
Dette synes å være forløperen til «the true and fair view»rapporten i mer moderne tid. Disse blodfattige rapportene
var ofte ledsaget av mer personlige brev til angjeldende sjefer,
brev som inneholdt kommentarer, kritikk, råd, anbefalinger og
eventuelt ros. Her kan trekkes frem et brev til direktøren for
«The Observer», som var en av de aller tidligste avisklientene:
«I am sorry to note a considerable falling off in the sale of the
newspaper as well as in the advertisements. The advertisements
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were so heavy in the half-year to 31st December 1886 that doubtless the income may be regarded as abnormal; but the falling off
in sales appear to me to be very important having regard to the
future position of the paper. On the other hand, I find the expenses
have nearly all considerably increased. I particularly draw your attention to the sub-editorial and office salaries. There is also a considerable addition to the cost of reporting. You will know perhaps
whether it is worthwhile to make any expenditure in pushing the
paper either by advertising or by any other means. I need hardly
suggest to you the importance of keeping up the circulation.»
En viss bitende kritikk må ha ledsaget følgende brev: «As
auditors for the first time to your company we have had to refer to
several matters which otherwise perhaps would not be within our
province but these, as we fell sure you will understand, are not in
any way intended to be offensive.»
W. W. Deloittes selskap var i løpet av noen få tiår blitt viden
kjent og høyt estimert. Det virker som at Deloitte selv jobbet
nesten til the bitter end. I «The Accountant» fra august 1897
fremholdes det at William Welch Deloitte var den eldste
praktiserende revisor i verden. Det het seg at han var kjent for
selv å ha tatt seg av mange viktige revisjonssaker av prinsipiell
karakter, og at han satte sitt personlige preg på revisorstandens
utvikling. Samme året, trekker Deloitte seg tilbake fra aktiv
virksomhet. Året etter avgår han ved døden, 23. august 1898,
80 år gammel.
Siden 1860 hadde han bodd i Fulham. Dit flyttet han
etter at han siden oppstarten i 1845 hadde bodd i en leilighet
over kontorene. Samtidig giftet han seg for andre gang med
sin Mary. Etter å ha kjøpt et gårdshus, Hill House, Southall,
utviklet han enkelte sære karakteristika. Han pusset opp
huset og planerte landskapet rundt som han stappet fullt med
Jersey-storfe, sauer, griser og fjærkre. Og for å gi det komplette
bildet av statusen til en «gentleman farmer» anskaffet han seg
en feiende flott firehjulet vogn med åpent kuskesete, en brougham, og en edel, staselig ganger, foruten to ponnier til den lette
firehjuls faeton-vognen for bruk om sommeren.

I 1905 flyttet selskapet fra Lothbury til staselige London Wall Buildings 5.
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Den gode W. W. Deloitte var et vanemenneske. Han kom
hjem kl. 18 hver dag og gikk til sengs kl. 22 presis. Hver aften
røkte han én sigar, og som oftest sa han ikke et eneste ord i løpet
av kvelden. Derimot unngikk han ikke å få med seg hvert ord
av det som ble sagt rundt ham. På søndager holdt Deloitte
åpent hus for familie og venner. Det ble servert middag kl. 15.
Han holdt seg med en utsøkt vinkjeller og en humidor til sine
sigarer, som hans gjester kunne nyte av. Selv foretrakk han
sherry. Hva den drikken angikk, anså han seg selv som ekspert.
Han hadde ingen åpenbare hobbyer, drev ikke med gambling,
ei heller kortspill, og han anså en slik ting som biljard for et
ondsinnet tidsfordriv. Det han var mest besatt av, for å si det
slik, var selskapets omdømme, det vi i dag ville kalt firmaets
«brand name». Og nettopp den oppgaven hegnet han om så
lenge han levde. Ikke uten grunn ble William Deloitte president i «Institute of Chartered Accountants» for England og
Wales i 1889.
NYERE TID
I 1952 fusjonerte Deloitte med Haskins & Sells og selskapet
fremsto under navnet Deloitte, Haskins & Sells. Og i 1989 fusjonerte Deloitte, Haskins & Sells med selskapet Touche Ross
– og fremsto som Deloitte & Touche. I 1993 byttet selskapet
igjen navn, denne gangen til Deloitte Touche Tohmatsu.
George Alexander Touche ble født i Edinburgh i 1861. Han
gikk sin læretid hos en av historiens første autoriserte revisorer,
A. T. Niven. Bare 22 år gammel flyttet Touche til London.
Hans forretningsmessige fokus var knyttet til investeringsselskaper, spesielt de mange kriserammede. Her så han behov
for informasjon og rådgivning om eksponering og potensial.
Den fremgangsrike forretningsmannen flyttet fra London
til New York og etablerte selskapet Touche Niven & Co. ved
århundreskiftet. På den tiden var det færre enn 500 revisjonsselskaper i hele USA. Etter en jevn vekst i løpet av de første ti
årene åpnes det ytterlig flere kontorer i USA. Med tiden fulgte
også avdelingskontorer i Canada, Sør-Amerika og Frankrike.

George Alexander Touche.

Nobuzo Tohmatsu, hvis navn
ble knyttet til Deloittes selskapsnavn så sent som i 1993.

Det var i løpet av denne internasjonaliseringsperioden George
Touche kom i kontakt med Deloitte-selskapet. I perioden
1910–1914 åpnet Touche og Deloitte et servicekontor på Java
for å betjene selskapene der som drev gummiplantasjer.
George Touche døde i 1935, og fikk ikke selv oppleve at
Deloitte Haskins & Sells fusjonerte med Touche Ross til selskapet Deloitte & Touche i 1989.
Det var altså i 1993 at Tohmatsu kom inn i selskapsnavnet,
slik at det fra da av kom til å hete Deloitte Touche Tohmatsu.
Dette ble gjort for at selskapets navn skulle reflektere bidraget
fra det opprinnelig japanskbaserte selskapet Tohmatsu Awoki
& Co. fra 1968, og som i 1975 ble en del av Touche Ross-nettverket.
Nobuzo Tohmatsu var født i 1896. Under andre verdenskrig tjenestegjorde han som kaptein i den keiserlige japanske
marinen. Etter krigen assisterte han de allierte seierherrene ved
å bistå dem med regnskaps- og revisjonsoppgaver knyttet til
flyttingen av våpenteknisk materiell.
Tohmatsu sluttet i marinen i 1946, og i 1952 ble han statsautorisert revisor. Han knyttet seg til et vestlig eiet revisjonsfirma
med base i Tokyo, for japansk business hadde ikke kommet seg
på fote igjen etter krigen. I løpet av 1960-årene satset japanske
myndigheter på å subsidiere genuint japanske revisjonssel-
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>> 140 nyansatte i Deloitte
Norge avbildet høsten 2013
sammen med Barry Salzberg
(CEO Deloitte Global) og Aase
Aamdal Lundgaard (daglig
leder Deloitte Norge).

Jacob von Tangen Kielland.

Andreas Gjems.

skaper. Tohmatsu grep sjansen og sluttet seg sammen med revisoren Iwo Tomita og dannet selskapet Tohmatsu & Co. i 1968.
Selskapet vokste i takt med den japanske økonomien, og ved
Nobuzo Tohmatsus død i 1980 var det ekspandert til å bli et
av verdens største revisjonsbyråer.
Etter at selskapet ble fusjonert med Touche Ross i 1975,
som i 1990 ble til Deloitte & Touche, ble altså Tohmatsus navn
føyet til selskapsnavnet i 1993 til det som fra da av ble hetende
Deloitte Touche Tohmatsu.
DEN NORSKE DELOITTE-VIRKSOMHETEN
I Norge har Deloitte i dag 1250 ansatte fordelt på 20 kontorer,
med en samlet omsetning på om lag 1,6 milliarder kroner til
oppdragsgivere både innen privat og offentlig sektor. Hovedkontoret ligger i Oslo, der 720 av medarbeiderne har sin
arbeidsplass.
På den årlige samlingen for nyansatte blir medarbeiderne
kjent med Deloittes virksomhet i Norge, og viktigheten av det
globale nettverket. Med en omsetning på totalt 34,2 milliarder
dollar, og med de tidligere nevnte 210 000 medarbeidere og
virksomhet i 150 land, er Deloitte verdens største leverandør av

profesjonelle tjenester. Selskapets ansatte erfarer hver dag hvor
viktig det er å være en del av en global organisasjon som deler
kompetanse og erfaring på tvers av landegrenser. Det er helt
avgjørende for utviklingen av selskapets medarbeidere, og deres
evne til løse oppdragsgivernes problemstillinger i en stadig mer
komplisert hverdag.
Men det aller viktigste nye medarbeidere blir kjent med på
den første samlingen, er Deloittes bedriftskultur: en kultur
tuftet på tydelige verdier og etiske prinsipper som er gjenkjennelige på tvers av kontorer, forretningsområder og landegrenser.
Til syvende og sist er det bedriftskulturen som har utviklet
Deloitte til den organisasjonen den de facto er i dag, og som
har gitt den en viktig rolle i samfunnet, og som vil sikre fortsatt
vekst og utvikling.
Selskapets røtter går tilbake til mai 1916, da Jacob von
Tangen Kielland etablerte revisjonsvirksomhet i Bergen. Ideen
om å starte egen revisjonsvirksomhet kom etter at han hadde
fått tilbud om å lede opprettelsen av en egen revisjonsavdeling
tilknyttet en av bankene i Bergen. Kielland takket nei til stillingen, men skjønte at dersom han skulle starte sitt eget revisjonskontor, måtte han skaffe seg innblikk og praksis i revisjonsfaget. Han dro til København, hvor han om dagen arbeidet
som revisorassistent. I morgentimene tok han undervisning i
revisjon hos læreren i bokholderi ved Handelshøyskolen. Det
var den eneste timen på dagen han kunne avse. Ti år senere,
i 1926, startet Andreas Gjems opp sin revisjonsvirksomhet i
Oslo. Andreas Gjems hadde startet sin yrkeskarriere i det militære og gjennom hele sin revisjonskarriere ble han tiltalt som
«Major Gjems».
Dette var starten på de to firmaene som 55 år senere inngikk
en formell samarbeidsavtale, og som gjennom denne integrasjonen la grunnlaget for å utvikle Deloitte som et nasjonalt
selskap.
Både Kielland og Gjems var markante personligheter som
ikke bare satte preg på de virksomhetene de startet, men også
bidro sterkt til utviklingen av revisjonsyrket i Norge. I 1937
opprettet Norges Statsautoriserte Revisorers Forening (NSRF)
et utvalg, Responsumutvalget, som skulle ha som oppgave å
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besvare spørsmål av prinsipiell eller kutymemessig art vedrørende revisjons- og regnskapsvesen. Uttalelsene fra Responsumutvalget var den spede begynnelse til utviklingen av datidens
gode revisjons- og regnskapsskikk. Andreas Gjems var medlem
av Responsumutvalget fra 1937 til 1947. Jacob Kielland etterfulgte Gjems som medlem av utvalget og satt også i ti år. Første
gang Gjems og Kielland møttes i profesjonell sammenheng
skal ha vært i september 1930 på Geilo, hvor de sammen med
fire andre kolleger hadde fått i oppdrag å utarbeide forslag til
innhold i revisjonsberetningen, som skulle vedtas av Finansdepartementet som «Regler for revisors erklæring til generalforsamlingen».

Ellef Mohn.

Sverre Førsund.

FRA SAMARBEID TIL ETT FIRMA
Fra 1916 frem til 1980 hadde firmaet i Bergen, Bergen Revisjonsinstitutt, vokst til 66 medarbeidere, herav ti partnere, med
12 millioner kroner i omsetning og med avdelingskontorer i
Kristiansand og Haugesund. I Oslo hadde firmaet Gjems, Blom
og Storhaug en sterk vekst i løpet av 1970-årene, og omsatte for
ni millioner kroner i 1980.
Den formelle samarbeidsavtalen mellom Bergens Revisjonsinstitutt og Gjems, Blom og Storhaug ble inngått 1. august
1981. De oslobaserte revisjonsfirmaene Mohns Revisjonsbyrå
og Førsund, Knap, Rafen & Co. ble en del av det nye firmaet i
henholdsvis 1982 og 1985.
Ellef Mohn startet Mohns Revisjonbyrå i 1934. Som Kielland startet han sin karriere i bank, og fra midten av 1920-tallet til han etablerte sin egen revisjonspraksis, var han ansatt
i revisjonsavdelingen i Andresens Bank. I sine yngre år var
Ellef Mohn en aktiv fotballspiller i både Gjøvik-Lyn og Frigg,
og i 1920 var han deltaker på Norges landslag i fotball under
sommerolympiaden i Antwerpen. Gjennom fotballen fikk han
forståelse for lagspillet og den betydningen kapteinen hadde til
å påvirke både den enkelte spiller og laget. Dette var egenskaper
som i høy grad kom til å prege hans ledelse av virksomheten fra
1934 til 1971.

Sverre Førsund var født i Vestfold og startet sin yrkeskarriere
i regnskapsavdelingen i et VVS-grossist-firma i Oslo. I 1941
ble han ansatt som revisorassistent hos Ellef Mohn, og arbeidet
sammen med ham frem til han startet sin egen revisjonspraksis i 1951. Førsund var aktiv i Revisorforeningen i mange år.
I 1963 ble han valgt inn i styret, og han var viseformann i
1966/67 og formann i 1967/68. Da Revisorforeningen startet
opp sitt normarbeid knyttet til god revisjonsskikk i 1970, ble
Sverre Førsund bedt om å holde et foredrag på revisordagen
om rammene for dette arbeidet. Hans foredrag med tittelen
«Normer for god revisjonsskikk – tvangstrøye eller rustning»
ble et grunnleggende dokument for det videre normarbeidet i
foreningens regi.
I perioden fra 1982 til 1988 ble det utført et betydelig
arbeid for å integrere de forskjellige firmaene og etablere et
nasjonalt firma både økonomisk og ledelsesmessig. I 1988 og
1991 fikk Deloitte også betydelige kontorer i Trondheim og
Stavanger som følge av at to lokale revisjonsfirmaer sluttet seg
til selskapet.
De fire firmaene som i løpet av første halvdel av 1980-tallet
la grunnlaget for dagens Deloitte, hadde én ting felles: De var
alle startet av gründere, som samtidig nedla en viktig innsats for
å utvikle revisoryrket i Norge. Et fellestrekk for alle fire var øn-
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sket om å utvikle sine virksomheter til det beste for oppdragsgivere og neste generasjon av partnere og ansatte. Etter hvert
som firmaene vokste, ble denne forvaltningskulturen videreført
og forsterket. Dette var en kulturarv som i stor grad bidro til at
integrasjonen på 1980-tallet ble så vellykket. De som arbeider i
Deloitte i dag, har mye å takke alle disse partnerne for, de som
på forskjellig vis gjorde sitt til at samarbeidet ble etablert, og at
den etterfølgende integrasjonen la et så godt fundament for det
det Deloitte vi nå ser.
I 1988 hadde Deloitte en omsetning på om lag 150 millioner kroner. I 2009 hadde firmaet en omsetning på over en
milliard kroner og antall medarbeidere hadde i samme periode
vokst fra 400 til 900. Ekspansjonen var hovedsaklig resultatet
av organisk vekst innenfor den geografiske kontorstrukturen
som var etablert tidlig på 1990-tallet. I 2008 ble firmaet Gulliksen, Holmen & Co. i Drammen en del av Deloitte, og i 2011
etablerte man også et kontor på Gjøvik gjennom det lokale
firmaet Samarbeidende Revisorer. Utvidelsen av den geografiske kontorstrukturen var viktig, men den største endringen i
Deloittes virksomhet fra 1988 og frem til i dag ligger i utvidelsen av tjenestespekteret.
FRA REVISJONSSELSKAP TIL EN LEVERANDØR AV
PROFESJONELLE TJENESTER
Et av motivene bak integrasjonen på 1980-tallet var behovet
for å utvikle en virksomhet som hadde ressurser til å etablere et
bredere spekter av profesjonelle tjenester. Dette var en utvikling som var drevet av et markedsbehov, kombinert med ønsket
om å skape et bredere kompetansemiljø for å kunne rekruttere
og beholde gode medarbeidere. I land som USA, Canada og
England hadde de store revisjonsselskapene allerede tidlig på
1980-tallet kommet langt i å etablere virksomheter med et
vidt spekter av rådgivningstjenester i tillegg til revisjon. Det
er ingen tvil om at denne internasjonale utviklingen i sterk
grad bidro til hvordan de største selskapene i bransjen i Norge
utviklet sine virksomheter.

Etableringen av en sterk nasjonal virksomhet og tette
relasjoner i det globale nettverket har vært helt avgjørende
for utviklingen av kunnskapshuset Deloitte på norsk grunn.
Samarbeidet på tvers av landegrensene har bidratt til kompetanse- og erfaringsutveksling på mange forskjellige nivåer
i organisasjonen, samt utviklingen av et bærekraftig tjenestespekter. Ikke minst har både inspirasjon og støtte fra de store
medlemsfirmaene i USA, Canada og England betydd mye for
det norske firmaet, både med hensyn til betjening av oppdrag,
og for utviklingen av virksomheten i mange dimensjoner.
I starten var det utvidede tjenestespekteret i stor grad basert
på rådgivning innen skatt, avgift og generell økonomi. Over
tid er dette tjenestespekteret utvidet til også å omfatte områder
som IT, andre juridiske tjenester, strategi, prosessforbedringer,
medarbeiderutvikling, finansielle rådgivningstjenester, risikoog foretaksstyring, andre attestasjonstjenester og, ikke minst,
tjenester som krever at man setter sammen team med forskjelligartet kompetanse og erfaring. Fra den spede begynnelsen tidlig på 1980-tallet med en håndfull medarbeidere, utgjør i dag
Deloittes rådgivningstjenester om lag 50 prosent av selskapets
totale virksomhet i Norge.
Denne utviklingen hadde ikke vært mulig uten grunnholdningen om å skape noe til det beste for organisasjonen,
oppdragsgiverne og det samfunnet Deloitte er en del av; den
har ligget fast helt fra starten i 1916. Et partnerskap der den
enkelte forstår verdien av å så før man høster, og med et mål
om å levere videre til neste generasjon en virksomhet i enda
bedre stand, har vært – og vil logisk nok være – helt avgjørende
for Deloittes utvikling og vekst.
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> Anaximander (610–546
f.Kr.) var den første som benyttet seg av begrepet arche,
hvori grekerne så alle ting
eller fenomeners opprinnelige
vesen.

ALLE TINGS OPPHAV
For å forstå et fenomen, som revisjon, må det undersøkes hvordan det har blitt til.
Tings opphav er viktig, for det sier noe om «tingens» iboende vesen. Utspringet til
et fenomen ligger for alltid innebygget i dets vesen.

ARCHE
Grekerne var opptatt av dette med urkilden. Allerede rundt
år 800 f.Kr., altså for ca. 2800 år siden, hadde de et ord som
dekket dette. Ordet var arche, ἀρχἡ, og betydde «begynnelse»,
«opprinnelse» eller «første årsak». Arche var ensbetydende
med alle tings opphav. Aristoteles aktualiserte betydningen
av begrepet ved å påpeke meningen av arche som et fenomens
eller en tings vesen som, skjønt ikke-beviselig og uhåndgripelig
i seg selv, danner eller utgjør tingens eller fenomenets mulige
forutsetninger.
Den greske erkjennelsesfilosofien presiserte behovet for å
artikulere realitet som et hele, og denne for dem universelle
impulsen var fundamental innen reflektert teoretisering. Det
synes som eksistens eller væren ble forestilt visualisert før det
ble tenkt abstrakt. I den klassiske greske filosofien var archeelementet det første prinsippet av tings eller fenomens eksistens.
Anaximander (610–546 f.Kr.) var den første som benyttet
arche for det som fra Aristoteles’ tid ble kjent som substratum,

eller i overført betydning som grunnlag eller basis. De greske
filosofene tilla arche guddommelige attributter. Det innebar substanser som omfattet og inneholdt alt. Med fokus på
arche søkte man alle ting eller fenomens første prinsipp, deres
iboende og grunnleggende opprinnelige vesen. I så henseende
innførte de begrepet apeiron (= gresk for «endeløs» eller
«uendelig»); begynnelsen var for dem uendelig, apoteosert.
En begynnelse er altså viktig. Vår begynnelse i denne boken
er ikke en søken etter de kløktige grekernes apeiron, så langt
tilbake strekker ikke revisjonens første spede begynnelse seg.
Vi skal vise at den har både en terminus post quem og en terminus ante quem, altså en erkjennbar oppståen eller opprinnelse
mellom en definert bakre og seneste sikre tidsmessige grense. I
dette tidsrommet, som vi selvfølgelig kommer tilbake til, finner
vi revisjonens arche, dens spede begynnelse. En begynnelse som
– la det være sagt allerede her – aldri har vært sporet tidligere.
Det er selvfølgelig en grense for hvor langt tilbake det er
mulig å spore revisjonens begynnelse. La meg i så henseende
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< Kjøpmann Odd Reitan
hevdet ved en anledning at
«jeg har en drøm om en gang
å slippe å ha ansatte som skal
kontrollere andre».

bringe frem et engelsk sitat som anskueliggjør nettopp det
utsagnet som «nylig» stod å lese i en britisk finansavis:
«So Albert Einstein was the class dunce after all, and there really
is something that is faster than light. Scientists at Cern, the European nuclear research center, have been firing neutrinos across
the Alps from France to Italy for three years. Now they tell us that
these electrically neutral sub-atomic particles have moved ’at a
velocity 20 parts per million above the speed of light’.
Here’s hoping that the boffins are right. Einstein argued, as
part of his theory of relativity that travelling at greater than
the speed of light would mean that time is going backwards. So
investors will be able to return to status quo ante: before Lehman Brothers. UBS will not have suffered that $2.3bn loss. The
eurozone will not even exist, and auditing was not yet invented.
And it will have turned out that God, all along, has been playing
dice with the universe.»
Tiden før revisjon var oppfunnet, som dette sitatet er inne
på, har selvfølgelig eksistert. Men for å finne den begynnelsen
skal vi dog langt tilbake i tid, til de eldste kilder som er mulig å
finne om dette, så jeg sier: Ad fontes –«Til kildene!»
HVA ER REVISJON?
«Jeg har en drøm om en gang å slippe å ha ansatte som skal
kontrollere andre,» fremholdt Odd Reitan i et intervju.
Det ligger mye implisitt i dette utsagnet. Tenk om verden
kunne vært slik at menneskene kunne slippe å kontrollere hverandre. Det ville vært en idealtilværelse, der alle kunne stole på
hverandre. Imidlertid er et slikt samfunn en utopi. Menneskedyret er av en slik natur at kontroll er en nødvendighet. Slik har
det vært til alle tider. Hverken arkeologisk, historisk eller sosialantropologisk kjenner man til samfunn uten en eller annen
form for kontrollfunksjon.
Revisjon er en av mange former for kontroll som menneskene
fra svært gammel tid av har sett på som en nødvendighet.
Når vi utover i denne boken fokuserer på revisjon per se, menes kontroll, ettersyn og vurdering av økonomisk informasjon.

Ordet «revisjon» slik vi bruker det på norsk er avledet av
det latinske revidere som betyr «å se igjen» eller «ettersyn/
gjensyn/se på nytt», altså at man tar et nytt blikk på noe som
allerede eksisterer. Betegnelsen «revisor», utøveren av yrket,
er sammensatt av «gjentagelsespartikkelen» re, og visor,
altså øyenvitne, iakttager. Dette går jo igjen i norsk, som for
eksempel «visuell». Det latinske verbet viso, betyr se, spesielt
i betydningen «se etter», «undersøke». Visio er latinsk for
«syn». Begrepets betydning i seg selv varsler om et element
av kontroll; man sjekker om noe er riktig i relasjon til visse
forhåndsdefinerte kriterier. Revisjon impliserer altså at man
setter søkelyset på eller gransker nøyere noe eksisterende for
å forvisse seg om at det er «korrekt» i henhold til et sett av
konvensjoner. Kontroll, slik vi forstår revisjon på norsk, er altså
definitivt en kontroll av det man ser med et granskende blikk.
Slik er det ikke i den engelskspråklige verden. Deres revisjonsbegrep innebærer opprinnelig ikke å se, men å høre. På
engelsk benytter man da heller ikke ordet revisjon (revision) i
vår betydning av begrepet, men audit. Som det norske ordet
revisjon er også audit avledet av latin, nemlig audire og auditus,
som betyr henholdsvis «å høre» og «høring». Auditio er
«det å høre på noe», «det en hører fortalt». Forklaringen på
dette er at i England var de første «revisorer», altså auditors,
de personer som lyttet til eller hørte på en muntlig redegjørelse
om økonomiske disposisjoner. I middelalderens England dukker ordet audio, auditor og auditus opp fra sent 1100 – tidlig
1200-tallet av. Ordet finner også innpass i middelalderens
Frankrike i termen auditour via det gammelfranske auditeur.
Og egentlig er det grunn til å tro at termen kom til England via
fransk med normannernes erobring av landet i 1066.
Men ordet audit, som er så vanlig rundt om i verden, er
etymologisk mer interessant enn bare den latinske avledningen.
Roten til det latinske ordet er nemlig det urgamle indoeuropeiske
aw, av aw-dh-, «å persipere». Det er også roten til det greske
aiein og sanskrit i ordet avis. Som man forstår er betydningen av
ordet revisjon på norsk og audit på engelsk svært gammel.
I mye av det som her er fremholdt ligger forklaringen på hva
vi forstår med revisjon. Begrepet har flere meninger. Foruten

ALLE TINGS OPPHAV

det rent økonomisk åpenbare, er ordet også vanlig innenfor
grafisk virksomhet. Der ble det benyttet av faktoren, avdelingslederen på et trykkeri, når han sjekket avtrykk av trykkformen
mot siste korrektur før trykkstart.
Ordet går igjen også i begrepet revisjonisme, som er en
retning innen arbeiderbevegelsen som ville «revidere» marxismen. Innenfor de kommunistiske bevegelser ble «revisjonist»
til dels benyttet som et skjellsord mot dem som ønsket å slippe
partidiktaturet og innføre mer demokratiske styreformer.
Men revisjon i vår betydning av ordet er også allsidig, i og
med at det består av mange ulike former for revisjon og følgelig
forskjellige typer revisorer. Det finnes de facto en rekke former
for revisjon. Den formen for revisjon vi vil befatte oss med i
denne boken er finansiell- eller regnskapsrevisjon. En annen
type revisjon er forvaltningsrevisjon. Vi har Riksrevisjonen, som
er Stortingets revisjons- og kontrollorgan, og annen offentlig revisjon, som for eksempel fylkes- og kommunerevisjon. Og bare
så det er sagt, er formålet med Riksrevisjonens virksomhet å
gjennomgå revisjon og kontroll for å bidra til at statens midler
og verdier blir brukt og forvaltet på en økonomisk forsvarlig
måte, og i samsvar med Stortingets vedtak og forutsetninger.
Riksrevisjonens oppgaver følger av Grunnloven og Lov og
instruks for Riksrevisjonen. Noe som har blitt mer vanlig i den
senere tid er miljørevisjon. Det vil si en gransking og rapportering av en virksomhet eller et foretaks indre og ytre miljø. Disse
sistnevnte revisjonsformene vil ikke bli direkte berørt i vår
sammenheng.
I tillegg snakker vi om ekstern- versus internrevisjon.
Eksternrevisjon defineres som en prosess der en fra foretaket
utenforstående person, som samtidig er optimalt uavhengig av
foretaket, gransker regnskapsinformasjonen som er fremstilt
av foretaket eller virksomheten, for på det grunnlaget å avgi
en bekreftelse overfor brukerne av informasjonen om dens
korrekthet.
Internrevisjon vil si at revisjonen foretas av en ansatt i bedriften. Det vil si at vedkommende ikke er uavhengig i ordets
rette forstand i og med at han eller hun er «instruert» av
virksomhetens ledelse, og rapporterer til et eller annet nivå
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< Sinnbildet på den knusktørre, blodfattige og kjedelige
revisoren. Slik har folks «bilde»,
stereotypen, vært av denne
yrkesgruppen.

i ledelsen av virksomheten. Internrevisors rolle er fastsatt
av ledelsen. På en måte har internrevisjon mye til felles med
offentlig revisjon, og det gjelder både organisasjonsmessig og
arbeidsmessig.
Uten å gå nærmere inn på revisjonens vesen eller anatomi,
dreier revisjonen seg i vår sammenheng primært om regnskapsrevisjon der man i hvert fall i moderne tid, har som formål å
gjøre revisor i stand til å uttale seg om hvorvidt årsregnskapet
gir et rettvisende bilde i samsvar med det regelverket for finansiell rapportering som er anvendt. Revisor skal i så henseende
bidra til å skape trygghet om at den økonomiske stillingen som
fremgår av årsregnskapet er riktig eller korrekt. Skal revisjonen
ha verdi for interessegruppen(e), må revisjonsberetningen bidra
til å gi tillit til virksomhetens regnskap.
REVISOREN
«Det er sandelig mange underlige yrker», var kommentaren
en dansk forretningsmann hadde til en revisjonsrapport han
hadde mottatt; året var 1900.

«Du kan komme ned nå,
revisoren har gått.»

Ja, slik kan det også sies.
La oss i det følgende ta et skråblikk på revisoren fra en litt
humoristisk synsvinkel. La meg derfor aller først komme med
en klassisk revisorvits:
«Vet du hva en revisor kaller et dusjkabinett?»
«?»
«Jo, et regnskap.»
Bildet av revisoren blant folk flest er så til de grader nedstøvet at det er helt utrolig. Revisorer blir populært sett på
som blodfattige, introverte, innovasjonsløse og fantasiløse
personer uten den minste sans for humor. Eller som en britisk
revisor selv formulerte det: «Det er dritkjedelig, men lærer deg
disiplin.»
Det er egentlig litt merkelige greier, akkurat det der; jeg får
det ikke helt til å stemme. Jeg har to svært gode venner som
begge er statsautoriserte revisorer, og om sant skal sies kjenner
jeg ikke til mer livlige, utadvendte og morsomme karer enn
disse med en mildt sagt enorm sans for humor og, ikke minst,
bøttevis av selvironi på vegne av eget yrke.
En kjent norsk samfunnsrefser kom for noen år siden med
følgende retoriske spørsmål: «Kom dystopien inn i verden
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Revisoren har opp gjennom
«Selvfølgelig er det ikke noe

tiden ofte vært en person man

der, jeg er jo revisor.»

«fryktet».

med revisorene? Det er grunn til å spørre, for det kan faktisk
ofte virke slik når man ser rundt seg.» Dystopi brukes som
en antitese til utopi, og er dermed en forestilling om eller en
beskrivelse av en uønsket samfunnsmodell.
Knapt noen har beskrevet arketypen på en revisor bedre
enn den amerikanske filosofen og forfatteren Elbert Hubbard
(1866–1915): «Den typiske revisor er en middelaldrende
mann, lett rynket, intelligent, kald, passiv, uforpliktende med
øyne som en kald fisk. Høflig ved kontakt, men på samme
tid uten reaksjoner, rolig og så forbannet fattet som bare en
betongkladd eller gipsavstøpning kan være. En menneskelig
forstening med granitthjerte, og uten sjarm, medlidenhet,
følelser eller sans for humor. Heldigvis formerer de seg ikke,
og samtlige ender i helvete.»
Dette er i grunnen noe av det samme som den kjente britiske
forfatteren Arthur Hailey formulerte: «Who says auditors are
human?» Og som K. Wade har fulgt opp: «You don’t have to
be mad, a sadist and a masochist to be an auditor, but it helps.»
Den amerikanske professoren William F. Messier har preget
revisjonsfaget internasjonalt, og det var således ikke uten grunn
at han høsten 2011 ble utnevnt til æresdoktor ved Norges

Handelshøyskole. Han har selvfølgelig fått med seg hvordan
arketypen på en revisor blir fremstilt: «Jeg blir så lei meg når
jeg ser hvordan revisorer fremstilles på film,» fremholder han
og fortsetter: «Sosialt tilbakestående og bebrillede individer,
lenket til et skrivebord overlesset med gamle papirer og nedgravd i tykke bøker. Det er da ingen i vår bransje som er sånn?»
avslutter han retorisk.
Jeg kjente godt motstandsmannen, tungtvannssabotøren
og Linge-mannen Knut Haugland. Han var en kald og uredd
mann som også var deltager på Kont-Tiki-ferden. Som direktør
for Kon-Tiki-Museet var han en jeg samarbeidet med i mange
år, og jeg tenkte ofte, ja svært ofte, på at det inntrykket Haugland gav utad var grått og kjedelig, ja en nesten pregløs, forsiktig mann, og jeg forestilte meg ham – og her kommer cluet
– som prototypen på en revisor! Så feil kan man altså ta.
Jeg nevner dette fordi en annen genuin krigshelt fra motstandskampen mot nazistene, Gunnar «Kjakan» Sønsteby,
også fremstod som en typisk revisor. Og det paradoksale oppi
det hele var at han selv har påpekt at han kunne endt som revisor. Ikke bare det, han jobbet endog i Christian Sommerschilds
revisjonsforretning i Oslo da krigen brøt ut. Firmaet var et av
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< Forsiden av Gogols
«Revisoren».
<< Nicolaj Gogol (1809–1852)
forfattet et glitrende humoristisk skuespill knyttet til
respekten for revisoren.

de store på den tiden og ble senere en del av KPMG.
«For meg var det et glimrende sted å jobbe,» hevdet Sønsteby ved en anledning. «Vi hadde kunder mange steder rundt
om i Norge, og jeg kunne reise rundt og få de nødvendige
kontakter. Det ble veldig verdifullt senere. […] Mange i firmaet
ble engstelige for min virksomhet. De så med den største glede
på at jeg sluttet,» fremholdt Sønsteby. På det tidspunktet hadde han vært revisorassistent ved Rjukan Salpeterfabrikker og
drevet utstrakt motstandsarbeid. Og en journalist skrev ved et
høve om Sønsteby at «Han kunne endt som revisor […] og at
han var godt i gang med en løpebane mot en anonym tilværelse
som revisor», så kom altså ikke her og si at revisorer ikke er
innovative, handlingens menn. Det var sannelig ikke mye sedat
og nedstøvet over typer som Haugland og Sønsteby.
Eller ta Ryanairs fartsfylte leder, Michael O’Leary, en
virvelvind av en mann. Omstridt, ja vel, men ingen skal ta fra
mannen at han er ekstremt innovativ og utadvendt. O’Leary
er vel det minst nedstøvete man kan tenke seg. Mannen har
utdannelse som revisor: «Jeg fikk meg en grad innen revisjon,
men den gikk vel hovedsakelig ut på å drikke øl, spille rugby og
jakte jenter. Skulle jeg tatt utdannelsen igjen, ville jeg fortsatt
blitt revisor.»
Revisoren blir ikke sjelden uglesett av omgivelsene. En amerikansk internrevisor skrev like etter krigen (1946) en artikkel
i «The Accounting Review» med tittelen «The Human Side
of Auditing»: «As an internal auditor I used to be regularly
confronted with the greeting: ’Here comes the infernal auditor.’ Smile as I might, and recognize that the greeting was only
a joke, I could never dislodge the epithet.»
Kjenner du, kjære leser, til Gogols Revisoren? Hvis ikke har
du noe til gode. Nicolaj Gogols (1809–1852) skuespill Revisoren regnes for å være et av den russiske diktningens fremste
bidrag til verdensdramatikken.
Stykkets handling utløses idet borgermesteren i en liten provinsby får nyss om at en statlig revisor fra St. Petersburg er på
vei til byen. Revisoren skal komme inkognito. Dette skaper en
sterk nervøsitet og klaprende redsel for at regjeringens sendemann skal oppdage den vesle byen slik den virkelig er, nemlig

tyrannisk og gjennomsyret av snusk, korrupsjon, bestikkelser,
nepotisme og grådighet. Alle småbyens øvrighetspersoner har
sine svin på skogen; de har vært mer opptatt av å berike seg
selv enn av det allmenne vel. Den fremste i så måte er borgermesteren selv. Med revisorens snarlige ankomst gjelder det å
pynte på fasaden. Man setter i gang, alt fra at sykehusdirektøren må sørge for at pasientene får rent tøy og politimesteren
må få utplassert de minst drikkfeldige konstablene i gatene,
til at gåseoppdretten som vaktmesteren har hatt i forstuen til
rettslokalet, må fjernes og de innsatte i byens fengsler må få
sine matrasjoner. Gatene må feies i byen skal skinne. Det blir
frenetisk handling, og så langt, så godt.
Så får byens dignitærer plutselig høre at revisoren allerede
har ankommet. Da oppstår det allmenn panikk.
Handlingen flyttes nå til småbyens vertshus, der en fremmed
og hans tjener diskuterer hvordan de skal klare å skaffe seg litt
mat. Saken her er at den fremmede ikke er revisoren, men den
fattige, ubetydelige statstjenestemannen Ivan Khlestakov med
sin tjener som er på gjennomreise. Khlestakov er en døgenikt
som lever på sin fars penger, som han spiller bort så fort han
har fått seg noen slanter. Så ankommer småbyens honoratiores
i samlet flokk med borgermesteren i spissen for å presentere seg
og innby mannen de tror er revisoren, til å være provinsbyens
offisielle gjest. Etter en viss forvirring skjønner Khlestakov etter
hvert situasjonen, og glir inn i rollen som en høyt estimert og
fryktet statstjenestemann. Etter et bedre måltid blir han invitert til å kontrollere de offentlige institusjonene.
Før kontrollen skal settes ut i livet blir den strenge og
kritiske «revisoren» invitert til å være gjest i borgermesterens
hus. Der gjør borgermesterinnen og datteren begge sine hoser
grønne hos «revisoren», som dikter opp de villeste løgnhistorier om sin betydning. Han sprer mildt sagt ærefrykt i borgermesterens hjem, før han geleides til sengs.
Nå er gode råd dyre; alle i byen med velbegrunnet frykt for
hva morgendagens revisjon vil avdekke, klekker ut en felles plan
for hvordan de skal ri av den fryktede katastrofen, for hvordan
de skal klare å berge skinnet uten å bli avslørt. Hvorfor ikke
forsøke å bestikke «revisoren»? Hvis de kunne få ham til å ta
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imot penger, ville de ha ham på sin side. Og den bakfulle fattiglemmen og døgenikten Khlestakov tar selvfølgelig gjerne imot
en god slant rubler. Pengegavene blir såpass formidable
at Khlestakovs mer jordnære tjener anbefaler sin herre å ta
pengene og stikke fra byen. Det rekvireres skysshester, men
før de to skal dra, vil Khlestakov skrive et brev til en venn i
St. Petersburg og fortelle om de spesielle tildragelsene han
har opplevd i småbyen. Og ikke bare det; før han reiser, klarer
han også å fri til borgermesterens datter.
Frieriet får borgermesteren og fruen i lykkerus. Tenk at deres
datter skal gifte seg med en person så høyt på strå i statsapparatet. De skal få en svigersønn som er en av landets høyeste
rangspersoner. I sitt stille sinn ser borgermesteren og fruen for
seg at de skal flytte til hovedstaden, og der vil borgermesteren
kunne regne med å bli utnevnt til general og pryde seg med
blått ordensbånd. Slike fremtidsutsikter gjør ikke borgermesteren bedre å ha med å gjøre; de som før hadde hatt klagemål på
ham, må nå krype og smiske for den opphøyde fyren mer enn
noen gang.
Men så, postmesteren som den korrupte slasken han er,
har for vane å åpne alle brev som kan være av interesse, og
Khlestakovs brev lider selvfølgelig samme skjebne. Postmesteren refererer innholdet i brevet, og de involverte skjønner at de
er riktig ille ute. De har ikke rukket å komme seg over sjokket
før en gendarm kommer inn med en kunngjøring om at en av
tsarens embetsmenn, den virkelige revisoren, har ankommet og
har anmodet byens dignitærer om et møte. Katastrofen er nær!
Siste scene i Gogols skuespill skal spilles som et stumt tablå,
der personene fryses i ulike stillinger av totalt sjokk og vantro.
I lang tid står den forstenede gruppen før teppet faller.
Revisoren var nyskapende både i russisk og europeisk
dramatikk da det ble satt opp i 1836. I stykket finnes ikke én
positiv person; alle er enten lurendreiere eller bedragere. Med
sviende vittig og grotesk komikk avdekker Gogol menneskelig
dårskap, narraktige karakteregenskaper og dobbeltmoral. Som
komedie er den hudflettende morsom; som teater en skikkelig
buskis med et vell av festlige opptrinn og slående replikker. Det
underliggende motivet er imidlertid alvorlig nok. Revisoren må

sees på som en infam offensiv mot et hierarkisk byråkrati hvor
upålitelige, egennyttige og umoralske maktmennesker misbruker sin posisjon. Med sitt angrep på maktmisbruk og korrupt
byråkrati og slående karakterer er Gogols skuespill like aktuelt i
dag som da det ble satt opp første gang. Som satiriker står ikke
Gogol tilbake for verken Molière eller vår egen Holberg.
REVISJONSPLIKTEN SOM SMULDRET OPP
I 1910 fikk man i Norge lovbestemt revisjon for alle aksjeselskaper. Loven inneholdt imidlertid ingen krav som sådan
til revisjonen. Det kom først i 1918. Da oppnevnte Handelsdepartementet en såkalt revisorlovskomité. Oppgaven var å
vurdere revisors kvalifikasjoner, revisjonsplikt og bestemmelser
i forhold til utførelsen av revisjonen. Foranledningen var en uttalelse fra Justisdepartementet om at det burde innføres en ordning som kunne sikre at det dreide seg om «samvittighetsfulle
og fullt sakkyndige personer» som skulle revidere aksjeselskaper. Komiteen avgav sin innstilling i 1924, og den foranlediget
at man i Norge fikk en lov om statsautoriserte revisorer. Loven
ble vedtatt 22. september 1929. Alle de som oppfylte kriteriene
i loven, fikk offentlig autorisasjon.
I 1931 kom det nye lover: Den 24. januar kom loven som
gjaldt utførelsen av revisjon i aksjeselskaper, og den 6. september fikk man «regler om de statsautoriserte revisorers
plikter under utførelse av revisjonsvirksomhet», som gjaldt
for revisjon etter loven av 1929. Dette innebar at fra 1931 var
det revisjonsplikt for alle aksjeselskaper, banker, forsikringsselskaper og boligsparelag i Norge. I 1957 ble det vedtatt en ny
aksjelov i landet, og i den ble det fastslått revisjonsplikt for alle
aksjeselskaper, foruten at den inneholdt en rekke detaljregler
om revisors plikter.
Den 1. mai 2011 forsvant den gamle loven om tvungen
revisjon for alle aksjeselskaper. Med virkning fra den datoen ble
det innført regler om at små foretak kan fritas fra obligatorisk
revisjon.
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Drømmer? Ja vel, men «lenket til» revisjonsoppgaver.
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DELOITTE – BEGYNNELSEN

«Audit is as old as the hills. It is the sibling of distrust and temptations», stod det å lese i en engelskspråklig «revisjonsmanual»
fra forrige århundreskiftet. Fristelser og dårlig moral er en uheldig
kombinasjon. I denne symbiosen finner vi revisorenes alltid iboende og tilstedeværende mistro. Dermed er det hevdet med fynd:
«In God we trust. Everyone else we audit.»

< Korrupsjon har gamle aner.
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< DNA. Er personer som står
bak underslag, bedrageri,
korrupsjon etc. «født sånn»
eller «blitt sånn»?

Å LEVE AV TILLIT
En rekke økonomiske skandaler den siste tiden gir god grunn
til å ta det sistnevnte utsagnet inn over seg. Revisjon dreier seg
om etikk, moral og tillit – revisorer lever av tillit. Har man et
yrke som fordrer så stor grad av integritet som revisjon kan
man ikke unngå – det er en renspikket umulighet – å komme
borti etiske og moralske spørsmål. Ikke uten grunn har da også
Den norske Revisorforening fått laget «Den norske Revisorforenings regler om etikk». Den er tenkt å gi en generell veiledning for etterlevelse av alle grunnleggende etiske prinsipper,
så som objektivitet, uavhengighet, integritet, konfidensialitet,
høy faglig kompetanse, profesjonell adferd og tilbørlig aktsomhet. De nye reglene, fra 2009, er ment å gi en utfyllende
veiledning ved fortolkning av revisorlovgivningen.
Det som jeg finner litt påfallende ved gjennomlesning av
det nevnte regelverket, er at begrepene «etikk» og «moral»
ikke er redegjort for, og ikke engang er med under Definisjoner
bakerst i kompendiet, selv om nettopp disse begrepene gjennomsyrer hele regelverket. Etikk og moral ligger jo fundamentalt i bunn for enhver form for revisjon. Ikke uten grunn har
derfor Bror Petter Gulden, statsautorisert revisor, forfattet en
bok med tittelen Etikk, moral og revisjon.
Etikk og moral er tilnærmet enegget tvilling med økonomisk
håndtering. I denne bokens historiske perspektiv er etikk og
moral svært ofte nært knyttet opp mot økonomi, slik har det vært
fra tidenes morgen. Den form for kontroll som revisjon innebærer, både i dag og retrospektivt, er så definitivt en virksomhet
som hører hjemme i den økonomiske sfæren, det være seg både
finansiell-/regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon.
«Leilighet gir tyv», heter det. Rektoren ved Insead i Paris,

Dipak C. Jain, hevder at korrupsjon ligger latent i menneskets
natur. Det høres ikke betryggende ut; det dreier seg altså, satt
på spissen, om mennesket fra naturens side er født godt eller
ondt. Vi skal ikke gå inn i den debatten her; vi skal kun konstatere at det potensielt ligger en jukser i oss alle. Mye tyder på at
juks og korrupsjon har best vilkår i oppgangstider.
Juks i ordets allmenne og dypeste mening er et fascinerende
tema: Hva får en regnskapsfører til å pynte på regnskapene?
Hva får en betrodd medarbeider til å underslå? Eller noe helt
annet: Hva får en topp eksponert idrettsutøver til å dope seg?
Og hva får en revisor til å bli et råttent eple?
Det er egentlig et vell av slike spørsmål. Svaret er ikke alltid
like lett å finne. Én mulighet er at det dreier seg om en egen
type mennesker som moralsk sett er skrudd sammen noe
annerledes enn oss andre. Kanskje er karakteren og viljestyrken
deres svekket i forhold til andre folks normer.
Mange vil hevde at juksere er moralske unntaksmennesker
og avvikere. Det stemmer dessverre ikke. Forskning viser at
det bor en juksemaker i oss alle. Det er visstnok de færreste
mennesker som har en så sterk moral at de aldri ville finne på
å jukse og bedra, og følgelig gi etter for umoralske handlinger.
Når fristelsen blir for stor, er det tilsynelatende helt tilfeldig
hvem som ender med å falle ned på et galt valg. Moral-psykologien viser oss at egentlig hvem som helst kan havne i situasjoner der man gir etter for sterke impulser til å jukse. Disse
personene er altså ikke moralske avvikere, men helt vanlige
mennesker med ganske alminnelige moralske og etiske styrker
og svakheter.
Det å antyde at kriminalitet – og da i vår sammenheng
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< Redelighet og ærlighet kan
for mange være en vanskelig
balansegang.
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v Moral dreier seg om å bli
dratt mellom etisk riktig og
galt.

tilnærmet synonymt med økonomiske misligheter – kan ha
et snev av biologiske forklaringer, har i lang tid vært politisk
ukorrekt. På høyresiden mente man at dette kunne unnskylde
kriminelle, og frata dem personlig ansvar. Mens venstresiden
ser på biologi som en trussel mot deres utopi om det perfekte
samfunn.
En av de første forskerne som antydet at det var årsakssammenhenger her, nederlenderen Wouter Buikhuisen, ble mobbet
vekk fra sin stilling ved det prestisjefylte Leiden-universitetet,
og til og med angrepet fra talerstolen i parlamentet. I Norge vet
vi at den evolusjonært orienterte kriminologen Vibeke Ottesen
har slitt med å få lov til å forske.
I dag er imidlertid Buikhuisen tatt inn i varmen. Hans ideer
er i ferd med å bli anerkjent i kriminologien, som nå gjennomgår en revolusjon: Mange undersøkelser viser nemlig at man
kan ikke se bort fra biologien. Det er ikke slik at biologien
alene bestemmer om man for eksempel blir økonomisk kriminell regnskapsmanipulator eller korrupt revisor. Det er i samspillet mellom biologi og miljø at den kriminelle blir skapt – eller ikke. Altså, spørsmålet om kriminelle er født sånn eller blitt
sånn er ikke et enten eller; aller nyeste forskning viser at det er
samspillet mellom biologi og miljø som er avgjørende.

Likevel, skepsisen finner vi der ute fortsatt. Mange tror at
biologi kun dreier seg om gener, og at en biologisk forståelse
må innebære er deterministisk perspektiv. Imidlertid er gener
kun biter i et stort og komplekst puslespill. Det finnes andre,
ofte viktigere biologiske faktorer, som forstyrrelser under
svangerskapet, blant annet fra alkohol og nikotin, og fødselen.
Men de biologiske faktorene determinerer sjelden – det er
kombinasjonen av uheldige biologiske og sosiale faktorer som
skaper kriminelle.
I det aller siste har også andre undersøkelser vist at nettopp
kombinasjonen av biologiske forhold og vanskelige forhold i
oppveksten gir stor risiko for antisosial adferd og kriminalitet,
og da ikke bare voldelig, men også økonomisk.
FOLK SOM JUKSER
I voksen alder har de fleste av oss utviklet en karakter med
holdninger som forteller oss hva som er rett og galt. Det er
disse holdningene som settes på prøve når vi havner i situasjoner der vi fristes til å gjøre noe galt. Mennesker som moralsk er
hel ved, som det heter, klarer å motstå slike umoralske fristelser. Jukserne klarer det ikke; de mangler tilstrekkelig etisk og
moralsk ballast til å stå imot.
Folk som jukser regelmessig, går normalt gjennom en
tretrinns prosess: Først inntrer moralsk dissonans, det vil si et
alternativ som harmonerer dårlig med egne moralske oppfatninger. Dernest skjer en såkalt moralsk nøytralisering, som
innebærer at man tenker at det egentlig er i orden å gjøre det,
altså jukset, fordi «alle andre ville gjort det samme». Man
overbeviser seg selv at ingen vil bli skadelidende osv. Nøytraliseringen er den moralske terskelen man skritter over for å
utføre den umoralske og etisk slette handlingen for første gang.
Det man er i ferd med å gjøre, er egentlig ikke så forferdelig
galt. Tredje stadiet innebærer en såkalt normalisering av tvilsom adferd. Nå er det moralske hinderet er passert og nye
normer etablert – så, just do it.
Som et apropos til dette, en rekke eksperimenter viser at
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> Immanuel Kant (1724–1804)
hevdet at evnen til å vite hva
som er rett og galt, er noe
mennesket bærer i seg i kraft
av sin fornuft.

kreative personer er mer tilbøyelig til å jukse og bedra. De
kreative har en større evne til å legitimere sine handlinger, og
dette kan igjen føre til uetisk oppførsel. Vi hører jo ofte om
kreativ bokføring i forbindelse med svindel og underslag, så de
nevnte eksperimentene er vel egentlig ikke overraskende som
sådan.
Man kan ikke komme bort fra at etikk og moralpsykologi er
en underliggende viktig faktor i revisjon og for revisorer. Ergo
er vi tilbake til det vi innledet med; hva er egentlig etikk og
moral?
Er det å kjøre over fartsgrensen et tegn på dårlig moral? Alle
har vi jo gjort det. Er epleslang tyveri og indikasjon på dårlig
moral? Og hva med å ta imot en gave fra en utbygger hvis
man sitter i en sentral posisjon i teknisk etat i en kommune?
Kommer det an på gavens størrelse, pris, eller skal en slik gave
konsekvent ikke aksepteres? En helt minimal prismanipulasjon, la oss si på bensinprisene, slik at bensinen blir litt dyrere
for oss forbrukere – tyder en slik dubiøs operasjon på manglende etisk sans? Det å være utro mot sin ektefelle – er det tegn på
dårlig moral?
De aller fleste vil selvfølgelig svare ja til dette, men det er
ikke alltid like lett å vurdere etikk og moral. Begge begrepene
er litt ulne. Og – i økonomisk sammenheng, som vi er opptatt
av i denne boken – er moral noe som egentlig lønner seg? Kan
det lønne seg for meg å være litt umoralsk, å pakke inn etikken
lite grann? Økonomi, etikk og moral har stor betydning for en
selv – og andre.
HVA ER RETT OG GALT I MORALSK FORSTAND?
Begge begrepene, etikk og moral, stammer fra den klassiske
verden. «Moral» er avledet av det greske mos, som betyr
«skikk», «sed». «Etikk» kommer fra det greske ethos, som
betyr «sedvane», «karakter», «personlighet». Begrepene
dreier seg altså om det vi på godt norsk kaller skikk og bruk.
Mange bruker begrepene om hverandre. Og som påpekt har
de da også i prinsippet tilnærmet samme meningsopprinnel-

se. Ikke desto mindre er det definisjonsmessig vanlig å skille
mellom de to begrepene ved å si at moral er de meninger om
det gode og det riktige, det aksepterte og det uakseptable som
man legger til grunn når man vil styre sin egen og bedømme
andres livsførsel. Etikken, derimot, er den mer eller mindre
systematiske refleksjonen om egen og andres moral. I så henseende er etikk på en måte moralens teori. Eller for å si det mer
folkelig: Moral dreier seg om de leveregler vi har fått med som
ballast hjemmefra, og den er definitivt ikke nødvendigvis god,
mens etikk er en mer dyperegående refleksjon over moralske
spørsmål.
Moral er ikke det samme som moralisering. Det siste dreier
seg først og fremst om å rette en kritisk eller fordømmende
pekefinger mot andre mennesker. Det mennesket som har en
moralsk bevissthet, retter i første rekke søkelyset mot seg selv
og sine egne handlinger.
I et slikt lys er moral en bevisst omtanke for hvordan våre
beslutninger og handlinger berører andre mennesker og hvordan vi bør handle, slik at vi tar hensyn til deres interesser så vel
som til våre egne. Moral dreier seg ikke så mye om hvordan vi
faktisk har handlet, som om hvordan vi bør gjøre det.
Et stort problem knyttet til moral er at det ikke finnes en
moral som er felles for alle mennesker. Hva som er moralsk rett,
varierer fra person til person og fra samfunn til samfunn. Dette
dreier seg om moralsk relativisme; det finnes ikke absolutte,
uforanderlige moralske verdier, men disse er relative og varierer
med omstendighetene. Et grunnleggende standpunkt i den
moralske relativismen er at det som er rett i relasjon til et sett
moralsk rammeverk, kan være totalt uholdbart sett i lys av
et annet moralsk rammeverk – og dessuten at ingen av disse
nødvendigvis er objektivt rette eller normgivende i forhold til
det andre eller helt andre moralske rammeverk.
Det finnes kort sagt ingen absolutte standarder for hva som
kan regnes som moralsk eller umoralsk, som gode eller dårlige
handlinger, og følgelig har man heller ikke mulighet til å vurdere eller bedømme en handling uavhengig av den individuelle
eller samfunnskulturelle konteksten.
Konsekvensen av dette blir at man ikke kan benytte seg av
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«Penger under bordet» – det dreier seg selvfølgelig om etikk.
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normerte standarder for å vurdere andres handlinger. I henhold
til tanken om moralsk relativisme kan man ikke hevde at det
ene er mer rett enn det andre; ergo finnes det ikke én sann
moral. Det finnes ikke noen måleinstrumenter eller -enheter
som gir oss et objektivt, entydig svar på hva som er rett og galt
i moralsk forstand.
Slik moralsk relativisme er ikke et nytt fenomen; vi finner
det allerede blant de greske filosofene fra det 5. århundre f.Kr.
av. For eksempel fremsatte Protagoras (481–411 f.Kr.) følgende påstand: homo mensura, «mennesket er alle tings mål».
Man tolker dette som at enkeltmenneskets subjektive opplevelse er den målestokk alt må vurderes, måles og dømmes etter.
Dette er i tråd med hva den tyske moralfilosofen Immanuel
Kant (1724–1804) hevdet: at evnen til å vite hva som er rett og
galt, er noe alle mennesker har i seg i kraft av sin fornuft. Kants
moralfilosofi omtales som pliktetikk fordi han kommer frem
til at moral dreier seg om et spørsmål om plikt. «Handle bare
etter den maksime som du samtidig kan ville skal være allmenn
lov.» Det betyr at man bare skal handle på en slik måte at man
også kan ønske at alle andre skal handle slik.
Utgangpunktet for Kant var at han mente at mennesket i
moralsk forstand er fritt. Og den som er fri er i stand til å gi seg
selv lover, og følge dem. Det frie mennesket er altså det som
følger den loven det har gitt seg selv – i kraft av sin fornuft. Det
er denne fornuftsloven som kalles moralloven. Den er uttrykt
som et imperativ, et «Du skal!» Imperativet er kategorisk,
det vil si uten unntak. Derfor snakker vi om «det kategoriske
imperativ» hos Kant. Det at mennesket er et fornuftsvesen
betyr for Kant at det har evne til teoretisk kunnskap og innsikt,
men også at det har evne til å erkjenne moralske sannheter.
Dessuten er mennesket sammensatt med en fri vilje, noe som
for Kant innebærer at vi kan holdes ansvarlige for de valgene
vi gjør. Imidlertid er vi forpliktet til deterministisk å gjøre det
som fornuften vår forteller oss er riktig. Denne plikten til å
gjøre det rette har etter Kant hatt sterk innflytelse på politisk,
juridisk og etisk tenkning over store deler av verden. Blant
annet har Kants moralfilosofi vært et viktig utgangspunkt for
ideen om universelle menneskerettigheter.

Friedrich Nietzsche (1844–1900) mente på sin side, i sin
kritikk av Kant, at Kant ikke har rett til å si at moralloven skal
gjelde for alle vesen. Å hevde at ens moral skal gjelde for alle,
er et forsøk på å manipulere andre ved å si at de skal følge sine
egne verdier. Man munner ut i følgende: Hvordan kan vi vite
hva som er det rette å gjøre? Det gjelder å ha det rette sinnelaget, å handle ut fra det rette motivet.
For å handle på moralsk riktig og god måte, kan allment
følgende fremgangsmåte være en vei å gå:
1. Først må man identifisere hvilke alternativer man har å velge
mellom.
2. Så må man identifisere hvem som bli berørt av disse alternativene.
3. Man bør så prøve å se seg selv i de berørte parters sted:
Hvordan ville man selv like å bli berørt av alternativ A eller
alternativ B hvis man var en av de berørte partene?
4. Og man ender med å velge det alternativ som berørte parter
kan godta.
Spørsmål og problemer av moralsk art dukker som vi vet opp
i alle deler av livet vårt. Det vi gjør, det vi til syvende og sist
ender med av valg, berører oss selv så vel som andre mennesker.
Moral berører oss som enkeltmennesker og som samfunnsindivider, det berører oss i forhold til våre medmennesker – og det
angår hele samfunnet. Og så kan man spørre: Hva nå om alle
gjorde det samme? Hva om alle løy? Om alle brøt sine løfter og
avtaler? Hva om alle stjal når de fikk en mulighet til det? Eller
hva om alle som hadde mulighet fant det for godt å jukse med
regnskapene? Og hva om alle klarte å snyte på skatten slik at
staten fikk inn for lite penger?
Vi innser umiddelbart at et slikt samfunn ikke ville vært
optimalt å leve i. Hva kunne vi stole på, og hvem? Folk ville
mistet tilliten til hverandre, og mye av det menneskelige samkvem som bygger på at vi stoler på hverandre, ville gått tapt.
Ved å opptre redelig og såkalt moralsk vil vi ha et samfunn der
det er godt å leve. Moralfilosofiske problemer grenser opp til
etikken, og det er den vi skal gripe fatt i i det følgende.
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ETIKK – ET SPØRSMÅL OM SAMVITTIGHET
Etikk er en gren av filosofien som setter søkelyset på hva som
er rett og galt, godt og ondt. Etikk er det som setter normer og
prinsipper for riktig handling. Å handle etisk vil si å gjøre det
som er «rett og riktig». Det dreier seg med andre ord ikke om
et spørsmål om å ha eller få rett, men å være innstilt på å gjøre
det riktige. Men etikk er også et spørsmål om samvittighet, og
dermed et tema det kan være vanskelig å snakke om fordi det
dreier seg om ens egen fortolkning. Etisk holdning er ikke noe
entydig, men det er likevel noe alle voksne, ansvarlige mennesker stilles overfor.
Man kan skille mellom normativ (foreskrivende) og deskriptiv (beskrivende) etikk. Mens normativ etikk oppstiller
normer og vurderinger som bør gjelde for moralsk riktig og
god adferd, er deskriptiv etikk beskrivelser av hva som er gjeldende syn på rett og galt. Den sistnevnte avholder seg fra å si
noe om hva som er moralsk verdifullt eller hva som bør gjøres,
den innskrenker seg til å karakterisere morallivet og moralens
ytringsformer.
Svært ofte er det overlapping mellom etiske prinsipper og
rettsregler. For eksempel er svindel, korrupsjon, regnskapsmanipulering og underslag eksempler på handlinger som både
er etisk uakseptable og brudd på lovverket. Men det er heller
ikke uvanlig at brudd på etiske normer ikke havner i rettsvesenet, men bare fører til sosiale reaksjoner. Etiske rettsregler er
avhengige av at de er sanksjonert gjennom vedtatte, legitime
prosesser, som for eksempel politiske. Spørsmålet om hvilke
handlinger som er akseptable, vil ofte dreie seg om både etikk
og jurisprudens, ettersom det er en permanent diskusjon innenfor et samfunn om hva som skal eller bør lovreguleres og hva
som kan overlates til den enkeltes moral. Grunntanken her er
at en person normalt ikke vil gjøre noe som vedkommende selv
opplever som uetisk.
Mange hevder, ikke minst antropologer, at enhver handling
som er i overensstemmelse med det beslutningstageren selv
oppfatter som riktig, er etisk, vel å merke hvis vedkommende er
en rasjonell person. Det innebærer i så fall at en handling bare

kan anses som uetisk dersom den er i strid med den rasjonelle
beslutningstagerens egen oppfatning av hva som er riktig. Det
er nemlig lett for oss å hevde at noen handler uetisk når det er
i strid med noe vi selv mener er etisk riktig. Da legger vi vårt
eget etikksyn til grunn og bedømmer andre etter det, men det
er selvfølgelig langt fra sikkert at nettopp vårt syn på etisk galt
og riktig bør være normgivende for andre. Da gjør vi oss skyldig
i en moralsk handling; vi blir en moralist. Utover eller bortsett
fra samfunnets vedtatte lover og regler, dets jurisprudens, er det
ikke mulig å si at ett etikksyn er bedre eller riktigere enn andre.
Etikk er i bunn og grunn et spørsmål om samvittighet, et
spørsmål om å gjøre «det riktige», om medmenneskelig handling eller mangel på det. Eller sagt på en annen måte: Etikk er å
være mot andre slik du ønsker andre skal være mot deg. Etikk
er med andre ord ikke et spørsmål om å ha eller få rett, men å
være innstilt på å gjøre det riktige. Begrepet rommer også et
spørsmål om samvittighet. Men alle gode intensjoner til tross,
så blir vi daglig minnet om at det de fleste først og fremst er
interessert i er å berike seg i størst mulig grad. Stilt overfor dette
kommer etisk holdning ofte til kort.
Etikk og moral til tross, moralpsykologien forteller oss at
det bor en jukser i oss alle. Dette er i tråd med evolusjonsbiologen Richard Dawkins’ teorem, nemlig at vi mennesker er født
egoister. Juks, egenvinning, egoisme og selviskhet passer ikke
akkurat inn med det vi utad setter så høyt, altså etikk og moral.
Stort sett forholder det seg slik i alle kulturer og samfunn at
vi verdsetter uselviskhet og avsverger egoisme, egenvinning og
juks. Alle disse begrepene er selve definisjonen på noe negativt.
Dette er menneskets natur. Men hvordan kan det da likevel ha
seg at så ufattelig mange blant oss bryter med de gode egenskapene og normene og opptrer i tråd med de nevnte dårlige og
negative?
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«Revisor forstår meg ikke!»
>> Side 48–49. Hvis det er slik
det ser ut på et regnskapseller revisjonskontor er det
lett å forstå at det kan oppstå
«regnskapsrot».
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< »Revisor forstår meg ikke!»
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PLATONS DILEMMA
Sed quis custodiet ipsos custodes? – «Hvem skal
vokte vokterne?» – er en latinsk frase hentet ut
fra den romerske satirikeren Juvenalis’ (55/60
–127 e.Kr.) Satirer. Juvenalis er kjent for sine
mange fyndord, hvorav dette er ett av dem.
Setningen er, for øvrig feilaktig, tillagt Platon
(427–347 f.Kr.) i hans Staten. Det er dog ingen
frase i Staten som er synonym til Juvenalis’
formulering. Ikke desto mindre går problemet
som rommes i det latinske fyndordet tilbake
til Platon. Ja, det er rent ut sagt Platons store
dilemma i Staten som Juvenalis så elegant
formulerte.

< Den store, greske filosofen
Platon (427–347 f.Kr.) var inne
på dilemmaet om hvem som
skal kontrollere kontrollørene.
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HVEM SKAL VOKTE VOKTERNE?
I den store tenkerens skrift er Sokrates, hovedfiguren i Platons
sokratiske dialoger, den som beskriver idealstaten. I idealstaten
skal filosofene, «vokterne», styre eneveldig over massene – til
alles beste. Men det er i denne forbindelse dilemmaet oppstår:
Hvem skal passe på at de ikke svikter sin oppgave? Skal man ha
voktere som vokter vokterne – og videre bakover i en uendelig
rekke?
Platons idealstat, slik den presenteres i hans berømte verk,
har tre samfunnsklasser: vokterne, hjelperne og arbeiderne – og
da i denne betydningsrekkefølgen. Øverst står altså en klasse av
profesjonelle ledere som kalles voktere, som altså er filosofene,
som med sin evne til å tenke og resonnere med sin fornuft og
visdom er de beste til å lede folket. Under vokterne står så en
klasse med hjelpere. De skal sette vokternes bestemmelse ut i
livet, og beskytte staten mot ytre og indre fiender. Nederst på
rangstigen står de næringsdrivende, bønder, håndverkere og
handelsmenn.
Platons samfunnsskjema har mye til felles med hans syn på
sjelen, som er sammensatt av tre deler: fornuft, vilje og begjær.
Slik Platon ser det, er begjæret den mest problematiske delen
av sjelen. Platon mener det er arbeiderne som ligner mest på
begjæret. De er opptatt av alt det negative som begjær-begrepet
rommer. Derfor er det viktig at denne samfunnsklassen holdes
i sjakk, og få den til å vise måtehold. Det vil si at den må rette
seg etter vokternes og kontrollørenes, bestemmelser, fordi de
næringsdrivende ikke må bli for opptatt av egne, egosentriske
interesser. Egoisme og grådighet er en trussel mot staten, mot
hele samfunnet, noe Platons elev, den store tenkeren Aristoteles
(384–322 f.Kr.), for øvrig fulgte opp med å hevde at den som
bruker politikken til å fremme privatinteressen er pervertert.
På denne måten trekker Platon parallellen mellom sjelen på

den ene siden og staten på den andre. Dermed vil de samme
tiltakene som skaper en god sjel, skape et godt samfunn hvis vi
benytter dem i statens tjeneste. De samme dydene som kjennetegner et menneske med god sjel– det vil si filosofene, alias
vokterne, kontrollørene – må derfor innføres i staten: visdom
for vokterne, mot for hjelperne og måtehold for de næringsdrivende. Resultatet blir en stat og et samfunn i balanse, et samfunn der de ulike samfunnsaktørene trekker sammen.
Vokterne, kontrollørene, må ha en grunnleggende basis,
nedfelt i fagene økonomi (matematikk) og filosofi. Kontrollørene må ha inngående kunnskap i disse fagene fordi det gir
visdom, som igjen gir innsikt i dyder som blant annet måtehold, godhet og rettferdighet. Dermed unngår voktere og kontrollører å bli fristet til å jukse og bedra, til å la seg korrumpere,
på fellesskapets bekostning.
Dog, Platon innså at hans idealstat var en utopi. Og ett
problem, ett gedigent dilemma, var altså hvem som skulle vokte
vokterne?
Denne problemstillingen, eller for å relatere det til vår sammenheng, hvem det er som skal kontrollere kontrollørene, er
ikke uten videre enkel å løse. Matematisk går Platon gjennom
dette og forsøker å strukturere en løsning. Verbalt kan man
imidlertid koke det ned til tre sentrale sentenser:
1) Unngå asymmetrisk informasjon. Skjulte opplysninger og
nepotisme skaper ukultur.
2) Skap høy etisk standard hos kontrollørene ved at de i «en
sirkel» gjensidig påvirker hverandre positivt.
3) Viktigst i et sunt demokrati er at utro voktere og kontrollører ved neste valg kan elimineres.
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Når dukker revisjon opp for første gang? Hvor finner vi revisjonens begynnelse?
Hvem stod bak oppfinnelsen av revisjon? Hvordan artet denne oppfinnelsen seg?
Hvorfor dukket revisjon opp på den historiske scene?
Og i forlengelsen av disse problemstillingene: Hvordan utviklet revisjonskonseptet seg over tid? Var det fullt utviklet fra begynnelsen av, eller har det endret
seg over tid? Det vil være interessant å vurdere om revisjon ble funnet opp én
gang ett sted, for så å spre seg fra dette punktet, eller om den er oppfunnet flere
steder uavhengig av hverandre? Revisjon som sådan opp gjennom tidene må
også, for å forstå den fullt ut, sees i relasjon til det samfunnet den til enhver tid
fungerte i.
< Fortiden må ikke fremmedgjøres. Mennesker som levde
før oss var ikke så forskjellige
fra oss som man kanskje skulle
tro. Selv en neandertaler, som
er «avbildet» her, ville ikke skilt
seg så voldsomt ut fra oss hvis
han ble vasket, kjemmet og
fikk på seg moderne klær.

Som forsker har mangelen på kunnskap om og innsikt i dette svært viktige
aspektet ved den økonomiske historien trigget meg enormt. Det har vært en
formidabel oppgave å gi seg i kast med, men ikke desto mindre er det nettopp
hele dette problemkomplekset som ligger til grunn for denne boken, og som altså
søker svar på de innledende problemstillinger.
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HISTORIENS RELEVANS
En bransje er per se dens historie. Den, altså bransjen, vil nemlig
alltid være summen av alle dens virksomheter, oppgaver og
handlinger. En bransjes utøvere er hva deres forgjengere har
gjort den til. Dagens utøvere står på deres skuldre. Forgjengernes fremskritt eller regresjon representerer den basis og plattform bransjen utøver sin virksomhet på i dag. Derfor har en
bransjes historie alltid en present relevans. Revisjonsbransjen er
intet unntak, for også den har en historie.
Som jeg vil vise, har revisjonsvirksomhet svært gamle og
dype røtter.
Det er beklageligvis slik at forestillingene vi har om selv vår
nærmeste fortid er svært vage. Dessverre er det slik at nedtoningen av fortiden til fordel for nåtiden møtes med stor likegyldighet. Det er endog mulig å treffe på presumptivt oppegående
professorer som kan fortelle deg hvor irrelevant det er å vite hva
Descartes sa om måten vi tenker, ettersom det som er interessant nå er hva de kognitive vitenskaper er i ferd med å finne ut
om dette. Ja, utrolig nok finnes det filosofiprofessorer som hevder dette. Disse menneskene glemmer at de kognitive vitenskaper har kommet dit de nå er spesielt takket være en diskurs som
begynte med filosofene på 1600-tallet. Vi har åpenbart mistet
troen på å bruke fortidens erfaringer for å forstå nåtiden bedre.
Det er ingen tvil om at hvis Hitler inngående hadde studert
Napoleons felttog i Russland, ville han ikke gått i den fellen
han gikk i. Og hvis president George Bush, eller hans rådgivere
og generaler, hadde studert Alexanders den stores felttog i Baktria (nordre Afghanistan) og de britiske krigene i Afghanistan
på 1800-tallet, ville han og hans rådgivere organisert felttoget i
landet annerledes.
Historie er, i likhet med sosialøkonomi, religionsvitenskap
eller statsvitenskap, ingen vitenskap i den forstand at man kan
bekrefte eller avkrefte teser og læresetninger. Ingen historiker
er derfor i nærheten av å forklare hvordan hele samfunnet eller
verden henger sammen. Akkurat som hvalen, som er et pattedyr,
forsøker å oppføre seg som en fisk, er historie som fag en religion
som opptrer som vitenskap. Historiske tankekonstruksjoner kan

imidlertid være til nytte eller mangel på nytte ved at de i større
eller mindre grad hjelper oss til å forstå virkeligheten, realitetene
bak et fenomen, som i vårt tilfelle er revisjon.
Historiske kilder må fortolkes fordi faget hører hjemme
innen humaniora; slike fag kalles også for fortolkningsvitenskaper. Det vil si at tolkningen er en uomtvistelig del av
forskningen. Hermeneutikk representerer en kunnskapsteori
for forholdet mellom historiker og studieobjekt. Ifølge elementær hermeneutikk bærer enhver tekst – som utgjør en stor
del av denne bokens kildemateriale – visse historisk betingede
forutsetninger for mening. En tekst må tolkes på bakgrunn
av egen horisont, det vil si ut fra begrepenes eller materialets
betydning i samtiden og den livsverden av meningsrelasjoner
den faller inn under. Den partikulære mening konstitueres slik
i relasjon til sin horisont. Samtidig utvides historiebegrepet til å
innlemme leseren.
Ifølge dette er historien som berettes, alltid et resultat av en
tolkningsprosess, der fortolkeren fort kan havne i den fallgropen som gjør at han møter studieobjektet med sine egne
fordommer, med sine samtidsbriller. På den måten kan man
fort «øve vold» på historien. Man må etter beste evne unngå å
formulere historiske «sannheter» basert på tolkninger på bakgrunn av nåtidens premisser. Slik vil historien alltid skapes og
utspille seg i rommet mellom to sett av kunnskapsbetingelser.
Meninger skapes i krysningen mellom fortid og nåtid, i relasjon
til en narrativ helhet som alltid vil være av provisorisk, foranderlig karakter.
Uten tvil finnes det ugjendrivelige historiske sannheter,
visse urokkelige fakta. Men når det dreier seg om årsaker eller
motiver, ja da er man på usikker og gyngende grunn. Og når
det gjelder hva som er «viktig», kommer man ikke utenom
det subjektive skjønn. Ikke desto mindre forsøker man, som
forsker, etter beste evne å forstå og forklare så objektivt som
kildene tillater.
Alle vitenskaper har sine sett av sannheter, hvorav noen kan
forandre seg over tid. Matematikk og teologi er muligens to
unntak, om enn hver på sin måte. I matematikken bevises nye
resultater med utgangspunkt i grunnleggende aksiomer. Teolo-
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gien holder seg også med sannheter, ja endog evige sannheter.
Logiske gudsbevis var i middelalderen en viktig syssel som har
fortsatt inn i vår tid, mens sannhetene i dag mer springer ut av
genuin tro.
Revisjon hører vel mer hjemme i økonomifaget enn i teologien – selv om mange revisorer går til verks med hellig overbevisning! Økonomifaget kan langt på vei formuleres i matematikkens språk, og økonomiske modeller testes gjerne empirisk før de
vinner tilslutning som sanne. Problemer oppstår når teorier som
virker åpenbare, altså fremstår som «sanne», ikke finner støtte
i empiri, eller enda verre, når motstridende teorier finner støtte
samtidig. Økonomene opererer altså i grenselandet mellom
troen og matematikkens stringente bevisførsel. Heri befinner
også revisorene seg og, ikke minst, den som skal forske på revisjonshistorien. Fremstillingen i denne boken er følgelig tuftet på
en balansegang mellom eksakt empiri og usikre eller bristende
humaniorabaserte data og fortolkningen av dem.
Formålet med å skrive historie er blant annet å sikre den
kollektive hukommelsen, det være seg i bedrifter, i institusjoner,
i bransjer og i samfunnet som helhet. Ting endrer seg, og i vår
tid går endringsprosessene raskere enn noen gang tidligere.
Den kollektive hukommelsen blir fort for kort, både på det
åndelige og materielle planet, og man kan lett miste innsikten i
grunnleggende sammenhenger. Da har den historiske innsikten
en særlig verdi.
Ta nå revisjonsbransjen. Den er selvfølgelig skapt, formet og
båret oppe av tidligere generasjoners revisorer. Et fag og dets
innhold bygget sten på sten. Dagens revisorer har sin bransjehistorie å takke for sin virksomhet i dag. De bærer identiteten
til sine forgjengere med seg hver dag når de går på jobb.
Den svenske historikeren Peter Englund har treffende sagt, i
en noe fri norsk oversettelse, at det å lære av historien er som å
skue noe man ikke fikk se, og å oppleve det man ikke fikk være
med på. I historien finner vi premissene for nåtiden og fremtiden. Eller som den danske humoristen Storm P. formulerte
det i en medfølgende illustrasjon: «Man har ment, at oldtiden
ikke vedkommer os, men havde vi ikke haft den, havde vi heller
ikke haft nutiden!»

> Hvorfor forske på revisjonsvesenets opprinnelse
og utvikling? Storm P. gir
en viss, om enn noe munter,
forklaring.

Ingen har tolket fremtiden så feil som nettopp økonomer.
Vi har nylig vært igjennom en finanskrise som utløste en
bankkrise, og er i skrivende stund inne i en statsgjeldkrise i
eurosonen, kriser som definitivt er sammenvevde. En vanlig
definisjon på en krise er når uventede hendelser ikke lenger kan
bli taklet med forutsigbare løsninger. Og hadde nå økonomenes løsninger vært forutsigbare, men det er de jo aldri! De har
aldri, merkelig nok, klart å lære av historien.
Ta nå 1930-årenes krise og relater det til følgende betimelige
spørsmål: Hva har vi lært fra 1930 og frem til i dag? Situasjonen i dag har mye til felles med den sentralbanksjef Nicolai
Rygg beskrev i sin årstale i 1933: «Tallene for verdensproduksjonen er i sannhet nedslående. En nylig foretatt beregning
over arbeidsledige viser det forferdelige tallet av 30 millioner.»
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Man må lære av historien.

HENSIKT

Vi kjenner i dag igjen situasjonen nøyaktig 80 år senere. Det
rådende paradigmet på både det økonomiske-, politiskeog vitenskapelige planet frem til den store depresjonen på
1930-tallet var grovt sagt at myndighetenes rolle var begrenset
til å holde orden i eget hus, og sørge for stabile og forutsigbare
rammebetingelser. Priser tilpasset seg markedet, og det vanlige
synet var at markedene ville ordne opp selv.
Det holdt ikke stikk. Etter depresjonen grodde det frem en
ny sannhet med ikke minst John Maynard Keynes og nordmannen Ragnar Frisch i spissen. En sannhet som innebar at priser
og lønninger ikke tilpasser seg så lett, og at man ikke kan regne
med at markedene nærmest automatisk sørger for full sysselsetting. Mantraet ble da at Staten med stor S burde spille en mer
aktiv rolle i den økonomiske politikken. Keynes og kompanis
reguleringer og planer var comme il faut og dominerende sannheter i mange tiår.
Men heller ikke denne «sannheten» varte evig. I Norge
vokste underskuddene dramatisk utover på 1970-tallet da
regjeringen tok i bruk motkonjunkturpolitikk for å bygge bro
over den internasjonale lavkonjunkturen. Problemet var at
broen ble bygd ut i intet. Inflasjonen skjøt fart, og statens økonomiske bæreevne vaklet. Detaljstyringen av økonomien hadde
blitt dratt for langt. Pris- og lønnsreguleringen mot slutten av
1970-årene var det siste kataleptiske trekket – men forgjeves.
Norge var på randen av å bli satt under administrasjon av IMF
(Det internasjonale pengefondet).
De gamle doktrinene falt sammen; det var ikke mulig å styre
mot en permanent høykonjunktur. Nye styringsideer tok form
fordi de gamle tilsynelatende ikke fungerte. Den nye «sannheten» var nå tuftet på at den økonomiske politikken måtte
virke gjennom riktige intensiver i markedene, og politikken
måtte være opprettholdbar og forutsigbar. Den politiske detaljstyringen rykket tilbake til start.
Vi vet hva som skjedde gjennom 1990-årene og inn på
2000-tallet; det var høy økonomisk vekst mens både inflasjonen og ledigheten var lav over store deler av verden. Dessuten
var konjunktursvingningene små. De nye «sannhetene» virket
tilsynelatende godt. Men det er alltid en slange i paradiset; i ly

av den gode utviklingen fikk ubalanser anledning til å bygge
seg opp både nasjonalt og internasjonalt.
Ergo, den historiske lærdommen i dette tilfellet var: Sannheter man antok kom inn under evighetsperspektivet, viste
seg å være tidsbestemte. Man finner nye sannheter og kvitter
seg med de gamle. Etter at det gikk galt på 1970-tallet var det
mange som mente at Keynes og hans likesinnede tok feil, og
ordet «keynesiansk» ble nærmest synonymt med eksessivt
bruk av offentlige midler. Dog, en slik slutning er definitivt for
vidtrekkende. Det har nemlig vist seg at keynesiansk politikk
i nedgangstider ofte er riktig, men den samme politikken forutsetter sparing i oppgangstider. Det hadde mange glemt eller
fortrengt.
Eller skal vi kanskje si: Dette historiske faktum hadde man
ikke trukket lærdom av.
Å se tilbake betyr ikke å kopiere eller å avstå fra egne ideer,
men å hente impulser og – ikke minst – lære av fortidens feil
og mangler. Det blir som å kjøre bil. Vi må primært ha blikket
festet fremover, men vi må av og til også kaste noen blikk i
speilet – skue bakover for å se hva som skjer der. Den som ikke
bruker sladrespeilet er en dårlig sjåfør.
HISTORIELØSE – ELLER IKKE?
Historiens fremste budskap til oss er altså at vi kan lære av den
– hvis vi vil.
Vil vi? Jeg er sannelig ikke sikker. La oss se på det offentlige.
Der har historien tilsynelatende minimal nytte, altså helt i tråd
med vår siterte embetsmann. Og hva med boligbobler? Tar
vi lærdom av at bobler ikke bare har en tendens til å sprekke,
men alltid gjør det. Det er boblers natur. Høster vi lærdom av
det? Alle boligbobler opp gjennom historien, og ikke minst
den siste i vårt eget land, tilsier at svaret er et kategorisk nei.
Merkelige greier, det der!
Vi er enormt mye rikere enn våre forfedre. Det er ikke
engang nødvendig å gå mange årene tilbake før postulatet blir
bekreftet. Når jeg ser på samtiden fra mitt ståsted og utkikks-
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punkt som forhistoriker, født i 1944, er kontrasten til etterkrigstiden gigantisk. Går vi lenger tilbake, til middelalderen,
blir forskjellen i rikdom astronomisk. Da måtte ni av ti mennesker arbeide på heltid for at alle ti skulle få nok mat. I den
vestlige verden i dag produserer tre personer mat nok til 100.
Det innebærer at i middelalderen og tidligere kunne bare én av
ti gjøre noe annet enn å produsere mat. I dag, derimot, kan 97
av 100 tilfredsstille andre behov. Med andre ord skulle det tilsi
at vi er tilsvarende mer frie fra materielle bekymringer.
Men ... mon det!
Vi oppfører oss nemlig som om vi i økende tempo blir fattigere og fattigere, fordi vi får stadig mindre frihet til å tenke
på annet enn penger. Vi ser det overalt rundt oss. Det paradoksale i dette er at vi stadig blir rikere og rikere både personlig, i
næringslivet og i det offentlige, mens det samfunnsmessig gis et

Historieløshet er en fare og en trussel i ethvert samfunn.

inntrykk av at det går stikk motsatt vei. I middelalderen ble det
reist praktbygg for ikke-økonomiske formål: Akershus festning, Hamar domkirke, Stavanger domkirke, Håkonshallen,
Nidarosdomen. De hadde religiøse og politiske funksjoner. Det
ble lagt stor vekt på det estetiske. Kvaliteten i plan og utførelse
er åpenbar den dag i dag.
Nå er det ikke lenge siden vi diskuterte om vi hadde «råd»
til en ny opera i Oslo, mens Egypt, som ikke akkurat står øverst
på nasjonenes velstandsliste, bygget et gedigent norsktegnet
bibliotek – ja faktisk: et bibliotek!
Norske monumentalanlegg av i dag er glass- og betongpalasser for banker og forsikringsselskaper, foruten oljeplattformer,
hoteller, flyplasser, tunneler, broer og veier. Kontrasten til
«fattigtidens» monumentalanlegg viser seg også på et annet
plan: Estetikken og kvaliteten er tilsynelatende borte. Vi tar
oss åpenbart mindre råd til estetiske hensyn – og det kvalitetsmessige aspektet er et helt annet. Radisson Blu hotell i Oslo vil
neppe ruve i 800 år slik Nidarosdomen har gjort.
Det er ufattelig hva samfunnet hadde økonomisk evne
til – eller tok seg råd til – i såkalt kummerlige tider. I de harde
30-årene og den fattige etterkrigstiden hadde Oslo råd til å bygge Frognerbadet, Frognerparken, Jordal amfi, og kommunen
kjøpte og bygget ut Ekebergsletten. I skrivende stund, i 2015,
i et land som flyter av melk og honning, har vi ikke engang råd
til å vedlikeholde Frognerparken. Det kan da virkelig ikke stå
på samfunnets lommebok?
Samfunnets «fattigdom» er altså litt av et paradoks når
vi bokstavelig talt velter oss i mammon. Vi har åpenbart ikke
lært noe av historien, som er mitt anliggende med de anførte
aspektene, verken fra nær eller fjernere fortid.
Det er viktig for aktører og strateger i nærings- og samfunnslivet å erkjenne nytten av å kunne historien. Det er få nasjonale
strateger i Norge i dag av typen Sverige hadde i Marcus Wallenberg. Han var opptatt av tradisjoner og de lange linjer, akkurat
som vår egen finansstrateg Fred. Olsens vektlegging av de lange
og regelmessige fluktuasjoner i økonomien. Wallenberg hadde
liten sans for børskonfirmanter. Penger skulle satses i produksjon, ikke spekulasjon. Avkastningen skulle gå til forskning.
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Han hadde bare forakt til overs for respektløse og uproduktive
børsparvenyer og papirflyttere, for ikke å snakke om privat
overforbruk. «Att vara, men inte synas» var familien Wallenbergs valgspråk. Et motto som kanskje burde være til ettertanke
for mange nyrike nordmenn i dag.
Historieløshet er en fare og en trussel i ethvert samfunn.
Det er nemlig noe mer enn simpel uvitenhet. De historieløse
mangler ansvarsfølelse, de er uten ankerfeste og forpliktelser,
noe som igjen skaper asosialitet. Og det er farlig for et demokratisk samfunn.
Den demokratiske «retten til en fortid» blir fort til
«plikten til en fortid», og kan få både politiske og moralske
implikasjoner. Ikke minst vil historieløsheten skape problemer
for fremtiden hvis de som skal skape denne ikke har nødvendig
historisk ballast.
Er vi så historieløse som eksemplene ovenfor skulle tilsi?
Ikke hvis vi skal ta et par sentrale norske personer til etterretning.
Tidligere har nemlig vår forhenværende statsminister Jens
Stoltenberg tenkt retrospektivt i et forsøk på å trekke lærdom
av historien. Han henviser til Spania på 1500-tallet som et slags
skremmebilde på hva som kan skje her i landet hvis vi ikke har
is i maven og tenker fornuftig. Det var på den tiden røvede gullog sølvskatter fra Latin-Amerika flommet inn over det spanske
riket. Spanjolene brukte sitt gull og sølv og sine kolonirikdommer til å velte seg i luksus, kjøpe seg titler, til ekstravagant bygging, til forbruk og primitiv hamstring av penger. Dessuten: I
kraft av sin nyvunne rikdom lente spanjolene seg mer tilbake og
ble mer introverte. De vendte blikket innover, ble på en måte
seg selv nok i sin overfylte pengebinge, etter som rikdommene
fra Latin-Amerika strømmet inn.
Formuen ble ikke brukt til å øke nasjonens produktivitet.
Høyere priser og nedbygging av den private produksjonssektoren var resultatet. Myndighetene neglisjerte utdanning og
kunnskapsutvikling, støttet gårsdagens næringer istedenfor
nye, utformet et skattesystem som favoriserte passive fremfor aktive eiere, og gav stor politisk makt til grupper som var
beskyttet fra internasjonal konkurranse.

Spania så ikke betydningen av å investere i produksjonsapparatet. Landet, som drev storproduksjon av silke- og ullprodukter, ble avindustrialisert. Alt dette ble begynnelsen på
en lang nedgangstid, fremholdt vår statsminister i sin nyttårstale ved inngangen til år 2001.
Først i den senere tid har Spania begynt å komme seg etter
fadesen på 1500-tallet – vel, inntil den offentlige gjeldskrisen
slo inn over landet i 2011.
Her skal vi ikke ta stilling til korrektheten i den historiske
parallellen. Den kan det sikkert være mange meninger om,
men eksemplet viser viljen til og relevansen og viktigheten av
å trekke lærdom av historien.
Vi er inne i en tid med et uavlatelig økende tempo. Det har
blitt slik at raske endringer og raskest mulig modernisering blir
oppfattet som de høyeste goder. Den høye endringshastigheten
fører til at stadig mer av vår oppmerksomhet og våre krefter går
med til å venne oss til det nye.
Dette fører til at de færreste lenger tror det er mulig å lære
noe av fortiden, for den blir raskt så fjern, så irrelevant liksom.
Strømmen av det nye påskynder foreldelse og øker omfanget av
våre skraphauger; erfaring blir avleggs og vi har på en måte ikke
noe å lære av de eldre.
Denne holdningen er gal, veldig gal.
Nettopp noe av det viktigste vi kan lære av fortiden, og som
har relevans for nåtiden og fremtiden, er hvordan endringer
opptrer og hva endringer kan føre til. Altså det å se årsakssammenhenger og ikke begå samme blundere om igjen.
Ut fra hva vi har fremholdt ovenfor må konklusjonen være
at det å skue tilbake i tid innebærer å skaffe seg perspektiver på
dagens handlinger og fremtidens. Det er helt i tråd med hva
den store franske statsråden og kulturfilosofen André Malraux
hevdet: «Den som vil lese i fremtiden bør bla i det forgangne».
I dette utsagnet finner vi historiens relevans. Skjønt, om vi
til syvende og sist lærer av historien er jeg sterkt tvilende til –
og jeg vil legge til: Det er derfor den gjentar seg! Det er noe av
det som er galt med historien.
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DELOITTE – BEGYNNELSEN

SELVFØLGELIGHETER
Vi mennesker har en uforbederlig tendens til å ta alt for gitt – vel, bortsett fra sol i fellesferien og at norske
skatter og avgifter vil bli redusert fra i morgen av. Slik er det bare. Vi tenker sjelden over selvfølgelighetene.
Slike ting bare er. For det moderne mennesket i den vestlige verden er det umulig å tenke seg en verden uten
alle selvfølgelighetene: at vi får vann når vi skrur på springen, tar sko på føttene, kjører bil til jobben, at vi har
TV, datamaskin og oppvaskmaskin, spiser middag med kniv og gaﬀel, betaler en gjenstand eller tjeneste med
kredittkort eller penger. Listen kan gjøres uendelig.
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<< Side 60–62. Kan man ha
finansiell revisjon uten regnekunst? Bildet viser en kinesisk
revisor i arbeid med abakus.

TING VI TAR FOR GITT
Både i hverdagslivet og i jobbsammenheng er vi omgitt av
truismer og selvfølgeligheter. Ta nå revisjonsbransjen. Daglig
benytter ansatte seg her av saker og ting, gjenstander, materialer, hjelpemidler, innretninger, systemer og metoder de aldri
tenker noe dypere over enn som – du gjettet riktig! – selvfølgeligheter. Men det har de så visst ikke alltid vært. Revisjon i
dagens form er ikke bare vanskelig, men direkte umulig å tenke
seg uten en del grunnleggende basiselementer på plass.
Er det overhodet mulig i dag å forestille seg en finansiell revisjon uten noen form for tall og regnekunst? Og hvordan kunne
en slik revisjon funnet sted uten en basis i bokføring og regnskap?
Hvem kan i dag tenke seg en revisjonsbransje uten sikring i et
normerende juridisk lovverk? Kan man tenke seg et slikt normgivende lovverk uten skrift? Eller hvem kan forestille seg store
og kompliserte finansrevisjoner uten tilstedeværelse av en felles
verdimåler som penger? Hva ville revisorene av i dag gjort uten
regnemaskinen eller kalkulatoren? Og sist, men ikke minst: Er det
overhodet mulig å ha et slikt kontrollverktøy uten en innovasjon,
uten en opprinnelig oppfinnsom og innovativ ånd? Revisjon er jo
tross alt et resultat av en original og genial oppfinnelse.
Alt dette tas som en selvfølge i dag, men fjern disse faktorene
og alle de andre selvfølgelighetene for så likevel å tenke finansiell
revisjon. Da er det sannelig ikke mye man sitter tilbake med av
nødvendige hjelpemidler for å kunne bedrive en trygg, seriøs,
ansvarlig revisjonsvirksomhet. Det er kort sagt rett og slett ikke
mulig. Ikke desto mindre er det ingen som ofrer disse selvfølgelighetene en tanke. De er faktisk like selvfølgelige som at vi mennesker går på to og ikke på fire. Men slik er det med selvfølgeligheter;
de har en tendens til å overses og ignoreres. De bare er, slik de
liksom alltid har vært. Saken er bare den at de har ikke alltid vært.
De er skapt av mennesker til forskjellige tider, til å bli de fundamentale «midlene» bransjen i dag ikke kan klare seg uten.
Det er nettopp disse eksemplene på selvfølgeligheter
bransjen ikke kan klare seg uten som vi skal se litt nærmere på.
Når, hvor og hvordan oppstod de forskjellige innretningene,
metodene og systemene?

TALL OG REGNEKUNSTEN
I dag er en verden utenkelig uten tall. Bare tenk tanken? Den
er i realiteten umulig. Det er bare å innrømme; tallene styrer
livet vårt. Piet Hein har formulert tallenes essens på en eklatant
måte:
Det er noget fint
og forstandigt ved tal.
De véd hvad de vil
og de gør, hvad de skal.
Tall og skrivekunsten hører i historisk perspektiv uløselig
sammen. Skrivekunsten kom egentlig til for bokføringens skyld
– og bokføring er jo halvveis regnekunst. For å kunne regne,
trenger man tall. Det hele begynte altså med tallene og det å
kunne telle.
Jeg kjenner en som kan de første 125 desimalene i pi utenat
– og de siste 25 tallene lærte han etter å ha sett dem én gang:
141592653589793238462643383279502884197169399375
105820974944592307816406286208998628034825342117
06798214808651328230664709384. Selv husker jeg bare de
fire første,1415, for det forbinder jeg med året 1415 da slaget

SELVFØLGELIGHETER

< Er en 20 000 år gammel
knokkelformet sten funnet i
Kongo en slags «stenalderkalkulator»? Det er vanskelig
å tolke gjenstanden som noe
annet.
> Hominider som ikke hadde
språk kunne definitivt heller
ikke regne.

ved Azincourt stod mellom engelskmennene og franskmennene under Hundreårskrigen. Det å huske alle de 125 første desimalene i pi har ingen praktisk betydning; man trenger til nød
bare de 16 første. Tall-lek, sier du? Ja vel, men det gjør ikke tall
mindre betydningsfulle av den grunn. Uten tall, regnekunst og
matematikk ville vi ikke hatt noen moderne verden.
Husker du fortellingen om geitekillingen som skulle lære å
telle? Det måtte den for å kunne klare seg på egne ben ute i den
store verden, akkurat som oss mennesker. Det å kunne telle og
– i forlengelsen av det – mestre tall og kunne regne, er noe av
det mest sentrale et menneske må tilegne seg. Vi ville aldri klart
å eksistere og overleve på egen hånd i et moderne samfunn uten
å kunne telle og regne. Jeg vil ikke engang tenke på hva revisoryrket ville vært uten tall. Begge disse kunnskapene er i dag en
selvfølge, men slik har det ikke alltid vært.
Menneskets regnehistorie begynte for lenge siden, lenge før
vi har noen mulighet til å anta når og hvor det skjedde. På den
tid hominidene knapt hadde et språk, kunne de definitivt heller
ikke regne. De eldste mennesker kunne sannsynligvis forestille
seg én enhet, et par enheter og kanskje tre og fire og deretter
ikke fem, men mange enheter. I likhet med visse høyerestående

dyr kan et voksent menneske som savner all tidligere erfaring
ikke umiddelbart fatte andre tall enn dem fra én til fire. Både
psykologer og antropologer har gjort seg den erfaringen. Etter
fire må mennesket regne eller – hvis det ikke har fått noen undervisning i det – lære seg å regne. Slik var sannsynligvis oppfatningen av mengder, antall og tallbegrensning i menneskehetens
tidligste historie.
Men selv helt inn i vår egen moderne tid fantes det urbefolkninger som fremdeles stod på dette nullnivået i sin kjennskap
til de abstrakte tallene. Det gjaldt for eksempel buskmennene
og zuluene i Sør-Afrika, pygmeene i Sentral-Afrika, indianerne
på Ildlandet, arandaene i Australia og botokuderne i Brasil. I
botokudu-språket, for eksempel, fantes bare to «regneord» i
egentlig forstand. Med utgangspunkt i disse to ordene uttrykte
botokuduene tallene tre og fire ved å si «ett og to» og «to og
to». For disse menneskene var det like vanskelig å gjøre seg en
tydelig forestilling om et høyere tall enn fire som det fremdeles
er for oss – vel, for meg, i hvert fall – å forestille oss slike mengder som billioner, billiarder, trillioner og kvadrillioner. En av
botokuduene nøyde seg derfor med henblikk på enheter høyere
enn fire å peke på håret sitt, som for å si: «Uregnelig som hår-
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stråene på mitt hode.» På samme måte hadde arandaene i
Australia det. Etter fire rådet vagheten, da anvendte de ord som
kan oversettes med «mange» eller «flere». Slik var trolig også
de første menneskenes tallforståelse.
Grensene for den umiddelbare oppfattelsen av antall er i
og for seg ikke noe bedre hos moderne mennesker enn det var
for botokuduene, arandaene eller det forhistoriske mennesket.
Det hele dreier seg om evolusjon, kunnskapsmessig utvikling
og læring, og ikke det at vi nødvendigvis er noe mer intelligente. Dessuten er det å tenke abstrakt langt viktigere i en såkalt
sivilisasjon enn i en type lavteknologisk fangstkultur som var
rådende i den eldste stenalder.
Som barn lærte vi å telle ved hjelp av fingrene. Det er sikkert
en uhyre gammel læreform, kanskje den aller eldste. Det er neppe for dristig å påstå at hendene og de ti fingrene var våre første
regnemaskiner. Når stenalderjegerne kom tilbake til leiren for
å fortelle at de hadde felt fem villsvin, kan jeg tenke meg at de
holdt fem fingre i været. De neste tallene var streker, merker
eller hakk risset inn i en eller annen gjenstand. Slike tall eller
regskapsstaver har blitt funnet. Ved Lake Edouard i Kongo
er det funnet en 20 000 år gammel knokkelformet sten med
innrissede streker. Det er vanskelig å tolke den som noe annet
enn en stenalderkalkulator.
Lignende regnestaver med innrissede hakk er funnet i Europa, ikke av sten, men av knokler. De er snaue 16 000 år gamle,
og stammer fra istidsfolkene som befolket kontinentet på den
tiden. Noen graverte øreknokler fra La Placard i Charente i det
vestlige Frankrike har både korte og lange skråstilte streker hvis
tallmessige symbolikk er åpenbar. Man regner med at fingrene
dannet utgangspunktet for å samle strekene i grupper på fem
eller ti.
Selv om forskjellige kulturer senere i historien har brukt
forskjellige tegn for små tall, er det likevel lett å se hvor fast
tallbegrepet har vært knyttet til antall fingre. Mayaene i Mexico
tegnet en rett strek for hele den ene hånden, som altså betydde fem, mens to streker for begge hendene betegnet ti, og tre
streker indikerte to hender og én fot, følgelig 15. Babylonerne
telte på alle fingrene til ni, men to hele hender skrev de med

et særskilt tegn. De såkalte arabiske tallene, som vi bruker,
har helt divergerende tegn for de forskjellige tallene, men til
sammen utgjør de bare ti.
Det var de kløktige sumererne, som bodde i Mesopotamia
i nåtidens Irak for rundt 5000 år siden, som kom til å gjøre de
første store fremskrittene i tall og tallforståelse.
Fra tidlige leirtavler som er funnet i oldtidsbyen Uruk, som
var den største byen i Sumer rundt år 3200 f.Kr. med 50 000–
80 000 innbyggere, vet vi at man i Mesopotamia hadde utviklet
et seksagesimalsystem. Det vil si at sumererne telte og regnet
med 60 som grunntall, i motsetning til i dag hvor vi benytter
oss av desimalsystemet (avledet av decimal som er det latinske
ordet for 10). Symboler som representerer antall kaller vi tall,
talltegn eller siffer. Sumererne hadde bestemte eller særskilte
symboler som representerte 1, 10, 60, 600, 3600 og 36000. De
resterende tallene kom frem ved å repetere disse symbolene.
For eksempel var tegnet for 1 en avlang trekant eller kile, og
tallene fra 2 til 9 kom frem ved å benytte dette trekantsymbolet
to til ni ganger. Tallet 10 var et rundt skivesymbol, og tallene
fra 20 til 50 ble anskueliggjort med to til fem sirkelskiver. Tallet
60 var en stor trekant.
Hvis man i Sumer ønsket å skrive tallet 23, så gjorde man
det ved å risse inn i leirtavlen to sirkelskiver og tre avlange
trekanter. Tallene 10 og 60 var spesielle i Sumer fordi de var
grunntall til å kreere høyere tall. Sumerernes høye tall var
multiplikasjoner av disse tallene:
10 x 60 = 600
60 x 60 = 3600
60 x 60 x 10 = 36000
Hvorfor la sumererne slik betydning i 60-tallet? Årsaken var
at dette tallet hadde et unikt fortrinn: Det kan divideres likt
på mange måter. Tallet 60 er delelig med 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12,
15, 30 og 60. Dette er grunnen til at 60-talls prinsippet har
hatt en slik forbausende livskraft. På én betydningsfull måte
teller vi nemlig fortsatt slik sumererne gjorde for over 5000 år
siden. For å markere tid og vinkel bruker vi det seksagesimale
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systemet basert på multipler av 60: Det er 60 sekunder i minuttet, 60 minutter i en time og 360 grader i en sirkel tuftet på 60
x 60 grader. Hvis én time ble delt inn i ti minutter, kunne den
divideres likelig på kun fire måter, med 1, 2, 5 og 10.
Når sumeriske kjøpmenn fallbød varer, ble de inndelt i
brøkdeler av vektenheter. En femtedel av 60 var en typisk brøk.
Den svarer til 12, og heter i dag et dusin. Den eneste seriøse
mangelen i sumerernes tallsystem og regnekunst var et symbol
for null. Det manglet de. Når de skrivekyndige i handelen
regnet, lærte de seg etter alt å dømme å la det være et tomrom i
et tall der vi ville ha skrevet en null.
En kuleramme eller abakus var et nødvendig hjelpemiddel
ved alle utregninger. Den tidens regnemaskin rommet i sin
enkleste form like mange kuler i hver renne som det fantes sifre

i det tallsystemet man brukte. Abakusen og den gammeldagse
regnemaskinen hadde mye til felles. Hver loddrette renne i
abakusen rommet ni kuler. Hvert hjul i den gamle regnemaskinen har innpreget de ti sifrene fra 0 til 9. I en abakus angir
man tallet 504 ved å legge fem kuler i høyre renne og fire i den
venstre. I regnemaskinen føres sifferhjulet frem av et tannhjul
til tallet 504 viser seg i et vindu. Abakusen har blitt brukt i
tusener av år etter det samme prinsippet, og benyttes fremdeles
visse steder, blant annet i Kina og Russland.
Oldtidens egyptere benyttet et tallsystem der tallet 10, som
hos oss, spilte en sentral rolle. Det var imidlertid ikke noe posisjonssystem. Ulike symboler ble brukt for å skrive 1, 10, 100,
1000 og så videre.
Vår vestlige sivilisasjon har lært mye av de klassiske grekerne.
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Romersk trepanel med innrissede såkalte latinske tall.

Det gjelder også for regning. På en måte kan vi si at vår matematikks vugge lå i oldtidens Hellas, utviklet helt og holdent
før Kristi fødsel. Grekerne utviklet to tallsystemer: det attiske,
som var i bruk frem til det siste århundret før vår tidsregning,
og deretter det joniske. Begge tallsystemene gjenspeiler at de
tenkte i hele, positive tall. De begynte merkelig nok på to. Én
var ikke noe tall, det var det man telte. Som et kuriøst eksempel
kan jeg nevne at grekerne lurte på om man kunne – og eventuelt hvordan man skulle – skrive et tall som var like stort eller
større enn antall sandkorn på jorden. I og med at de bare tenkte
i hele tall og ettersom de skrev tallene som de gjorde, kan vi i
dag vanskelig fatte at dette kunne være et interessant akademisk
problem. Men for de filosofisk anlagte grekerne, var det altså
det. Den kjente matematikeren Arkimedes behandlet faktisk
emnet i en avhandling med tittelen Sandregneren. Med det
posisjonssystemet vi bruker i dag, er dette problemet definitivt
et ikke-problem.
Romerne bidro svært lite eller tilnærmet ingen ting til
matematikkens utvikling. Men fordi de var verdens herskere i
flere hundre år både før og etter Kristi fødsel, har mye av vår
samfunnsutvikling vært inspirert av romersk kultur. Like lite
som med de foregående tallsystemene, kunne man gjøre utreg-

ninger med de romerske talltegnene. For å overbevise leseren
om det, skal jeg forsøke å addere med disse tegnene, men uten
å overføre dem til vårt moderne system ville dette være meget
vanskelig – for ikke å si umulig. Følgende eksempel anskueliggjør problemet:
CCXXII
+ CCCCXIII
+ MCCXXXI
+ MCCCCLII
= MMMDCCXXVIII

232
+413
+1231
+1852
=3728

De romerske talltegnene er nemlig ikke beregnet for regneoperasjoner, de er å betrakte som forkortninger som skal angi og
befeste tallene. Det var derfor de romerske regnskapsførerne,
og etter dem middelalderens europeiske regnemestere, alltid
tydde til regnebrettet med brikker når de skulle gjøre utregninger.
Også oldtidssivilisasjonene i Kina, India og MellomAmerika utviklet sine tallsystemer og regnemønstre. Dette er
imidlertid et svært omfattende emne, og vil i denne sammenheng føre for langt hvis temaet skal forfølges fullt ut. La meg
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derfor ganske kort nevne at de moderne tallsystemenes vugge,
de tallene vi bruker i dag, lå i India. Der ble de tatt i bruk på
600-tallet e.Kr. Disse såkalte arabiske tallene ble bragt fra India
til Europa av arabiske kjøpmenn, derav navnet, men det hadde
vært riktigere å kalle dem indisk-arabiske. I Europa fortrengte
de etter hvert de tungvinte romertallene, og kom i alminnelig
bruk på 1400- og 1500-tallet.
Datidens lærde stilte seg lenge tvilende til disse nymotens
tallene. Det var i og for seg ikke selve symbolene som gjorde
den nye konfigurasjonen overlegen, men tallsystemet; det
såkalte desimale posisjonssystemet, der sifferets plass i tallet bestemmer dets verdi. I vårt vanlige tallsystem, desimalsystemet,
blir tallverdien av et siffer ti ganger større hvis det flyttes et
hakk til venstre. I tallet 666 er sifrenes verdi enten 600, 60 eller
6. Vi sier at tallsystemet har ti som grunntall. Tomme plasser i
tallet blir markert med tallet for ingen ting, altså null. Nullen
er en av matematikkens aller viktigste oppfinnelser, og kan krediteres indernes sanskritord for «tomhet» eller «tomrom»,
som fikk form av en sirkel.
Regning var så definitivt kjent blant oldtidens mennesker.
De kunne multiplisere, dividere, addere og subtrahere. Allerede i oldtidens Mesopotamia hadde de omfattende multiplikasjonstabeller. Disse ble brukt «baklengs» når man skulle
dividere. Høysivilisasjonenes mennesker brukte abakusen når
de skulle addere, subtrahere og multiplisere. Nulltegnet har
befridd oss fra kulerammen eller abakusen.
La meg også si litt om matematikken, ettersom den så definitivt hører til tallæren. Matematikk – av det greske mathema =
kunnskap eller vitenskap – var opprinnelig læren om tallene og
forbindelsene mellom dem. Dessuten omfattet den også læren
om figurer i planet om romlegemer. Allerede babylonierne og
egypterne satt inne med store kunnskaper i matematikk, noe
som ble videreutviklet av grekerne, araberne og inderne.
I middelalderen ble det vist liten interesse for å utvikle matematikken, og først under renessansen våknet en mer eksponert
interesse. Spesielt bør nevnes at italienske matematikere nådde
forbløffende resultater, når det tas i betraktning at man ennå
ikke hadde utviklet noe av det symbolspråket som nå gjør

matematiske uttrykk så enkle å håndtere. Det var derfor et betydelig fremskritt som ble gjort på 1500-tallet, da den franske
matematiker Vièta innførte bokstaver som betegnelse på en
vilkårlig størrelse, en variabel. De regnetegn vi i dag bruker,
ble innført på 1400–1700-tallet. Siden har først og fremst
divisjonstegnet undergått en forandring.
Noen av de viktigste milepælene fra det 17. århundre var
innføringen av logaritmer i 1614 av Napier, analytisk geometri
i 1637 av Descartes, sannsynlighetsregningen i 1654 av Fermat
og Pascal og infinitesimalregning av Leibniz og Newton i siste
halvdel av 1600-tallet. På 17- og 1800-tallet ble det gjort nye
fremskritt, med elliptiske funksjoner i 1820-årene av Abel og
Jacobi, lignings- og gruppeteorien av Abel og Galois i første
halvdel av hundreåret, algebraisk logikk av Boole i 1847 og
mengdelæren av Cantor i 1874.
Det har blitt hevdet at herredømmet over risiko og mestringen av sannsynlighetsteorien markerer grensen mellom nåtiden
og fortiden, og at den var revolusjonerende. Sannsynlighet og
risiko er viktig for en forretningsdrivende eller bygg- og anleggsingeniør. Noen av de mest betydningsfulle matematikerne på
1800-tallet tok for seg nettopp denne problematikken. Noen
av de fremste var uten tvil franskmannen Marquis Pierre Simon
de Laplace (1749–1827) og tyskeren Johann Carl Friedrich
Gauss (1777–1855). de Laplaces Théorie analytique des probabilitiés fra 1812 har kommet til å bli et av kildeskriftene i sannsynlighetsregningens historie. Gauss gjorde en grunnleggende
innsats for å forstå regulariteten og systematikken ved målefeil.
Ikke uten grunn har den tyske matematikeren og fysikeren blitt
kalt «matematikkens fyrste».
Hvorfor tok det titusenvis av år å finne opp abstrakte tall?
Hvorfor ble de ikke oppfunnet tidligere? Det dreide seg definitivt ikke om intelligens; størrelsen på menneskets hjerne har
vært uforandret gjennom de siste 40 000 år. Mest sannsynlig
rommes svaret på de to spørsmålene i ordet behov. Det enkle
livet til fangstfolk, til jegere og fiskere, fordret et minimalt
tellebehov og ingen regneferdigheter. Det faktum at det var
de jordbruks- og handelsbaserte sumererne som oppfant tall,
telling og regnekunsten tilsier at det var nettopp jordbruksdrift
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< Bokføringsscene fra renessansen. Maleri av Marinus van
Reymerswaele.

og kjøpmannskap som fordret innsikt i og kunnskap om tallenes formidable magi og utsagnsverdi. Det sier seg selv at en så
enkel ting som å kunne telle, gange og dividere var fundamentalt nødvendig for en handelsmann, for en som drev med kjøp
og salg. Likeledes var det viktig for en bonde å vite hvor mange
sekker såkorn han trengte for neste års såing og hvor mye korn
han kunne selge, hvor mange dyr han hadde til enhver tid og
hvor mange han kunne selge på markedet og hvor mye fortjeneste han kunne beregne på grunnlag av salget av korn og
dyr.
Det er derfor ingen tvil om at abstraksjonen med tall, regning og matematikk ble oppfunnet for å mestre et komplekst
samfunn der det hadde utviklet seg forretnings- og profittbasert handelsvirksomhet. Dessuten så myndighetene nytten av
tall og regning ved å skattlegge private næringsdrivende, både
bønder og kjøpmenn. Ergo, så fort abstrakte tall var oppfunnet
fikk de en vid anvendelse, ikke bare i handels- og forretningslivet, men også i dagliglivet.
BOKFØRING OG REGNSKAP
«Revision er den analytiske del av regnskapsvæsenet, det praktiske bogholderi, den konstruktive del. […] For det første er det
almindelig erkjendt at et uttømmende kjendskap til hver gren
av bogholderi for revisoren må være som A B C.» (Thomas
Dybwad i «Revision», 1920)
Alle vet hva bokføring og regnskap er for noe, så det kan
synes unødvendig å gå inn på definisjoner av de to begrepene
i nettopp denne sammenheng, men noen ganger skal også det
selvsagte sies – selv om det blir litt som å skulle lære Fred Astaire og Gene Kelly å steppe.
Bokføring er det nye navnet på det som tidligere het bokholderi. Det innebærer å føre eller registrere de enkelte transaksjoner som skal speile den økonomiske virkningen av aktivitetene
som regnskapsobjektet er involvert i. Når all bokføring er
utført og posteringene summert konto for konto, kan det settes
opp et regnskap (resultatregnskap).

Regnskapet er et hjelpemiddel til å vurdere den økonomiske
stillingen til regnskapsobjektet. Regnskapet konstitueres av
en oppstilling over inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld til
forskjellige private og offentlige aktører, herunder konsern,
selskaper, stater, kommuner og organisasjoner. Man opererer
med to former for regnskap: driftsregnskap (finansregnskap
eller eksternregnskap) og årsregnskap (internregnskap).
Jeg trekker frem dette, for er det noe som har vært grunnleggende for revisjonsvesenets dypeste fundament historisk
sett, så er det nettopp bokføringen og regnskapet, altså helt i
tråd med Dybwad-sitatet. Om så kan sies, var det på grunn av
disse to økonomiske systemene at kontroller og revisjon aller først
vokste frem som profesjon. For å ha noe å revidere måtte det ligge
et regnskap til grunn – og et regnskap var tuftet på bokføring.
Ikke uten grunn heter instituttet man går på ved Norges
Handelshøyskole hvis man tar revisorutdannelse «Institutt
for regnskap, revisjon og rettsvitenskap», mens det på BI heter
«Institutt for regnskap, revisjon og jus».
Det er en klar distinksjon mellom regnskapsførerrollen og
revisorrollen. Som påpekt ovenfor er det bokføringen og regnskapssystemet som fremskaffer det råmaterialet som revisorene
arbeider med. For å forstå dette systemet må en revisor være
en kvalifisert bokholder og regnskapsfører. Imidlertid er prosessene som er involvert i de to systemene svært forskjellige.
Regnskapsføring er primært en kreativ prosess som involverer
identifisering, organisering, summering og formidling av informasjon vedrørende økonomiske prosesser. Revisjon, på sin side,
er primært en evaluerende prosess. Den involverer samling og
evaluering av revisjonsbevis, for å kommunisere om konklusjoner basert på disse bevisene vedrørende rimeligheten i resultatet av kommunikasjonen utledet av regnskapsprosessen, altså
den finansielle erklæringen (eller avregningen?), reflekterer de
underliggende økonomiske tildragelsene.
I eldre tider var det imidlertid ikke så stor forskjell på bokholder, regnskapsfører og revisor. Det var en og samme person
som bekledde alle tre rollene, ergo med tanke på kontrollrollen
var det litt som bukken og havresekken. Dette tilsier også at vi
må ta med bokførings- og regnskapskonfigurasjonen som et av
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> Verdens første «bokføringssymboler» i leire, ca. 5200
år gamle, fra Susa. Leirkulen
til venstre i bildet var en
form for «konvolutt» som
opprinnelig inneholdt de små
symbolene.
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> Regnskapssymboler fra Uruk,
Mesopotamia. De stammer fra
perioden 3500–3100 f.Kr.

dette kapitlets premissaspekter når vi skal vurdere revisjonens
historiske utvikling.
Ifølge den fremtredende regnskapshistorikeren Ananias
Charles Littleton er det syv forutsetninger for fremveksten av
bokholderi eller bokføring: skrivekunsten, aritmetikk, penger,
kreditt, handel, kapital og privat eiendomsrett. Dette impliserer i så fall at det må minst være åtte premisser, forutsetninger
eller gitte betingelser for revisjon, i og med at bokføring og
regnskap så definitivt hører inn blant de grunnleggende conditio sine qua non.
Den menneskelige kulturens fortid kan grovt sett deles
inn i to hovedepoker: den skriftløse (forhistorisk tid) og den
skriftbaserte (historisk tid). Ettersom bokholder og regnskap
begrepsmessig innebærer en måte å skriftlig meddele seg med
sine omgivelser på, må nødvendigvis regnskapsvesenets historie
henføres til historisk tid. Det er i hvert fall hva man presumptivt bør forvente.
Opprinnelsen til bokføring ligger langt tilbake i tid, slik
tilfellet er for alle de såkalte «premissene» dette hovedkapitlet
bygger på. Det vi si at vi må tilbake til verdens første eller eldste
sivilisasjon, nemlig til sumererne i Mesopotamia, oldtidens Irak.
Som man vil kunne lese flere steder i denne boken var sumererne
ekstremt innovative, og det var dette folket som stod bak oppfinnelsen og utviklingen av en rekke teknologier vi i dag anser som
uunnværlige, så som hjulet, tallene, skriften, regnekunsten med
mer – og altså bokførings- og regnskapskunsten.
Det var også her, i Mesopotamia, bokføring og regnskap
så dagens lys. Rundt år 8000 f.Kr. begynte man i det nåværende Syria, Irak og Iran å bruke noen underlige små og enkle
geometriske leirformer som for eksempel kuler, trekanter og
myntformede stykker til å telle opp med i en én-til-én-korrespondanse. Vi antar at de små leirfigurene er menneskenes
første system til å formidle og oppbevare informasjon. Leirsymbolene var del av et system som gjorde det mulig både å
telle og oppbevare informasjon om både antall og kategori av et
bestemt objekt, så som for eksempel tre kuer, syv sekker korn,
fem krukker olje osv.; de var en slags «bokføringspenger». De
små leirsymbolene ble utvidet til å angi mål for korn, et mål for

en bestemt dyreart og et mål for en dags arbeid. Leirformene
var altså symboler for ikke bare konkrete objekter, men også
ideer og begreper; de var med andre ord såkalte ideogrammer.
De små leirfigurene representerte et «utviklet» tegnsystem for
regnskapsføring.
Systemet var i bruk i ca. 5000 år. Men så, rundt år 3300 f.Kr,
endret systemet seg og ble mer komplekst. Det skjedde i Sumer,
og hang sammen med at det her på denne tiden, som vi nå vet,
oppstod de første store bykulturer med stratifiserte og komplekse samfunn med organisert handel, religion, byråkrati osv.
Sumer var tuftet på regulære statsdannelser og med de behov
det innebar.
Tall-leir-figurene, «bokføringssymbolene», representerte
fra år 3200 f.Kr. av ikke lenger bare korn og kuer, men også
ferdigvarer man kunne handle med, så som tekstiler, tøy,
metallgjenstander, smykker, brød, krukker fylt med olje osv.
Formen på den vesle leirbrikken angav henholdsvis varens type,
kvalitet og antall. Når en vare ble sendt til en kjøper, la selgeren
de små leirbrikkene inn i en «konvolutt», en hul leirkule noe
mindre enn en tennisball. Leirkulen ble deretter forseglet og
lagt ved den eller de aktuelle varene som en slags faktura på
forsendelsen. Innholdet i «konvolutten» representerte altså
den eller de medfølgende varene. De knøttsmå leirsymbolene,
som kunne være ned mot 0,3 cm store, skulle sikre at selger og
kjøper var enige om hva den totale forsendelsen faktisk inneholdt. Uten denne formen for «bokføring» kunne en større
eller omfattende handel ha ført til stor uenighet og stridigheter
mellom selger og kjøper. Man kan også se på kulekonvolutten
og dens innhold som en slags handelskontrakt eller gjeldsbevis,
ved at for eksempel en kule med ti symboler av sauer innebar
at handelsmann a skyldte handelsmann b ti sauer, altså noe
tilsvarende en obligasjon som kunne omsettes.
Ved å «åpne konvolutten», det vil si å bryte leirballen,
kunne mottageren kontrollere om innholdet i forsendelsen
faktisk stemte med de varer og de mengder som de forskjellige
leirgjenstandene var tegn for. Men kulebeholderne var upraktiske i og med at man ikke kunne se hva de inneholdt, man
måtte ødelegge konvolutten for å få frem den konkrete infor-
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masjonen om varene. Man begynte derfor å sette tegn på selve
konvolutten for å angi innholdet. Dette ble gjort ved å presse
inn avtrykk av de små på forhånd ildherdede symbolene, som
skulle inn i konvolutten, i den våte leirkulen før den ble lukket
og ildherdet. Det innebar en ny «regnskapsteknikk» der symbolene inne i den hule ballen representerte individuell aktiva,
mens totalsummen, som en slags egenkapital, var de utvendige
inntrykkene av symbolene. Hver type symboltegn representerte
et bokføringstegn, mens antallet symboler angav kvantiteten.
Det første bokførings- og regnskapssystemet var bygget opp slik:
3 innrissede eggformer = 3 krukker olje
1 sylinderform = 1 dyr (sau eller geit)
9 tetraedre = 9 «arbeidsenheter», for eksempel lønn
1 triangel = 1 mål korn
26 kuler = 26 mål korn
Det er ikke vanskelig å stadfeste at hver av disse fem linjene
representerer en varetelling for et bokholderi.
Snart innså man at inntrykk av symbolene utvendig på beholderen gjorde selve innholdet som sådan overflødig; kulekonvolutten med de innpressede symbolene var nok i seg selv.
En liten leirkule ble således til en sirkel, en liten leirtopp til en
trekant osv. De komplekse leirfigurene som ikke kunne avbildes
trakk man på snorer, og de ble derved organisert lineært som
ledd på et kjede. Senere ble de til bilder som ble satt etter
hverandre – og dermed til skrift! Et lite leiregg med en rille eller
fure ble til en O med en strek gjennom, en Ø, og det stod for
en krukke olje.
Fremveksten av skrift som sådan var definitivt viktig for de
mesopotamiske skriverne, altså bokholdere og regnskapsførere.
Vi erfarer altså at sumererne foretok den abstraksjon det
innebar å gå fra å representere tredimensjonale objekter med
små leketøysting, som også er tredimensjonale, til å representere ting todimensjonalt som tegn eller symboler på en flate.
Likeledes fant de på å representere en vare, la oss si tre krukker
med olje, ikke som ØØØ, men med et tegn for tre og så en Ø.
De tegn de valgte for tallene, var opprinnelig symbolene for

mål av korn. En kile stod for et lite mål korn, en sirkel for ti
av disse osv., i en blanding av et desimalt og et seksagesimalt
tallsystem notert etter omtrent samme prinsipper som romertallene, der verdien av symbolene blir addert og et symbol av
lavere verdi, som står til venstre for et symbol med høyere verdi,
blir trukket fra den høyere verdien. 30 krukker olje ble således
anført på følgende måte: oooØ.
Rundt 3100 f.Kr. ble de runde beholderne, «konvoluttene», byttet ut med rektangulære «konvolutter», nærmest av
vår form for papirkonvolutter. Tallsymbolene var fremdeles
avledet av de gamle, enkle leirfigurene som hadde vært presset i
leirkulen. Nå ble bokføringssymbolene risset inn i disse rektangulære konvoluttene, men bare i kort tid. Man fant jo raskt ut
at symbolene inne i «konvolutten» var unødvendig. Man gikk
over til å bok-og regnskapsføre på tosidige leirtavler med et
skrått skåret sivrør og senere en stylus eller griffel med kileformet spiss. Kileskrifttavlene er bygget opp slik at de individuelle
debetposteringene er ført på tavlens forside, mens totalsummen som en kredittpostering er ført på tavlens reversside. Man
kunne nå også skille mellom tallsymbol og ordtegn.
Denne utviklingen skjedde åpenbart på grunn av den tarv
de innovative sumererne hadde for regnskaper, kontroll med
varer, varelagre og vareomsetning, referanser til aktører som
solgte og kjøpte og behovet for å anføre deres navn og desslike,
knyttet til handelsvirksomhet og kjøpmannskap.
Den sumeriske handelsmann og kjøpmann var nå i besittelse av de viktigste instrumentene for å drive en oversiktlig og,
bokstavelig talt, regningssvarende handel. Uten nødvendigvis
å foregripe den historiske gjennomgangen av revisjonsvesenets
utvikling, var det også her, i Mesopotamia, de første, gryende
spirer til det vi kan definere som en form for revisjon oppstår.
På hundrevis, ja tusenvis av leirtavler har skrivere risset inn bokføringslister og regnskap over leverte og mottatte produkter
som korn, buskap, tekstiler etc. Slike kileskrifttavler representerer verdens første kjente regnskapshandlinger. De eldste
stammer som nevnt fra ca. 3100 f. Kr. Fenomenet er altså mer
enn 5000 år gammelt, og det var altså sumerere som stod bak
den geniale økonomiske oppfinnelsen.
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Men før sumererne var det altså innovative mennesker i denne
delen av verden, i Midtøsten, som hadde klekket ut en form for
protobokholderi med bokføringssymboler lagt inn i beholdere.
Dette fant sted allerede rundt år 8000 f.Kr., altså for nærmere 10
000 år siden – i en tid da deler av Norge fremdeles lå under tre
kilometer tung iskappe! Man kan følge utviklingen i kronologisk
rekkefølge, fra aller først en ren fortegnelses- og opptegnelsesregistrering, som utvikler seg til bokholderi og bokføring for til
slutt å ende med et finansielt regnskap. Denne evolusjonsprosessen fant sted i templer – som ikke bare var helligdommer,
men i like høy grad økonomiske institusjoner, og hvorav mange
fungerte som banker – og i private handelshus.
I det babylonske riket, med hovedstaden Babylon, utviklet
dette seg videre i det 2. årtusen f.Kr. Under den store babylonske
kongen Hammurabi ble en mengde lovkodekser nedfelt i «Hammurabis lov» fra første halvdel av 1700-tallet f.Kr. Den inneholder
blant annet visse bestemmelser om bokføring for kjøpmenn. Her
støter man for første gang i historien på termen bilag og konto
(postering). Hammurabis lov må kunne anses som verdens eldste
bokføringslov. Også i det samtidige faraoiske Egypt føres det, i
hieroglyfform på papyrus, bokføringslister og regnskap.
Både i Mesopotamia og Egypt var det de høyt utdannede
skriverne som var bokholdere og regnskapsførere. Yrkestittelen
på de mesopotamiske utøverne var dubsar. En dubsar var alltid
en mann, aldri en kvinne, og tilhørte sosialt eliteklassen, samfunnets aller øverste sjikt. I oldtidens Egypt var yrkestittelen
sesh, og også her tilhørte bokholdere og regnskapsførere samfunnets elite. Mesopotamias og Egypts skrivere var iherdige, og
svært nøye med å dokumentere hva som var mottatt, når og fra
hvem og hvordan materialet ble brukt.
De senere klassiske grekerne og romerne følger i disse
sivilisasjonenes fotspor, dog uten at bokføringen og regnskapssystemet ble videreutviklet. Den athenske bystatens offentlige
økonomi baserte seg på gjennomarbeidede regnskaper. Av innskrifter vet vi at det athenske demokratiet på 400- og 300-tallet
f.Kr. lot slaver føre statens regnskaper. At de byråkratiske romerne opererte med bokføring og regnskap bør ikke forundre
noen som kjenner til de rigide, byråkratiske formalistene;

den klassiske verdens aller fremste i så måte.
Under romerne ble papyrus som skrivemateriale for bokholdere og regnskapsmedarbeidere gradvis erstattet av pergament. Det ble oppfunnet på 100-tallet f.Kr, og var fremstilt av
geit-, får- eller kalveskinn som etter preparering ble glattslipt.
Akkurat som papyrus ble pergamentet arkivert og oppbevart i
ruller. Romerne kalte skriverullen rotulus. Viktige regnskaper
ble oppbevart for kontrollens skyld i to eksemplarer, hvorved
det andre eksemplaret ble kalt contrarotulus. Det er altså dette
ordet som ligger til grunn for begrepet «kontroll», som jo er
det revisjon går ut på.
I det sentrale regnskapskontoret, tabularium, ble arbeidet
utført av bokholdere, tabulari, under overoppsyn av en regnskapssjef.
Også i det fjerne Østen, nærmere bestemt i Kina, hadde
man samtidig med babylonerne, og senere de klassiske grekerne
og republikkens romere, et bokførings- og regnskapssystem.
Sikkert dokumentert bokholderi strekker seg tilbake til Shangdynastiet (1500– 000 f.Kr.). Allerede på den tiden opererte
kineserne med desimalsystemet, og man klarte å håndtere
store tall; opp til 30 000 har latt seg dokumentere. Dog, ordet
«regnskap» synes ikke å opptre før under den såkalte «Vår- og
høst-perioden» (770–475 f.Kr.), men det er den store kinesiske filosofen Mencius (372–289 f.Kr.) som med sikkerhet
benytter seg av termen.
Man får beskrevet det statsadministrerte kinesiske regnskapssystemet i et skrift med tittelen «Zhous riter» fra det
3. århundre f.Kr. Der fremgår det at ru betyr «inn» mens
chu betyr «ut». Disse to ordene ble formelt akseptert som
bokføringsbegreper. Man opererte med enkel bokføring. Ved
avslutningen av hver regnskapsperiode ble alle innføringer
eller posteringer summert og saldert. Dette var basert på det
såkalte Sanzhu Jiesuan-prinsippet («De tre søylers saldering»)
som følger: ru («inn») pluss chu («ut») = yu («balanse»).
Akkurat som i statsadministrasjonen med ru og chu benyttet
man i bokføringen i privat sektor shou for «kvittering» og fu
for betaling.
Også i India hadde man bokholderi og førte regnskap før
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Kristi fødsel. En forfatter som identifiserer seg ved navnet
Kautilya, som trolig er et alias for Chāṇakya (ca. 350–283
f.Kr.) var en lærd i Maurya-perioden (321–184 f.Kr.). Han
forfattet et skrift med tittelen Arthaśāstra, som bokstavelig
oversatt betyr «rikdomsvitenskap», men som i denne sammenheng bedre kan oversettes med «vitenskapelig avhandling». Dette skriftet eller avhandlingen, som er tilnærmet
ukjent i Vesten, representerer verdens aller første behandling
av teoretiske aspekter ved bokføring og regnskapsførsel. Man
kan faktisk si at Kautilya foregrep en serie av «moderne»
regnskapskonsepter.
Arthaśāstra inneholder konseptuelle formuleringer, og ikke
bare applikasjoner, av begreper som «inntekt», «utbytte»,
«forbruk», «omkostning», «bokføre som utgift», «tap»,
«salgsskatt», «kapital» osv., foruten klassifisering av utgifter
eller kostnader som inkluderte mulige «faste»– versus «variable kostnader». Dette og en rekke andre bransjerelevante
begreper som «verifisering», «revisjon», «skatteprosedyrer»
med mer diskuteres på et teoretisk plan som ingen kunne måle
seg med før over 2000 år senere, i det 19. århundre.
Når bokførings- og regnskapssystemet først var oppfunnet
i sin aller enkleste form, forble det gjennom oldtiden i Vesten
temmelig uendret. Virksomhetens driftsformer og -verktøy
gjennom antikken og tidlig middelalder bød vel egentlig på
færre innovasjoner, nyheter og overraskelser enn en pose tomatsuppe. Denne situasjonen tok brått slutt under senmiddelalderen. Da slår den økonomiske kreativiteten ut i full blomst, og
det virker som om man har funnet nøklene til en tidligere låst
verktøykasse, et slags overflødighetshorn, fylt med finanstekniske hjelpemidler som var helt nødvendige for at finansnæringen skulle kunne utvikle seg videre. Denne unike verktøykassen
inneholdt svært mange av de tekniske virkemidler som vi
fremdeles benytter oss av innen moderne forretningsdrift, så
som dobbelt bokføring, vekselen, sjekken, finanskalkulasjon,
aksjeselskaper og børser.
I Riket ved veiens ende lar Jan Guillou Arns husfrue Cecilia
uttale følgende om bokholderi: «Regnskapsbøkenes hemmelighet var både hjerte og hode i all rikdom en skapte både

med hendenes og åndenes verk.» Dette er ikke dårlig sagt, og
utsagnet rommer i seg en visshet om bokholderiets umåtelige
store betydning for sunn økonomisk forretningsdrift.
Regnskap og bokholderiets betydning kommer ikke minst
til uttrykk i en formulering av Goethe, den «siste» personen som med suksess levde i en verden av både forretninger
og poesi, og som var som forhekset av dobbelt bokholderi. I
Wilhelm Meister kaller en av karakterene det for «... en av de
fineste oppfinnelser menneskesinnet har produsert», samtidig
som det er «... et pålitelig måleinstrument til daglig bruk for å
måle hvor mye lykke man har akkumulert». Oppfinnelsen av
dobbelt bokholderi var et grunnleggende gjennomslag for økonomisk kontroll og oversikt. En kontroll tidligere forretningsdrivende ikke hadde hatt mulighet til å utøve. Selv den følelseskalde Werner Sombart var henrykt: «Dobbelt bokholderi ble
skapt av den samme ånd som frembragte Galileo og Newtons
systemer, samt den moderne fysikk- og geometris læresystemer.
Det benytter de samme metoder som disse vitenskapene til
å organisere fenomener i kunstige systemer, og er i sannhet
den første kosmologi som er basert på mekanisk tekning.»
Sombart gikk til og med videre med å spore opp det doble
bokholderiets innflytelse på gravitasjonsteorien og teorien om
energiens konstans! Ja, endog for teorien om blodomløpet, som
jo i seg selv er hovedmetaforen i faget økonomi.
De moderne utøverne av dobbelt bokholderi både uttrykker
og gir inntrykk av en omfattende tørrhet og kjedsommelighet,
som for å skjule den utrolig intellektuelle teknologien de er
herskerinner og herskere av. Jeg tror imidlertid jeg gjør klokt i å
gjøre det samme som dem og, midt i den goethiske og sombartianske entusiastiske beruselse, holde hodet kaldt og begynne
med begynnelsen:
Hvis man er i stand til å føre doble regnskapsbøker, har
man til sin disposisjon en metode til å kalkulere verden med.
Tilsynelatende åpnes en mulighet til å se inn i tingenes økonomiske natur. Man ser en kodet pengeverdi for alle ting og yrker.
Systemets innflytelse på vår forretningsverden er nesten uten
paralleller. Det gjennomsyres av aktiva og passiva, avskrivninger, profitt og statusoppgjør – alle begrepene produkter av én
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manns geniale oppfinnelse, som jeg kommer tilbake til.
Regnskap og avregning som hadde vært både rudimentær og
stort sett unødvendig så lenge forretningsmannen gjorde opp
personlig med sine kunder, ble uunnværlig og komplisert i takt
med at selskapene opprettet forbindelser med aksjeeiere, kunder, datterselskaper utenlands og filialer innenlands over lange
avstander og tidsperioder. Den mest velkjente mekanismen for
selskapsstyring som nesten alle større firmaer benyttet seg av i
middelalderen var bokføringen. «På samme måte som alle ting
i verden har kommet til i en spesiell orden, må man også ha en
ordning på hvordan man skjøtter dem,» skrev kjøpmannen
Benedetto de Cotrugli på 1400-tallet. Og hva penger angikk i
et selskap, så gikk dette ut på å ha en metodisk bokføring.
Det vanligste – og til å begynne med også den eneste
metoden – var enkel bokføring. Mange forretningsfolk førte
inn inntektene foran i bøkene sine og utgiftene på slutten,
uten å slå dem sammen, noe som medførte at det var vanskelig
å jevnføre dem. Man noterte inntekter, utgifter og regulering
av gjeld i en berettende, nærmest prosaisk form med innlagte
tall på separate rekker med sifrene i kolumner. Handelsmenn
og kjøpmannsbankierer overalt førte sine regnskapsbøker på
denne måten under hele 1100- og 1200-tallet, ja mange langt
inn på 1500-tallet, for å holde en viss kontroll over forretningsdriften.
Denne bokføringsformen hadde den fordelen at den gav
grunnlag for en rasjonell beslutning til lave kostnader, men
ulempen var at metoden ikke automatisk presiserte gevinster,
og at den heller ikke skilte mellom kapital og inntekt. Ikke
minst var det lett å skjule bedragerier, noe som fremtvang tette
revisjoner og andre metoder for å avsløre svindel. Den enkle
bokføringen gav en viss klarhet og oversikt, men garanterte
ikke hederlighet.
Rundt år 1300 stod de internasjonale finansmennene i Italias
økonomiske sentra, Genova, Milano, Venezia, Firenze, Siena,
Lucca m. fl., overfor stadig mer kompliserte transaksjoner på
flere og flere steder, og innså at de behøvde et regnskapssystem
som gav bedre kontroll. Svært enkelt og generelt sagt vokste
dobbelt bokføring frem når bokholderen erfarte at en kontant

innbetaling måtte noteres to ganger. Som en kreditering av den
betalningsskyldiges konto og som en debitering av mottagerens, og dermed fikk man en bokføringsmessig dobbeltkontroll.
Ved århundreskiftet 1300 skilte noteringene dove avere og
dove dare – positive noteringer (innbetalinger) fra negative
(utbetalinger). Det nye systemet bredte seg blant de nord-italienske kjøpmannsbankene, og på 1300-tallets begynnelse hadde
det blitt høyst sofistikert hos de større familieselskapene eller
«bankhusene». Man kan diskutere om dette var «ekte» dobbel bokføring slik vi definerer den i dag, men det viktigste er at
den i stor utstrekning tilgodeså de internasjonale selskapenes
overhengende behov.
Et tidlig eksempel på dobbel bokføringsteknikk – ennå
ikke helt realisert, men dog envist dobbel – er illustrativt. Den
7. mars 1340 kjøpte bystaten Genova 80 sekker pepper som
hver veide 45 kilo til en pris av 24 libbre og 5 soldi per sekk.
Denne utgiften – altså utbetalingen – ble notert i hovedboken
på venstre side. I løpet av de nærmeste dagene kom det til flere
utlegg for arbeid, veiing, skatter og annet som angikk varen.
De havnet også på venstre side i hovedboken. En rekke salg av
pepper i løpet av mars måned ble notert på høyre side.
Så synes det som bokholderen, i hvert fall å dømme etter
hovedboken, har hatt sin interesse et helt annet sted i flere måneder. Den doble italienske bokføringen har imidlertid ett bud
– den har flere regler, men ett bud – nemlig at alle kontoene
måtte balansere; hederlig eller uhederlig, med sluttnotering
av gevinst eller tap. Når Genovas bokholder lød sitt yrkes
forskrifter og gjorde opp boken i november samme året, fant
han at utgiftene – innkjøpskostnader, skattene og alt annet –
oppgikk til 2 073 libbre og 4 soldi. Han adderte alle inntektene
fra pepperen og konstaterte at summen oppgikk til 149 libbre
og 12 soldi mindre enn utgiftene.
Dette faktum måtte tas frem og erkjennes og regnskapene
ble avsluttet gjennom at et uimotsigelig tap på 149 libbre og 12
soldi ble tatt opp lengst nede i inntektskolumnen, noe som var
den eneste korrekte sjansen på å få opp summen til de nødvendige 2 073 libbre og 4 soldi. Hvis underskuddet hadde kommet
frem lengst nede i den andre kolumnen, altså om de overskytende
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< Et regnskapskontor i Rouen
på 1200-tallet.

149 libbre og 12 soldi hadde vært en inntekt, skulle dette vært
den gevinst bokføreren i samsvar med sin plikt skulle ha gjort
regnskap med. La meg for øvrig legge til at de genovesiske bokholderne skrev det avgjørende beløpet, 2 073 libbre, med romerske tall, følgelig IILXXIII. De to første tallene, II, betegnet
to av hva man kunne vente seg å finne i begynnelsen på et så
stort tall, altså tusentall.
Sett i ettertid er det all grunn til å fremholde at riktignok
garanterte den doble italienske bokføringen klarhet, men
definitivt ikke ærlighet. Ta nå den omtalte genovesiske pepperhandelen. Bystatens peppereventyr synes tilsynelatende å være
en fiasko, men det hele kan ha vært mer raffinert enn som så.
Genova kan ha kjøpt på kreditt, men solgt kontant for raskt å
få konvertert pepperen til cash. Eller hele affæren kan ha vært
fingert for å skjule betaling av rente, som pavekirken fordømte
på det sterkeste fordi den ble sett på som ågervirksomhet.
I middelalderen innebar det å anstille årsoppgjør ikke
den samme hellige seremonien som i våre dager. På 1300- og
1400-tallet slurvet for eksempel mange handelsfirmaer ofte
med bokføringen, enten den var enkel eller dobbel, og nøyde
seg med balanser som egentlig ikke balanserte. Mantraet syntes
å ha vært «bra nok» eller «nært nok». Det var ikke vanlig å
ha årsoppgjør regelmessig på et bestemt tidspunkt. Ofte gikk
det både ett og to år før man tok seg selv i nakken og begynte
på den besværlige oppgaven. Ikke sjelden ventet man helt til
den siste siden i hovedboken var fullskrevet.
Imidlertid kan vi finne de første tegn på vår moderne dyrking av den byråkratiske presisjonen i bokføring og regnskap i
noen av denne tidens handelshus. De forretningsmenn som for
eksempel skjøttet Avignonfilialen av et stort florentinsk selskap
sørget for å få frem en bilancio, et årsregnskap, ved slutten av
hvert bokføringsår. I en by med et virvar av komplotter og en
sterk eim av korrupsjon, og midt under de gjentatte pestangrepene etter Svartedauden, med tronfølgekrig og uregulert plyndring, maktet selskapets ledere her å realisere sine årsoppgjør.
Her følger et representativt utvalg av hvordan en utgående
balanse kunne se ut:
«Den 17. september 1368 har vi i magasinet varer, møbler

og anlegningsaktiva til en verdi av 3 141 floriner, 23 soldi og 4
denari, som vises i regnskapsboken.»
«Gevinsten for bokføringsåret den 25. oktober 1367 til
den 17. september 1368, hvis lengde er ti måneder og 23 dager,
oppgår til 1 822 floriner, 3 soldi og 11 denari.»
«Fordringene som vises i memoraliet, bok B, og i den gule
hovedboken A, oppgår til 5 618 floriner, 23 soldi og 4 denari.»
«Summen av varer, anlegningsaktiva og fordringer oppgår
til 9 660 floriner, 22 soldi og 8 denari.»
Våre dagers regnskapsførere ville brukt færre ord og mindre
plass, og gjort det hele klarere med rake kolumner slik at det
ble lettere å sammenligne delbeløp og summer, men slik middelalderens balanseregnskap ser ut, utgjør det tross alt et innblikk
i gryende rasjonalitet, pyntelighet og orden.
Den dobbelte bokføringen var så absolutt i emning.
Den nye metoden krevde større omsorg og presisjon av skriverne, ettersom den periodiske balanseringen tillot aritmetiske
kontroller, samtidig som den gav rom for arbeidsfordeling mellom flere skrivere som var dyktige på ulike felt. Den medførte
balanseregnskapsoppgaver, holdt adskilt kapital- og inntektsregnskap og innførte høyst nyttige begrep som bokføringsmessig oppskrivning og avskrivning. Men fremfor alt gav den
selskapenes eiere langt bedre kontrollmuligheter enn tidligere.
Selv den hederligste bokføring kunne, hvis den ikke stemte,
føre til misforståelser, misforståelser til tap og tap til forbitrelse
og ergrelse. Handels- og kjøpmannsbankieren Francesco di
Marco Datini (1335–1410) fra Prato ved Firenze erfarte åpenbart nettopp det.
«Du kan ikke engang se en kråke i en skål melk!», skrev
han ved en anledning til en på sitt kontor. «Du har ikke såpass hode som en katt! Du vil klare å gå deg vill fra nesen til
munnen.» Presise og eksakte antegninger var i ferd med å bli
en absolutt nødvendighet. I 1366 begynte indoarabiske siffer
å vinne innpass i deler av Datinis regnskapsbøker. Det var en
forbedring, men hans bokførere fortsatte ennå i et par tiår å
anvende den enkle, berettende regnskapsformen selv om det
klarere og mer abstrakte dobbelte bokføringssystemet fantes
tilgjengelig.
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> Regnskapsbok for en
spansk kjøpmann i Barcelona
fra 1499.
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Datinis regnskapsbøker viser at inntekter og utgifter er blandet sammen i en eneste mølje. Men så, mot midten av 1380-tallet, begynner Datini og hans regnskapsførere å eksperimentere
med den nye regnskapsmetoden som til slutt gjorde bokføringen tydeligere enn livet selv.
Selv om nord-italienerne hadde syslet med dobbelt regnskapsførsel allerede fra begynnelsen av 1300-tallet, hvorfra det
spredte seg til Flandern og Tyskland, er det mange forskere som
ikke har villet erkjenne at «ekte» dobbel bokføring forekom
før det alle historikere anser å være grunndokumentet, nemlig
italieneren Luca Paciolis avhandling Summa de arithmetica,
geometria, proportioni et proportionalita som ble skrevet i 1494.
Dette verket var av umåtelig stor betydning både for samtiden
og de senere århundrene.
La meg her skyte inn et sitat med et lite hjertesukk av en av
vår tids fremste regnskapshistorikere, belgieren Ernest Stevelinck, som han ytret i 1997: «I studied accountancy without
ever hearing about him [Luca Pacioli]. I would have liked to
have heard the lecturer, leaving off – for a time – the doctoral
tone he employed for teaching debits and credits, to look into
the life of this forerunner of accountants and to talk to him
about his work. But it is a safe bet that he himself did not know
the existence of one who was later to be called the Father of
Accounting.»
Pacioli, som utvilsomt må kalles den dobbelte bokføringens
far, var med sikkerhet ikke den som oppfant metoden, for
den var som jeg har påpekt skapt snaue to hundre år tidligere.
Derimot var han den som systematiserte, publiserte og gjorde
metoden allment kjent og tilgjengelig vidt og bredt. Pacioli
var ikke, som man kanskje skulle tro, hverken forretningsmann
eller regnskapsfører, men en høyt aktet munk og akademiker.
Luca Pacioli hadde flaks både med tiden og stedet for sin
fødsel. Han kom til verden i småbyen Borgo San Sepulcro
mellom 1445 og 1450, som var den store Piero della Francescas
(1416–1492) hjemsted. Han kom raskt i Francescas lære – en
gutt med anlegg for tall kunne knapt fått en bedre mentor noe
annet sted i Europa. Da han kunne stå på egne ben, forlot han
Borga San Sepulcro til fordel for Venezia, hvor han gikk inn

i en stilling som huslærer for sønnene til en rik handelsmann,
Antonio de Rompiari. Rundt 1470 skrev han en matematisk avhandling han dediserte Rompiari-sønnene. Han reiste
dessuten utenlands som kommisjonær for sine elever på deres
fars vegne. Disse reisene, til muslimske land, kan ha gitt ham
førstehåndskunnskap om nye regnskapsføringsmetoder.
På 1470-tallet ble Pacioli fransiskanermunk. Som broder
eller Fra Luca Pacioli ble han en av Italias ledende matematikere,
og underviste ved universitetene i Firenze, Milano, Napoli og
Roma. Han gav ut en rekke bøker, hvorav de to viktigste var
Summa (1494) og Divina proportione (1509). Pacioli førte et
fromt levesett, og oppfordret alle bank- og forretningsdrivende
til å skrive Guds navn aller først i hver eneste memorial, dagbok
og hovedbok.
Summa la grunnlaget for mange av 1500-tallets fremskritt
i matematikken, spesielt algebraen. Men det var ikke som
læremester i matematikk Paciolis navn skulle lyse gjennom historien, men som noe så lite fengende som bokføringspedagog.
Som et særtrykk fra Summa gav han ut en klar og enkel forklaring til bokføringsteknikken. Bokføringsdelen av Summa, De
computis et scripturis, ble publisert som særtrykk på italiensk,
nederlandsk, tysk, fransk, engelsk og senere også på russisk.
Det ble plagiert i stor utstrekning. På 1800-tallet ble trykket
også gitt ut i USA.
Pacioli nevner i sine forklaringer at forretningsmannen må
kunne regne med å ha forretninger i Venezia, Roma, Firenze,
Brugge, Antwerpen, London, Lyon m. fl., og at disse stedene
har ulike valutaer. «Den som ikke har en bra bokfører, kommer
til å famle seg fremover som en blind, og han kan regne med
store tap.»
Det første skrittet mot opprettelsen av en riktig samling
bokføringsbøker, bestod i å konstatere hvor man stod, altså
status. Det innebar å stille opp et inventarium. Når det var
gjort, kunne banken begynne på sin løpende bokføring. Den
behøvde tre bøker, memorial, dagbok og hovedbok, men det
kunne være behov for flere bind av hver. Man skulle nummerere
sidene for på den måten å sette en stopper for dem som tenkte
å rive ut sider for å skjule uhederlige fakta.
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v Italieneren Luca Pacioli er
tillagt æren for oppfinnelsen
av dobbelt bokholderi.
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Memorialet skulle innbefatte noteringer av hver eneste
transaksjon, stor eller liten, i hvilken valuta den ble gjort og så
detaljert som mulig. Memorialet var en svulmende samling av
rådata som lå til grunn for de to andre mindre vidløftige bøkene. Dagboken, som skulle oppbevares kun der bankieren eller
hans foresatte hadde tilgang til den, var en datert opptegning
av de transaksjoner som var notert i memorialet, men der ytre
detaljer var utelatt, og der det rådet orden i det kaos som preget
rådata. Dagboken var i sin tur kildeskriftet for hovedboken,
der den dobbelte bokføringen ble foretatt. Og det var nettopp
i hovedboken at bankieren kunne se om han hadde hatt overskudd eller tap.
For å balansere eller avstemme bankens hovedbok var
Paciolis råd at man skulle ta en bit papir og summere ned debetposten på dens venstre side og kredittpostene på den høyre.
Så var det bare å addere ned begge sidene og jevnføre dem.
Om summen av debetpostene –«selv om det finnes titusen
av dem» – var lik summen av kredittpostene med unntak
av mellomregnskapsmessig gevinst eller tap, var bokføringen
sannsynligvis korrekt. Hvis summene ikke stemte, fantes det
en feilregning, en utelatt post eller en feil et eller annet sted
som man «flittig skulle søke etter» – for øvrig et prinsipp alle
bokførere har vært kjent med siden Paciolis dager. Om inntektene var større enn utgiftene, var alt i orden. Hvis det motsatte
var tilfellet, ville det være like lite hyggelig som uår i en bondes
kornåker. «Måtte Gud beskytte hver og en av oss som virkelig
er en god kristen fra å komme opp i en slik situasjon.»
Som god munk var han ikke ute etter å «finne opp»
kapitalismen. Det var en stringent og etisk forretningsvirksomhet han med sin lærebok i dobbelt bokføring ønsket å sette i
høysetet. En kapasitet som Max Weber har klassifisert denne
innovasjonen som en skillemarkør mellom den gamle og den
nye tid.
Man kan si at det dobbelte bokholderiet er en algoritme,
som sikrer at man til enhver tid kan få et bilde av ens aktuelle
økonomiske situasjon. Man kan både se hva man har til rådighet, likviditet, og hva man totalt sett eier, dvs. om de inntekter
og utgifter man p.t. har, de fordringer man har og den gjeld

man har faktisk sikrer at man som virksomhet kan overleve.
Alt dette henger nøye sammen med fremveksten av nye former for økonomisk samarbeid og nye former for risikotaking.
I renessansen vokste det frem store firmaer, og man forsøkte å
være flere om investeringer, risiko og utbytte. Det har blitt hevdet at det dobbelte bokholderi og den moderne kapitalismen
er to sider av samme sak. I hvert fall er det sikkert at ideen om å
drive virksomhet og forretning med vinning for øyet, forutsetter at man kan finne ut av om man vinner eller taper.
På Paciolis tid kunne borgerlige italienske studenter, vel
å merke de som ikke gikk på katedralskolene eller studerte
ved universitetene, bivåne de såkalte abaccoskolene. Dette var
handelsskoler for kjøpmenn og deres assistenter. Her kunne de
finslipe sine matematiske evner på problemer som dette:
«Tre menn, Tomasso, Domenego og Nicolo, stiftet et selskap.
Tomasso skjøt inn 760 dukater den 1. januar 1472 og tok ut
200 dukater den 1. april. Domenego skjøt inn 616 dukater den
1. februar 1472 og tok ut 96 dukater den 1. juni. Nicolo skjøt
inn 892 dukater den 1. februar 1472 og tok ut 252 dukater
den 1. mars. Den 1. januar 1475 fant de ut at de hadde hatt en
gevinst på 3 168 dukater, 13 ½ grossi. Bestem hvilken andel
hver og en skal ha for at ingen av dem skal bli lurt.»
La oss vende tilbake til det dobbelte bokholderi. Dette er
kanskje den første praktiske anvendelse av de nye arabiske tallene og av ideen om en algoritme som blir skapt i Europa. Man
hadde lært å regne med tallene av araberne, og senere skulle
europeerne på 1600-tallet skape begreper om sannsynlighet
og senere igjen statistikk. Altså en utvidelse og anvendelse av
matematikken som definitivt ikke fantes hos greske og arabiske
matematikere.
Det dobbelte bokholderiet er også det første eksempel på at
man kan ha tillit til noe som uttrykkes i tall og som er resultat
av en måling. Regnskaper er jo en abstrakt representasjon som
skal vise virksomhetens finansielle situasjon. Det er i overført
betydning et bilde, og ikke uten grunn sier vi i dag stadig at et
regnskap skal gi et «rettvisende bilde» av situasjonen. I hovedsak er de regnskapsmessige metoder som benyttes i dag de samme som i renessansens selskaper og kjøpmannsbanker.
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Et regnskap baserer seg på tall og måling. Ut fra dets praksis
kan man lett slutte at kun det man kan avlegge regnskap for, er
noe man har. Dermed kan man gå videre og si at kun det som er
representert i regnskapet, er virkelig. Representasjonen skaper
på en måte kriteriet for hva som er virkelig. Kun det målelige er
reelt. Dette blir da også en sentral idé for vitenskap og teknologi i Europa i den tid man går inn i – i nyere tid.
Hvis vi regner med at den dobbelte bokføringen var allment
i bruk i de norditalienske handelsbyene, så som Firenze, Genova,
Pisa, Venezia, Milano, ved midten av 1400-tallet, så drøyde det
fremdeles et par hundre år før denne metoden hadde spredt
seg til alle datidens kulturland. I løpet av denne tiden ble det
ikke gjort noen metodiske eller tekniske fremskritt. Det var
for eksempel den svenske bruksbokføringen som på midten av
1700-tallet kunne fremvise et utviklingsnivå som i mange henseende – dog ei vedrørende årsoppgjørsteknikken – stod høyt
over den opprinnelige italienske bokføringen. Siden drøyde det
til begynnelsen av 1900-tallet, før det ble gjort nye fremsteg.
SKRIFTEN
Med tall holder man kontroll på sine ting, de representerer et
forhold til omverden og utvider ens evne til å huske. Med skrift,
og da først og fremst i form av skriftspråk basert på et alfabet og
ikke et billedtegn, kan man ikke bare notere antall, men også
hvilke objekter man har det og det antallet av. Man kan få frem
sin mening og bevare den for ettertiden uten å måtte stole på
muntlig overlevering og den menneskelige hukommelse. Og
man kan bokstavelig talt se hva andre har ment, sagt eller tenkt
og ikke kun høre det. Man kan enda begynne å reflektere over
selve det forhold at det på et stykke papir – eller en leirtavle, en
papyrusrull eller en sten – står noe som ikke bare er uforståelige
streker, men noe med innhold og betydning.
Vi reflekterer selvfølgelig ikke over skriftspråket vårt til
daglig, for som alt annet vi benytter oss av, tar vi det som en
selvfølge – skriften bare er, har liksom alltid vært der.
Men slik er det faktisk ikke. Mange mennesker mangler

fremdeles i 2013 et skriftspråk, og millioner av mennesker kan
ikke lese. Og faktisk er det slik at selv i Norge er én av ti uten
lesekunnskap, og minst like mange forstår ikke så mye av det
de leser. At så mange mennesker stenges ute fra informasjonssamfunnet, er et problem, først og fremst for dem selv, men
også for samfunnet. Uansett hvordan vi snur og vender på det,
skriften, skrivekunsten, er et av de aller viktigste fundamentene
i alle sivilisasjoner. Praktisk talt alt som skjer i et utviklet statssamfunn forutsetter et skriftspråk. Det står sentralt i sivilisasjonsbegrepet. Selv ikke noen få atypiske eksempler kan gjendrive dette faktum.
Merkelig nok blir skriftens betydning oftest elegant oversett. Vi er skjønt enige om at bilen, flyet og datamaskinen har
betydd enormt for samfunnsutviklingen, men oppfinnelsen
av skriften ser man nærmest på som en bagatell. Men skrift er
teknologi, og som mange andre teknologier har den vært årsak
til store og uomstøtelige samfunnsmessige forandringer.
Det er vanskelig å si når mennesket første gang begynte
å eksperimentere med nedtegning av språklige elementer på
et fast underlag. Jeg vil tro at det startet med spredte forsøk,
kanskje flere steder uavhengig av hverandre og med varierende
grad av suksess. Videre er det også grunn til å anta at en slags
skrift utviklet seg knyttet til byråkratisk administrasjon og
sakrale anordninger. I det første tilfellet er det nærliggende å
tenke på registrering av eierforhold, opptelling, ordning og
summering, for eksempel i forbindelse med lagerbeholdninger.
Altså at skriften oppstod i forbindelse med å holde oversikt og
orden i en uoversiktlig og vanskelig materiell verden med store
varelagre. Dette vet vi. Når det gjelder religiøse foranstaltninger, ser vi behovet for å nedtegne lange og innviklede liturgiske
tekster, og for å få dem videreført innenfor presteskapet. Denne
religiøse bakgrunnen for skriften kjenner vi også til. Et annet
sakralt bruksområde kan ha oppstått fordi skriften overførte
magisk kraft til dem som behersket den, og gav økt autoritet.
Derfor kan vi hevde med stor sannsynlighet at den første
bruken av skiftsymboler hadde sammenheng med utviklingen
av mer komplekse samfunn, og med det voksende behovet for
administrative hjelpemidler.
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< Sumerisk leirtavle fra ca.
3100 f.Kr. med en svært tidlig
form for skrift.

I en gammel tegneserie står to forhistoriske mennesker og
grubler. De har lært å snakke. Problemet er at nå som de har utviklet talens kunst, hva skal de snakke om? Så merkelig det enn
kan virke, er dagens psykologer, språkforskere og forhistorikere
ikke noe klokere enn tegneren: Man vet ikke når og hvorfor
språket egentlig ble utviklet. Da det moderne mennesket
opptrer på den historiske scenen for ca. 40 000 år siden, regner
forskerne med at de snakket et velutviklet og presist språk.
Men lenger kom de ikke, for slik fortsatte det i titusener av år.
Først for drøye 5000 år siden, altså på 3000-tallet f.Kr., dukker
de første skrifttegn frem i lyset. De stammer fra nåtidens Irak,
oldtidens Mesopotamia.
Inget land i verden har en så lang kulturhistorie som nettopp
Irak. Den første, og dermed også den eldste, høykulturen i
verden ble etablert av sumererne i løpet av det 4. årtusen f.Kr.
i det den gang så fruktbare Mesopotamia. Ved hjelp av kunstig
vanning fra Eufrat og Tigris, kunne man drive jordbruk og
husdyrhold på de store, flate og ekstremt fruktbare elveslettene.
Mellom årene 4000–3000 f.Kr. hadde den sumeriske økonomien og befolkningen vokst så sterkt at man begynte å anlegge
byer. Disse vokste raskt til å bli autonome bystater med hver
sin prestekonge. Omkring år 3000 f.Kr. var det nærmere 30
slike bystater i det sumeriske riket. Og det var nettopp i disse
bystatene det første skriftspråket utviklet seg.
Bilder og billedsymbolikk var menneskets aller første representasjoner, men den første egentlige revolusjon i menneskelig
kommunikasjon inntraff da de innovative sumererne utviklet
et skriftspråk fra billedtegn til et system av abstrakte symboler,
som fant sted i løpet av en snau tusenårsperiode mellom 3300
til 2400 f.Kr. Flere av billedtegnene som ble benyttet for 5300
år siden kan forstås uten videre. Et bilde av et menneske betydde et menneske, et hus betydde et hus og en urne en urne. En
videreutvikling kom når en bolle betydde mat. I noen tilfeller
er kombinerte symboler forståelig, som når billedtegnene for
«stor» og «mann» i kombinasjon kan leses som «konge».
Etter en tid ble tegningene, bildene, mer stilisert og forenklet
og i kombinasjon med hverandre kom de til å uttrykke hele
meninger, en tankerekke. Bildenes betydning ble altså utvi-

det; en fot betydde en «fot», men også «å gå». Evnen til å
uttrykke meninger ble stadig utvidet samtidig som man alt mer
fjernet seg fra den opprinnelige billedskriften.
De første skritt i retning av abstraksjon kom rundt 2800
f.Kr. da billedtegnene ble lagt på siden; en forandring som
trolig oppstod da de sumeriske skriverne begynte å snu leirtavlene de skrev på for å skrive fra venstre til høyre snarere enn fra
toppen og nedover. Uavhengig av hva årsaken til omlegningen
var, så medførte den at symbolene, bildene, fikk mindre likhet
med de gjenstandene de indikerte.
Historiens første symbolskrift ble skrevet med et spisset sivrør. Skriveren skråsnittet enden av et siv, som vokste i overflod
langs Eufrat og Tigris, og flatbanket en klump våt leire før han
satte seg ned for å skrive på leirskiven. Sumererne hadde hverken pergament eller papir, så de skrev – underforstått trykte
inn tegnene – i den våte leiren. Så ble skrifttavlene brent og
herdet i ilden, noe som har medført at de er bevart i tusenvis
av år frem til i dag. Avtrykkene av sivrørets spiss ble kileformet,
og derfor kalles den eldste mesopotamiske skriften for kileskrift.
En mer radikal forandring inntraff da skriverne gikk over
fra å bruke siv til en stylus eller griffel med kileformet spiss.
Avtrykket av en stylus i leiren gav en helt forskjellig skrift. Sumererne innså raskt hvilken enorm oppfinnelse de hadde gjort
med implementeringen av skriften. Man startet skriverskoler
ved templene. I tempelskolene utdannet man så skrivere, og
skrivere eller «sekretærer» ble et viktig yrke i alle de sumeriske
byene. Enhver konge, tempelprest eller handelsmann med respekt for seg selv hadde ansatte skrivere som holdt orden på og
kontroll med driften, med skatter, avgifter, priser, lagerbeholdning osv., og for å få nedfelt skriftlig lover, påbud og dekreter.
Innen 2400 f.Kr. hadde skriverne utviklet et skriftsystem
som inneholdt de fleste lydene i talespråket. Og rundt år 1800
f.Kr. hadde de profesjonelle skriverne forenklet mange av de
opprinnelige kileskrifttegnene til et enda mer abstrakt symbolsett som bare hadde en fjern likhet med de gamle billedtegnene. Prosessen fra bilde til symbol, «ord», eksempelvis en vare,
var da langt på vei mot den lyd- og alfabetskrift som betegner
skriftspråket vårt i dag.
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> Fønikisk alfabetskrift på en
sarkofag fra rundt år 500 f.Kr.

De første skrifttavlene representerer lister over jordbruksprodukter og handelsvarer, så som korn, dadler, kveg, sauer, geiter, krukker, oljer osv. Slike lister gjorde at eierne til enhver tid
hadde oversikt over og kontroll med driften. Det er komplett
umulig å tenke seg enhver form for forretningsvirksomhet i dag
uten en slik oversikt og innsikt. Med sin utstrakte handelsvirksomhet hadde det sumeriske samfunnet et behov for folk som
kunne administrere handelen. Derfor ble templenes skriverskoler der samfunnets elitebarn fikk opplæring, og som de facto
representerer verdens første skolesystem, av aller største betydning i Sumer. Det å gå på en slik tempelbasert skriverskole, kan
nærmest sammenlignes med å gå på universitetet i dag.
Undervisningen foregikk ved at elevene begynte dagen med
å studere tavlene de hadde skrevet dagen før. Læreren gjennomgikk teksten og påpekte feil og mangler. Deretter la læreren
frem en ny tavle som elevene skulle skrive av til dagen etter.
Slik utdannet man gutter til å kunne gå inn i virksomheten i en
privat kjøpmannsbedrift eller i den offentlige virksomheten, i
byråkratiet, knyttet til palasset eller et tempel. Skriverskolens
rektor het ummia, «skolens far», lærerne var «storebrødre»
og elevene ble kalt «skolens sønner».
Vi vet at smisk kunne lønne seg ved slike skoler: En sumerisk
gutt kan gis æren for historiens første dokumenterte eksempel
på smisking. Ifølge en leirtavle forfattet av en ummia rundt år
2000 f.Kr., var en ulydig elev så fortvilet over kjeften han hadde
fått av læreren sin at de skulle invitere rektor hjem til seg. Det
gikk faren med på, og da rektor kom, fikk han ikke bare husets
hedersplass, men ble også behørig oppvartet av eleven mens
faren «overrakte rektor et nytt antrekk, skjenket ham en gave
og tredde en ring på hans finger». Det fikk rektor til å tø opp,
og han sa: «Unge mann, du har utført skolens arbeid godt, og
du har blitt en mann av lærdom.»
Av de aller eldste skrifttavlene som er funnet i den sumeriske
odtidsbyen Uruk, og som altså stammer fra ca. år 3300 f.Kr.,
er 85 prosent bokføringsregnskaper for byens tempel. Det
dreier seg om innkommende og utgående matvarer, bufe og
tekstiler, om arbeidere og deres oppgaver, arrondering av mark,
produksjonsnivåer, leveringsdatoer, samt inntekter og utgifter.

De øvrige 15 prosentene er lister med tegn for skrivere som går
i lære. I løpet av det 3. årtusen f.Kr. blir de første «avtaler»
skrevet i kileskrift på leirtavler.
Like etter de eldste sumeriske skrifttavlene, dukker de første
hieroglyfene opp i Egypt. Opprinnelig var dette en billedskrift,
men ble senere en blanding av billed- og lydskrift som grekerne
satte navn på: hieroglyfer, som betyr «hellige skrifttegn».
Hieroglyfene viser ingen likheter med kileskriften, men det
kan likevel være mulig at egypterne fikk ideen med å skrive fra
sumererne.
Alt tilgjengelig materiale tyder altså på at selve tanken om
skrift først ble utviklet i Sumer i løpet av det 4. årtusen f.Kr.
Men den ble virkeliggjort på forskjellige måter blant ulike
folkegrupper i Midtøsten. Likevel regner mange forskere med
at skrivekunsten oppstod på flere hold uavhengig av hverandre.
Jeg har nevnt kileskrift og hieroglyfer, begge skrifttypene fra
Midt-østen. Andre tidlige skriftsystemer ble skapt i India ca.
2500 f.Kr., på Kreta om lag år 1900 f.Kr., i Kina ca. år 1500
f.Kr. og i Sentral-Amerika ca. år 1000 f.Kr. Det diskuteres om
det kan spores forbindelser mellom de ulike områdene, men
det har ennå ikke lyktes noen å påvise slike. Mange skriftspråk
vokste altså frem uavhengig av utviklingen i Midtøsten.
Det var ideen med å la forskjellige tegn stå for ulike språklige lyder som var motoren i utviklingen av skriftspråket. Denne
utviklingen gikk gjennom flere trinn. Virkelig revolusjonerende var det når en eller annen fant frem til et system som omtrent svarer til det vi bruker når vi lager og løser rebuser. Ved å
ta i bruk tegn for lydgrupper som gikk igjen i flere ord, knyttet
man tegnene til lyder, ikke til bestemte begreper eller ideer.
Ta det moderne ordet «lys». Ordet kan bety lys i motsetning til mørk, belysningsmiddel, lys stemme, glad eller intelligens. Her kan vi altså bruke samme tegn for fem forskjellige
betydninger. Dessuten kan ordet brukes i en rekke flerstavelsesord. Slik kunne kombinasjoner av tegn komme til å stå for
kombinasjoner av lyder, og det var disse kombinasjonene som
uttrykte en mening. På den måten kunne antall tegn begrenses
til det som var nødvendig for å uttrykke lydene i de enkelte
språk.
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Det var nettopp det som skjedde da den første alfabetiske
skriften ble til.
Historien om alfabetet begynner i Egypt, og ikke som man
vanligvis leser, i Fønikien. Ryggraden i de gammelegyptiske
hieroglyfene var stavelsestegn som inneholdt 24 konsonanter
som ble brukt sammen med billedskrift, men aldri i selvstendig
bokstavskrift. Imidlertid representerte noen ganger ett tegn
bare én lyd. Det opprinnelige tegnet for for eksempel munn,
på egyptisk ri, kom til å anvendes for r pluss hvilken som helst
vokal eller bare r.
Dette prinsippet ble ivaretatt og videreutviklet av semittiske
folk. Det eldste rene alfabetiske system vi kjenner, stammer
fra syrisk-palestinsk område ca. år 1700 f.Kr. Her synes det
som den egyptiske skrivemåten har blitt forandret til et helt og
holdent alfabetisk system i henhold til modellen med tegnet
for munn og bokstaven r.
Omtrent samtidig i det som nå er Syria, Libanon og Israel
anvendes andre former for alfabeter som var inspirert av kile-

skriften. Retningen for tekstene med de ulike alfabetene vekslet. Man skrev vertikalt og horisontalt og både fra venstre til
høyre, og fra høyre til venstre. Ut av denne floraen av konkurrerende skrivemåter i det østre Middelhavsområdet utkrystalliserte det seg ett som skulle bli avgjørende for hvordan en stor
del av verdens befolkning skriver i dag, nemlig det fønikiske.
Fønikernes hjemland var stort sett i det nåværende Syria og
Libanon. Under perioden 1200–700 f.Kr. dominerte de handel
og sjøfart i hele Middelhavet. Omkring 1050 f.Kr. utarbeidet
de et alfabet med 22 tegn som utelukkende stod for konsonanter og med leseretning fra høyre til venstre. Det fønikiske
alfabetet gav i sin tur igjen opphav til de hebraiske, arameiske
og greske alfabetene. Ut av det greske utviklet det russiske og
det latinske alfabetet seg, som denne teksten er skrevet med.
Grekerne tok altså over det fønikiske alfabetet, men gjorde
vesentlige endringer. Det viktigste var kanskje at overflødige
konsonanttegn ble gjort om til vokaler. Dermed ble deres
alfabet mer fullstendig. Leseren behøvde ikke selv å supplere
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vokaler. De alfabeter som senere fulgte det greske tillempet
samme grunnprinsipp. Fremskritt som er gjort senere, gjennombruddet for boktrykkerkunsten og datorisering, gjelder
mangfoldiggjøring og spredning av tekst, ikke skrivesystemer i
seg selv.
Skriften revolusjonerte regnskap, lovverk, beretterkunst og
kontraktsinngåelser. Oppfinnelsen av skriften gjorde det mulig
å inngå avtaler som man ikke kunne prate seg bort fra eller vri
seg unna, ja som var bindende, og dermed langt mer pålitelig
enn bare en muntlig avtale. Skriften var med andre ord en forutsetning for at for eksempel forretningsvirksomheter kunne
bedrives i ordnede og ansvarlige former.
JURISPRUDENS
«Det er en uskreven lov», sier vi ofte. Slike såkalt uskrevne
lover er vel og bra, men når det kommer til helingen, er det
kun de skriftlig nedfelte lover som gjelder. I sammenheng med
menneskets lange eksistens på jorden, er skrevne lover nærmest
av ny dato å regne. Selvfølgelig har det eksistert lover blant
menneskene lenge før de ble nedskrevet, såkalte uskrevne lover
om rett og galt, men med oppfinnelsen av skriften ble det mulig
å fastsette et sett med rettsregler menneskene måtte forholde
seg til. Et samfunn uten skrift har et juridisk system basert
på sedvane og tradisjon, mens et skriftbasert samfunn har et
lovverk. Det var først med skriftlig lovverk man kunne pålegge
menneskene deterministiske plikter eller byrder, men samtidig fikk de til gjengjeld også bindende rettigheter. Gjennom
skreven lovgivning tok menneskeheten det store skrittet over i
«siviliserte» samfunn – og på sikt ble hele verden erobret, ikke
gjennom våpenbruk, men ved hjelp av ordet, det skrevne – og
i lovs form.
Eufrat–Tigris-bekkenet er de vestlige lovers vugge. Fra
Mesopotamia (stort sett nåværende Irak) stammer en omfattende samling juridiske dokumenter, hovedsakelig i form av
leirtavler. De rettshistoriske dokumentene kan telles i tusenvis.
Materialet er så omfattende at man ennå ikke har klart å få

frem en fullstendig oversikt over rettskildenes innhold.
Det er blant sumererne vi finner verdens eldste kodifikasjoner. Hver eneste selvstendige sumeriske bystat hadde sine lover.
Den eldste lovsamling vi kjenner til overhodet, er Urukaginas lov. Urukagina var hersker i den sumeriske bystaten Lagash
omkring år 2350 f.Kr. Denne loven er aldri blitt funnet, ikke engang i kopis form, men refereres til i andre dokumenter som en
kompilasjon og konsolidering av eldre forordninger av tidligere
sumeriske konger. Et samtidig administrativt reformdokument
– nedfelt på en leirtavle – har imidlertid kommet for en dag,
som viser at Urukaginas lov informerte Lagash´s innbyggere om
hvorfor visse handlinger ble straffet. Straffene var harde. Tyver
og utro kvinner ble stenet til døde med stener der teksten på
deres «forbrytelse» var risset inn. (Faktisk var jeg i sumeriske
trakter høsten 2002, og da skulle fire kvinner stenes til døde.
Da kom jeg uvilkårlig til å tenke på Urukaginas lov. I deler av
Midtøsten opprettholdes altså ca. 4500 år gamle lover!) Urukaginas lov bekreftet også at kongen var utnevnt av gudene.
Den tidligst kjente skrevne lovsamling, kjent gjennom en
svært fragmentarisk kopi fra ca. år 1750 f.Kr., er Ur-Nammus
lover. Ur-Nammu var konge i den mektige bystaten Ur omkring 2100 f. Kr. Kopien er i så dårlig forfatning at bare noen av
paragrafene er lesbare. Selv om lovene tillegges Ur-Nammu, så
er de fleste forskere enige om at de ble forfattet av hans sønn og
etterfølger, Shulgi. De fleste av dem omhandler straffer; det å gi
en person et sår, ble straffet med bøter, mens mer alvorlige forbrytelser som ran og drap ble straffet med døden. Lovene åpnet
også for avsettelse av korrupte tjenestemenn, og gav beskyttelse
for fattige.
Arkeologiske data forteller oss at Ur-Nammus lover var
supplert av et avansert legalsystem som blant annet inkluderte
spesialiserte dommere og vitneavleggelse under ed. For ca.
4100 år siden ser vi altså begynnelsen på et genuint rettsvesen,
selv om – la det være sagt – mange var uten rettsvern. Det
var selvfølgelig i slike tidlige statsdannelser ikke lik rett for
alle statens borgere. Treller hadde ingen rett, kvinner var ikke
fullmyndige og det kostet mer å krenke en høybyrdig enn et
fattiglem. Ikke desto mindre: Ur-Nammus reformer med dom-
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mere og edspålagte vitneavleggelser var første skritt på veien til
et rettssamfunn.
I motsetning til Ur-Nammus straffelover er Lipit Ishtars
kodekser hovedsakelig fokusert på ekteskaps-, familie- og
eiendomslover. Lipit Ishtar var hersker i bystaten Isin mellom
1934–1924 f.Kr. For eksempel forteller § 28 at en mann kan
ta seg en ekstra kone hvis hans første viser seg å være svak og
ubesluttsom, men han må forsørge dem begge.
Vi kjenner til en rekke andre sumeriske lovfragmenter, men
med Lipit Ishtars lovverk settes punktum for en rik sumeriskjuridisk tradisjon; Sumer forsvinner ut av historien som en
maktfaktor i Mesopotamia. Ingen av de mange sumeriske kodifikasjonene forteller oss hvordan en rettssal så ut eller hvordan
den fungerte, kun at det fantes spesialutdannede dommere
og edsavleggelser. Men i noe senere tid, i første halvdel av det
2. årtusen f. Kr., vet vi at domstolene var eller ble holdt ved
byportene. Vi vet også at det var vanlig med tre dommere, men
enkelte ganger bare to. Dessuten fantes en rettsbetjent hvis
oppgave var å skrive ned rettsprotokollen, i form av kileskrift
på en leirtavle.
En rekke slike rettsprotokoller er bevart, og de kan ha
følgende ordlyd: «Sur-DUB.UMBISAG sverget ved kongens
liv at ved neste nymåne ville han fremskaffe tyven som hadde
stjålet Lu-Nannas sauer; og hvis han ikke gjorde det, ville han
være en tyv ...» Under denne teksten er det trykket inn et segl
med teksten: «Sur-DUB.UMBISAG, skriver, sønn av Utugu,
sjef for veverne.» Her har åpenbart Sur-DUB.UMBISAG blitt
beskyldt for å stjele sauer, og for å bevise sin uskyld må han
finne tyven – hvis han ikke selv var det! Enden på saken vet vi
ikke. Aner vi et forhistorisk justismord?
En annen leirtavle fra omkring år 1850 f.Kr. gir oss en domsavsigelse, verdens først kjente: Tre menn har myrdet en tempelansatt. Den dreptes hustru kjente til mordet, men holdt tyst
om det. Imidlertid ble saken kjent, og både mennene og kvinnen ble anklaget for mord. Ni personer vitnet mot de anklagede, og anmodet om dødsstraff for alle fire. Imidlertid hadde
enken to vitner som fortalte retten at hun hadde vært misbrukt
av ektemannen, at hun ikke hadde vært delaktig i mordet og at

hun var enda dårligere stilt etter ektemannens bortgang. Ergo
hadde ikke hun hatt noe å vinne på at han ble tatt av dage. Dette ble trodd av dommerne – som her nok lot seg manipulere av
kvinnelist. De tre morderne ble tatt av dage foran offerets hus,
mens enken gikk fri.
Sumerernes makt ble brutt av semittiske innvandrere som
grunnla et dynasti i Babylon, den mest berømte og storslåtte byen i oldtidens Midt-østen, omkring år 1900 f.Kr. Det
gammel-babylonske riket kom til å bestå til ca. år 1150 f.Kr.
Babylondynastiets mest berømte hersker var den sjette i rekken,
kong Hammurabi, som regjerte i perioden 1792–1750 f.Kr.
Denne kongen var utvilsomt en av de merkeligste og viktigste
lederskikkelsene i Mesopotamia. Ved å kodifisere og revidere
eldre og gjeldende rettsregler etablerte han en enhetlig og felles
lovgivning for hele det babylonske riket. Hans lovsamling er
også bevart i sin helhet, fordi han lot den hugge i sten.
Hammurabis lovstele ble funnet så sent som i 1901 i Susa i
Iran, hvor den var bragt som krigsbytte. Lovstelen er en drøye
to meter høy, sort dioritt-stenblokk. Lovteksten, som løper
rundt hele stenen og består av over 3600 linjer, inneholder en
prolog, lovartikler og en epilog. Øverst på stenen er det hugget
ut et relieff som viser solguden Marduk på sin trone, idet han
overrekker Hammurabi lovens tavler. Scenen minner påfallende om hvordan Moses fikk lovens tavler av Jahve. Den store
minnestenen var opprinnelig oppstilt i solgudens tempel i
Babylon. Dessuten vet vi at en lignende lovstele var plassert
i en annen storby, nemlig Sippar syd i Mesopotamia. I tillegg
vet vi også at en rekke kopier av loven var skrevet på leirtavler.
Hammurabis lover gir et svært opplysende bilde av den
mesopotamiske høykulturens rettslige nivå. Og ikke minst gir
den innblikk i forskjellige økonomiske forhold, der blant annet
dette med økonomisk kontroll er et viktig aspekt. Lovsamlingen består av 282 artikler eller paragrafer. Den skiller seg fra
tidligere forordninger ved at den forfekter talionsprinsippet: liv
for liv, øye for øye, tann for tann. Hammurabis lover er dessuten utpreget kasuistiske. Det vil si at de setter opp en bestemt
regel for hvordan en viss konflikt eller et visst administrativt
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< Den babylonske kongen
Hammurabis lovstele fra
ca. 1750 f.Kr.

problem skal reguleres. Slik det ofte er med kasuistiske tekster,
innledes Hammurabis lovparagrafer med det akkadiske ordet
summa, «hvis» eller «sett at», og beskriver deretter en spesiell
situasjon, hvor man stiller opp en regel av sivilrettslig eller
strafferettslig karakter. Hammurabis lover er dessuten preget av
ekvivalensprinsippet. Det vil si at lovkodeksen uttrykker et krav
om rettferdighet – og det var noe nytt blant de første statenes
lovsamlinger.
Jeg nevnte hvordan scenen øverst på lovstelen minner om
hvordan Moses fikk Israels lovtavler. På mange punkter viser
Hammurabis lover en forbausende likhet med Moseloven, som
ble til omkring et halvt årtusen senere. Den vesentlige forskjellen mellom de to rettssystemene består i at Hammurabis lover
er rent juridiske, mens Moseloven har en religiøs karakter med
sterk betoning av rettens etiske side. I Hammurabis lover blir
det ikke lagt religiøse synspunkter på forbrytelsene. Straffen
er avhengig av hvilken skade det er forvoldt. Det inngår ikke
noe nestekjærlighetens bud i disse lovene, heller ikke finner
vi syndsbegrepet i dem. Den onde vilje eller hensikt blir ikke
straffet. Hammurabis lover adskiller seg fra Moseloven på
samme måte som moderne borgerlige lover. I dem er heller
ikke religiøse påbud blandet med borgerlige rettsbestemmelser.
Hammurabis lovsamling er den første skriftlige kodifisering av
kontrollprinsipper, dog uten at dette begrepet nevnes eksplisitt.
Dermed er Hammurabis rettsregler alle kontrollers «mor».
Selv om de sumeriske og babylonske kodeksene kalles for
«lovsamlinger», dreide det seg ikke om omfattende lovverk
som det ble henvist til i juridiske disputter. I virkeligheten
finnes ikke et eneste bevis hverken i kontrakter eller i palass- og
tempelarkiver at de ble referert til i det hele tatt. Hver lovsamling er motstridende, og utelater mange rettslige situasjoner. De
mesopotamiske kodeksene er egentlig kompilasjoner av en rekke sosiale og økonomiske reformer kongene opprinnelig hadde
utgitt som dekreter, «ikledd» kongelige, ja nærmest guddommelige, inskripsjoner med tillegg av en prolog og epilog. Så selv
om de ikke var lover i vår betydning av ordet – ordet «lov»
fantes faktisk ikke engang i Den nære Orient i oldtiden – har
de i ettertid blitt klassifisert som lovsamlinger.

Mesopotamias samtidige høysivilisasjon noe lenger vest, det
dynastiske Egypt, hadde åpenbart flere sett med rettsregler,
men de er vanskelige å få grep på, faktisk først sent i faraoisk
tid. Det eldste lovmaterialet, i form av papyrusdokumenter og
innskrifter på potteskår og monumenter, er altfor sparsomt og
fragmentarisk. Dog vet vi såpass at den eldre egyptiske retten
så visst ikke var primitiv, men lå på et relativt høyt juridisk-teknisk nivå. Ved en analyse av de kjente egyptiske rettsinstituttene finner man at egypterne hadde utviklet en rekke av de
institutter som fantes i før-industriell europeisk rett. Det gjelder faktisk både på familieretten, formueretten og straffe- og
prosessrettens områder. Det store flertallet av disse instituttene
er helt nødvendige for enhver form for samfunnsordning.
I motsetning til i Mesopotamia vet vi ikke om det i Egypt
eksisterte en rettsvitenskap, en samlende kongelig faktor, som
tok sikte på en systematisering av de gjeldende reglene. Men ut
fra kildene synes det lite sannsynlig. Bevarte lovfragmenter viser i alle fall at rettsreglene i Egypt var som de mesopotamiske:
utpreget kasuistiske. Det hører med til bildet av eldre egyptisk
rett at strafferetten var relativt mild sammenlignet med sumerisk, babylonsk og assyrisk rett. Den var kun i begrenset omfang
preget av talionsprinsippet som dominerte kileskriftsettene i
Mesopotamia på den tiden. I Egypt synes dessuten kvinnen å
ha samme rettsevne som mannen.
Asia hadde også sine oldtidslover, riktignok yngre enn dem
vi kjenner fra Midtøsten, men ikke desto mindre fra forhistorisk tid. De eldste av disse stammer fra Sydøst-Asia, fra India,
og kalles for Manus´ lover, oppkalt etter deres mytiske forfatter. De består av en kompilasjon av eldgamle, tradisjonelle ideer
om lov og rett som trolig ble samlet i bøker mellom år 1000 og
500 f.Kr. i form av sutras (skrifter til utenatlæring) med nærmere 7000 titler. Lovene her formet basis for det indiske kastesystemet, hvor folk ble klassifisert i sosiale grupper, og som kom
til å regulere alle sider av det indiske samfunnet fra kontrakter
til kriminallover. Manus´ lover foreskriver straff svært sjelden,
og bare som siste utvei. I de få tilfellene straff nevnes, er de
aldri grusomme eller sadistiske. Amputasjon var dog en mulig
straffemåte – og ikke særlig human i våre øyne. Og merkelig
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> Domstolscene fra Corpus
Juris Civilis. Miniatyr på pergament, ca. 1330.

nok; Høykastefolk ble straffet hardere enn lavkastemennesker.
Det var noe nytt i oldtiden.
Den jødiske retten, hvis opphav er å finne i De ti bud (Dekalogen) fra ca. 1300 f.Kr., betonte sterkt rettsreglenes moralske
bindende karakter og betydningen av straffen. Grekerne gav
gjennom Drakos- (621 f.Kr.), Lykurgus- (600 f.Kr.) og Solons
lover (550 f.Kr.) viktige bidrag til rettsfilosofien, særlig med sin
tanke om en «naturrett» som gjelder for alle mennesker alle
steder til alle tider. Dessuten demokratiserte grekerne lovene
ved å gjøre retten mer tilgjengelig for borgerne.
Romerne på sin side har vel kanskje ytt sitt viktigste bidrag
til vår sivilisassjon gjennom den grundige, gjennomarbeidete
og svært omfattende romerretten. Den bygger i høy grad på
avtaletanken: Til grunn for retten lå avtaler mellom individene,
men staten skulle sørge for at avtalene ble overholdt. Fra et
juridisk-teknisk synspunkt har man lenge betraktet romerretten som den høyest stående rettsorden som overhodet er blitt
utviklet i historien. For all senere privatrett har den vært av
umåtelig betydning.
Etter Vest-Romerrikets fall i år 476 tapte romerretten sin
umiddelbare gyldighet i mange av de land hvor romerne hadde
regjert, særlig der hvor germanerne satte seg fast. Imidlertid
var det ett sted romerretten levde videre, blomstret og ble enda
mer sammensveiset og utfyllende, nemlig i Øst-Romerriket
med sentrum i Bysants. Her samlet man, reviderte og utfylte de
eldre lovene under keiser Justinian (527–565 e.Kr.).
Justinian var ikke før kommet på tronen, før arbeidet med
lovene ble satt i gang. Alle juristene var bysantinske grekere,
og selv forordet til samleverket ble forfattet på gresk. Men det
dreide seg kun om greske parafraser for romerske rettsprinsipper. I løpet av fem år var arbeidet gjort. Hele den store
samlingen, som senere kom til å bli kalt Corpus Juris Civilis,
bestod av tre deler: den egentlige lovboken, Codex, en samling
av systematisk organiserte juristuttalelser, Sammendragene
eller Digesta, og en sammenfatning beregnet på jusstudenter,
Institutiones.
Verkets storhet er uten tvil Digesta, med den romerske rettsvitenskapen. Det var gjennom denne romerretten fikk verdens-

historisk betydning ved sin enorme innflytelse på europeisk rettsutvikling fra 1100-tallet av og fremover, og derfor
på rettsinnholdet i mange områder av verden. Det Corpus Juris
som Justinian og hans medarbeidere skapte, danner grunnlaget
for Vestens rettsforhold den dag i dag.
PENGER
I dag er det en umulighet å forestille seg verden uten penger.
Alle nasjoner har sine egne penger, selv om nå flere land, som
i EU, har slått seg sammen om en felles valuta. Pengenes eller
rettere sagt betalingsmidlenes historie går tilbake til de eldste
samfunn, og de har hatt en enorm betydning for samfunnsutviklingen. Det gjelder både på godt og ondt. Men hva er
egentlig penger, og når dukket de opp på historiens scene?
De fleste av oss forbinder penger med mynter, sedler, plastkort og, i senere tid, virtuelle penger, men penger kan være så
mye mer, så mangt, faktisk. For fortidens mennesker var penger
definitivt noe helt annet, en rund sten, en øks, metallstenger,
fjær, skjell, ja nærmest alle tenkelige og utenkelige ting. Det
som gjorde slike ting til «penger» var at de ble akseptert som
gyldige betalingsmidler i de samfunnene de virket i.
I oldtidens første store høysivilisasjoner – i Mesopotamia,
Egypt og Indus-kulturen – begynte man å systematisere
betalingsmidlene basert på vekt. Man klippet eller hugget av
edelmetall og kobber i biter og betalte en vare eller tjeneste
i henhold til vekten. Det var den som fastsatte verdien av
metallet, formen og utseendet var uten betydning. Ergo kunne
formen på bruddmetallet, altså «pengestykkene», variere mye.
For å kunne veie gull, sølv og kobber nøyaktig, utviklet man
balansevekter og offisielle vektlodd.
Når vi snakker om penger i oldtiden, er det utelukkende
mynter det dreier seg om. Papirpenger eller sedler var en senere
oppfinnelse. De første allmenngyldige pengene så dagens lys
for drøye 2600 år siden i Lydia, et land som hadde sin blomstringstid omkring år 700–546 f. Kr., og som lå på vestkysten av det nåværende Tyrkia. Mange forskere, i første rekke
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metrologer (eksperter på mål-, vekt- og myntsystemer, og ikke
å forveksle med meteorologer), har undret seg over hvorfor det
akkurat var i det vesle og nærmest ubetydelige landet Lydia at
de første ordentlige penger – mynter – ble utviklet.
Spørsmålet synes berettiget, men ikke desto mindre er det
i henhold til vår nåværende kunnskap i Lydia de aller første
statusnøytrale, universelle og allmenngyldige penger – mynter
– ble slått en gang på 600-tallet f.Kr. Noen forskere daterer de
første myntene til rundt år 640 til 630 f. Kr. Da er overgangen
fra eldre tiders veide metallbiter av gull, sølv og kobber til fullt
utviklede mynter nærmest fullbyrdet.
Det er i første rekke den noe dunkle og mytiske kong Gyges
(ca. 685–657 f. Kr.), grunnleggeren av den lydiske mermnadiske ætten eller dynastiet (ca. 685–547 f. Kr.), og hans sønn,
kong Alyattes, som har fått æren av å ha oppfunnet penger.
Hvis vi først skal knytte oppfinnelsen av penger til navngitte
personer, er Gyges og Alyattes greie nok, og allerede den greske
historikeren Herodotos, som levde fra omlag 485 til 425 f. Kr.,
nevner de lydiske kongene som pengenes fedre. Han skiver
videre om lydierne at «De er de første mennesker jeg kjenner,
som har brukt penger slått av gull og sølv.»
I realiteten var utviklingen av den første mynten en såvidt
gradvis prosess at det ikke på noen måte går an å være for kategorisk hverken med henblikk på tidspunkt eller person. Vi må
se oppfinnelsen av penger som en evolusjonsaktig fremvekst,
der det betydningsfulle ikke ligger i gjenstandenes utseende,
men i hvordan de brukes.
Vi vet ikke med sikkerhet hva som forårsaket at nettopp
Lydia ble det første ordentlige pengeproduserende land. Noen
mener Lydia var et sentrum for innlandshandel, og at det var
en handelsmessig og nærmest determinativ faktor som lå til
grunn for de første pengene. Andre hevder at det var de greske
kolonistatene på vestkysten av Lilleasia som gav ideen om bruk
av penger til kongen av Lydia.
Men det kan også være en viktig indre faktor som lå til
grunn for Lydias oppfinnelse av penger – landet var i sin samtid
en ledende gullprodusent. Og det var ganske sikkert en viktig
forutsetning for å begynne produksjon av mynter.

Gullet ble hovedsakelig vasket ut fra elvesand i elven Pactolus. Den inneholdt ifølge de gamle grekere så mye gull fordi
den gamle sagnkongen Midas skylte av seg alt det plagsomme
gullet som hadde festet seg til ham i Pactolus-elven. Midas´
høyeste ønske var at alt han rørte ved skulle bli forvandlet til
gull, og gudene bønnhørte ham. Men da selv kvinnene han begjærte og berørte, og maten han tok i ble til gull, og han holdt
på å sulte ihjel, ble han til slutt befridd fra trolldommen.
Men foruten alle gullrestene etter Midas i Pactolus-elven,
fant lydierne også gull i miner og malmleier, og det inneholdt
akkurat som Pactolus-gullet en høy prosent sølv.
Dette forklarer også hvorfor de første lydiske myntene
bestod av elektron (en naturlig forekommende legering av gull
og sølv), og ikke rent gull. Verdens eldste universalpenger –
mynter – ligner ikke så mye på moderne mynter, eller tidlige
greske mynter fra 6. og 5. århundre f. Kr.. De har en ujevn og
ru oval, nærmest bønnelignende, form, og har en viss lihet med
naturlige gullklumper. Elektronmyntene har en blek gulfarve.
De er gjennomgående svært små, omlag 18x12 mm.
Myntene er merket med ett eller flere stempel på én side,
og har en figur, oftest et dyr, på den andre siden. Dyret som
gjengis kan være en løve, hjortebukk eller vær. Men det forekommer også mynter som foruten stempelsiden kun har et par
enkle parallelle linjer på den andre siden, eller den kan rett og
slett være blank.
Det er vanskelig å skjønne dette store typerepertaret, noe
som også gjør det problematisk å knytte pengene til en bestemt
utmyntingsmyndighet. I noen få sjeldne tilfeller finnes lydisk
bokstavinnskripsjoner som kan som kan leses som Valvel og
Kalil. En annen lydisk mynt har en gresk innskripsjon som
kan leses: «Jeg er Fanes´ merke». Denne teksten referer seg til
en person ved navn Fanes, og den gressende hjortebukken på
myntens andre side er trolig hans personlige symbol. Navnene
referer trolig til personer som var ansvarlige for å lage myntene.
Vi kan lure på om det ikke var individuelle personer som var
ansvarlige for de første elektronmyntene.
Men hvem var de? Var de private, rike personer, lokale herskere eller statsembetsmenn med utmyntingsmyndighet i det
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Den som tillegges æren av å ha slått de første gull- og sølvmynter
lydiske kongedømmmet? Dette er viktige spørsmål for riktig
i verden, er Alyattes´ sønn, kong Krøsus (561-547 f. Kr.), som var
å forstå oppkomsten og utviklingen av de aller første universalLydias siste hersker inntil kongedømmet ble erobret av perserne.
pengene, men per i dag har vi ikke svarene.
Den legendarisk velstående Krøsus ble allerede i sin samtid
Vi vet imidlertid at også de første myntene skiftet hånd
kjent for sine enorme rikdommer. Han donerte store gaver og
gjennom vekt. De ble ikke uten videre godtatt som betalingsmiddel – myntene ble veiet ved hver transaksjon. Det var åpen- gull til blant annet oraklet i Delfi, og det berømte Artemistemplet i Efesos ble utsmykket med relieffer på hans bekostbart vanskelig for brukerne å gi slipp på det gamle innarbeidening. Selv om Krøsus altså ikke var den første som slo mynt,
de systemet med å kontrollere vekten på metallet. De lydiske
slik mange feilaktig tror, var han den som videreutvielektronpengene ble følgelig laget i henhold til en
fastlagt vektskala på 17,2 gram, 16,1 gram,
klet mynt14,1 gram og helt ned til små mynter med
ideen. Og det var også under Krøsus pengene fikk sin ordentlige runde form slik vi i
vekt på 1/96 del av de største stykkene.
dag forestiller oss hvordan en mynt skal
De aller fleste eksisterende lydiske elekse ut.
tronmyntene er av de minste typene,
Etter rundt år 550 f. Kr. opphørte
noe som viser oss et samfunn som var
i hovedsak fremstillingen av elektronvant til presisjon når det gjaldt å
mynter, og i deres sted finner vi mynter
håndtere små vektenheter.
av hovedsakelig sølv, men også enkelte
Ettersom vekten fremdeles måtte
av gull.
i bruk ved kjøp og salg, er det riktig
De fleste lydiske sølv- og gullmyntene
å betrakte de første lydiske «mynter
funnet
på vestkysten av Lilleasia.
ene» som en overgang mellom priLydisk gullmynt fra kong Krøsus’ tid (561–547 f.Kr).
Denne kyststripen var blitt kolonisert av
mitive og moderne universalpenger.
grekerne allerede fra omkring år 1000
Hvis styresmaktene tok imot
f. Kr., og ble kalt Ionia. I årene 700–400
myntene, fulgte kjøpmennene etter,
f. Kr. var hele vestlige Lilleasia hellenisert på grunn av lokalbeinntil staten ble nødt til å oppheve gyldigheten av eldre former
folkningens beundring for den greske kulturen. Grekenland,
for primitive penger og gjøre mynter til det eneste lovlige beden gryende kulturstormakten i det indre Middelhavet, erobret
talingsmiddelet. Alskens surrogatpenger ble så stuet bort, og
ikke land med sverd, men med sin kultur. Landets innflytelse
de pregede mynters lange regjeringstid i Vesten begynte.
på politikk, språk, filosofi, kunst, arkitektur, litteratur og økoDet er først og fremst kong Alyattes (ca. 610-561 f. Kr.) som
knyttes til de litt uregelmessige, bønneformede «myntene» av nomi hos de omgivende nasjoner var stor.
Lydia var ikke noe unntak i så måte, snarere tvert imot.
elektron. Etter hvert ble de mer regelmessige i form og vekt, og
Lydierne var store handelsfolk, og det samme var ionerne. Det
ektheten ble offisielt garantert både med hensyn til renhet og
var ikke til å unngå at de tidlig kom i kontakt med hverandre,
vekt. De forskjellige utviklingsstadiene ble nådd ganske raskt,
og ionisk eller gresk livsførsel sivet inn i Lydia. For eksempel
og ved midten av det 6. århundre hadde myntene fått en mer
var Krøsus en stor tilhenger av gresk kultur, noe som også var
avrundet form.
bakgrunn for hans mange og store gaver til ioniske og fastEtterhvert som lydiernes metallurgiske dyktighet økte, lærte
landsgreske templer.
de å separere gull fra sølvet. Og så, fra både adskilte og blandede
Den tette kontakten mellom lydiere og ionere førte selvfølmalmleier, begynte de å utstede separate gull- og sølvmynter.
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gelig til at noe også måtte tilflyte grekerne fra Lydia. Det aller
viktigste «kulturlånet» grekerne mottok var ideen om penger,
som de selvfølgelig kom i kontakt med i forbindelse med
handel. Derfor finner vi det helt naturlig og rimelig at ionierne
raskt plukket opp påfunnet med penger, og hurtig brakte ideen
videre vestover til andre greske øyer og det greske fastlandet.
Øya Aigina syd for Attika var først ute med å slå egne
mynter. Det fant sted allerede omkring år 595 f. Kr. Den første
greske mynten, den aiginske sølvstatéren, var preget med et
svært karakteristisk myntbilde: en kravlende skilpadde.
Vi kan undre oss over at vesle Aigina var først ute blant de
greske statene med egen utmynting, men det hadde sammenheng med at øya var vestlige Egeerhavets fremste handelsmakt.
Aigina hadde nærmest monopolisert utskiping av sølv fra de
attiske sølvminene. Særlig var sølvhandelen i Egypt lukrativ, og
sølv var det høyest verdsatte metallet i Egypt. Ergo var Aigina
et logisk sted for utmyntet sølv i forbindelse med eksporthandelen.
Nest ut med egne penger blant de greske statene var Athen.
Rundt år 575 f. Kr. fant byens egen utmynting sted. Ingen
annen gresk by kom til å kapitalisere så mye på oppfinnelsen av
penger som nettopp Athen.
De først athenske myntene var didrakmer – todrakmer
altså – med bilder som identifiseres som emblemer for byens
ledende adelsslekter.
En mannsalder senere begynte athenerne å produsere sine
berømte tetradrakmer (fire-drakmer). De gamle motivene
med adelsfamilienes merker ble erstattet med mer passende
symboler for hele staten; på myntens advers preget man byens
skytsgudinne Athene med attisk hjelm på hodet, mens reversen
ble preget med gudinnens hellige fugl, uglen.
Tetradrakmen ble hovedmynten i Athens myntsystem.
«Ugler» ble en av dagligtalens betegnelser for mynter. Tertadrakmen ble den mest ansette og celebre mynten i antikken, og
var i sirkulasjon i nærmere 600 år. En fremtredende metrolog
har sagt om denne uglemynten, at den er «... en av de vakreste
mynter som noensinne er laget».
Athens myntrekke var langt mer utviklet enn tilfellet var i de

fleste andre greske stater. Dette avspeiler storbyens og et utviklet
demokratis krav til et differensiert myntvesen. Det fantes skillemynt med myntverdier helt ned til 1/8 obol, og som egentlig var
en liten sølvbit på bare 0,1 gram. En morsom samtidsberetning
forteller at det var vanlig å bære småmyntene i munnen når man
gikk ærend på byen. Myntene kunne jo blåse bort!
Like etter at Athen hadde sendt ut sine første mynter, fulgte
Korint etter. Omkring år 570 f. Kr. var de først korintiske
myntene på markedet. Også disse pengene preges med Athenes
hode, men på reversen, og her iført korintisk hjelm. Adversen
viste bildet av den vingeutstyrte hesten Pegasus, som med
grunnlag i sagntradisjonen var gjort til byens våpenmerke.
Vi ser også en voldsom blomstring av gresk utmynting
fra en rekke forskjellige myntsteder i Syd-Italia, oldtidens
«Stor-Grekenland», og på Sicilia. I løpet av 400-tallet skyter
gresk myntproduksjon virkelig fart, og myntene, pengene, har
funnet sin form.
Med Alexander den stores verdensrike på 320-tallet f. Kr.,
spres gresk mynt, men ikke minst ideen med å produsere mynt,
over et enormt område. Mynter ble nå preget fra Spania i vest til
Indus i øst. Lengst i øst, på grensen mot India, lå Baktria. Dette
området var et selvstendig gresk kongerike i tiden 250–130 f. Kr.
Selv her, i den greske verdens utkant, utga de baktriske kongene
praktfulle tetradrakmer preget med en serie flotte portretter.
Greske elementer holdt seg i indisk myntpreg selv lenge etter at
kongeriket Baktria var gått til grunne som gresk stat.
Vi er nå langt inne i de formfullendte og ferdig utviklede
mynters tid. Runde mynter, slik vi fremdeles kjenner dem, var
nå spredd over store deler av datidens «siviliserte» verden,
sett med europeiske øyne. La det være sagt at mynter også ble
utviklet omtrent like tidlig i Kina som i Lydia, det kan man
lese om i «Fra stenpenger til euro», men det jeg har ønsket å
få frem her er at ved spredningen av den runde, greske mynten
var grunnlaget lagt for pengenes utvikling slik de også ble lagt
til grunn for finansiell revisjon allerede i antikken, i Hellas og
Roma. I dag er en finansiell- eller regnskapsrevisjon selvfølgelig
utenkelig uten involvering av penger i en eller annen form.
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OPPFINNELSE VERSUS INNOVASJON
Innovasjoner og et innovativt sinnelag er ikke noe som folk
flest først og fremst forbinder med revisorer. En slik holdning
hadde da også Sir Peter Kemp, en engelsk embetsmann som
ble utpekt av Margaret Thatcher for å forbedre effektiviteten
i Whitehall. Kemp fremholdt, ved en anledning (1997), følgende: «Out with the auditors, in with the innovators.» Han
argumenterte sterkt for at man måtte vokte seg for å bevege seg
inn i et «audit society where risk in business is downgraded
and those who check receive better rewards and higher esteem
than those who offer creativity and innovative ideas. Audit is
an overhead, estimated to cost the public sector £ 1 billion in
1997. The money could be better spent. And should the best
brains in the country be wasted in checking what others do –
others who might have to use their own brains to out-wit the
checkers, who themselves are becoming evermore ingenious in
checking for deceptions and tricks? […] Audit sucks creativeness and action out of society […] Audits create a nervous
looking-over-my shoulder, risk-averse attitude. So innovation
suffers.»
Når man skal skrive en bok om revisjonsvesenets historie, nærmere bestemt revisjonens opprinnelse og utvikling,
kan man sikkert få aksept for at er det noe man absolutt ikke
trenger å trekke inn i temaet så er det en utredning om oppfinnelser og innovasjoner. Hva i all verden har slike begreper
i den sammenhengen å gjøre? Har man slike tanker er det i
beste fall korttenkt, for revisjonsbransjen er så visst tuftet på
en rekke oppfinnelser og innovasjoner, noe temaene ovenfor
forhåpentligvis har dokumentert til fulle. Det var så definitivt både oppfinnsomme og innovative mennesker som stod
bak regnskaps- og revisjonsvesen. Revisjonens vesen og dens
mangefasetterte fundamenter, så som bokføring, regnskap,
skrivekunst, aritmetikk osv., og selvfølgelig ikke minst kontroll
og revisjon i seg selv, er alt sammen resultat av en gang geniale
oppfinnelser og innovasjoner. Derfor er temaet en del av dette
conditio sine qua non-kapitlet.
Det sier seg selv at i subjektivt utvalgte oppfinnelser og inno-

vasjoner innen en bestemt sjanger, i dette tilfellet revisjonsvesenet, jakter man på visse foreteelser og utelater andre. Det
må man gjøre for at ikke emnet skal bli for stort.
Så hva innebærer det ar regnskaps- og revisjonsvesenets
opprinnelse og utvikling bygger på en trekke oppfinnelser og
innovasjoner? Spørsmålet fordrer noen definisjonsforklaringer. Ordene oppfinnelse og innovasjon er for de fleste diffuse
begreper, ikke minst termen innovasjon. «Alle» har vi en viss
fornemmelse av hva innovasjon betyr og innebærer, akkurat
som vi alle vet hva en stjerne er for noe eller hva en astronom
driver med. Men gjør vi egentlig dét?
For slik er det bare; en rekke ord og begreper som tilsynelatende er enkle, som alle mener de vet noe om eller hva er,
som vi tar for gitt og som vi følgelig aldri tenker over egentlig
dypest sett, viser seg ofte ikke å være så enkle når man går
ordenes innhold nærmere etter i sømmene. Som for eksempel
«hva er en lyspære?» eller «hva er et menneske?» Alle vet vi
hva en lyspære er, hva den utretter, selv den mest uopplyste og
ulærde person. Men gå vedkommende nærmere innpå klingen
og be han eller hun å definere hva en lyspære egentlig er eller
hvordan den fungerer, vil du nok ofte få et manglende, nølende
eller ufullstendig svar. Det samme vil du erfare, kanskje i enda
høyere grad, når spørsmålet gjelder «hva er et menneske?»
Bare test deg selv: Skal det defineres biologisk, fysisk, zoologisk
eller antropologisk? Er det homo faber – et skapende menneske,
homo philosophicus – et funderende menneske, homo religiosus – et religiøst menneske, homo oeconomicus – et økonomisk
menneske eller rett og slett homo sapiens – det vise menneske?
Er det et aggressivt dyr, et lekende dyr eller klodens eneste selvdefinerte dyr? Nei, det enkle er så visst ikke så enkelt likevel.
Slik er det også med innovasjonsbegrepet og dets nære
«slektning», ofte brukt synonymt, nemlig ordet oppfinnelse.
Vi bruker dem begge gjerne uten å tenke noe videre over deres
innhold og mening, tar dem liksom for gitt, og tror uten videre
at vi vet hva de representerer og står for. Men nok en gang:
Gjør vi egentlig det? Jeg har siden ideen med denne boken ble
bragt på banen, spurt og testet bekjente og venner av meg, personer både innen akademia og generelt, alle såpass oppegående
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og kunnskapsrike at de forutsetningsvis burde kunne klare å gi
meg et relativt fyllestgjørende svar.
Noen viste seg å ha innsikt, men de aller fleste svarene var
rent ut sagt skuffende. De var både lite tilfredsstillende og
lite adekvate og – i visshet – svært sprikende. Ytterst få kunne
fortelle meg hva de to begrepene representerte, og at det var en
viktig nyanseforskjell mellom dem. De aller, aller fleste betraktet dem som, ja nettopp, synonymer: oppfinnelse = innovasjon.
Men slik er det ikke.
Ordet innovasjon er avledet av det latinske innovare, som
betyr «å fornye». I den moderne betydningen av ordet kan
vi si at det innebærer «fornyelse gjennom forandring». Det
vil igjen si en videreutvikling av noe bestående, men i en ny
retning eller på en ny måte. Dessuten må det en kvalitativ forandring til for at man skal kunne snakke om en innovasjon.
Mange vil kanskje hevde at, ja vel, men dette er jo det samme
som en oppfinnelse. Til dette vil jeg svare et kategorisk nei.
Innovasjon er nemlig en idé som er så god at andre velger å ta den
i bruk. En oppfinnelse, derimot, kan utvikle seg til en innovasjon, men kan like gjerne – og faktisk svært ofte – forbli en mer
eller mindre «genial» idé hos oppfinneren, altså at den ikke
nødvendigvis får noen nytteverdi. Heri ligger den vesentligste
forskjellen mellom innovasjon og oppfinnelse. Kort sagt kan vi
si at kreativitet + skapende evne + nytte = innovasjon.
Det er som med entreprenørskap – slik en milliardær på
oppfinnelser, gründeren Jon Gjedebo, har formulert det: «Entreprenørskap er i grunnen ikke å finne opp ting, men å få dem
til å bli noe.»
Et konsern som tyske Volkswagen har, selvfølgelig, annammet det fullt ut. I en brosjyre med den veiledende tittelen
«Innovative Tecknologien für alle», har de en overskrift som
lyder: «Eine Innovation ist nur dann sinnvoll, wenn sie jedem
zugute kommt.» («En innovasjon er bare nyttig når den kommer andre til gode.») Eller som vi kan lese i en spektakulær
reklame for Volkswagen Tiguan i norske aviser og iaktta den i
en enda mer spektakulær TV-reklame for Volkswagen Passat:
«Omgitt av innovasjoner.» Bilbransjen har skjønt det!
Derimot har jeg ennå til gode å se et avertissement eller en

En oppfinnelse og/eller innovasjon starter gjerne med en idé.

«reklametekst» for revisjonsyrket der man fremhever innovasjon. Hvorfor ser man ikke følgende stilling ledig-annonse:
«Grunnet stor kundepågang søker firmaet NN innovativ
revisor.» Selvfølgelig kan en slik bruk av innovativ mistolkes i
revisorsammenheng, men jeg tror leseren skjønner hva jeg ønsker å få frem. Og hvorfor er det slik at denne bransjen, i hvert
fall utad, er lite preget av innovasjon? Vel, objektivt sett er det
trolig fordi både bransjen og yrkesutøverne blir oppfattes som
både traurige formalister, introverte petimetre og nedstøvete
bokstavtreller.
La oss som en kontrast til revisjonsvesenet fremdeles holde
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oss i bilbransjen. Det er for eksempel et langt skritt fra den
faktisk brukbare forbrenningsmotoren til den markedsførte
bilen; og det er denne siste fasen vi kan kalle innovasjon. I den
første fasen er det typisk nok behov for en ny oppfinnelse og
et nytt utviklingsarbeid for å realisere produktet. La meg også
benytte et par andre eksempel fra forhistorien: For ca. 5500 år
siden oppfant sumererne i Mesopotamia hjulet, men anla ikke
veier for å utnytte det fullt ut. På den annen side bygget inkaene i Peru flere hundre mil veier med fast dekke, men hadde
ingen kjennskap til hjulet slik at de fenomenale veiene kunne
nyttiggjøres fullt ut på en effektiv måte. Inkaene benyttet ikke
engang trekkdyr på veiene sine.
Et annet eklatant eksempel kan jeg hente fra industriens
barndom: De første forsøk på å erstatte hesten som trekkraft
med dampmaskinen i et transportmiddel ble gjennomført
i Frankrike rundt 1770. Fra dette tidspunktet og helt frem
til omkring 1840 ble det gjort mange forsøk på å konstruere
«dampvogner» som skulle benytte de eksisterende, vanlige
veiene, og som først og fremst var tenkt som selvkjørende diligencer eller postvogner. Forsøkene falt ikke noe særlig heldig
ut, blant annet fordi vognene var så tunge at de ødela veibanen.
Det virket heller ikke til fordel for dampvognene at det ble
gjennomført en meget streng lovgivning som bestemte at det
skulle gå en mann foran hver dampvogn og vinke med et rødt
flagg som advarsel overfor alle andre veifarende.
Hva så med ordet oppfinnelse?
«Var det du som fant opp rundkjøringen, Jone? Ballen skal
fremover!», ropte daværende Vikingtrener Tom Nordlie til
en av sine fotballspillere. Ja, synet på oppfinnelse kan være så
mangt. Poeten, filosofen og retorikeren Lucius Apuleius (123–
180 e.Kr.) hevdet følgende: Mater artium necessitas («Nøden
er oppfinnelsens mor»). Utsagnet kan nok ha noe for seg, det
har sikkert mange smertelig erfart, men begrepsmessig vil ordet
i vår sammenheng ha en annen betydning.
Rent generelt kan vi si at en oppfinnelse er gjort når en
idé er omsatt til en faktisk virkende mekanisme eller prosess.
Ideen eller forestillingen i seg selv er ikke nok. For eksempel
fikk Leonardo da Vinci ideen til mange tekniske innretninger,

fra flymaskiner og helikoptre til jekker og odometre, men han
realiserte kun svært få. da Vinci var så definitivt både en stor
kunstner og vitenskapsmann, men nøkternt vurdert, og i vår
betydning, oppfant han ganske få ting, nemlig dem han fikk
til å fungere i praksis. Av dette følger at en oppfinnelse bør
representere en form for nyskapning.
En oppfinnelse bør derimot, i motsetning til innovasjonen,
ikke nødvendigvis ha noen nytteverdi. Historien er full av eksempler på rent ut sagt unyttige oppfinnelser. «Ser du et behov,
dekk det!», er oppfinnerens devise. I den manglende nytteverdien ligger en viktig og grunnleggende betydningsforskjell
mellom de to begrepene innovasjon og oppfinnelse som det er
vesentlig å ha klart for seg. Vi sier altså at en oppfinnelse er en
praktisk løsning av et teknisk problem. Den kan representere
et produkt så vel som en fremgangsmåte. Dessuten er det viktig
å være klar over at noe som bare utgjør en oppdagelse, altså
erkjennelse av noe bestående, ikke regnes som en oppfinnelse.
Når vi benytter oss av ordet oppfinnelse knytter vi den nærmest implisitt til en teknologisk innretning. Det er ikke uten
videre riktig. Ovenfor har vi sett på en rekke oppfinnelser, og
disses videre innovasjoner, knyttet til forutsetninger eller premisser for et revisjonsvesen. En innovasjon er ikke så stringent
i sine krav til hva «objektet» skal være og hvilken nyhetsverdi
det skal ha. Den begrenser seg, som vi har sett, ikke bare til det
tekniske området, og den behøver ikke være ny og ukjent for
alle og enhver. Det er nok om den er ny for de omgivelser der
den skal implementeres, mens oppfinnelsen er reell når den
bakenforliggende ideen er konvertert til en ny «mekanisk»
anordning.
La meg konkludere og knytte det ovenstående til revisjonsvesenet: Revisjon slik vi kjenner det i dag er et resultat av en
langvarig teoretisk og, etter hvert, teknologisk evolusjonsprosess konstituert av en rekke oppfinnelser, og realisert gjennom
nødvendige innovasjoner. Det skal vi helt implisitt fokusere
nærmere på i denne boken ut fra problemstillingene når og hvor
de aktuelle oppfinnelsene og innovasjonene oppstod, og hvem som
stod bak.
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< Kadaveret av den fromme
paven Formosus ble trukket
for retten av sin etterfølger,
pave Stefan 6., som fungerte
som aktor. Spørsmålet er: Hvor
rasjonelle var middelalderens
mennesker?

RETROSPEKSJON
Når vi skal vurdere revisjonens historiske forløp, er det verdt å minne om at de data vi baserer oss på er
en slags «fossile levninger» etter mennesker som har levd før oss, hvorav noen levde for veldig lenge
siden. Et betimelig spørsmål er: Var disse menneskene vurderings- og resonnementsmessig som oss?
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< Neandertaler. Hvor primitiv
var han? Det kommer an på
øyet som ser. Han hadde
faktisk større hjerne enn homo
sapiens. Og det er ingen
forskjell på den menneskelige
hjernen for 80 000 år siden
og i dag.

ENTROPI VERSUS SYNTROPI
Man kan på generelt grunnlag gå ut fra at revisjon har gått
fra et «systems»kaos og uorden til mer og mer systematikk
og orden. Det er en logisk tanke at en bransje stadig utvikler
seg til det bedre, med stadig bedre metoder og systemer. Den
logiske slutningen er: Fra fortidens kaoskrefter til vår tids orden. Vi snakker om syntropi. Fenomener som karakteriseres
av naturlige prosesser som går i retning av høyere grad av organisering – slik vi altså presumptivt forventer at revisjonens
utvikling har vært.
Begrepet entropi er et mål på graden av uorden i et system.
Og vi vet, selv om man kanskje helst vil fornekte det, at statistisk sett er uorden mer sannsynlig enn orden. Entropiloven
er uttrykk for at alle prosesser går fra en tilstand med mindre
sannsynlighet til en tilstand med større sannsynlighet.
Ser vi rundt oss, og trekker empiriske veksler på det vi vet
om menneskets historie siden det fremstod som art, synes
det som om vi mennesker og den menneskelige kultur som
er utviklet over tid, så absolutt representerer syntropi og ikke
entropi. Ikke desto mindre forteller naturlovene oss altså noe
annet. Av entropiens konstante økning følger at uorden er mer
sannsynlig enn orden i systemer. Man kan sammenligne det
med terningkast. Slår man syv terninger vil resultatet 6666666
representere den høyeste graden av orden, mens for eksempel
5132461 representerer uorden. Som sikkert alle har erfart som
har slått terninger, er det definitivt lettere å få terningene til å
ende med et uordnet enn et ordnet resultat. Hvis vi opererer

med bare syv terninger vil orden selvfølgelig oppstå fra tid til
annen, med mer eller mindre jevnt mellomrom, men med trillioner (1018 ) eller trilliarder (1021) av terninger vil orden være
en umulighet, vel å merke hvis man ikke har en evighet av tid.
Uorden er nemlig terningenes naturlige tilstand. Entropien slår
inn – og forklarer utallige hverdagslige fenomener.
Fysikkens lover er allmenngyldige. I så henseende også innen
økonomi og humaniora der henholdsvis faget revisjon og revisjonens kultur- og utviklingshistorie hører hjemme. En fysisk
lov sier at alle bobler som utvider seg sprekker og at «ting»
som går til værs faller ned igjen. Tyngdekraften bidrar til det.
Derfor sprekker, til syvende og sist, alle boligbobler. Empirisk
belagt finnes ikke et eneste unntak.
Revisjon, som alle andre økonomiske parametere, vil være
underlagt vår verdens klassiske naturlover. Den kan umulig
unndra seg det faktum. Så, sett i det tidsperspektiv der vi skal
spore revisjonens første fremvekst og følge dens utvikling, vil
det være interessant å se hvilke entropiske versus syntropiske
stadier som finnes.
FORTIDENS MENNESKER – SOM OSS?
Når vi skal vurdere revisjonens historiske forløp, er det verdt
å minne om at de data vi baserer oss på er en slags «fossile
levninger» etter mennesker som har levd før oss, hvorav noen
levde for veldig lenge siden. Et betimelig spørsmål er: Var disse
menneskene vurderings- og resonnementsmessig som oss?

RETROSPEKSJONEN

> I teorien kunne en neandertaler, gitt situasjonen og hvis
han eller hun levde i dag, ha
fungert som revisor.

Man kan selvfølgelig tvile på det når vi vet at middelalderens fremste tenkere var opptatt av «rasjonelle» spørsmål og
problemer som: «Hvor mange engler kan danse på spissen av
en synål?», «Finnes det toaletter i himmelen?», «Hvor stor
er en sjel?», «Spiser engler mat?».
Slike spørsmål og en rekke andre minner om et barnesinns
naivitet. Ikke desto mindre grunnet middelalderens skarpeste
hjerner over slike problemer. Ergo er det nok en gang grunn til
å lure på om de resonnerte som oss overhodet.
Men likevel: Var menneskene de facto annerledes «skrudd
sammen» mentalt enn oss i dag?
Det forhistoriske mennesket, og i enda langt mindre grad
middelaldermennesket, var absolutt ikke ute av stand til å tenke
abstrakt. Det viser menneskets evne til å lage kunst, figurer
og hulemalerier, for 20 000 til 40 000 år siden og, ikke minst,
begrave sine døde. Denne type utfoldelse vitner om abstrakt
tenkning. Skulle ikke da den følelse vi i dag kaller for «kjærlighet» ha plass i fortidsmenneskets sinn? Eller det vi kaller
«begjær», «grådighet», «lykke», «tillit», «logikk» og alt
annet av menneskelige egenskaper vi i dag kjenner til? Vi må
kunne tro at fortidsmennesket i det store og hele tenkte og
følte slik vi gjør i dag.
Et meget sentralt skille mellom oss mennesker og andre dyrearter er at mennesket har en bevissthet om seg selv. Mennesket er subjektivt opplevende, et selvdefinert vesen. Vi er ikke
bare i verden, men har en bevissthet om hvordan det er i den
og en undring på hvorfor vi er i den. Mennesket relaterer sitt
liv i forhold til fortid, nåtid og fremtid, og former sitt liv mer

basert på empiri enn instinkt. I så henseende er mennesket et
historisk vesen, og vi er så definitivt bevisst vår historie. Menneskets bevissthet er suverent i dyreriket.
Det er ingen forskjell på den menneskelige hjerne for 80 000
år siden og hjernen i nåtidsmennesket. I prinsippet er det
heller ingen fysiske forskjeller mellom oss. «Den kreative
eksplosjon» kaller man det som skjedde for 40 000 år siden da
menneskene begynte å lage kunst, og man begravde sine døde
omhyggelig med forseggjorte gravgaver. Det indikerer at man
altså hadde tanker om noe annet og dypere utover seg selv, noe
utover jeg-et. Alt det nevnte ble skapt av mennesker som tenkte
som oss, og som hadde et sinn likt vårt eget – fullt av engstelse,
drømmer, drama og mysterier.
En forskningsdisiplin som de senere årene har fått innflytelse på menneskets intellektuelle og åndelige utvikling er
nevropsykologien. Denne vitenskapen om relasjonen mellom
hjernen og de mentale funksjonene viser hvordan kulturen, i
sin tur, hadde betydning for evolusjonen. Ved hjelp av nevropsykologi er det mulig å utrede hvordan kulturelle og sosiale
variabler påvirket – og selvfølgelig påvirker – hjernens fysiske
utvikling. Tidligere trodde man at måten vi tenker på er ferdig
utviklet allerede når vi blir født, men nevropsykologene har
vist at miljøet under vår oppvekst har betydning for hjernens
fysiske utvikling.
De nevropsykologiske aspektene på evolusjonen tilfører
en interessant dimensjon til hvordan vi kan vurdere menneskets tidlige utvikling – ja også hvordan vi ser på fremtiden.
Nevropsykologien viser nemlig at homo sapiens’ utvikling
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< «Det er en feil et sted!»

> En dekorert gresk skål fra

Revisjon er et gammelt

ca. 550 f.Kr. viser kontroll av

yrke, langt eldre enn denne

veiing av varer.

1800-tallets avbildning av en
revisjonsscene.

hverken er lineær eller ugjenkallelig. Det som vi anser for
typisk menneskelige handlinger er ikke noe som har kommet
av seg selv. Evnen til å tenke abstrakt og uttrykke seg i symboler
krever stimulering, underhold og anstrengelser for å opprettholdes.
Jeg stresser den tidligere berørte problemstillingen om
menneskets åndelige utvikling, om det tenkte og resonnerte annerledes i tidligere tider enn i dag, med henblikk på dette med
forretningsdrift, regnskapsføring og revisjon. Underforstått:
Hvordan tenkte og reflekterte fortidens aktører innen regnskap og revisjon i så henseende? Hadde de samme mål med sin
virksomhet som dagens yrkesutøvere?
Jared Diamond, som har skrevet boken Kollaps, om hvordan samfunn går under, eller overlever, påpeker at vi kan bli
klokere av historien, fordi folk i gamle dager var som oss og
tenkte like ansvarlig eller uansvarlig. Alle samfunn som er forsvunnet, har gått til grunne av det samme som truer oss. Vi har
altså ikke blitt klokere med årene.
Men har vi blitt sluere, mer kyniske? Jeg tenker her primært
på økonomi, som blant annet omfatter kjøp og salg. Forretningsdrift dreier seg, som vi har vært inne på tidligere, om å
skape overskudd. Det er blitt hevdet at en kapitalistisk ånd ikke
fantes i oldtiden og i antikken, men det kan ikke stemme, for
hos romerne, for eksempel, kjenner vi til higen etter gevinst
og profitt. Et par mosaikkinskripsjoner i Pompeii utbasunerer
Lucrum gaudium (= «profitt er lykke») og Salve lucrum
(= «hyll profitt»).
Og revisjonsvesenet er kapitalismens forlengede arm.
Så lenge det har funnet sted organisert handel og forretningsdrift med profesjonelle aktører som har levd av sin
virksomhet, og da snakker vi sannsynligvis om ikke mer enn
rundt 5000–6000 år, har mennesket hatt de samme tanker
rundt virksomheten som en forretningsmann av i dag, nemlig
å få mest mulig utbytte av sin virksomhet. Fremgangsmåte og
holdninger har selvfølgelig skiftet med tider og steder, men i
prinsippet er forretningsmannens «hjerne» innrettet slik den
alltid har vært. Det går ut på å ha kontroll på utgifter og inntekter, og det var i denne konteksten bokholderi, regnskapsføring

og revisjon kom inn i bildet.
Samtidig var fortidsforretningsmannens – som oftest handelsmenn – livsvilkår forskjellige fra dagens. Deres
tilværelse forløp på små marginer, og det skulle svært lite til
før den skjøre balansen ble forrykket. Hendelser som krig,
naturkatastrofer, uår og sykdom kunne ramme når som helst,
og forretningsmannen, som alle andre, stod hjelpeløs overfor
slike situasjoner. Man hadde ingen forsikring mot slikt, og ikke
kunne man styre tildragelsene og ikke kunne man forutsi dem.
Fortidsforretningsmannens verden var både farlig og uforutsigbar, og den var fullstendig utenfor kontroll. Hans univers var
konstant under press for makter ingen kunne beherske.
Det at handelsmenn og forretningsmenn generelt levde
under livsvilkår som var så totalt forskjellige fra våre, har
selvfølgelig også gjort noe med mentalitet, ånd og tankegods,
som må ha divergert i forhold til hos oss. Altså, hjernen var den
samme, med samme intellektuelle kapasitet, ikke klokere og
ikke dummere, men trolig med en noe annen persipering av sin
livssituasjon. I så henseende kan vi tale om fortidens annerledeshet selv om de ikke desto mindre var åndelig utrustet «som
oss». I så henseende må vi gå ut fra at datidens regnskapsførere
og revisorer tenkte og handlet som sine yrkesbrødre av i dag.
REVISJONENS OPPRINNELSE OG UTVIKLING
Revisjon hører definitivt ikke til blant verdens eldste yrker,
men når det er sagt, må det legges til at revisjonsbransjen faktisk hører hjemme blant de absolutt eldre yrker. De første eller
eldste sivilisasjoner lærte seg å «revidere», her i betydningen
å kontrollere, samtidig med at de lærte seg kunsten å regne og
skrive. Mange av de aller eldste tekster og tallsymboler er oversikter og regnskaper over eiendeler, så som buskap, korn, oljer
etc. Det har vært mulig å dokumentere at noen av disse første
nedtegnelser og regnskapsoppstillinger har vært revidert.
Begrepene stat og rike brukes ofte synonymt, men det er ikke
dermed sagt at det er riktig. Det er nemlig en viktig forskjell
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En rekonstruksjonstegning av storbyen Mari ved Eufrat ca. 2800 f.Kr. Byer som denne var et signifikant trekk ved verdens første sivilisasjon i Mesopotamia.
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mellom dem. Den dreier seg om hvordan sentralmakten styrte.
Staten er nemlig styrt etter upersonlige, byråkratiske prinsipper
og lover, og har faste representanter i lokalsamfunnene.
Et rike, derimot, er en statsdannelse der sentralmakten styrer
gjennom personlige forpliktelser og forbindelser. En stat er
gjennomgående mer enhetlig enn et rike; den representerer
et stort antall mennesker samlet under et felles styre som har
ymse maktmidler å støtte seg til. Det er av forståelige grunner
glidende overganger mellom stater og riker.
Mange av fortidens samfunnskulturer var kongeriker og imperier. Begge begrepene er betegnelser på riksdannelser med en
utbygd ledelse og formell maktstruktur. Imidlertid kan det være
vanskelig å skjelne mellom dem, akkurat som det ikke alltid er
like lett å annamme forskjellen mellom konge, keiser, sjah, tsar,
farao, khalif og khan. Rent generelt kan man si at kongeriker
er statsdannelser der den som styrer er av samme folk som
innbyggerne, enten det er et land eller by (mange av fortidens
sivilisasjoner var små bystater regjert av konger) vedkommende styrer, og uavhengig av hvilken tittel han eller hun styrer.
Imperier er på sin side konstituert av en hersker som styrer over
beseirede, og består ofte av ulike etniske folkeslag som bebor
et stort område. Et imperium er altså tuftet på erobring, på en
aggressiv, offensiv krigføring. Det romerske imperiet under
keisertiden er et eklatant eksempel i så måte. Et kongerike kan
altså være enten en stat eller et rike, mens et imperium så å si
alltid vil være en stat.
Noen andre begreper vi også vil støte på i det følgende er
føydalisme, kapitalisme og merkantilisme. Det førstnevnte begrepet er primært et økonomisk, politisk, militært og juridisk
system.
Føydalismen kan i hovedsak defineres på to måter, som et
rettshistorisk fenomen knyttet til en historisk periode og et
avgrenset geografisk område, eller som et samfunnssystem.
Føydalismen oppstod i Frankerriket på 700-tallet, og i høymiddelalderen spredte føydalismen seg til nye områder i Europa.
Hovedbestanddelene i føydalismen var det personlige forholdet mellom herren og hans mann, og det økonomiske forholdet
mellom dem. Kongen gav len, jord, til sine vasaller mot at de

lovet ham troskap og militær støtte. Kongens kronvasaller gav
så mindre len til sine vasaller igjen mot troskap og støtte osv.
På bunnen av denne samfunnspyramiden stod serfene; det
var livegne bønder som ikke kunne eller hadde mulighet til å
forlate godsene.
Kapitalisme er et mangetydig begrep som er svært politisk
ladet, og som det kan være vanskelig å forholde seg til i og med
at det benyttes i så mange definisjoner. Dog dreier det seg om
produksjonsprosessen i samfunnet. Kapitalistisk produksjon
er en produksjon som utføres med tekniske kapitalgjenstander
som hjelpemiddel, og følgelig omfatter det meste av produksjonen i nyere tid, det vil si fra den industrielle revolusjonen.
Historikeren kan unngå det betente ordet kapitalisme ved
heller å snakke om kapitalistiske samfunn. Med det menes
samfunn som var preget av ren pengeøkonomi, og ideen om at
kilden til rikdom var investeringer, ikke sparing på kistebunn. I
så henseende snakker vi om et økonomisk system der alt i bunn
og grunn var tuftet på kjøp og salg, der alt kunne kjøpes og
selges for penger.
Men dette siste innebærer ikke nødvendigvis frihandel.
Blant de aller tidligste kapitalistiske systemene i Europa finner
vi nemlig merkantilismen. Med merkantilisme forstår vi et
system for økonomisk statspolitikk fra pengehusholdningens
begynnelse på 1500-tallet til den industrielle revolusjon på
slutten av 1700-tallet. Merkantilismen hevdet at en stats rikdommer lå i dens beholdning av edle metaller. Det politiskøkonomiske systemet i merkantilismen gikk ut på å sikre tre
fundamentale ting: nasjonalt handelsoverskudd, kun import av
råvarer og kun eksport av ferdige produkter. Dette var, mente
man, mulig med to viktige virkemidler, nemlig toll og privilegier som gav enerett på visse typer handel og produksjon.
De mest sentrale samfunns- og økonomisystemer som er
trukket frem her representerer den kontekst som vår gjennomgang av historiens revisjonsordninger er en del av eller inngår i.

111

112

OLDTIDEN

113

De første sivilisasjoner:

MESOPOTAMIA
En av verdens tidligste sivilisasjoner vokste frem på den fruktbare sletten mellom Eufrat og Tigris, et område som i dag stort
sett omfattes av Iraks grenser, om enn også en bit av Syria.
Mesopotamia betyr faktisk «landet mellom to elver». Rundt
5000 f.Kr, slo en folkegruppe som ble kalt sumererne seg ned i
den sydlige delen av Mesopotamia, i deltaet hvor de to elvene
renner ut i Persiabukten.
Til tross for et varmt og tørst klima, var det fruktbare landet
ideelt for dyrking av jordbruksprodukter. De sumeriske bøndene
lærte raskt å grave ut overrislingskanaler for å føre vannet fra
elvene og ut på åkrene. På grunn av de periodevise oversvømmingene og overrislingskanalene kunne de mesopotamiske
bøndene høste sine avlinger både tre og fire ganger i året.
Allerede rundt år 3500 f.Kr. hadde de opprinnelig små
landsbyene vokst til blomstrende byer. Noen av disse igjen,
som Ur, Uruk og Lagash utviklet seg til selvstendige bystater.

< Tre mesopotamiske templer.
Det var i tilknytning til tempeløkonomien man i Mesopotamia utviklet bokholderi, regnskap og regnskapskontroll.
> Kart over Mesopotamia.
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> Ca. 5000 år gammel
regnskapstavle fra Mesopotamia (Jemdet Nasr). Hver
linje gir oversikt over daglige
kornrasjoner.

Den mesopotamiske samlingen av større ekspansive byer som
lå relativt nært hverandre, og i så gunstige omgivelser, må ha
utgjort et kraftsentrum for utvikling av nye ideer, der skrivekunst, tallkunnskap, regning, regnskap og revisjon inngår. De
sumeriske byene ble styrt av eldreråd. I krigstider utpekte rådet
en general, lugal, som skulle lede hæren. Da kriger mellom
rivaliserende bystater ble hyppigere, ble lugalenes makt større,
og fra omkring år 2900 f.Kr. ble lugalene konger og hersket så
lenge de levde. Ved inngangen til hver by lå det ett eller flere
viktige templer. Folk trodde at gudene kontrollerte alle sider
ved naturen og hverdagslivet, derfor var det viktig å lystre
gudenes talsmenn, presteskapet, som sørget for at gudene var
fornøyde med daglige ofringer i templene. Ellers kunne de
sende kriger, oversvømmelser og sykdom over folket. Slik fikk
templene og presteskapet umåtelig stor makt.
I byene utviklet det seg en rekke forretningsområder, her var
mursteinsproduksjon, veving, barberere, keramikkproduksjon,

parfymemakere, bankvirksomhet, snekkerier. Produkter fra
både jordbruket og forretningsvirksomheten i byene ble
handlet, kjøpt og solgt, både i byene som sådan og mellom de
mesopotamiske byene. I tillegg til denne forretningsmessige
virksomheten eide palassene og templene land, store husdyrflokker og bygningsmasser som også ble forvaltet kommersielt.
I de etter hvert velorganiserte sumeriske bystatene med hver
sine konger og presteskap utviklet det seg et byråkrati for å
holde orden på den stadig mer komplekse økonomien og på
forretningsmessige transaksjoner. Dette ble ivaretatt av profesjonelle skrivere og regnskapsførere. Takket være disse nitide
nedtegnelsene har vi som påpekt tidligere bevart tusenvis av
skriftlige dokumenter fra Mesopotamia: inntrykte symboler og
tegn i våt leire som så ble tørket i solen. Det er nettopp disse
leirtavlene som gir oss innsyn i tidens økonomiske liv, sumerernes regnskaper og kontrollen av disse, og som vi kommer
tilbake til nedenfor.
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> Såkalte «tick marks»-prinsippet, ofte i form av en , har
svært gamle aner. Prinsippet
går hele 5000 år tilbake i tid,
til Mesopotamia.

De sumeriske bystatene bestod i om lag 1000 år før de ble
erobret av semittisktalende folk som inntok Mesopotamia i tur
og orden gjennom 3., 2. og 1. årtusen f.Kr.: akkadere, babyloniere og assyrere, for å nevne noen. Det som er vesentlig her,
er at disse etterfølgende kulturer bygde i prinsippet videre på
det byråkratkonseptet sumererne hadde utviklet, altså så som
skrift-, regnskaps- og revisjonskonseptene.
Gjennom hele Mesopotamias ca. 3000-årige storhetstid
ble det ført nøyaktige lister og regnskap over priser, kostnader,
valuta, eksport- og importvarer, lagerbeholdninger.
Det er viktig å presisere, og som det er mer inngående redegjort for foran, at mesopotamierne ikke hadde penger i vår
betydning av ordet. Sølv, kobber, bly og korn, særlig bygg basert på vekt, var den viktigste valutaen. Det var vedtatt et offisielt standardforhold mellom dem, og ved mange anledninger
var det tillatt å benytte seg av alle valutaene.
Så lenge man styrte og ordnet sin egen geskjeft, hadde full kontroll på den og slapp å overlate hele eller deler av virksomheten i
andres hender, var det ikke behov for noen kontroll. Men med
en gang et menneske fikk tilliten til å håndtere en annen manns
«eiendom», ja da oppstod behovet for kontrollmekanismer.
Da man i Mesopotamia, for første gang i menneskets historie, fant på å lage regnskaper, ble det umiddelbart et behov for
kontroll med at regnskapene rent tallmessig var riktig, og at
underordnede «funksjonærer» ikke bedro prinsipalen. Eller
som det stod skrevet i en tekst: «Hvis en tjener [undersått]
har muligheten til å stjele, så benytter de seg av muligheten.»
Det var helt naturlig at den som stelte med andres pekuniære
midler, det være seg naturalia, «penger» eller andre former for
økonomiske besittelser og eiendeler, måtte underkastes en viss
kontroll.
Når eksakt slike kontroller skjedde for aller første gang vet
vi ikke, og vil vi heller aldri få vite. Det er først når evolusjonen
har kommet dit hen at vi får samfunn tuftet på en genuin og
formell sosial organisasjon, og med en diversifisert og kompleks
økonomi, at behovet for bokføring og regnskapskontroll materialiserer seg. Og nettopp den utviklingen var det som fant
sted i Mesopotamia i det 4. årtusen f.Kr.

Fra den mesopotamiske kulturen er det funnet tusenvis
av kvitteringer, utbetalinger, lønningslister, lånekontrakter,
salgsoppgaver, garantibevis skrevet på leirtavler, foruten altså
bokholderisystemer, regnskaper og revisjonskonfigurasjoner.
Når de innovative sumererne hadde funnet opp de nevnte
«verktøyene» skjedde det i prinsippet ingen endringer i
konseptene på nærmere 2500 år, fra rundt 3000–538 f.Kr. (da
perserne erobret det siste babylonske riket). Ergo skjedde den
største endringen vedrørende bokholderi, regnskap og revisjon
i den pre-sargonske perioden (Sargon den store, død år 2215
f.Kr.), og etter den var det så liten endring i den mesopotamiske
økonomien at det nesten ikke fantes behov for endringer.
REVISJONEN
Forskerne antar at lagdelte samfunn hadde nettopp redistribusjon som en hovedfaktor i sin økonomi, der den som satt øverst
på samfunnspyramiden, fungerte som en sentral innsamler og
distributør. Et slikt samfunn måtte ha kontroll – jernkontroll.
Eliten måtte ha sine øyne og ører overalt, inn i hver minste
krok, og i så henseende ble det bygget ut et genuint byråkrati
for å ha kontroll med de økonomiske aktivitetene. For å klare
det, oppfant sumererne bokholderi, regnskap og revisjon– og
selvfølgelig, som en nødvendighet av dette, skriften. I erkjennelsen av verdien av disse faktorene utviklet sumererne skrivere,
profesjonelle skrivere, som fort ble livsnerven i det mesopotamiske byråkratiet. Og det er nettopp takket være de mesopotamiske skriverne vi har fått innsikt i verdens aller første bokholderi-, regnskaps- og revisjonssystemer.
Når det er sagt må det sies at det fantes en form for «finansiell» kontroll før sumererne introduserte sine regnskaper og
revisjon. Kan det forholde seg slik at de tidligste regnskapstavlene i Sumer hadde arvet sin form fra et system av leirkapsler,
«regnskapskaplser», og små, symbolske tallfigurer av leire? Vi
har vært innom disse miniatyrleirfigurene ovenfor, men skal
her utdype noe nærmere.
For nærmere 10 000 år siden begynte man i det nåværende
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> Ca. 10 000 år gamle
regnskapssymboler.

Liten stav		
1		

Liten kule		
10		

Syria, Irak og Iran å fremstille små, enkle, geometriske leirformer. Det dreide seg om kjegler, kuler, skiver, «staver» osv.
Disse leirsymbolene har vist seg å være en del av et system som
gjorde det mulig å både telle og lagre informasjon om både antall og kategori av et objekt, som for eksempel tre sekker korn,
syv kuer, 10 krukker olje osv. Det vil si at de var en slags type
«bokføringspenger». De små leirfigurene ble med tiden utvidet til å angi mål, for eksempel en vektenhet for korn, et visst
antall for geiter eller mål for en ukes arbeid. Slike leirformer var
altså symboler for ikke bare konkrete objekter, men også for
ideer og begreper; de var med andre ord ideogrammer.
Dette systemet var i bruk i nærmere 5000 år. Men så, i senere del av det 4. årtusen, endret dette systemet seg og ble mer
komplekst. Leirtallfigurene representerte nå ikke lenger bare
naturalia, så som korn og kveg, men fremstilte også varer man
kunne handle med, det være seg tøy, krukker, metallobjekter,
brød osv. Ut fra formen på det vesle leirsymbolet, som kunne
være ned mot 0,3 cm, kunne man se hvilken vare det dreide seg
om samtidig som man angav antallet. Når en vare ble sendt til
en kunde, la selgeren miniatyrsymbolene inn i en hul leirkule
eller -ball og forseglet det hele. Ved mottak av leirballen og
varene kunne mottager knuse den hule kulen og kontrollere
om innholdet stemte med de reelle varene. Dette er den første
formen for økonomisk kontroll vi kjenner til overhodet.
La oss ta det litt mer inngående: Den som hadde ansvaret
for administrasjonen i de første bystatene i den nevnte regionen hadde til sin disposisjon et regnskapssystem som bestod i
at et gitt tall, for eksempel beløpet i en handelstransaksjon, ble
symbolisert av en viss mengde tallsymboler av soltørket leire –
en liten «stav» var 1, en liten kule representerte 10, en rund
skive var 100, en liten kjegle stod for 300 og en stor kjegle

Rund skive
100		

Liten kjegle
300		

Stor kjegle med et hull
3000

med et gjennomgående hull representerte 3000.
Med utgangspunkt i disse tallverdiene angav man blandete
tall ved å legge inn i de hule leirballene antallet eksemplarer av
hvert tallsymbol. For å angi en totalsum på for eksempel 543
tok man én liten kjegle, to runde skiver, fire små kuler og tre
«staver». Disse små tallsymbolene som hver for seg representerte en vedtatt verdi, og som altså på sett og vis fungerte som
våre mynter eller vektenheter, ble så lagt inn i en hul ball eller
eggformet kapsel. På utsiden rullet man et sylindersegl over
den bløte leiren, for å garantere opprinnelse og fullstendighet.
Vi tenker oss en godsforvalter som, foruten å dyrke korn,
driver stort med sauer. Han kommer til sin prinsipal med
en flokk på 543 sauer for kontroll av antallet i flokken. Da
prinsipalen og hans notar har telt dyrene, former notaren rundt
tommelen en klump av bløt leire på ca. syv centimeter i diameter, altså på størrelse med en tennisball. Via den åpningen som
blir igjen etter tommelen når han løsner leirkulen fra tommelen, legger han så inn riktig antall tallsymboler som gir en total
av 543 enheter. Så lukkes eller forsegles åpningen i ballen med
ny leire. Så rulles prinsipalens sylindersegl over forseglingen og
ballens ytterside. Alle etterligninger eller forvekslinger med lignende hule baller er nå utelukket. Like lite går det an å forfalske
den og innholdet. Når dette er gjort legges leirballen med sitt
innhold til tørk i solen eller brennes i en ovn. Ballen herdes og
blir hard. Prosessen er ferdig.
Sammen med de tallbrikkene beholderen inneholder utgjør
den nå, både for forvalteren og prinsipalen, en garanti for at
antallet er riktig. Hvis hjorden, gjennom en byttehandel føres
til en stormann sammen med leirbeholderen, kan mottager
lett kontrollere om antall dyr stemmer med tallsymbolene i
leirkulen. Altså, ved å bryte kapselen kunne mottager sjekke
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om innholdet i forsendelsen stemte med antall kveg. Systemet
var dog ikke letthåndterlig, ettersom man hver gang man ville
vite transaksjonsbeløpet måtte slå i stykker kapselen.
For å forenkle denne kontrollprosessen kom skriverne, altså
regnskapsførerne, på en metode som innebar at hvert ulikt
brikkesymbol ble presset inn i den bløte leiren av ballen for å
sette avtrykk av brikkene før de ble lagt inn i ballen som så ble
forseglet og ildherdet. Ved siden av brikkeavtrykket markerte
man antallet med de nevnte tallsymbolene. Det dreide seg altså
om en slags sammenfatning eller snarere om et grafisk uttrykk
med symboler for innholdet i hvert regnskapsdokument. Hver
type symboltegn representerte et bokføringstegn, mens antallet
symboler angav kvantiteten. Heretter behøvde man med andre
ord ikke lenger slå i stykker kapselen for å få tilgang til et bevis
eller inventariumfortegnelse for kontrollens skyld. Dette kunne
nå «leses» av på leirballens ytterside. Dette skjedde rundt år
3300– 3200 f.Kr.
De nevnte fordypningene er altså tegn som angir en vare og
antallet, det dreier seg om genuine talltegn ettersom hver og
en av dem er et grafisk symbol som uttrykker et tall. De utgjør
allerede et reelt system med skrevne talltegn, og de kvanta som
«dokumentet» angir lar seg lett etterprøve eller kontrollere.
Men så lar de sumeriske skriverne den logiske tankerekken løpe
videre: Hvorfor skal man anvende tallsymboler og fortsette
med å putte dem inn i beholdere når man ganske enkelt kan
angi de tilsvarende tallene eller verdiene med fordypninger på
leirkaker?
De sumeriske regnskapsførerne innser med dette logiske
spørsmålet at det ene systemet gjør det andre overflødig hvis
man fulgte rekkevidden av det formulerte spørsmålet fullt ut.
Så for rundt 5200 år siden, det vil si ca. år 3200 f. Kr., opphører
bruken av tallbrikker og eggformete leirkapsler eller -baller for
å bli erstattet av klumpete, avrundete leirskiver. De bar da på
samme oppgaver som tidligere hadde fantes utenpå beholderne,
men bare på ene siden.
Samtidig som dette skjer er sumererne i ferd med å utvikle
en skrift. Det er nemlig rundt år 3200–3100 f.Kr. at de første
skrifttavlene av leire dukker opp i bystaten Uruk, skrifttavler

av utelukkende økonomisk karakter. Foruten rene regnskaper
får man nå også tekster som underbygger og forklarer regnskapene. Sumererne hadde nå utviklet skrevne regnskaper og
ikke bare rene symbolske regnskapslister. Til å begynne med
er systemet ytterst primitivt, og hvert dokument, det vi si hver
leirskive, inneholder egentlig bare en slags regning/liste av
gangen; én tekst for å angi for eksempel 340 kuer, en annen for
å angi 500 sekker hvete, en tredje for å angi 66 slavinner osv.
En regnskapstavle fra den sumeriske storbyen Uruk fra
rundt 3000 f.Kr. viser oss datidens regnskapssystem. Den er vist
i tegning på s. side 121 og med følgende transkripsjon: Tavlen
dreier seg om transaksjon av bygg. De to tegnene nede i venstre
hjørne kjennes også fra 18 andre leirtavler fra denne perioden,
og representerer trolig navnet på embetsmannen, skriveren, som
var ansvarlig for regnskapsoppsettet. Navnet var Kushim. Noen
andre tegn nede i høyre hjørne har en uklar mening i og med at
de ikke lar seg sikkert dechiffrere. Tatt i betraktning den store
mengden bygg og den lange regnskapsperioden, kan man anta
at tavlen representerer et balanseregnskap. Tavlens regnskap kan
ha vært revidert; symbolene nest nederst til høyre er ført over
tidligere, delvis utpussede tegn. Muligens indikerer disse en slags
avsluttende kontrollmarkering.
Fra rundt år 3100 f.Kr., når antallet forretningstransaksjoner og utdelinger av konsumpsjonsvarer økte og nye kom til i
tillegg, ble inventeringene og regnskapene ved hver forretning
så mange og varierte at regnskapsførerne ble tvunget til å skjære
ned på sitt forbruk av leire. Man ble «tvunget» til å rasjonere og
komprimere. Derfor finner sumererne opp regnskapsfortegnelsen;
fra denne tiden begynner man å føre regnskaper på begge sider av
leirtavlen. På forsiden fører man inn detaljene fra en transaksjon og
på baksiden summen og de tilsvarende stikkordene.
En regnskapsfortegnelse på en leirtavle fra Uruk fra ca. år
2900 f.Kr. kan eksemplifisere prinsippet: Skriveren, regnskapsføreren, har formet seg en liten leirskive som ligger godt inne
i hånden. Så drar han fire horisontale linjer i den fuktige og
myke leiren. På den måten får han avgrenset fem «ruter» på
tavlens ene side. Hver av rutene representerer konsumpsjonsvarer som avtalen gjelder. Lengst nede til høyre i den første
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v En leirball fra Uruk fra år
3200 f.Kr. som har inneholdt
regnskapssymboler. Utenpå
leirballen er avtrykket av symbolene som har ligget inni.

119

v Avrundet leirtavle fra Uruk
fra ca. år 3100 f.Kr. med
regnskapsmarkeringer, og
som viser til mengder av
varer. Denne regnskapsformen forutgår regnskap ført i
kileskrift.
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(øverste) ruten tegner regnskapsføreren en sekk bygg, i den
andre en sekk hvete, i den tredje en sekk bønner, i den fjerde en
sekk linser og i den siste (nederst) et ideogram for fjærkre.
Deretter skrives de respektive mengdene som føres inn til
venstre for sekksymbolene. I den første ruten angis en liten,
rund fordypning for tallet 10 og fem avlange inntrykk som hver
står for en enhet; dette er summen av byggsekkene. I den andre
ruten angir han tallet 30 med tre runde fordypninger, i den
tredje tallet 60 med et bredt inntrykk osv. På leirtavlens bakside angir han så, i fem tilsvarende ruter som på tavlens fremside,
sammenfatningen, det vil si summen av den fortegningen som
er gjort på forsiden, altså 145 sekker med ulikt innhold og 15
fjærkre. Når dette er gjort oppbevarer skriveren, regnskapsføreren, tavlene i arkivet sitt slik at regnskapet kan kontrolleres i
ettertid når transaksjonen er gjennomført.
Fra rundt år 2800 f.Kr. ble skrifttegnene, og følgelig regnskapene, langt mer stiliserte, og de første lydtegnene så dagens lys.
Tegnene representerte nå ikke lenger bare den gjenstanden de
forestilte, men også lyden av ordet uten å være bundet av den
opprinnelige betydningen. For eksempel het en pil på sumerisk
ti, og bildet av en pil ble derfor lest som lyden ti. Pilen kunne
nå brukes i ord der stavelsen -ti opptrådte. Ved regnskapsføring
av x-antall piler ble nå ordet «piler» skrevet med lydskrift
sammen med symbolet/symbolene for antall eller mengde.
Dette utviklete skriftspråket er kalt kileskrift, og i nærmere
2300 år kom denne skrifttypen, og følgelig økonomiske dokumenter og regnskaper, til å være toneangivende i Mesopotamia
blant vekslende kulturer og sivilisasjoner.
I Mesopotamia hadde man ikke papyrus eller papir; det var
leiren som var de mesopotamiske skrivernes form for papir.
Skriverne, som også var både bokholdere, regnskapsførere og
revisorer, representerte en intellektuell overklasse. Skriverne var
alfa og omega i et samfunn der regnskap og kontroll av regnskaper var kjernen i den rådende økonomien i palass-, tempel- og
handelssfæren.
Skriverne fikk opplæring i skriverskoler. Det var, må vi
kunne si, verdens aller første utdannelse i bokholderi, regnskapsføring og revisjon. Bak enhver moderne regnskapsførers

og revisors utdannelse står skyggen av hans eller hennes første
forgjenger, den lærde skriverlærer og utøvende skriver ved skriverskolene og innen byråkratiet i Sumer – røtter som er rundt
5000 år gamle.
Man ble utdannet i skriving, regning, matematikk og regnskap ved å kopiere kileskrifttavler skrevet av læreren. Etter lang
utdannelse hadde som nevnt skriverne mange roller å fylle, der
de mest innflytelsesrike fikk jobb som bokholdere, regnskapsførere og revisorer i det offentlige byråkratiet, i palassene og
de store templene, men også hos forretningsforetak som drev
med handel både innenriks og utenriks. Med sine formidable
fortrinn i nettopp regning, regnskapsføring og kontroll av
regnskaper var de uvurderlige i den mangefasetterte mesopotamiske økonomien.
Yrkestittelen på de sumeriske skriverne var dub-sar, på akkadisk het de tupšarru. Ordet dub-sar er sammensatt av dub, som
betydde (leir) «tavle», og sar som betydde å «skrive». En
dub-sar var i prinsippet alltid en mann, aldri en kvinne. Skriverskolene var svært sentrale i det sumeriske samfunnet fordi det
var enormt behov for folk som kunne administrere lover, regler,
palass- og tempeløkonomien, skatteinndriving og holde oversikt over og kontroll med handelen. Skriverskolens rektor het
ummia, «skolens far», mens eleven ble kalt «skolens sønn»,
og lærerne var «storebrødre».
Undervisningen foregikk ved at elevene begynte dagen med
for eksempel å studere en regnskapstavle de hadde utarbeidet
dagen før. Deretter la læreren frem en ny tavle som elevene
skulle skrive av til dagen etter. Den sumeriske skriften og
regnskapstallene inneholdt mer enn 700 tegn, så en fremtidig
regnskapsfører og revisor hadde mye å sette seg inn i.
Noen av de mest interessante tavlene som ble frembragt
av de mesopotamiske skriverne var regnskapstavler som
inneholder en begynnende balansekonto, addisjon til eller
subtraksjon fra denne balansen og sluttbalanse. For å illustrere
konseptet trekker jeg frem en slik tavle som har vært gjenstand
for en kongelig revisjon. (Kor, PI, sutū, seah og qa er mesopotamiske mål: 1 kor = 180 liter, 1 PI = 36 liter, 1 sutū = 10 liter, 1
seah = 6 liter og 1 qa = 1 liter):
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Kvantitet på produktet:

ca. 135 000 liter
type produkt:

bygg
regnskapsperiode:

37 måneder
navn på ansvarlig
offentlig person:

Fremsiden

Baksiden

Kushim
dokumentets funksjon (?):

15 sekker bygg
30 sekker hvete

endelig regnskap?
(skrevet inn over delvis
utradert tekst)
benyttelse av bygg (?):

60 sekker?

15 fjærkre

40 sekker?

signatur?

15 fjærkre

?
?

varebytte (?)
Ca. 5000 år gammel

145 sekker ulikt innhold

Uttegnet forside og bakside

regnskapstavle fra Uruk

av en ca. 4800 år gammel

med kontrollmerker gjort

regnskapstavle fra Uruk. Under

av datidens «revisor».

tavlen er tekstoversettelsen
skrevet ut.
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< Den som i Mesopotamia
valgte en yrkeskarriere som
skriver, altså bokholder,
regnskapsfører og kontrollør
(«revisor»), gikk i skole tilknyttet templene. Illustrasjonen
viser læring av bokføring på

v Utskrevet, tolket, regn-

leirtavler.

skapstavle fra ca. 2400 f.Kr
fra Lagasj i Mesopotamia,
med revisjonsmerke øverst
i venstre hjørne.

Kongelig kontroll [av]:
40 ninda

2997 kor 3 PI 5 seah og 7 qa sesam [initialbeløpet]
1461 kor 3 PI 3 seah og 9 qa sesam overført til magasinet
[Overskuddsbalanse] 1536 kor 1 sutū og 8 qa sesam
Fullstendig regnskap for ett år
[Året] Sin-iddinam, konge
[I] byen …
En leirtavle fra ca. år 2400 f.Kr. fra bystaten Lagasj, Lagaš, gir
en regnskapsoversikt over forskjellige kvanta av to typer brød
og ingrediensene i brødene. Det er her benyttet to numeriske
systemer; antallet brød er oppgitt med gamle, og for denne
tiden svært arkaiske, talltegn, totalt 40, mens kvantiteten
av brødenes innhold er angitt med tallord i kileskrift, totalt
50. Det markerte hakket i tavlens øvre venstre kant kan være
kontrollørens/revisorens «hake» eller revisjonsmerke, det som
internasjonale revisorer av i dag kaller for «tick marks».
Regnskapstavler i kileskrift fra Mesopotamia er funnet i
tusenvis, bare rundt én prosent av dem er dechiffrert. Hvis vi
for eksempel tar tavler over vareleveringer, er de gjennomgående bygget opp på følgende måte: 1)Vareslaget og antallet, 2)
navnet på selger eller avhender, 3) leveringsdato og 4) navnet på
kontrolløren som sjekket om varer og antallet stemte.
De sumeriske lederne i de mange bystatene hadde behov for
nøyaktig oversikt over økonomien, hvor mye de kunne skatte
og om det som skulle betales i skatt de facto ble gjort. Dette
fordret nitid kontroll. Hvis kontrollene avslørte «skattesnyteri», vanket straff.
Altså, én ting var kontrollen over hva som var kommet inn,
vel så viktig var kontroll med skatter som ikke var kommet inn,
hva som fremdeles var skyldig palassene og templene. På flere
regnskapstavler kan man lese at skyldig skatt, for eksempel i
korn, skulle bli betalt inn etter neste års innhøsting.
Det er trolig at en kontrollørs, en revisors, eventuelle segl
kan være et slags godkjenningsstempel, en slags personlig underskrift om at angjeldende regnskap er ferdig revidert.
For eksempel kjenner vi til et segl fra den sumeriske byen

40 brød

ka

kagu

gu

ba - an - né

per bán

50 du

50 bakte(?)

Umma under den tredje dynasti-tiden i Ur (2112–2004 f.Kr.),
såkalt Ur III, der segleieren het Lukalla, og der teksten forteller
at han var sjefsrevisor ved finanskontoret.
De sumeriske tegnene er ikke bare en føring av poster over
hva som skyldes og hvilke krav man har, men oppfyller samtidig
behovet for en oversiktskontroll, slik det muliggjøres gjennom
dupašurum, å skille mellom betalte og ubetalte beløp slik det
fremkommer i listene.
La oss vende tilbake til den sumeriske provinsbyen Umma
som blomstret under Ur III-dynastiet, og som vi har bevart
mange leirtavler fra. Disse tavlene gir et om enn mangelfullt,
innblikk i datidens (2112–2004 f.Kr.) kontrollprosesser: Ved
hver årsslutt sammenfattet og summerte skriverne store mengder små tekster og talloppgaver som kvitteringer, lønningslister,
underbilag osv., og som var ført av bokholdere, i større tekster
og regnskap, i «balanced accounts». Den ansvarlige for dette
må ha vært en slags regnskapsfører. Når sammenfatningen
av alle de mindre talloppgavene var skrevet ned i et regnskap
ble det kontrollert eller revidert av en eller flere skrivere med
tittelen sjefsrevisor. Man var nemlig klar over at det ble fusket
en del nedover i systemet.
Vi kan nedenfor se på hvordan en slik «balanced account»
var satt opp, og som, i dette tilfellet, representerer en måneds
rasjoner for en utpost ved Girsu-elven. Den var for øvrig blitt
revidert av de to sjefsrevisorene vi har trukket frem ovenfor,
nemlig Lukalla og Ur-Nungal. Jeg gjengir kileskriftteksten, i
transkribert form, i venstre kolonne, og i oversatt i høyre kolonne. (De sumeriske volumenhetene 1 sìla og 1 gur representerer
henholdsvis ca. 1 liter og ca. 150 liter):
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v Kontrollsegl fra Umma,
Mesopotamia, for godkjenning av en regnskapsført
vareforsendelse tilhørende to
«revisorer» ved navn Lukalla
og Ur-Nungal. Dateringen er
ca. år 2100 f.Kr.

1. [(0)x]2.4 sìla kaŝ gin gur 1. [x+]2 (bán), 4 sìla øl av grei
kvalitet
2. (0,0.)4.5 sila dida sig5
2. 4 (bán), 5 sìla utsøkt ølblanding
3. (0;)4.2.5 sìla dida gin
3. 4 (PI), 2 (bán) 5 sìla
ølblanding av grei kvalitet
4. 2*,2*.2*. sìla ninda gin gur 4. 2 gur, 2 (PI), 2 (bán) 1 sìla
god havregrøt
5. 1;r3?r.3. dabin gur
5. 1 gur, 3 (PI), 3 (bán) byggmel
6. [x ] še
6. [x ] bygg
7. [x udu ni]ga ba-su-ga
7. [x fet]et renset saueull
8. [x udu]rúr bal-gál
8. [x gress]-fôret sau med god ull
9. [x udu] ú bar-su-ga
9. [x] gressfôret renset saueull
10. 1 máš
10. 1 geit
11. (0;0.)r2*.r4*⅔ sìla ì-giš
11. 2 (bán), 4⅔ sìla sesamolje
12. [x +] 3 sìla sum gaz
12. [x +]3 sìla presset løk
13. [x +] ⅔ sìla naga gaz
13. [x +] ⅔ sìla presset plantestoff
14. [x ] duӈ gin
14. [x ] gjennomsnittskvalitet
kli
15. [x ] gur kišib- 1 ta
15. [x ] … ?
16. sá-du11 kaš4 šà An-za16. Regulære tildelinger [til]
gàr ìd Gír-suki
kurérer i tårnet ved
Girsu-elven
17. gìr Lú-dùg-ga sukkal* kaš4 17. Via Luduga, kuréreren
18. kišib Lú-ka-la
18. Forseglet («revidert») av
ù Ur-dNun-gal
Lukulla og Ur-Nungal

Slike tavler som dette, som representerte månedlige reviderte
regnskaper, ble så igjen samlet i årsregnskaper. Etter hvert som
talloppgavene forflyttet seg fra dagsoversikter til månedssammenfatninger og til slutt til samlede årsregnskaper beveget de
seg stadig høyere opp i byråkratihierarkiet. Regnskapstavlene
gikk i denne rekkefølgen fra små utposter og landsbyer til
provinshovedstader som Umma og Lagasj og videre til hovedstaden Ur.
Vi vet at regnskapene ble fraktet i en egen type sekker, ku
šdu10-gan, som var spesialtilpasset slik at leirtavlene ikke skulle
brekke under frakten på ryggen av esler og muldyr. De ble
lagt i separate tavleesker eller -beholdere, for i Ur ventet en
endelig sluttrevisjon. Vi kjenner til slike «revisjonsbeholdere»
fra kileskrifttekster, her først i transkribert form: pisa-dub-ba
ša ku šdu10-gan é-kas4 šà Gir-suki ì-ğál (= «Postsekker med
innhold av tavlebeholdere fra herberget i Ğirsu»). Hver sekk
til provinshovedstaden inneholdt altså én måneds reviderte
regnskaper. Sekkene som ble fraktet derfra til hovedstaden Ur
inneholdt reviderte årsregnskaper for en endelig revisjon av det
vi kan kalle en slags «riksrevisor»: pisan du-ba gurum-ak gìrísé-ga erin sag-da-na é nam-ha-ni. Denne teksten beretter om en
sekk full av ett års reviderte regnskapstavler som var revidert av
revisorer knyttet til Namhani-templet i Esagdana.
Det som er interessant er at hver sekk før tranport ble
forseglet av en eller to betrodde kontrollører, byråkrater som de
facto var revisorer. Forseglingen bestod av en «etikett» av leire
med påskrift av angjeldende sekks innhold. Alle forseglinger
bar navnet på de to angjeldende revisorene. Hver forsegling
måtte også bevitnes av to uavhengige funksjonærer. Når regnskapet ovenfor ble sendt av gårde i en forseglet sekk, inneholdt
forseglingsetiketten også navnene til de to funksjonærene.
Hos sumererne og andre senere sivilisasjoner i Mesopotamia
var det altså en nitid kontroll av alle økonomiske bevegelser. På
alle nivåer var kontroll, og mye av den kontrollen var av den typen vi i dag vil kalle regnskaps- eller finansiell revisjon. Og det
er nettopp her, i «landet mellom de to floder», at revisjonsvesenet får sine første spirer – sammen med Egypt, som kom
litt senere på banen.

OLDTIDEN

Illustrasjon som skal forestille en sumerisk «revisor» som får regnskapstavler plukket frem for seg for kontroll i arkivet på et regnskapskontor knyttet til et tempel.
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< Farao får avlagt rapport
fra en av sine skrivere i
funksjon av «revisor».

EGYPT
Det gamle egyptiske riket oppstod og blomstret omtrent samtidig med Mesopotamia. Og som menneskene der, var også
egypterne begunstiget av fruktbare flodavleiringer. I Mesopotamia var det Eufrat og Tigris, i Egypt Nilen. Uten det livgivende
vannet i Nilen ville oldtidens Egypt ha vært en gold ørken uten
jordbruk. De gamle egypterne var avhengige av Nilen som
kilde, drikkevann og overrisling, og av de årlige oversvømmelser som la igjen rikt dynn på slettene langs elven. Her dyrket
bøndene hvete og bygg til brød og øl, lin til tøy, frukt og grønnsaker. De alte også opp storfe, sau og geit. Så livsviktig var elven
at den greske historikeren Herodot, som levde på 400-tallet
f.Kr., beskrev oldtidens Egypt som «Nilens gave».
De første landsbyene i Egypt vokste frem rundt år 5000
f.Kr. Etter hvert dannet disse små boplassene to riker – Nedre
Egypt i Nil-deltaet og Øvre Egypt langs elvedalen. Rundt år
3100 f.Kr. forenet kong Menes, herskeren i Øvre Egypt, de to
kongerikene, og bygget hovedstaden i Memfis. Han etablerte
det 1. dynasti (kongerekke) i det gamle Egypt. Med det var
grunnlaget lagt for over 30 påfølgende dynastier og et rike som
kom til å bestå i nærmere 3000 år.
Kongen var den mektigste personen i det gamle egyptiske
samfunnet. Han ble dyrket som guden Horus i menneskeform.
Det vil si at Egypt hadde et sakralt kongedømme. Fra 1550-tal-
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let f.Kr. fikk kongen ærestittelen farao etter de egyptiske ordene
per aa, som betyr «stort hus». For å holde det kongelige blodet rent, giftet farao seg ofte med nære slektninger, ikke sjelden
søster eller halvsøster. Alle sider ved det egyptiske livet stod
under faraos kontroll. Faraos «øyne» så inn i de mørkeste
kroker i den usleste hytte på landsbygden, intet unngikk det
«store huset». Gudekongen regulerte alle egypteres liv, på
godt og ondt.
For å holde denne jernkontrollen hadde egypterne et svært
godt utbygget byråkrati. Farao utpekte to embetsmenn, såkalte
vesirer eller statsministre som vi vel ville kalt dem i dag, som
skulle hjelpe ham med å styre i det langstrakte riket og, ikke
minst, sørge for at skattene ble krevet inn til riktig tid. Under
vesirene finner vi «finansministeren».
Det var et nært samarbeid mellom vesirer og finansminister,
logisk nok i og med at sistnevnte hadde ansvar for og kontroll
med alt som tilkom staten. Videre i statsbyråkratiets pyramidale struktur, og altså under finansministeren, stod guvernører og
eiendomsforvaltere, alle igjen med sine skrivere som utøvende
kontrollører.
Gjennom hele Egypts dynastiske historie var landets velstand basert på en streng planøkonomi. Man kan si det så sterkt
at landets økonomi var synonymt med staten, det vil si farao,
og de mange og mektige templene der farao også fungerte som
yppersteprest. Hele samfunnet var bygget opp på et økonomisk
konsept basert på redistribusjon, der farao stod som garant for
folkets og nasjonens velferd.
Landet var det inn i 42 distrikter kalt nomer, og hvert ble
styrt på vegne av faraoen av embetsmenn som het nomarker.
Andre embetsmenn, med grandiose og blomstrende titler, fikk
ansvaret for de viktigste departementene, statskassen, de kongelige arbeidene som overvåket byggingen av pyramider, templer
og gravkamre, kornkammeret, utenrikspolitikken, templene og
en rekke andre sentrale offentlige institusjoner.
Som et resultat av planøkonomien, der alt ble styrt av farao
og staten, var oldtidens egyptere langt mindre opptatt av
forretningsvirksomhet, profitt og økonomisk vinning enn for
eksempel mesopotamierne. Det fantes i prinsippet ikke frie for-

retningsforetak, og privat forretningsvirksomhet var det heller
ikke snakk om i utstrakt grad. All form for handel ble ivaretatt
av det offentlige.
Næringsdrivende –parfymemakere, krukkemakere, sandalmakere, skipsbyggere, barberere, grønnsakhandlere etc. – var en
slags «arbeidere» lønnet av det offentlige. I det egyptiske samfunnet var ånd sterkere og viktigere enn substansielle verdier.
Oldtidens Egypt var et slags forfinet eterisk samfunn.
Faraoenes Egypt var merkelig – rent ut sagt svært spesielt – i
pengemessig henseende. Denne gamle egyptiske teksten viser
det til fulle:
«Hva vil du jeg skal gjøre?» spurte barbereren.
«Rak av skjegget og kinnskjegget mitt.»
«Et så fint skjegg som det du har?»
«Det er derfor jeg har kommet.»
«Som du vil, min venn. Hvordan skal du betale meg?»
«Med et par utsøkte sandaler laget av papyrus.»
			(Forfatters utheving)
Det bemerkelsesverdige ved denne store staten med sitt
avanserte byråkrati, alle sine oppgaver og gjøremål var at den
fungerte uten penger – et 100 prosent funksjonelt rike uten
normale staters pekuniære innhold. I dag er det vanskelig,
for ikke å si umulig, å forestille seg en velordnet stat uten en
fastsatt myntenhet.
I Egypt ble allmenngyldige penger utrolig nok ikke tatt i
bruk før 525 f.Kr., da perserne invaderte landet. Da først ble
det produsert penger med egyptiske deviser basert på greske
gullmynter. Men selv om perserne, og senere grekerne, introduserte sine mynter, ble disse aldri allmenngyldige betalingsmidler. Egypterne, i sin konservatisme, hang igjen i det gamle, og
sirkulasjonen av penger var begrenset til fjerne kolonier og den
aller rikeste overklassen.
Metall som gull og kobber, og senere sølv som det mest
verdifulle metallet av alle, ble brukt som penger, en verdimåler
i henhold til en bestemt vektenhet. Den pengemessige bruken
av metall ble utelukkende benyttet i umyntet form i henhold
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Blant annet kveg var «valuta» i det gamle Egypt; rikdom ble regnet i kveg – ved siden av korn, gull og sølv.

til vekt, og følgelig ble verdien av metallet fastsatt på vekter ved
hver gitte anledning.
Disse metallene til tross, i faraoenes Egypt kunne de fleste
gjenstander fra tid til annen fungere som penger. Vi hører
om sandaler, perler, økser, utsmykkede staver, honning og alle
andre former for naturalia. Rikdommer ble regnet i sølv, gull,
kveg og korn. I de siste 300 årene f. Kr. var korn i funksjon av
penger høyt verdsatt. For eksempel ble de forskjellige forpliktelsene til staten betalt med korn – hvete eller bygg.
REVISJONEN
Så kan man spørre seg: Fantes det regnskaper og kontrollsystemer i dette pengeløse og forretningsmessig lite ekspansive
landet? Svaret er så definitivt ja; i et så byråkratisk og gjennomregulert samfunn og statskontrollert økonomi var det så

absolutt behov for utstrakt ettersyn av økonomiske oppgaver.
Det egyptiske byråkratiets mange vaktbikkjer og kontrollører var menn med tittelen «skriver». Mange av skriverne,
og da særlig «sjefsskriverne», utførte det vi i dag ville kalt
revisjon. På en egyptisk sarkofag tilhørende en skriver ved
navn Hap-men står det hugget inn at han var «skatteskrivernes revisor», mens på en annen sarkofag tilhørende en skriver
ved navn Uah-ab-Ra, står det at han var «skrivernes øverste
kontrollør». Slike tallmenn, som opererte med regnskaper og
revisjon, het på egyptisk sšì ·fìp. Det gir grunn til aller først å se
litt nærmere på skriveren, på yrket og hans rolle og posisjon i
det egyptiske samfunnet.
Det å bli opptatt i dette byråkratiet var bare mulig etter
12 års grundig opplæring, som i all hovedsak dreide seg om å
mestre skrivekunsten. De beste skriverne, sjefsskriverne, ble
medlemmer av den herskende eliten, for skriveren var langt
mer enn bare en vanlig funksjonær som kunne lese og skrive,
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> Egyptisk skriver, ca. år
2400 f.Kr., i typisk positur.

OLDTIDEN

> Skrivernes kister var fint
dekorert, og viste i så henseende deres posisjon i det
gamle egyptiske samfunnet.

v Symbolet eller hieroglyfen
for «skriver« forandret seg
gjennom tiden.

1

2

> Skriverne var utrustet med
et fast utstyr som de oppbevarte i kistene sine.

3

4

5

6

7
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og som slapp å skitne til hendene sine med jord fra arbeid på
markene. Eller som det heter i en samtidig tekst om yrket som
skriver: «Når du roper på én, får du svar fra 1000. Du kan gå
uhindret på veien uten å bli en okse som kan kjøpes og selges.»
Skriverne var hevet over det meste.
Derfor var fedrene ekstremt påpasselige med å følge opp avkommet sitt mens de studerte ved en skriverskole. Den egyptiske
skriveren, sesh, gikk oftest i sin fars fotspor. Etter endt skriverutdannelse gikk han inn i byråkratiet. Der arvet han ikke sjelden
sin fars stilling. Skriverne ble ansett å være en del av det kongelige
hoffet, og slapp således å betale skatt – som for øvrig egypterne
var svært iherdige med å innkassere – og å gjøre militærtjeneste.
De var også fritatt for alle former for utskrevet tvangsarbeid,
som ofte forekom i Egypt. Dessuten stod de i prinsippet ikke ansvarlig overfor noen annen bortsett fra sjefsskriveren, og da ofte i
dennes funksjon som «revisor», som kontrollerte og sjekket den
underordnede skriverens bokføringer.
Skriverne var grunnpilaren i det egyptiske samfunnet
gjennom hele rikets 3000-årige eksistens. De fremstår som
vellykkede, og da ofte med mage (velfødde), noe som viste at
de hadde god tilgang på mat og drikke. Skriverne bar alltid
de fineste klærne, og hvor de enn befant seg, ble de møtt med
respekt og ære.
Profesjonen som skriver var så opphøyet at mange prinser,
altså faraos sønner, ble fremstilt i billedkunsten som skrivere.
Selv farao Tut-ankh-Amon var gravlagt med fullt skriverutstyr.
Alle skrivere var utelukkende menn helt frem til det 26. dynasti
(685–525 f.Kr.), da hører vi om kvinnelige skrivere for aller
første gang.
Skriverne kunne gis ansvar for lov og rett, for å kontrollere
at alt i den økonomiske sfæren gikk riktig for seg og at ingen
bedro prinsipalen –som altså til syvende og sist, i sluttleddet,
var farao. Uansett hvor høyt man nådde i faraos tjeneste, var
man alltid stolt over sin status som skriver. Denne stillingen
ble alltid tatt med blant de mange titlene vedkommende kunne
titulere seg med.

Kunsten å lese og skrive gav altså adgang til samfunnets aller
høyeste posisjoner. Skriverens fremtredende samfunnsposisjon
viste seg ikke minst ved at yrket hadde en egen hieroglyf som
betydde intet mindre enn «å skape». Hieroglyfen viste skriverens blekkpalett, en vertikal boks som rommet griflene og en
lærpung til å ha de røde og sorte blekkhusene i.
Egypternes behov for at noen utvalgte i samfunnet kunne
lese og skrive var et sikkert tegn på at administrasjonen var blitt
så kompleks at man ikke klarte seg uten. Staten kunne aldri
vært holdt sammen uten at noen behersket denne for tiden
unike kunsten.
De egyptiske hieroglyfene oppstod rundt år 3200 f.Kr.
Hieroglyfene var en avansert, men litt klossete form for skrift.
De var altfor vanskelige å lære til å kunne brukes i vanlig kommunikasjon mellom mennesker. Antallet hieroglyfer vokste fra
1000 til 6000 i løpet av det egyptiske rikets eksistens, noe som
klart viser hvor vanskelig denne skriftformen etter hvert ble.
Hieroglyfer ble da også primært brukt til formelle innskrifter, vanligvis i stein. Her kunne de hugges inn med absolutt
presisjon. All annen tekst, oversikter, regnskaper, kontrollnotater etc., ble som regel skrevet på papyrus med en griffel eller
rørpenn. Det var vanskelig å lage nøyaktige bilder (hieroglyfer)
på den måten, og det oppstod derfor en slags «stenografi» der
to tegn kunne forenes. Dette førte til en ny skriftform vi kaller
hieratisk eller «presteskrift».
Hellige eller litterære tekster ble nedtegnet med stor omhu i
hieratisk skrift, mens administrative eller juridiske dokumenter
ofte ble skrevet mer slurvete. De type forretningsdokumenter
og regnskaper som sjefsskriveren var opptatt av å sjekke, ble
skrevet på en annen måte igjen enn rene litterære tekster.
Forretningsdokumenter, det være seg rapporter/regnskaper, ble
ført i en mer kursiv skrift som kalles demotisk. Den ble brukt
til administrative formål hvor altså muligheten for kontroll av
økonomiske anliggender var viktig.
Ja, så viktig at det å kunne skrive og regne, å drive med bokholderi og regnskapsføring og kontroll av disse, det ble assosiert

OLDTIDEN

< Egyptiske regnskaper
ble grundig kontrollert av
sjefsskrivere, «revisorer». Avvik
eller uregelmessigheter ble
straffet hardt. De uttegnede
scenene fra gravmalerier viser
hvordan voktere utrustet med
stokker drar personer som ikke
har hatt riktige regnskaper
frem for et tribunal av internrevisorer.

med noe opphøyet guddommelig, medju netjer, «gudenes
tegn». Ikke uten grunn var derfor også mange guder fremstilt i
rollen som skriver.
Det egyptiske byråkratiets regnskapsføring og kontrollsystem utviklet seg stort sett på samme måte som i det samtidige
Mesopotamia. Dog gjorde bruken av papyrus istedenfor
leirtavler det enklere å føre mer detaljerte talloppgaver. I
særlig grad var det egyptiske byråkratiet svært nøye med holde
regnskap med og kontroll av rikets mange og store lagerbeholdninger av naturalia, det være seg i første rekke korn og
buskap, og beholdningen av sølv og gull, kobber og tinn i det
som representerte «statskassen», «finansdepartement» eller
«riksbanken». Årsaken til denne strenge kontrollen av lagrene
av naturalia var at de lå til grunn for skatten man måtte betale
inn til staten (farao).
Hvert lagerhus hadde sine egne omhyggelig førte regnskaper
ført av skrivere i rollen av regnskapsførere. Disse ble så omstendelig og detaljert sjekket gjennom et omfattende internt
verifikasjonssystem. Dette arbeidet ble også utført av skrivere,
men altså i rollen som kontrollører, revisorer. Den egyptiske
benevnelsen på det vi i dag kaller for revisjon, var rwd mens
kontrollørene hadde benevnelsen rwdw. I dag ville vi kalt skriverne som hadde denne kontrollrollen for internrevisorer, og
den «avdelingen» de jobbet i for internrevisjon. De egyptiske
regnskapsfolkene hadde all grunn til å føre et fullt ut redelig
regnskap, for ble man oppdaget for den minste form for irregularitet gjennom internrevisjonen, ventet harde straffer.
Det faraoiske Egypts skriverkontrollører var altså beskjeftiget med å kontrollere de uendelig mange lagrene som, til
syvende og sist, tilhørte farao. Ettersom man allerede for 5000
år siden var pinlig klar over at ikke alle mennesker var like
ærlige, og at «funksjonærer» som håndterte en prinsipals
eiendom kunne være tilbøyelige til å underslå, snyte og drive
«regnskapsmanipulasjon», var det internrevisorenes jobb å
luke ut eventuelle juksemakere. Den egyptiske internrevisjonens oppgave var altså primært å avdekke bedrageri og svindel.

Skrivere i aksjon.
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< Tremodell fra rundt år 2000
f.Kr. som viser en kontroll eller
«revisjonsscene». En godseier
og sønnen hans ser på mens
kveget drives forbi og telles
og kontrolleres mot tidligere
«regnskap» av fire skrivere,
som sees til venstre for
godseieren.

Intet gikk inn eller ut av lagrene med naturalia eller av faraos
«statskasse» med metall uten en skriftlig ordre over antall
eller vekt. Slike skriftlige ordrelister og regnskapsføring over
inn og ut ble altså nitidig sjekket og kontrollert. Vi kan trekke
frem en illustrasjon på dette: Et fargelagt relieff i graven til en
meget høytstående herre, en guvernør ved navn Chnemhôtep
(Knumhotep). Han tilhørte toppbyråkratiet tidlig i det 12.
dynasti (1991–1783 f.Kr.). Scenen som er fremstilt på gravmaleriet viser det egyptiske revisjonskonseptet i aksjon, og det er
åpenbart Chnemhôteps byråkratikorps som er i virksomhet.
Handlingen foregår tilsynelatende på en gårdsplass omgitt
av en mur. En bygning helt til venstre i bildet er guvernørens
lokale «statskasse» hvor det foregår en veiing av mottatte
«penger», det vil si betalingsmidler i form av ringer eller barrer av gull og sølv. Skattmesteren, Bak’te, sitter på en divan og
følger med på veiingen. Utenfor sitter regnskapsføreren hans,
Neternacht, og fører inn antall barrer, ringer og vekt.
På den andre siden av gårdsplassen er, som hieroglyfteksten
forklarer, «bygningen for oppsyn med og forvaltningen av
eiendommens [guvernøreiendommen] inntekter». Og i dette
bygget ser vi at skriverne er svært opptatt. Innhøstingen av
korn er nettopp unnagjort, og kornet blir bragt til kornmagasinene i sekker. Hver sekk, khar, blir fylt opp med korn under
oppsyn av en oppsynsmann eller forvalter, og innhold og vekt
blir nøye regnskapsført av to skrivere. Så ser vi at sekkene bæres
opp trappene til taket av kornkammeret. Der helles kornet ned
i kornmagasinet gjennom en luke i taket. På taket blir sekk,
innhold og vekt nøye kontrollert av nok en skriver.
Det er revisoren, ved navn Neturuhôtep, som sjekker listene
som regnskapsførerne som overså fyllingen av sekkene har utferdiget, og som Neturuhôtep har fått seg overrakt. På denne måten
kan han, i rollen som internrevisor, sjekke om det har forekommet svinn under prosessen fra fylling av sekker til tømmingen
i magasinet. Internrevisoren sjekker både sine medskrivere og
de funksjonærene som stod for det praktiske arbeidet. Det er
også Neturuhôtep, som sjef for internrevisjonen, som formidler
resultatet av prosessen videre til guvernøren, Chnemhôtep – noe
som fremgår av følgende hieroglyfer (piktogram).
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> En kontrollør eller «revisors» kontrollanmerkninger. Ca. år 1950 f.Kr.

Enhver eiendom som tilhørte en vesir, guvernør eller annen
meget høytstående embetsmann i det faraoiske byråkratiet, for
selvfølgelig ikke å snakke om farao selv, hadde til sin rådighet
en stor kontrollavdeling, «internrevisjon», som sjekket regnskapslister over kveg, korn, gull, sølv etc. På foregående side
sees en tremodell fra det 11. dynasti (2134–1991 f.Kr.) som var
lagt ned i graven til en faraoisk godseier og -forvalter ved navn
Meketre. Den store modellen viser en gårdsplass der det foregår
en inspeksjon, telling av kveg under oppsyn av skrivere.
Også denne scenen foregår på en stor gårdsplass omgitt av
en mur. Inne under en søylebåret baldakin sitter Meketre og
sønnen hans og iakttar kveget som drives forbi av bønder og deres gjetere med stokker i hendene. Under baldakinen sitter også
fire skrivere som teller og noterer ned antall dyr i sine «regnskapsbøker». Tellingen og inspeksjonen av buskapen skal ligge
til grunn for den skatten Meketre skal kreve inn blant bøndene
på vegne av farao. Nærmest Meketre på hans høyre side sitter
den skriveren som skal kontrollere de tre andre, han er altså
eiendommens «internrevisor». Slik bufekontroll foregikk én
gang i året, og var å regne som et slags årsoppgjør.
Vi vet også at de egyptiske landsbyenes borgermestre måtte
legge frem regnskap for vesiren eller guvernøren – regnskaper
som ble grundig gjennomgått av faraos sjefsskrivere. Og nåde
den som var for sent ute med regnskapene sine eller, enda verre,
hvis internrevisjonen oppdaget uregelmessigheter i regnskapene. Da ventet harde straffer.
Et gravmaleri i graven til den rike og svært mektige embetsmannen Ty som levde under det 5. dynasti (2494–2345 f.Kr.),
og som hadde ansvar for blant annet nasjonens landbruk, viser
hvordan voktere med stokker eller kjepper fysisk drar landsbyborgermestre som ikke har hatt orden i regnskapene sine frem
foran et tribunal av internrevisorer.
I et annet gravmaleri gjengis en scene der en uheldig byråkrat blir banket med en stokk av en funksjonær ved navn
Iunenek. Foran denne scenen sees en mann som hieroglyfteksten identifiserer som «måleren, Neferhy», som er i ferd
med å sjekke med et måleinstrument om det er riktig innhold
i en krukke. Dette gjøres i front av tre skrivere som noterer

resultatet på papyrusruller. Hieroglyfteksten over hodene deres
forteller at de «mottar og kontrollerer underlaget for [eiendommens] aktiva». Nok en gang, altså, ser vi internrevisjonen
i funksjon.
En tekst fra Det nye riket (ca. år 1550–1069 f.Kr.) får vi et
innblikk i hvor nøye Egypts skrivere, i rollen som kontrollører
og revisorer, gikk til verks. Fra begynnelsen av Det nye riket
leser vi om en skriver ved navn My, som var sjef for/hadde ansvaret for et stort kornmagasin. Med sin rørgriffel noterer han
daglig på papyrus de transaksjoner som har forekommet. Noe
skrives i rødt og noe i sort – det var disse fargene skriverne stort
sett benyttet seg av. Fra tid til annen fikk My besøk av sin overordnede, vesiren Rekhmire, som representerte internrevisjon,
rwd, som sjekket Mys regnskaper. Bakgrunnen for sjekkingen
var å sikre staten (farao) riktig skatt for den regionen My hadde
ansvaret for.
My hadde to nære kollegaer, skriverne Nebseby og Hapou.
Sistnevnte var ansvarlig for et stort kornmagasin ved Minnakht. Denne Hapou hadde, leser vi, en meget autokratisk stil,
og han kom under mistanke om å begå en del irregulariteter.
Regnskapene hans ble aldri avlevert til rett tid, og ofte var de
mangelfulle. Det medførte at naturalia, i dette tilfellet det
livsviktige kornet som både var egypternes viktigste matkilde og betalingsmiddel, som ble kanalisert gjennom Hapous
kornmagasin og administrasjon, ble satt under kontroll av
internrevisjonen. Revisorene sjekket regnskapene til Minnakht
hele fire ganger.
De faraoiske egypternes revisjon var, sett med våre øyne,
forholdsvis enkel, men den var definitivt ikke overfladisk.
Egyptiske revisorer kontrollerte den simpleste meisel og den
minste byggesten på et offentlig byggeprosjekt, det være seg palasser, templer eller graver. Og ikke bare det, revisjonen fulgte
også med på hver eneste bygningsarbeiders tilstedeværelse og
fravær på anleggsplassen. Her var intet overlatt til tilfeldighetene. Et eksempel kan være utbyggingen av Lishts såkalt sydlige
gravanlegg under farao Senusret (Senwosret) I (1971–1926
f.Kr.). Der måtte alle ansatte underkaste seg et strengt kontrollregime. Man sitter igjen med et inntrykk av at skriverne
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nærmest fotfulgte hver arbeider og funksjonær på byggeprosjektet døgnet rundt.
Regnskapslistene – la oss kalle dem det – innbefattet en
portefølje over absolutt alt på byggeplassen. Kontrollene tok
for seg lister over formenn og alle typer arbeidere, hvilke dager
de var på jobb, hvilken lokalitet de arbeidet på eller ved, antall
stener som ble forlangt, antall stener som ble levert, antall meisler som ble brukt, transporten, lønn (korn, brød, øl og annet
naturalia) osv. Alt dette ble notert ned daglig og ført inn i et
sluttregnskap.
Kontrollørenes notater kan tydelig sees på en rekke stener i
Lisht. Her fremgår at skriverne hadde kontrollert alt angående
hver og en sten! – altså en nærmest utrolig kontrolliherdighet.
Disse «revisornotatene» ble skrevet av skrivere som fulgte
med på hvert lag eller avdeling av arbeidere og funksjonærer.
Hvert eneste slikt lag eller avdeling ble kontrollert av fast tilknyttede skrivere («revisorer»). Kontrollregimet gikk så vidt
at selv bare én sten kunne være full av kontrollmerker.
Hver ansattes gjøren ble altså nøye sjekket i lister som inneholdt følgende poster:

1)
2)
3)
4)
5)

Sianhur (Navnet på den ansatte)
Mer-su (Navnet på skriver, dvs. regnskapsfører)
Kjønn
Ordre/oppgave (tall- eller vektangivelser)
Kontrollmerker/ kontrollnotater (ny skriver som kontrollør)
6) Erklæring (godkjent/ikke godkjent) av «sjefsrevisor»,
Deduamun. Hvis for eksempel godkjent skriver han:
«Det [er] komplett»
7) Saken avsluttes [«Regnskapsavslutning»]
En revisors erklæring (til en vesir, finansminister eller annen
høytstående forvalter) kan være formulert som følger, og da
med et eksempel fra farao Senusret III ’s tid (1878–1841
f.Kr.): «Slik er Herrens økonomi: Alle dine forretningsaffærer
er funnet sunne og gode. Alt som hører inn under templet er
sunne og gode; vi har fått inn alle templets aktiva fra prestene i
fjerde fyle som [nå] kan si seg ferdig med sine plikter. Templet
blomstrer og har en meget god økonomi.»
På Det nye rikets tid hadde skriverne utviklet et presist
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Ivrige og iherdige skrivere i faraos «internrevisjon».

teknisk vokabular, en spesialterminologi og en egen sjargong
knyttet til regnskapsføringen. De transkriberte for eksempel
ikke lenger dato på operasjoner foretatt samme dag, men erstattet det med glosen for «ditto» akkurat som i vår tid, eller mer
presis, hieroglyfen som betydde «på denne dag». De hadde til
og med begynt å bruke spesielle tegn, som streker, haker, sirkler
etc. som betydde «savnet», «balanse (på et gitt tidspunkt)»
– eller tekstuelt «det som gjenstår». For det var de facto slik
at den mengden (summen) som ble forlangt, fordringen, oftest
var større enn mengden man mottok, som da selvfølgelig medførte en differanse i regnskapene. Tilgodehavender ble skrevet
som «det som han har i hånden», og senere bare som «i hans
hånd». Balansen ble gjort opp ved slutten av «perioden»,
men lengden på en periode varierte stort. Etter at en periode
var over, ble «bøkene (papyrusrullene) lukket», men ikke før
det var foretatt en siste revisjon. Hver periode var for øvrig
gjennomsyret av kontroller og internrevisjoner av den typen vi
har beskrevet tidligere.
Det var som man forstår et regimekontroll uten like. I byråkratiet krydde det bokstavelig talt av skrivere i funksjon av bokholdere, regnskapsførere og revisorer. Et slikt strikt byråkratisk
rammeverk var nødvendig i den sterkt regulerte økonomien.
Det var en symbiotisk forbindelse mellom sterk sentralisering,
byråkrati, bokføring, regnskapsføring og revisjon – og skriverne
var nerven i hele kontrollsystemet.

I «Håndbok for skrivere» beskrives hvordan funksjonærer
bevæpnet med stokker prylte de uheldige som var for sent ute
med regnskapsavleveringene, og som etter en omgang med
stokkene, ble kastet i en dam. Også kvinnene og barna til de
skyldige ble bundet og lagt i lenker. Grov svindel og tyveri fra
staten (farao), som ble oppdaget av «internrevisjonen», kunne
medføre både lemlesting og dødsstraff. En papyrus fra Ramses
IV (1156–1150 f.Kr.) og Ramses V’s (1150–1147) tid gir oss
et fenomenalt bilde av, og innsikt i, en gedigen finansskandale
av for sin tid voldsomme dimensjoner. Vi har for oss rett og
slett verdens første kjente korrupsjonsskandale, og det endog
med sterk involvering av det egyptiske kontrollsystemets
internrevisjon. Den egyptiske finansskandalen var av historiske
dimensjoner. Uten sammenligning for øvrig kan man knytte
an og se paralleller til vår tids store finansskandaler og gigantsvindel, som WorldCom og Enron. Den angjeldende papyrusen,
med en hieratisk tekst, dreier seg om en rekke sammenknyttede
skandaler ved Khnūm-templet på Elefantine-øya i Nilen ved
Aswan. Værguden Khnūm var Elefantineøyas hovedgud, og
representerte blant annet Nilens kilde. Med tanke på denne
elvens betydning for Egypt, sier det seg selv at Khnūm var en
betydningsfull guddom i det egyptiske panteon.
Det hele dreide seg om at en ledende prest ved Khnūm-templet, Qakhepesh, med bistand fra en revisor hadde funnet ut
regnskapsjuks med skatteinntektene gjennom en årrekke, og
beskyldte en wab-prest (wab = «ren») ved navn Penanquet
ved det samme templet for å stå bak svindelen sammen med andre betrodde medarbeidere, blant annet skippere, bokholdere,
regnskapsførere og revisor(er), ja, endatil personen på toppen
av det kongelige byråkratiet i regionen, nemlig guvernøren. (En
wab-prest hadde ansvar for ritualobjektene og -instrumentene
for templets daglige kulthandlinger).
Teksten, «revisjonsrapporten», fastslår fra begynnelsen at
700 sekker korn skulle transporteres på skip og leveres årlig til
Khnūm-templets kornmagasin på Elefantineøya. Alt synes å
ha forløpt greit i mange år da skipperen på frakteskuten dør av
sykdom. En ny kaptein, Khnemnakhte, utnevnes av Khnūms
presteskap. Umiddelbart etterpå begynner problemene; 140
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Uttegnet gravmaleri i byråkraten Chnemhôteps grav fra det 12. dynasti. Denne viktige scenen er «kondensert», og viser en arbeidsprogresjon som helt til høyre
ender hos en skriver, «revisor», ved navn Neturuhôtep, i rollen som «internrevisor».

Skrivere kontrollerer kornbeholdningen.
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Hieroglyfene for skattmesteren eller finansministeren, som hadde
overansvaret for den egyptiske økonomien, og følgelig de viktige statlige
regnskapskontrollene.

dbn (deben) gull (1 dbn = 91 gram) var ikke blitt levert til
templets «statskasse», og kornsekkene som kom, var langt
færre enn forventet.
Revisjonsrapporten påpeker at det var forekommet mangelfulle kornleveringer over en periode på hele ni år. For hvert
år hadde skriveren, bokholderen, notert antall sekker som var
levert og mankoen. Når det noen år ikke var blitt levert en
eneste kornsekk overhodet, så hadde bokholderen notert antall
sekker som var forventet, for så å fastslå at «han bragte intet
til kornmagasinet», og hevdet med det at mankoen for det
angjeldende året var 700 sekker. I løpet av tre år ble det ikke
levert en eneste sekk med korn til kornmagasinet:
« I år 3 av kong Hekma ’rē-setpenaūms [regjeringstid], Den
Store Gud, 700 sekker; han bragte ingen av dem til kornmagasinet.
I år 4 av kong Hekma ’rē-setpenaūm, Den Store Gud, 700
sekker. Der kom på skipet til Det Hellige Personalet, ved skipper Pnakhttas hånd, 20 sekker. Manko 680 [sekker].
I år 5 av kong Hekma ’rē-setpenaūm, Den Store Gud, 700
sekker. Det kom for ofringer til Khnūms Hellige Staver 20
sekker. Manko 680.
I år 6 av kong Hekma ’rē-setpenaūm, Den Store Gud, 700
sekker. Han bragte dem ikke.
I faraos år 1700 sekker. Han bragte dem ikke.
I faraos år 2700 sekker. Der kom ved skipskaptein Khnemnakhtes hånd 186 sekker. Manko 514.
I faraos år 3700 sekker. Der kom ved skipskapteinens hånd
120 sekker. Manko 580.»
Det samlede skattemessige erstatningsansvaret for ni år beløp
seg til 6300 sekker med korn (700 x 9), hvorav bare 576 sekker
var levert, og følgelig viste skatteinngangen en samlet manko
på 5724 sekker, som altså ikke var levert i henhold til avtale.
Papyrusteksten indikerer at mankoen var 5004 sekker, og at
skipets kaptein, bokholdere, regnskapsførere og revisor ved
«Khnūms Hus» (Khnūm-templet) hadde gjort underslag og
tatt kornet selv:

«Totalt, korn ved Khnums Hus, Elefantines Herre, hva
angår skipets kaptein, i samarbeid med jordbrukere, skrivere
(bokholdere) og kontrollører (revisorer), så har de gjort underslag og tatt og brukt kornet selv, 5004 sekker.»
Papyrusen påpeker videre flere anklager vedrørende korrupsjon blant andre offentlig ansatte. En anklage rettes mot noen
(ukjent) som fikk åpnet kornmagasinet og stjal 180 sekker
korn. Magasinet var til og med forseglet av revisor:
«[Anklage angående] de som hadde fått åpnet et kornkammer tilhørende Khnūms Hus, som var forseglet av kornkammerets revisorer, og som utfører rwd (revisjon) for Khnūms Hus,
og de stjal 180 sekker fra det.»
Deretter gjøres en annen anklage mot skipets kaptein for
utilbørlig å ha inndrevet 1000 sekker korn fra to personer gjennom noen år, og for selv å ha benyttet seg av kornet:
«Anklage mot dette skipets kaptein [som tilhører] Khnūms
Hus for urettmessig å ha tilegnet seg kornproduksjon tilsvarende 50 sekker, Rōme, sønn av Pen’anūke, og til en verdi av
50 sekker, Pwakhd, sønn av Ptjēumyeb, totalt 2 (personer),
til sammen 100 sekker, fra år 1 i kong Hekma ’rē-setpenamūn
[regjeringstid], Den Store Gud, til år 4 i faraos [regjeringstid],
til sammen 1000 sekker. Han brukte kornet selv, og bragte intet
av det til Khnūms kornkammer.»
Papyrusen har mer på lager: På dens recto-side har vi nemlig
allerede fått vite at en høytstående skriver ved navn Montuherkhopshef var dypt involvert fra begynnelsen av. Denne
Montuherkhopshef var åpenbart en slags sjefsrevisor som
jobbet direkte under regionens høyeste embetsmann, guvernøren, og stod for kontrollen med regionens statskasse, kalt «det
hvite huset», per-hedj. Eller som det står i teksten: «Det hvite
husets skriver, Montuherkhopshef, utøvet [også oppdrag] ved
Elefantineøyas guvernør.»
Denne høyt betrodde skriveren, revisoren, var nemlig ikke
det grann bedre enn wab-presten og hovedbedrageren Penanquet, som han faktisk hadde gått i ledtog med for å skjule uregelmessigheter. For å skjule Penanquets underslag krevde han
smøring. Revisoren ble rett og slett bestukket, nkt, for å holde
kjeft. Og det stopper ikke der. Også guvernøren ble bestukket
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for å se gjennom fingrene med mislighetene.
Som det står i papyrusteksten: «Guvernøren tok imot
bakshish fra dem, og han lot dem slippe unna.» Og det enda
rapporten som avslørte bedrageriet etter nesten ti år viste at
Penanquet også, i tillegg til kornsvindelen, også hadde stjålet
alt fra et udjat-øye, et ma-stykke av kobber, klær og kuer. (Udjat-øyet symboliserte guden Horus’ øye, og var laget av de mest
kostbare materialer. Ma var symbol på lov og rettferdighet).
Både Penanquet, Montuherkhopshef og guvernøren var med
andre ord skikkelige kjeltringer.
Også frakteskipperen Khnemnakhte hadde revisjonsrapporten mer på: For å unngå å bli oppdaget og for å skjule over sin
svindel satte han ved en anledning fyr på frakteskuten – altså
det vi i dag ville kalt forsikringssvindel. Dessuten bestakk
han kontrollørene slik at de ikke rapporterte saken videre. I
rapporten er dette beskrevet på følgende måte: «… kapteinen
[Khnemnakhte] satte fyr på Khnūms lekter, så vel dens mast
og utstyr. Han [kapteinen] bestakk Khnūms revisorer med
bakshish, [således] rapporterte de ikke denne hendelsen.»
Som man ser dreide det seg om omfattende bedrageri, svindel, bestikkelser og skattesnyteri. Mannen bak denne revisjonsrapporten var, som nevnt ovenfor, Khnūm-presten Qakhepesh,
som har hatt bistand av en offisiell revisor vi ikke har navnet på,
for papyrusen er mangelfullt bevart. Det er grunn til å stusse
over innholdet i den hieratiske teksten.
Med tanke på hvilken nitid møysommelighet, inngående
nøyaktighet og byråkratisk pedanteri som lå bak de egyptiske
bokførernes og revisorenes notater, er det nærmest utrolig
at denne gedigne statlige korrupsjonsaffæren kunne holde
det gående uten å bli oppdaget i nesten ti år. De egyptiske
finansregnskapene og kontrollen av dem var basert på ansvarlighetsprinsippet, det som i den engelskspråklige verden heter
«accountability»; man måtte stå til rette for eller gjøre rede
for alle uregelmessigheter.
Det kommer klart frem at for å kunne klare å gjennomføre
svindelen i så mange år var det nødvendig med mange sentrale
aktører som var involvert, og som beskyttet hverandre. I den
aktuelle saken var «alle» involvert, fra wab-presten og

Khnum-templets kontrollør (revisor) til bokholdere og frakteskutens kaptein. Én person ville aldri klart å gjennomføre en
slik omfattende svindel over så lang tid uten sentrale medsammensvorne. Derfor leser man på papyrusen, på revisjonsrapportens recto, om alle de involverte.
Men takket være en grundig gjennomgang av bokholderi og
regnskap kunne Qakhepesh legge frem en drepende revisjonsrapport der man til syvende og sist, på papyrusens verso, pekte
på svindlerne. Dette er mulig, selvfølgelig, ene og alene på
grunn av egypternes ekstreme hang til å notere og bokføre alt
og alle som grunnlag for kontroll.
De skyldige kunne altså pekes ut. Selv om ikke den angjeldende papyrusen sier noe om dette, er det ingen tvil om at de
ble straffet. Hvilke straffer som ble gitt, vet vi ingen ting om.
Avslutningsvis for Egypts vedkommende må det fremholdes
at bokholderi og regnskapsrevisjonen i denne tidlige sivilisasjonen var av en så solid kvalitet at det måtte en komplett konspirasjon til, som involverte en gruppe høytstående byråkrater
og tjenestemenn nedover i hierarkiet, som blant annet omfattet
hele skriverkorpset (bokholdere, regnskapsførere og revisorer),
for å klare å lure systemet.

En skrivers, «revisors», seglstempel.
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ISRAEL

Kanaan, Abrahams lovede og Moses’ forjettede land, var det
gamle navnet på landområdet mellom Syria og Sinai, langs
Middelhavets østkyst. Det vil si dagens Israel, Palestina og
Libanon, og noen ganger også det sydlige Syria. Betegnelsen
er likevel ikke presis. Etter hvert oppstod de to jødiske kongedømmene Israel i nord og Judea i syd. De arkeologiske undersøkelsene som hittil er gjort, indikerer at kongedømmene Israel
og Judea ble slått sammen i tidlig jernalder, i det 1. årtusen f.Kr.
Sydriket (ca. 930–586 f.Kr.) var en av de etterfølgende sta-
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«Israel i Egypt» har satt dype spor i den jødiske historien.

tene til det hebraiske kongedømmet – kong Saul, kong David
og kong Salomo, også kjent som kongedømmet Israel. Judea
er referert til som Sydriket for å skille det fra Nordriket Israel.
Nordriket (928–722 f.Kr.) er altså synonymt med navnet Israel
som er jødenes stat i dag. Etter Nordrikets undergang ved assyriske erobringer i 722 f.Kr. brukte, og bruker, jøder betegnelsen
Eretz Israel som en geografisk betegnelse på hele området som i
henhold til jødisk tradisjon ble lovet til patriarken Abraham og
hans etterkommere. Hva som er historiske fakta og hva som er

myte, er omdiskutert. De nevnte landområdene, Kanaan, Israel
og Judea, var bebodd av et oldtidsfolk, hebreerne. I Bibelen er
patriarken Abraham referert til som hebreer. Begrepet hebreer
opptrer i Tanákh, den hebraiske Bibelen, både som navnet gitt
til Israels barn av andre folk, og som et navn de benyttet på seg
selv. Israel hadde en ekstrem monoteistisk religion. Og Israels
gud, Jahve, refererer til seg selv som «Hebreernes Gud» når
han taler til Moses. Også Paulus kalte seg selv hebreer.
Hebreerne er kjent som forfedrene til israelittene, som
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benyttet det hebraiske språket. Israelitter var de som skrev
Tanákh. De er også teologisk – og historisk – forfedrene til
jødene. I Bibelen og i nåværende språk blir ordet hebreer brukt
synonymt med israelitter, og stundom for de som talte hebraisk
(jøder og israelere). Israelitter var altså et hebraisktalende folk i
oldtidens Levanten.
Begrepet jøde referer seg historisk til et medlem av Juda
stamme som utgjorde kongedømmet Judea. Allerede på
700-tallet f.Kr. ble store deler av den jødiske befolkningen i
Nordriket ført i eksil av assyrerne. Deres videre skjebne er ikke
kjent. Den første genuine diaspora regnes for å være jødenes
ufrivillige eksil i Babylon på 500-tallet f.Kr. Slike diasporasamfunn fortsatte å eksistere etter at jødene fikk lov til å vende
hjem til sitt eget land. Etter den siste jødiske oppstanden mot
romerne fordrev disse de gjenværende jødene fra Judea. Jødene
var fra da av et folk uten eget land helt frem til staten Israel
ble erklært selvstendig i 1948. Dagens Israel har altså sine
historiske røtter i Israels land, det området som har stått sentralt i jødedommen i over 3000 år. Jødene utgjør i dag ingen
homogen gruppe, men oppfattes, og oppfatter seg selv, som
et eget folk (Israelsfolket) i kraft av sin religion, historie og
kultur.
Jødene er kjent for sin forretningssans og sitt økonomiske
talent. De har både vært beundret, misunt, foraktet, hundset
og hatet for denne egenskapen – noe som har fulgt dem fra
gammelt av. Mye av dette ble personifisert av Shakespeare i
kjøpmannsskikkelsen Shylock i The Merchant of Venice. Den
stakkars Shylock – i hvert fall jeg følte medynk med ham da jeg
leste boken for første gang – ble respektert for sine kjøpmannsferdigheter, men også møtt med misunnelse av sine italienske
yrkesbrødre.
Jødenes forretningstalent og økonomiske sans kan imidlertid spores mye lenger tilbake enn Shakespeares tid. Allerede i
oldtiden viser jødene en økonomisk teft ved blant annet å vurdere og kalkulere risiko samt å stipulere dekning av økonomiske tap. Innenfor visse yrker, først og fremst handelsmenn, fantes
endog det vi i dag ville kalt en forsikringsordning. Antikkens
jøder var med andre ord svært fremsynte, og da er det heller

ikke så merkelig at de også så betydningen av å ha kontrollfunksjoner à la det vi i dag ville kalt forvaltningsrevisjon.
Det jødiske folkets historie og identitet har et nært og symbiotisk forhold til jødedommen. Man kan si det så sterkt at
jødedommen er Israels folk.
Jødedommen betegner religionen, det etiske grunnlaget og
livsfilosofien til det jødiske folk. Historisk går jødedommen
tilbake til Det gamle testamentets beretninger om stamfedrene Abraham, Isak og Jakob, om Israels frigjøring fra Egypts
slaveri, og åpenbaringen på Sinaiberget, der Moses mottok og
forkynte Guds lov, Tora. Det vesentligste i denne er De ti bud,
læren om at det eksisterer bare én gud (monoteisme), og budet
om rettferdighet og kjærlighet. Monoteismen, som er uttrykt
i den jødiske trosbekjennelsen: «Hør Israel! Herren vår Gud,
Herren er én. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte
og av hele din sjel og av all din makt.», er blitt overtatt av både
kristendommen og islam. Profetene kritiserte den sosiale urett
og kjempet mot innflytelse fra andre religioner. De forkynte
dom over folket fordi det hadde sviktet Gud, men forespeilet
også at en «rest» skulle bli frelst og danne grunnlaget for et
nytt Israel.
Under og etter det babylonske fangenskapet, eksilet, ble de
forhåpninger som tidligere hadde knyttet seg til enhver ny konge, mer og mer skjøvet over til fremtiden. Slik vokste det frem
forventninger om en fremtidskonge av Davids ætt, «Messias»,
som skulle gjenopprette Israel, føre folket frem til seier og stå
i spissen for et fredens og rettferdighetens rike. Etter tilbakekomsten fra Babylon kom synagogen og synagogegudstjenesten
til å spille en stadig større rolle. Det gamle testamente begynte
å ta form som en samling av kanoniske bøker, og jødedommen
utviklet seg til en skriftreligion med oppfyllelsen av loven som
det høyeste mål.
Det er i den turbulente tiden fra det 2. årtusen f.Kr og frem
til muslimenes erobring av Jerusalem i år 638 at jødene utvikler
og grunnfester sin religion. Jødedommen lar seg ikke innfange
av én definisjon. Ifølge en ekspert «... kan ikke jødedommen
defineres i henhold til sin essens, ettersom den ingen essens
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har». Jødedommen er vanskelig å få tak på for en utenforstående. Denne religionen har gjennom sin lange og ubrutte historie
skapt et formidabelt teksthav. Intet ord er for lite eller for stort,
ingen genre mangler; fiksjon og poesi, lovmessige, etiske og
filosofiske verker, responsa og kodifikasjoner, historie, fabler,
krøniker, brev, forretningsdrift osv. La meg si det på en annen
måte for å gi et inntrykk av jødedommens tekster: Denne
litteraturen er nærmest uendelig. Det at jødedommen er en
skriftreligion, skal være visst!
La meg innrømme det med en gang: Jeg fant det nærmest
håpløst å trenge inn i jødedommens litteratur for å spore
jødenes kontroll- og revisjonsordninger i oldtiden. For en
utenforstående var den tilgjengelige sakral-jødiske litteraturen
mildt sagt innfløkt. Den jødiske tro og sakrale tradisjon er
hovedsakelig nedtegnet på hebraisk, men også på arameisk, et
språk som ble talt i Palestina og Mesopotamia. I den nevnte
smeltedigelen av litteratur er det to verker som fremfor noe
annet har en sentral plass i jødedommen: Tora og Talmud.
Toraen omfattet opprinnelig de fem Mosebøkene, og er derfor
også kjent som Pentateuken, men ved siden av Pentateuken
kom Tora til å omfatte alle de hellige hebraiske skrifter blant
annet Det gamle testamente, kalt Tanakh av jødene. Tora betyr
studiet av Skriftene og Israels tradisjoner slik de har opphopet
seg gjennom århundrene. Den gjør fordring på å være grunnlaget for all sannhet, gitt til Moses på Sinai.
Talmud er jødenes hellige skrift som tolker og kompletterer Mosebøkene. Ifølge en del rabbinere er den overordnet
Toraen. Blant annet av språklige grunner kombinert med den
voldsomme størrelsen på verket, er det svært vanskelig for en
utenforstående å trenge inn i Talmud. Jødenes hellige skrift,
Talmud, representerer en av de mest sentrale tekster i jødisk
lov, halakha. De skriftlærde så allerede på 100-tallet e.Kr.
behovet for å samle og kodifisere alle de tradisjoner som hadde
utformet seg for å forklare og utlegge loven. Det første resultatet av dette arbeidet forelå ca. år 200 e.Kr., i skriftverket Mishna
eller Mishnah. Imidlertid ble ikke alt tradisjonsmaterialet tatt
med i Mishna, samtidig som mye nytt materiale vedrørende
presiseringen av lovens bud tilpasset enhver ny situasjon stadig

ballet på seg. Alt dette stoffet ble kompilert i et nytt verk
Gemara eller «Fullstendiggjørelsen», ettersom det var avsett å
komplettere Mishna.
Som om ikke det var tilstrekkelig med de nevnte verkene,
fantes nok et muntlig materiale som ikke var med i Mishna –
eller Gemara – og som ble skrevet ned i Tosefta, i betydningen
«tilføyelse». Tosefta inneholder altså supplement til Mishna,
men er paradoksalt nok fem ganger så omfattende. Til sammen
kalles Mishna, Gemara og Tosefta, samt annet stoff jeg ikke skal
komme inn på, for Talmud. Dette enorme materialet var ferdig
kompilert i løpet av 400-tallet e.Kr.
Mishna fremstod etter hvert for meg som de sentrale verkene for vårt tema. Mye tyder på at de første bestrebelsene på å
samle, systematisere og få skrevet ned det muntlige tradisjonsbaserte lovmaterialet, går tilbake til 100-tallet e.Kr. Men den
skriftlige fikseringen er én ting, noe helt annet er den opprinnelige alderen på det tradisjonsstoffet Mishna omhandler. Mye
tyder på at det for oss aktuelle materialet, som er knyttet til
israelernes tabernakel og templet i Jerusalem, har sin opprinnelse
så langt tilbake som i det 9. århundre f.Kr.
Mishna gjenspeiler nemlig de gamle rabbinernes overbevisning om at det hellige grep inn i det profane livet på alle områder. Den religiøse loven, halakha, var altså også forpliktende
for blant annet sivil forvaltning, herunder kontroll og revisjon.
Derfor inneholder Mishna mye stoff om jødenes økonomiske
liv. Slik vi kjenner dette verket i dag, er det inndelt i alt i 63
traktater, massekhtot, som så igjen er delt opp i enkelte lovparagrafer, mishnayyot. Det er i andre sdarim eller hovedkapittel jeg
fant de mest omfattende omtalene av kontrollsystemer blant
antikkens jøder. Avsnittet heter Seder Moed. Det er delt inn i
12 såkalte traktater. Den fjerde traktaten som heter Sheqalim,
det vil si shekels, omhandler innsamlingen av halv-shekel og
utgifter og forbruk knyttet til templet i Jerusalem.
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REVISJONEN
Det er vel, med skam å melde, ikke mange kjendiser opp
gjennom historien som har vært revisorer. Hvis vi ser bort fra
Ryanairs svært kontroversielle sjef, Michael O’Leary, kan jeg
bare komme på én, nemlig Bibelens svært kjente person Josef.
Og jeg tenker ikke her på Jesu far. Nei, han jeg har i tankene var
sønn av Jakob, som igjen var sønnesønn av Abraham. I henhold
til en tidlig fortolkning av Første Mosebok, så utøvet Josef
tidvis revisoroppgaver. Det er vel ikke akkurat som revisor Josef
har festet seg i vårt sinn. Så, hvem var Josef ?
Josef var den ellevte av Jakobs 12 sønner, og den første av de
to sønnene han fikk med Rakel. Etter at brødrene ble misunnelige på ham, solgte de ham til slavehandlere. Slik var det at
han havnet i Egypt. Der kom han i tjeneste som husslave, men
ble raskt forfremmet til assistent for sjefen til faraos livvakt,
en mann ved navn Potifar. Da Josef avviste husfruens erotiske
tilnærmelser, lot hun ham kaste i fengsel. Men hans spesielle
evner ble igjen åpenbare, og han ble satt til å holde oppsyn med
de andre fangene. Han var særlig flink til å tyde drømmer.
Farao, som var bekymret over en drøm om syv magre kyr
som spiste syv fete, og syv tynne kornaks som slukte syv fete,
fikk høre om evnene hans og tilkalte ham. Josef forklarte at
drømmen forutsa syv gode år fulgt av syv uår. En vis mann
skulle settes til å styre landet og samle inn en femtedel av
kornet i de gode årene og lagre dem til uårene kom. Denne
stillingen fikk Josef.
Da uårene rammet, kom det utlendinger dit for å kjøpe korn
som jo egypterne etter råd fra Josef hadde lagret. Alle brødrene
til Josef, unntatt Benjamin, den yngste, kom for å be om korn.
De kjente ikke igjen Josef. Han behandlet dem som spioner,
og beholdt en av dem som gissel mens han bad de andre hente
Benjamin for å vise at de var ærlige. De vendte tilbake med
Benjamin, og da røpet Josef hvem han var og bad dem alle, også
faren, om å slå seg ned i Egypt. Josef var altså en tid sjef for
Potifars husholdning. Hele husholdningens formuesgjenstand
og aktiva var tiltrodd Josef, og alle husholdets transaksjoner var
underlagt hans overoppsyn. Alt tyder på at Potifars hushold til-

svarte antikkens form for landeiendom, et slags gods. Selv om
størrelsen på husholdet ikke nevnes eksplisitt i Bibelen, kan det
sluttes fra en rekke tekstavsnitt. Potifar var tross alt en person
høyt på strå, vel ansett av farao og endog kaptein i hans garde.
Han hadde også myndighet til å få Josef arrestert. Dessuten
nevnes det at husholdet hadde flere slaver. Alt tyder på at Potifar hadde et stort hushold knyttet til en stor landeiendom, en
slags driftsenhet. Det er åpenbart at Potifars eiendom eller gods
representerte en vidtfavnende og mangefasettert virksomhet,
og at administrasjonen av den hadde en hierarkisk struktur.
Josef hadde altså avansert i den hierarkisk oppbygde
administrasjonen. Ettersom eiendommens virksomhet var
mangslungen, er det sannsynlig at Josef delegerte ansvar til
underordnede. Som ansvarlig sjef var han imidlertid periodevis
nødt til å sjekke sine underordnedes økonomiske forvaltning.
Første Mosebok refererer ved ett tilfelle til dette. Hos Onkelos
er denne hendelsen beskrevet som følger:
«Så hendte det en dag at han [Josef ] gikk inn i huset for å revidere regnskapene, og det var ingen i huset sammen med ham.»
Det er alt vi får vite, men hvis Onkelos’ transskribering skal
gis gyldighet, så innebærer det altså at Josef også, foruten sine
mange andre oppgaver, fungerte som en slags revisor.
Josef må ha utmerket seg som en superb kontrollør og
revisor. For mange år senere, som ansvarlig for hele Egypts
matvareprogram, sørget han for at Egypt kom seg helskinnet
gjennom de syv uårene.
Også Moses kan knyttes til utøvelse av revisjon. Allerede
da israelittene var i ørkenen under sin 40-årige vandring, så
Moses viktigheten av å føre nøyaktige regnskaper. Israelittene
hadde nemlig bidratt med forskjellige mengder edelmetall
for å få kapital nok til å konstruere et tabernakel, en flyttbar
helligdom som den jødiske forbundsarken skulle oppbevares i.
Tabernakelet var altså sentrum for jødenes religiøse og kultiske
handlinger. Det ble benyttet under ørkenvandringen og inntil
templet i Jerusalem ble oppført. Moses var petimetersk nøye
med å få ført de riktige kvanta gull, sølv og kobber som var blitt
ham donert for tabernakelets tilblivelse, og hvordan de forskjellige donasjonene var blitt benyttet.
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I Andre Mosebok (38,21–31) leser vi om hvordan regnskapet ble ført. Moses engasjerer en utenforstående person, Itamar,
sønn av presten Aron, til å kontrollere regnskapene, det vil si
bruken av alt gullet, sølvet og kobberet som israelittene hadde
donert. Moses så betydningen av en genuin og ekstern revisjon,
slik at israelittene kunne få en forsikring om at metallet ikke ble
stjålet, men benyttet på en forsvarlig måte. Ved å engasjere Itamar,
var kanskje Moses den første vi kjenner til i historien som
benyttet det vi i dag ville kalt en ekstern revisor. Det fremgår
av Bibelen at hebreerne benyttet seg av skrivere, akkurat som i
Mesopotamia og Egypt, til å revidere regnskaper og finansielle
transaksjoner. Men Bibelens mange direkte og indirekte referanser til revisjon forekommer primært i parabler og lignelser,
og er således ikke nødvendigvis historisk verifiserbare. Skjønt,
det faktum at man innlemmer beretninger om regnskaper som
ble gjennomgått og kontrollert i parabels form, må tas som en
indikasjon på at det må ha eksistert begreper om revisjon på
bibelsk tid.
I Det gamle testamente antydes det flere steder at revisjon
forkommer. Ett slikt eksempel finner vi i Andre Kongebok.
Også i Det nye testamentet finner man mer eller mindre eksplisitte henvisninger til revisjon for eksempel hos Lukas (16,1–3)
og hos Matteus (25,14–30).
Hvis vi forlater de hebraiske parablenes verden og vender
oss til jødenes mer sikre historiske kilder, til deres Talmud, gis
der mange konkrete eksempler på internkontroller av økonomisk art. Særlig gjelder det internkontroller knyttet til jødenes
største og fremste helligdom, templet i Jerusalem (823 f.Kr.–70
e.Kr.) Talmud ble skrevet ferdig på 500-tallet, og samtlige
autoriteter som det henvises til i det litterære verket levde før år
500. På 700-tallet ble Talmud anerkjent som bindende norm
for hele verdens jødedom, og den fikk følgelig fundamental
betydning for jødenes eksistens og religiøse liv.
I henhold til tradisjonelle Talmud-kilder ble det første
templet oppført i året 830 f.Kr. for å erstatte Tabernaklet, som
var sentrum for jødenes sakrale ofringer fra da de vandret ut av
Egypt. Det var Salomo som var byggherre på Jerusalems første
tempel. I året 420 f.Kr. blir templet ødelagt og lagt i ruiner av

babylonske erobrere. Nesten 400 år senere, i året 16 f.Kr., får
kong Herodes oppført det andre templet i Jerusalem. Det får
en relativ kort levetid, før det ødelegges av romerne i år 70 e.Kr.
For å skaffe nok midler til å oppføre templet, bidro det
jødiske folk gjennom en storstilt og omfattende pengeinnsamling. Talmud lister opp en rekke internkontroll-prosesser
knyttet til templets «skattkiste», det være seg midler som kom
inn og midler som gikk ut. Internkontrollen var helt sentral
for templets ledelse for å vise overfor det jødiske folk at de
kunne ha tillit til forvaltningen av templets midler, og at denne
kontrollen inngikk nærmest som et sakrosankt, ukrenkelig,
element.
La oss i så henseende se nærmere på tre av disse kontrollelementene, nemlig 1) innsamlingen av de nevnte halv-shekel
donasjonene, 2) uttak fra tempelkisten og 3) kontroll av salget av
mat- og libasjonsofringene.
1) «Internrevisjonen» knyttet til innsamlingen av halv-shekeldonasjonene beskrives relativt grundig i Talmud: Den 15. Adar
(den første dagen i den siste måneden i året) ville templets
budbringere og innsamlere ankomme alle Israels byer for å
samle inn tempelkollekten. Ifølge den skriftlærde rabbineren
Maimonides skulle innsamlerne spørre høflig om en halv-shekel. De hadde ingen myndighet til å tvinge folk til å bidra. Den
25. Adar satt innsamlerne på Tempelhøyden, hvor de hadde
både tillatelse og anledning til å be om kollateral fra folk som
ikke hadde bidratt tidligere. De hadde imidlertid ikke tillatelse
til å be om kollateral fra kvinner, barn, slaver eller medlemmer
av presteklassen. Bidrag fra kvinner, mindreårige og slaver var
fakultativt. Selv om prester legalt sett var forpliktet til å betale,
ble de ikke tvunget til det i og med at de gjorde tempeltjeneste.
Det var prosedyrer på plass hvis halv-shekler ble stjålet eller
tapt mens de fremdeles var besittelse hos en innsamler. Han
måtte sverge en trefoldig ed som gikk ut på at han 1) ikke hadde vært uaktsom, 2) at sheklene ikke lenger var hos ham og 3)
at han ikke personlig hadde brukt dem. Det å ta en slik ed i sin
munn var en kontrollfunksjon som innsamlerens foresatte var
sikker på var vanntett, for ingen jøde på den tiden ville lyve om
dette fordi det innebar at de profaniserte, brøt og overtrådte
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den andre befalingen i Exodus, i Andre Mosebok (20,7): «Du
skal ikke misbruke Herrens din Guds navn; for Herren vil ikke
holde den uskyldig som misbruker hans navn.»
Forut for tellingen av shekels på 1. Adar vil innsamleren
ha sverget en ed overfor byfolket, som ble fordret å betale en
halv-shekel for andre gang. Dog, etter den 1. Adar, så fort
sheklene var telt, var de stjålne eller mistede halv-sheklene å
anses å tilhøre templet. Innsamleren ville sverge eden sin fremfor templets skattmester, og templet måtte påta seg tapet. Innsamleren kunne velge å unndra seg å fremsi eden ved å erstatte
de tapte sheklene, og det uten å vedgå eller innrømme noen
skyld.
På Tempelhøyden, hvor altså innsamlerne satt den 25. Adar
for å innsamle kollateral, befant det seg 13 kister, beskrevet som
«horn». Disse hornene var plassert i et kammer utenfor selve
templet, men definitivt innenfor Tempelhøyden-komplekset.
Kistene hadde forskjellige merkelapper som indikerte hver
kistes funksjon. Kistene fra nr. 8 til 13 ble benyttet til å samle
inn overskuddet fra salg av forskjellige typer offerremedier.
Akkurat som moderne innsamlingsbokser var hver kiste smal
på toppen og vid i bunnen for å forhindre at noen kunne stjele
shekler ved å stikke hånden ned i kisten. Her var strenge regler
for alt fra uttak til hvordan man skulle opptre eller håndtere
shekler som ble funnet mellom kistene. For eksempel beskriver
Mishnah sistnevnte situasjon, hvis den skulle dukke opp:
«Hvis det blir funnet mynter mellom den nye shekelkisten
og donasjonsofferkisten og de ligger nærmere den nye shekelkisten skal myntene legges i shekelkisten. Hvis de ligger nærmest donasjonsofferkisten, skal de legges i donasjonsofferkisten. Hvis de [myntene] ligger akkurat like langt fra begge disse
kistene, skal myntene legges i donasjonsofferkisten. Hvis det
blir funnet mynter mellom trekisten og røkelseskisten, så skal
… [og så følger de samme prosedyrer som ovenfor]. Hovedregelen er at vi [kontrollørene] bestemmer hvor mynter som har
falt mellom kistene skal legges basert på nærhet. Dog, hvis det
er helt lik avstand mellom to kister, så baserer vi [kontrollørene] oss på stringens, der, i den orden som er påpekt, donasjonsofringer er mest stringent og nye shekler er mindre stringent.»

Shekelskatt. Shekler bekostet byggingen av Jerusalems
tempel, og var underlagt en nøye og svært streng kontroll.

2) Uttak fra tempelkisten fant sted tre ganger i løpet av
et år, to uker før hver av jødenes tre hovedfestivaler, Pesach,
tidlig vårfestival, Atzeret, sen vårfestival, og Chag, høstfestival.
Slike uttak foregikk under meget strenge sjekkprosedyrer og
kontroller.
Ifølge Mishnah tok skattmesteren ut tre kister i tur og
orden, som individuelt var merket med de tre første bokstavene
i det hebraiske alfabetet. Skattmesteren kunne ikke ved denne
anledningen ha på seg kjortel med fall, sko, sandaler, fylakterion som tradisjonelt ble båret på armen og hodet, amuletter,
smykker eller hva som helst annet som det var mulig å skjule
selv den minste mynt i. Videre kunne ikke uttak bli gjort av
en, kovetz, en skattmester med krøllete hår. Før skattmesteren
kunne foreta de foreskrevne uttakene, ble håret hans sjekket og
enhver form for bølge eller krøll ble rettet ut. Det skulle nemlig
ikke være mulig å skjule mynter gjemt i håret.
Og prosedyrene slutter ikke med det: For at skattmesteren
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panne og på armene.

ikke skulle klare å «lagre» mynter i munnen, var han pålagt å
snakke hele tiden uten stopp under uttaksprosessen. Alternativet til å snakke hele tiden var at han måtte foreta uttaket med
munnen full av vann. Dessuten skulle ett eller flere vitner følge
skattmesterpresten så lenge uttaket foregikk. Slike preventive
prosedyrer bidro til skattmesterens gode navn og rykte, akkurat
som en revisor i dag er avhengig av sitt renommé.
I sin organisatoriske struktur la templet vekt på ansvarsdeling og kontrollsegregering. For eksempel var det til enhver tid
minimum tre skattmestere og syv kontrollører, «internrevisorer», som voktet over, passet på og hadde hånd om templets
skattkammer. Ethvert forvalter- eller formuesansvar ble overdratt til minimum to personer i fellesskap, slik at de til enhver
tid kontrollerte hverandre.
3) Kontrollen med salget av mat- og libasjonsofringene var
også viktig. Visse tempelseremonier fordret vin- og matoffer
konstituert av henholdsvis hvetemel og olje. En person som

for eksempel kjøpte vin for å foreta et libasjonsoffer i templet,
måtte betale til en såkalt kvitteringsadministrator, Yochanan,
og med det motta en kvittering på kjøpet. Vedkommende som
hadde kjøpt vin, gikk så med kvitteringen sin til libasjonsansvarlig, Achiyah, som ved å sjekke kvitteringen kunne dele ut
riktig oppmålt vin i henhold til kvitteringssummen. For å hindre
svindel ble hver kvittering påført ukedag, ukens navn, måneden
og navnet på det presteskapet som hadde «vakt» den uken.
Ved dagens slutt, da templet lukket, ville Yochanan og
Achiyah komme sammen og telle opp kvitteringer og kontrollere beløpet som var kommet inn i løpet av dagen. Hvis det var
mer penger enn det reseptene tilsa, beholdt templet overskuddet. Hvis det derimot manglet penger, måtte Yochanan betale
mankoen av egen lomme.
I utgangspunktet burde man forvente at Talmud anså at
presteskap og tempeladministratorer var gudfryktige og ærlige,
og at det som sådan var lite behov for kontroller. Tvert imot
forfekter Talmud et tett system av internkontroller for å hegne
om jødenes viktigste institusjon: deres integritet. Denne integriteten var alfa og omega utad overfor det jødiske folk.
Talmuds vektlegging av internkontroller indikerer at ansvarlighetsaspektet inngikk som en integrert del av selve tempelritualet; det var altså, som vi har vært inne på tidligere, ingen
separasjon overhodet mellom den sekulære kontrollfunksjonen
og den sakrale tjenesten i templet. Og den stringente redigeringen av Talmud sannsynliggjør endatil at de kontroller vi hører
om bare representerer en liten fraksjon av de kontrollfunksjoner som de facto var i sving i Jerusalems tempel.
Det er én påfallende ting ved templets kontrollrutiner:
Ifølge de skriftlige kildene fantes det ingen form for regnskapsføring per se. Det innebærer ikke nødvendigvis at det ikke ble
ført regnskap. Indikasjoner i «Den jødiske krigs historie» av
den jødiske forfatteren Josefus (37–ca. 100 e.Kr.) kan tyde på
at det ble ført et slags regnskap for skattkammeret. Men i og
med at dette ikke nevnes i Talmud, kan vi i beste fall hevde at
hvis det ble ført regnskap, så hadde det åpenbart lav prioritet.
Det er både merkelig og påfallende med tanke på den tette
forvaltningsrevisjonen tempeladministrasjonen vektla.
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Athens Akropolis i klassisk tid.

HELLAS
HELLAS
Den kulturen som oppstod i Hellas omkring år 800 f.Kr. skulle
i løpet av 300–400 år utvikle seg til å bli en av de mest bemerkelsesverdige i verdenshistorien. Det grekerne kom til å utrette
innenfor politikk, kunst, teater, litteratur, filosofi, vitenskap, ja
åndsliv generelt, ble på mange måter banebrytende. Deres revolusjonerende ideer innen disse feltene betyr fremdeles mye i
den moderne verden. Klassisk gresk innflytelse har vart helt inn
i vår tid. Mange av ordene vi bruker og våre tanker om politikk,
vitenskap, filosofi og kunst kommer fra det gamle Hellas. Selv
et så moderne ord som telefon er gresk.
I oldtiden var Hellas oppdelt i en rekke større og mindre
stater. Opprinnelig var de greske bystatene kongedømmer, men
på 600-tallet f.Kr. ble de fleste av disse byene styrt av arvelige
klanledere eller aristokrater, såkalte oligarki. Bitterhet og mis-

nøye med styresettet blant de andre borgerne førte til opprør
for å styrte aristokratene. I mange av byene ble revolusjonen
ledet av populære folkeledere kalt tyranner. De vant tilslutning
ved å konfiskere jord fra aristokratene og gi den til de fattige.
Men de som ble utpekt til å gjeninnføre lov og orden, tyrannene, utviklet seg til å bli harde herskere, og flere av dem opplevde
å bli styrtet etter hvert som borgerne krevde mer makt.
Athen ble en ledestjerne blant de greske bystatene. Mot
slutten av 500-tallet f.Kr. førte politiske reformer til en ny form
for styre. I år 508 f.Kr. ble demokratiet, demokratia, introdusert
for første gang i historien, og da i Athen. Det innebar at nå fikk
borgerne stemme over alle viktige spørsmål som angikk bystaten – og følgelig dem selv. Imidlertid lå det en begrensning i det
athenske demokratiet. Retten til å være borger gjaldt så visst ikke
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> Sokrates. Under klassisk
tid var Hellas preget av dyp
tenkning, filosofi og ånd. Hørte
økonomisk rasjonalitet, forretningsvirksomhet, regnskap
og revisjon, altså livets harde,
materielle realiteter, hjemme i
en slik verden?

alle. Den var begrenset til frie menn over 20 år. De måtte
være født i Athen, dessuten måtte også begge foreldrene være
athenere. Alle andre innbyggere – kvinner, slaver, og utlendinger som hadde bosatt seg i byen, med andre ord størstedelen av
befolkningen – fikk ikke stemme.
Hvordan trivdes eller fungerte handel, forretningsvirksomhet, regnskap og revisjon, altså livets harde materielle realiteter i denne verden av dyp tenkning, filosofi og ånd? Dette er
vesentlige spørsmål i vår sammenheng, for det er ikke i denne
sfæren, blant handelsmenn og forretningsdrivende, regnskap
og revisjon får sin naturlige plass. Nei, det er, som vi skal se
nedenfor, blant politikere og offentlig valgte tillitsmenn og
poleis’ ledere. Det er også en grunn til å stille disse betimelige
spørsmålene fordi grekerne tross alt, ved siden av lydierne, var
de som fremmet utviklingen av penger (mynter), og som dessuten redet grunnen for overgangen fra redistribusjonsøkonomi
til handel i ordets rette forstand.
Samtidig med utviklingen av handel fant det sted en fremvekst av aktiviteter vi gjerne forbinder med et kommersielt
samfunn: bankvirksomhet, kreditt, pengeveksling, spekulasjon og monopolhandel. Det har blitt sagt at Athen «... var et
kommersielt sentrum med et komplekst system av økonomiske
aktiviteter som ikke ble overgått før i det etter-reformatoriske
Europa». I antikkens Athen blomstret med andre ord børs og
katedral.
Man skulle da tro at i et slikt samfunn var ikke bare filosofen, men også handelsmannen høyt estimert. Det var ikke
tilfellet, tvert imot. Handelsvirksomhet ble sett ned på, var
ansett som noe mindreverdig. Bystatenes økonomi var først og
fremst basert på jordbruk, og det var velstand fra avkastninger
på jordeiendommer som var det høyeste økonomiske målet.
Handels- og pengevirksomhet med profitt og renteinntekter
var lite akseptert. Ikke minst kommer det til utrykk gjennom
skriftene til filosofer som Platon og Aristoteles.
I dag snakker vi om markedskrefter, at markedet ønsker ditt
og regulerer datt. Dette begrepet har ingen forklaringskraft i
det gamle Hellas, eller i antikken overhodet. Der ligger andre
enklere og mer slagkraftige forklaringer for hånden.

I Hellas ble man aldri vitne til fremveksten av en selvbevisst,
profittsøkende stand av kjøpmenn og forretningsfolk. Det var
vanskelig, ja tilnærmet umulig å ha ære og forretningsprofitt
samtidig. Fra vårt ståsted synes denne Platon og Aristoteles’
profittfobi stekt overdrevent. I det hele tatt så man ikke på
økonomi eller samfunnsøkonomi som et eget fenomen, slik vi
gjerne gjør. Selv ikke så sent som på 300-tallet f.Kr., fantes det
noe eget begrepsapparat for dette feltet. Økonomien var vevd
inn i andre institusjoner. Først ved overgangen til kommersialismen, kan vi separere økonomi som et eget samfunnsfelt.
Jeg vil i det følgende konsentrere meg hovedsakelig om
Athen. Athenerne tok konsekvensene av de faktiske forhold:
De oppgav en av bystatens erklærte mål og idealer, nemlig økonomisk uavhengighet, auterkeia, og roste seg isteden av å være
den ledende handelsstaten i Hellas. Og ettersom det var innen
handelsnæringen forsikringsvesenet utviklet seg, ser jeg Athen
som den gunstigste staten å legge til grunn for mine undersøkelser om forsikringsordninger i Hellas’ klassiske oldtid.
Av levnetsmidler var korn, sitos, det aller viktigste. Athen
hadde ingen mulighet for å klare seg uten korn som bygg og
hvete. Altså måtte Athen importere korn. Den internasjonale
kornhandelens betydning viser seg ved at den var den eneste
utenrikshandelen som fanget politikernes interesse, og som
ble berørt av lovgivningen: Kornforsyningen var et obligatorisk punkt på folkeforsamlingens agenda ti ganger om året.
Ifølge den store taler og politiker Demosthenes var det enhver
politikers fordømte plikt å dra omsorg for korntransportene til
Athens havneby, Pireus. La det også være nevnt at foruten korn
var Athen også avhengig av import av tømmer, metaller og,
ikke minst, slaver. For alt dette hadde Athen i hovedsak bare én
vare å betale med, sølv fra Attikas gruver. Men i tillegg eksporterte de og byttehandlet også med oliven, keramikk og litt vin.
Sølvet som betalingsmiddel for korn ble eksportert dels i form
av barrer, dels som mynter.
Grekerne manglet begreper om rase og nasjonaliteter. De
opererte bare med et omtrentlig skille mellom hvite, gule
og svarte. Langt viktigere for dem var skillet mellom demos,
befolkningen av frie greske borgere, og de såkalte ethnoi eller
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<< Side 156–157: Fidias
viser frem Parthenon-frisen.

barbaroi, som var betegnelsen på de mer eller mindre usiviliserte folkeslagene som levde utenfor den greske bystaten.
Av Athens befolkning på 3–400 000 mennesker omkring år
400 f.Kr., var bare ca. 20 000 borgere av byen. Dette var jordog huseiere, ikke handelsmenn. For forståelsen av revisjonsordningen i det klassiske Hellas, må jeg si noe om bystatens
styringssett. Bystaten var den vanlige politiske rammen rundt
menneskenes liv. Røttene til våre egne politiske systemer og
institusjoner finner vi i den athenske bystatmodellen. Det er
først på 600-tallet f.Kr. at vi får det første ordentlige innsynet i
bystatens styreform. Da er makten i hendene på et kollektiv av
embetsmenn kalt arkonter, archon, hvis ord betyr «hersker»
eller «herre». Arkontene ble utpekt for ett år av gangen. Den
makten de representerte, lå i hendene på noen svært få mektige
familier som konkurrerte innbyrdes.
Beveger vi oss inn på 500-tallet f.Kr, var Athens befolkning
delt inn i fire grupper med forskjellig adgang til politiske
embeter. Inndelingen, som var basert på inntektsgrupperinger i
form av jordbruksvarer, var implementert av lovgiveren Solon.
På toppen av rangstigen stod de 500 pantakosiomedimnoi,
«målsmennene», som hadde inntekter tilsvarende minst 500
av kornmålet medimnos i året. Sannsynligvis var det bare om
lag én av ti som tilfredsstilte slike krav. Medlemmene av denne
gruppen hadde adgang til alle bystatens embeter.
Neste gruppe var de såkalte hippeis, «ridderne». Dette var
menn som kunne gjøre krigstjeneste til hest. Ridderne hadde
adgang til alle embeter unntatt det arkontembetet som hadde
ansvaret for statens finanser. Under ridderne stod en gruppe
som kaltes zeugitai, hvis ordopprinnelse gikk tilbake på det
åket som bandt sammen et oksespann. Dette var menn som
hadde råd til å holde sin egen private hoplit-utrustning (hopliter
var greske fotsoldater), som i og for seg var relativt kostbart.
Samfunnsklassen nederst på rangstigen ble kalt thêtes. Disse
gjorde krigstjeneste som hjelpetropper og som roere i flåten.
De kunne ikke ha embeter, men møtte i folkeforsamlingen.
Det vil i prinsippet si at alle borgere allerede på dette tidspunktet hadde samme rett til å møte i folkeforsamlingen. Det var
kun adgangen til embeter som var forbeholdt de rikeste.

I året 507 fikk aristokraten Kleisthenes gjennomslag for en
ny måte å organisere Athens befolkning på, og hvis formål var å
minske den rivalisering som fant sted mellom mektige familier
og minimalisere faren for at det dukket opp nye tyranner. Fra
gammelt av hadde athenerne vært delt inn i fire fyler basert på
slektbånd. Disse ble nå oppløst, og Kleisthenes delte isteden
borgerne inn i 139 grupper som ble kalt demer med utgangspunkt i landsbyer, bygder og «bydeler» i staten. Demene ble
igjen organisert i 30 geografiske distrikter eller såkalte trittyer,
«tredeler». Disse ble så igjen fordelt på 10 nye fyler, som hver
inneholdt én tredel fra kysten, én tredel fra landdistriktene
og én fra selve byen. Således maktet Kleisthenes å bygge opp
lojaliteten rundt bystaten på bekostning av den eldgamle og
tradisjonelle slektstilhørligheten og lokalsamfunnet.
Det er ingen tvil om at all makt i det athenske systemet gikk
ut fra folkeforsamlingen, Ekklesia, der alle mannlige borgere
over 18 år hadde møte- og talerett. Ekklesia kom sammen 40
ganger i året på Pnyx-sletten under Akropolis. For at et vedtak
skulle være gyldig, måtte minimum 6000 borgere være til stede.
Avstemning foregikk ved håndsopprekking. Fra folkeforsamlingen ble det ved loddtrekking plukket ut frivillige over 30
år som skulle fungere som embetsmenn, magistrater, og til
et panel av 6000 edsvorne menn som besatte domstolene og
utøvde jurisprudens.
Ut av de 6000 ble det så oppnevnt komiteer til lovarbeid
rundt én gang i måneden. Så ofte det var nødvendig ble det
også trukket ut juryer konstituert av 201 medlemmer og oppover til over 1000 dommere å gjøre tjeneste i domstolene. Det var
ca. 200 rettsdager i året, og athenerne utnyttet disse dagene flittig. Ikke uten grunn legger vi her rettmessig fokus på rettsvesenet, for det er nettopp i denne sfæren vi har dokumentasjon på
nesten alt av det vi kjenner til av det greske revisjonssystemet.
Man stusser kanskje over at man konstituerte sentrale og
viktige embetsmannsfunksjoner, domstoler og hele jurisprudenssystemet på menn som bare tilfeldig ble trukket ut av en
forsamling som altså også i utgangspunktet var helt tilfeldig
valgt. Eneste premiss som ble forlangt var at man var over 30 år.
Med tanke på jurisprudensens betydning for athenernes re-
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visjonssystem kan det ikke understrekes kraftig nok at det ikke
fantes noen juridisk utdannelse i Athen. Hele jus- og rettsmaskineriet ble betjent av legmenn. Prinsipielt måtte partene i en
rettssak altså klare seg ved egen hjelp. De var også forpliktet til
selv å tale sin sak ved domsforhandlinger. Det betød imidlertid
ikke at en mann med penger eller forbindelser var helt overlatt
til seg selv; han kunne søke hjelp hos en logograf. Logografene
levde av å skrive rettstaler for andre. Alle tiltaler i det athenske
rettsvesenet var altså privat. Hvis noen følte seg forulempet av
en eller annen art eller var blitt utsatt for en kriminell handling, var det opp til en selv å trekke gjerningsmannen for retten.
Domstolene spilte en sentral politisk rolle fordi hvem som helst
kunne reise sak mot en embetsmann, magistrat eller politiker
for å prøve om han hadde gått ut over sine fullmakter eller, det
som er relevant i vår forbindelse, gjort underslag, manipulert
regnskaper, ikke klart å redegjøre for utgifter osv. Slike prosesser ble ofte satt i gang for å ramme politiske motstandere,
uansett hvor uskyldige de var.
Fra hver av de ti ovennevnte fylene ble det trukket ut 50
mann for å sitte i Rådet, Boule, som innebar at det var konstituert av 500 mann. Rådet forberedte saker for folkeforsamlingen
og ledet byen i det daglige. Foruten Rådet ble det trukket ut
en rekke embetsmenn, magistrater, til å ta seg av den direkte
daglige driften av bystaten. Hvis vi ser bort fra de ti generalene,
strateger, finansmagistratene, naukrakoi, som ble valgt fordi
man mente at nødvendige kvalifikasjoner måtte være til stede,
ble alle de øvrige magistratene trukket ut ved loddtrekning.
Formelt sett var de ni arkhontene viktigst, men utvelgelsen ved
simpel loddtrekning gjorde at de med tiden mistet mye av sin
tidligere makt og prestisje til strategene.
Det athenske samfunnssystemet og den athenske rettsstaten
var organisert for å hindre at enkeltindivider eller grupper skulle
tilrive seg makt på bekostning av fellesskapet – også hvis dette
skjedde via demokratiske kanaler. Athenerne hadde jo dårlig
erfaring både med oligarker og tyranner. For å sikre det athenske
demokratiet, samfunnssystemet, kollektivet og fellesskapsfølelsen overfor bystaten hadde athenerne altså etablert en rekke
sikkerhetsventiler. Den viktigste i så henseende var bruken av

I det gamle Hellas ble regnskap ført av slaver.

loddtrekning, som på oss i dag kan virke håpløst med tanke
på de viktige vervene som skulle besettes, så som statsledere,
embetsmenn og lovforvaltere. Dog gav denne fremgangsmåten
mulighet for alle borgere selv å oppnå de høyeste posisjoner i
staten, bortsett da fra strateger som ble valgt og ikke trukket ut.
Denne organisasjonsmodellen gjorde enhver form for
valgkamp eller andre måter å fremme sitt kandidatur på helt
meningsløs; alt ble jo likevel avgjort ved tilfeldigheter. Betydningen av sosial bakgrunn, fattig, rik, erfaring, utdannelse og
personlig popularitet var i prinsippet redusert til et minimum.
Embetsmennene fungerte dog kun for ett år av gangen, og kunne
bare sitte i embetet én gang. Ved utløpet av embetsmennenes
funksjonstid måtte de avlegge regnskap – og det er i denne
forbindelsen athenernes viktige revisjonssystem trer i funksjon.
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< Gjennom den athenske
oratoren Aiskines får vi en
særs god innsikt i det klassiske
Hellas’ revisjonsordninger.

REVISJONEN
I forbindelse med Hellas’ store statsgjeldsproblemer som er i
ferd med å ta strupetaket på den greske økonomien i dag, kan
myndighetene konstatere at landets svarte økonomi vokser
med stormskritt. Reformene går med museskritt. Nasjonen
drukner i gjeld, og folk snyter på skatten som aldri før, offentlige så vel som private. Myndighetene synes å stå hjelpeløse.
Ikke bare det, i 2010 ble det avslørt at greske myndigheter
hadde drevet med utstrakt regnskapsjuks, som til og med
hadde sklidd mellom fingrene på revisorene. I september 2011
publiserte det greske finansdepartementet en liste over hele
6000 selskaper som hadde trikset med skatten. Og ikke bare
det; de største synderne viste seg å være statlige selskaper. I
årevis har de sluppet unna med denne praksisen. Grekerne
viser en nærmest ufattelig kreativitet for å slippe gjennom
revisorens «nåløye».
Dette er et gedigent paradoks. Grekerne som jo i sin tid
hadde en av verdens aller første og minutiøse offentlige revisjonskontroller overhodet! Den athenske bystatens offentlige
økonomi baserte seg på gjennomarbeidede og minutiøse regnskaper som ble ført av slaver og revidert av et intrikat nettverk
av revisjonsinstanser.
Grekernes bidrag til revisjonshistorien er i hovedsak knyttet
til revisjon av bystatens offentlige regnskaper, og valgte politikere og uttrukne embetsmenns, magistratenes, forvaltning av
offentlige midler. Eller for å ta ett konkret eksempel: Greske
revisorer kunne helt uanmeldt forlange å revidere lønnsregnskapene til leietroppene for å forsikre seg om at alle de soldatene som var oppført på lønningslistene, virkelig eksisterte.
Under Athens gylne tidsalder, perioden 500–300 f.Kr., var
magistratene pålagt ved lov å føre nøye regnskap med alle midler som kom inn og gikk ut, og med full dokumentasjon av alle
former for utgifter. Ingen, absolutt ingen, var unndratt revisjon.
Ikke uten grunn er det derfor at den athenske oratoren
Aischines (389–314 f.Kr.) i en tale hevder følgende: «Her i vår
stat, som er så gammel og så stor, er ingen fri for regnskapsplikt
og revisjon av det som er brukt til offentlig formål, likegyldig på

hvilken måte. […] For eksempel: Våre prester og prestinner er
etter loven regnskaps- og revisjonspliktig i fellesskap og hver for seg
personlig selv om de kun mottar deres offergebyrer. […] Videre står
det i loven at selv trierarchene [som var føreren av et krigsskip]
er regnskaps- og revisjonspliktige, skjønt de ikke har forvaltet
offentlige midler. […] Endog de høyeste kollegier i vår stat må
underkaste seg loven i så henseende; for det første står det i loven
at [selv] Rådet på Aeropagos skal avlegge skriftlig regnskap for
revisorene.»
Det var tre revisjonsinstanser eller -myndigheter som foretok revisjon både under og ved slutten av enhver embetsmanns
funksjonsperiode. En embetsmann hadde ikke engang lov å
reise utenfor bystatens grenser før regnskapet hans var godkjent
av de tre revisjonsinstansene.
I noen tilfeller vet vi at etter avsluttet revisjon, ble revisjonsrapporten gravert i marmor og stilt ut offentlig slik at alle kunne få adgang til å lese den. Med andre ord, det å gå gjennom
revisjonssystemet i Athen representerte en genuin offentlig
gapestokkprosedyre. Det var det athenske folks tradisjonelle
mistro og mistillit til bystatens styrende politikere og embetsmenn som lå til grunn for det rigorøse revisjonssystemet. Og
man kan forstå de klassiske grekernes mistro til sine politiske
ledere og utøvende embetsmenn. Fra langt tilbake hadde
ledersjiktet til tider vist dårlig økonomisk moral. Selv en mann
som den opphøyde og nærmest gudommeliggjorte Perikles
(493–429 f.Kr.), Athens største statsmann i klassisk tid, hadde
sine svin på skogen.
Dikteren Aristofanes (450–385 f.Kr.) angriper i skriftet
«Skyene» Perikles for illegitime utbetalinger av offentlige
midler. I et årsregnskap eller -rapport var det kommet frem at
en sum på «… ti talenter (myntfot) var utbetalt for et nødvendig
formål». «Et nødvendig formål» er selvfølgelig i budsjett- og
regnskapssammenheng en noe dubiøs formulering. Ifølge
Aristofanes «… ble utbetalingen godkjent av revisorene fordi
summen ble benyttet til å bestikke en person med forbindelser
høyt oppe».
Revisjonsorganene og hvordan de «oppnevnes» eller velges,
er adekvat beskrevet av Aristoteles (384–322 f.Kr.) i hans
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> Aristoteles. De athenske
revisjonsorganene, og hvordan
disse ble oppnevnt, er adekvat
beskrevet av Aristoteles i hans
Athenaiōn Politeia.

Athenaiōn Politeia, «Athenernes statsforfatning»: «Rådet
[Boule] velger også ved loddtrekning blant sine egne medlemmer
ti revisorer som skal gå g jennom de politiske ledernes regnskaper
for hvert prytani [prytaner var en stående komité på 50 mann
som var sammensatt av hver enkelt fyles representanter i Rådet,
som etter tur fungerte en tiendedel av året, et «prytani»]».
Denne komiteen med utøvende kontrollører fungerte
som en form for internrevisjon konstituert av internrevisorer,
logistai. De hadde ansvar for jevnlig å saumfare og granske de
løpende regnskapene for de regnskapspliktige embetsmennene. Dette hadde to formål. Det bidro til å beskytte bystatens
finanser ettersom en fortløpende revisjon kunne avdekke
underslag og svindel i en tidlig fase slik at miseren kunne bøtes
på. Dessuten forberedte «Rådsrevisjonen» grunnlaget og la til
rette for en ny og endelig uavhengig kontroll og revisjon i neste
fase i det athenske revisjonsvesenet, i det som var kjent som
«Administrasjonsrevisjonen».
Revisjonen var tuftet på en objektiv gjennomgang av de
foreliggende regnskapene ført på papyrus eller vokstavler.
Eksternrevisorene var strengt pålagt å være upartiske og
rettferdige når de utøvet sitt virke.
Magistraten måtte aller først selv personlig fremlegge det
avsluttede årsregnskapet som første skritt i revisjonsprosedyren.
Han bevitnet så at han nå gikk ut av det embetet som var betrodd ham, og at han avventet og imøteså en stevning for revisjon
av regnskapet sitt av administrasjons- eller eksternrevisorene. Revisorene sjekket regnskapet opp mot de offisielle dokumentene,
nøye ført av rådssekretærer, som var oppbevart i Rådskammeret.
Umiddelbart etter at revisjonen var gjennomført, samlet
rådsrevisorene de avgående magistratene i «revisjonskontoret»
for der å få seg forelagt revisjonsrapporten. Dessuten ble det
reviderte årsregnskapet her også helt til slutt gjenstand for en
offentlig gransking. Hvis det viste seg at revisjonsrapporten for
en angjeldende magistrat ikke var positiv, altså at vedkommende
magistrats årsregnskap var blitt underkjent eller at det inneholdt
mangler, feilrapportering av nøkkeltall etc., som magistraten
ikke kunne gjøre rede for, ble rapporten sendt videre i systemet
til den tredje instans, den såkalte jurydomstolen.

Aristoteles’ manuskript Athenaiōn Politeia.
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< En athensk tetradrakme.
Til tross for sine fremragende

> Muntlig offentlig regnskapsavleggelse i Athen.

filosofer og kunstnere, og
hellenernes vektlegging av de

v Demosthenes gav i en

«åndelige kunstner», var det

av sine rettstaler, de såkalte

ikke desto mindre hellenerne

«kranstaler», en usedvanlig

som i realiteten utviklet en

god innsikt i den athenske

pekuniær økonomi.

bystatens revisjonssystem.

Eksternrevisorene hadde selv makt og myndighet til å bringe
en regnskapspliktig embetsmann frem for domstolen hvis vedkommende hadde gjort seg skyldig i tyveri, forutsatt at deres
revisjon hadde vist at han hadde begått underslag. De facto
hadde disse revisorene, evthynoi, makt til å trekke hvilken som
helst magistrat for domstolen, selv om resultatet av revisjonen
viste seg negativt. På grunn av det store antall embetsmenn som
var regnskapspliktige, kunne de ikke bringes inn for retten to
ganger. Med andre ord: Lovene tillot ikke den
samme personen å bli gjenstand for rettsprosess,
gransking, ettersyn, forhør eller motprosedyrer
for andre gang på den samme anklagen.
Det ovennevnte synes å indikere at de rettslige
prosedyrene knyttet til regnskapsavleggelse og revisjon fulgte de vanlige juridiske fremgangsmåter
i forsvaret av en magistrat som revisjonen hadde
trukket frem for retten. Man ble dømt av en jury.
Det synes også at revisorene selv antok juridisk
og rettslig makt og ansvar i og med at de presiderte over domstolen og ved at deres assessorer leste
opp anklagen(e).
Etter at den regnskapspliktige magistraten
hadde vært stilt for retten og hadde «sluppet
unna», ble han ansett å ha «avlagt avhør i
jurydomstolen i henhold til loven». Revisorene
rapporterte resultatet ved å gravere det inn på
en marmortavle som ble stilt ut offentlig slik at
enhver borger kunne bli informert med henblikk
på forvaltningen av offentlige midler fra embetsmennenes side.
Selv med disse svært rigorøse revisjonsprosedyrene var utrolig nok bystaten ennå ikke fullt ut fornøyd med kontrollen av
forvaltningen av byens pekuniære midler og anliggender. Det
faktum at en angjeldende magistrat hadde vært revidert, eksaminert og møtt for domstolen til avhør, for så å bli kjent for
heftelser, fritok ham faktisk ikke helt og holdent fra en endelig
ansvarlighet. Evthyna inneholdt nemlig nok en prosedyre; en
tilleggsforsikring ble ansett nødvendig via en nøye saumfaring

som ble utøvet av en tredje revisjonsinstans, de såkalte «Granskerrevisorene», som vi har påpekt ovenfor.
I tillegg til de faste og regulære revisjonsoppdragene foretok revisorene, logistai og evthynoi, uanmeldte revisjoner til
helt irregulære tidsintervaller hvor og når det ble ansett som
nødvendig. Ingen i bystatens politiske og administrative liv der
offentlige midler var involvert kunne føle seg trygge; revisorene
kunne plutselig stå i døren og forlange å få seg forelagt angjeldende regnskap.
Én konkret problemstilling i så henseende var
om lønnsutbetalingene til soldatene stemte med
reelt antall soldater. Fantes de soldatene som stod
oppført på en lønningsliste i virkeligheten? Var de
virkelig så og så mange? Størrelsen på leietroppbudsjettene, kombinert med et svakt lønningssystem, gav mange muligheter for svindel; det var
litt for lett å føre opp ikke-eksisterende soldater.
Derfor troppet revisorene ofte opp på stedet, det
være seg ute i felten, for å kontrollere regnskaper
og lønningslister. Antallet revisorer som reviderte
for den athenske bystaten i det 5. århundre f.Kr.,
var 30. Ingen må være i tvil om at disse embetsmennene hadde hendene fulle. Deres fremste
oppgave var åpenbart å spore bedrageri, svindel, underslag, tyveri, ja svikefulle økonomiske
handlinger. Internrevisjonen stod for første
kontrollinstansen og eksternrevisjonen for den
andre kontrollinstansen. I tillegg hadde athenerne
altså et tredje revisjonsbasert organ. Dette står
i en sterk kontrast til en rekke eksperters dom over oldtidens
samfunn, nemlig at de ikke hadde noen formaliserte kontrollrutiner à la revisjon – det er så feil som det kan bli.
Bystaten Athens kontrollrutiner hva angikk revisjon av
offentlige midler var mildt sagt rigorøse. Selv personer med
verdens beste samvittighet kunne ende med å bli trukket frem
for jurydomstolen, bare fordi en eller annen borger hadde et
personlig horn i siden til vedkommende. Det er spesielt én sak
fra antikkens Athen som gir god innsikt i bystatens revisjons-
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> Potteskår, ostrakon, ble
brukt ved landsforvisning av
borgere i det klassiske Athen.
Navnet på den man ønsket
landsforvist ble risset inn i
et potteskår, lagt i en krukke
sammen med mange andre og
så trukket. Flertallet bestemte
utfallet.

vesen i funksjon, og det er fra en rettssak der de to statsmennene og oratorene Demosthenes og Aischines braket sammen
i retten i året 330 f.Kr. Sistnevnte var en bitter rival av den
berømte Demosthenes. Saken grunnet seg i korthet på at
Demosthenes var blitt tiltrodd å ha ansvaret for en utbedring
av Athens forsvarsverker, og for den jobben ble han av en mann
ved navn Ktesifon foreslått æret med en gullkrans. Dette ble
for mye for Aischines, som på et formelt grunnlag fremmet sak.
Aischines’ formelle klage på Ktesifons ulovlige forslag, som
egentlig ble gjort for å ramme Demosthenes, ble innlevert i
året 336, men saken kom først opp for domstolene i året 330.
Det er da de to motpartene, Aischines og Demosthenes, barker
sammen i retten at vi får innsikt i revisjonsvesenet gjennom de
to herrenes rettstaler.
Dette var sakens kjerne: Etter at Hellas’ skjebne var avgjort
i slaget ved Kaironeia i året 338 f. Kr., der makedonerkongen
Filip II slo en alliert gresk hær med Athen i spissen, ventet man i
Athen et nytt angrep på byen fra Filips side. De besluttet derfor,
på forslag fra Demosthenes, som tilhørte den anti-makedonske fløyen i Athen, å sette byens forsvarsverker i bedre stand.
Arbeidet ble fordelt mellom de ti fylene. Hver fyle fikk anvist
sitt stykke av befestningen til utbedring, og en sum av statskassen til å bekoste utgiftene. Hver fyle fikk også anledning til selv
å velge en mann til å lede arbeidet. Fylen Paiania, som Demosthenes tilhørte, valgte ham til leder av sin del av arbeidet. Da
den bevilgede sum, 10 talenter, var utilstrekkelig, skjøt Demosthenes selv inn 100 miner (myntfot) av egne midler.
På bakgrunn av Demosthenes’ innsats for festningsutbedringen fremførte en av hans tilhengere, Ktesifon, i året 337
et forslag om å hedre ham med en gullkrans. Motiveringen
var dels at Demosthenes hadde bidratt med personlige tilskudd til utbedringen, dels at hans politiske virksomhet overhodet var høyst fortjent. Forslaget ble vedtatt av Rådet og

med dettes anbefaling bragt inn for Folkeforsamlingen.
Her møtte det imidlertid motstand fra det makedonervennlige
partiets side. En av dets ledere, Aischines, som var mangeårig
motstander av Demosthenes, inngav en erklæring om at han
ville angripe forslaget som lovstridig. Etter attisk rett medførte
en slik erklæring at forslaget ikke kunne vedtas, eller, hvis det
var vedtatt, ikke kunne realiseres før rettsspørsmålet var prøvet
ved en domstol.
Det Aischines, som tilhørte den pro-makedonske fløyen,
hengte seg opp i var en lov som tilsa at ingen offentlig person,
politiker eller embetsmann, kunne krones før hans regnskap var
revidert og godkjent av Athens revisjonsinstanser. Det juridiske
grunnlaget er på Aischines’ side; som«murbygger» hadde Demosthenes forvaltet offentlige midler, og da var det en selvfølge
at han måtte fremlegge revidert og godkjent regnskap før noen
kunne hedre ham. For hvis revisjonen avdekket uregelmessigheter i regnskapene hans, ville revisorene komme i den klønete
situasjonen å måtte anklage en som allerede hadde fått en
æresbevisning fra staten.
Dette fremholder Aischines på følgende måte:«Man skal
først bekranse den regnskapspliktige når han har fått revidert sitt
regnskap for sin embetsfunksjon. Den urett staten lider blir ikke
mindre av at regnskapsprosessen foregripes av hedrende omtale og
bekransning; men den som stiller forslaget viser dog at dem som
hører på ham har foreslått noe ulovlig og skammer seg over sin
feil. Ktesifon, derimot, mine herrer, har raskt vekk satt seg ut over
loven om regnskapsplikt og revisjon. Han har brutt seg feil om
den unnskyldning jeg nettopp har forklart dere [medlemmene av
jurydomstolen], og har foreslått å bekranse Demosthenes før han
har lagt frem regnskap og før det er revidert, og det endog midt i
hans embetstid.»
Og han legger til: «Fri for regnskapsplikt og revisjon er intet
offentlig verv.»
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Ostrakisme-scene i det klassiske Athen. Svindel og regnskapsjuks kunne føre til ostrakisme og landsforvisning.

Demosthenes i sin kranstale synes beskyldningene er urettferdige, og fremholder: «Da jeg i dag skal fremlegge regnskap
både for, later det til, hele mitt privatliv og for min offentlige
virksomhet, ønsker jeg å påkalle gudenes bistand […] Jeg er så
langt fra å påstå at jeg ikke er regnskaps- og revisjonspliktig, hva
han [Aischines] nå med sine lange forklaringer vil beskylde meg
for, at jeg tvert imot innrømmer at jeg skylder regnskap gjennom
hele mitt liv for alt hva jeg har forvaltet eller virket i deres tjeneste. Men hva jeg etter frivillig erklæring har skjenket folket av
min egen formue, det mener jeg faktisk at jeg ikke skylder å g jøre
revisjonsbetinget regnskap for en eneste dag, og det g jør heller
ingen annen, selv om han er en av de ni arkonter. For hvor er den
lov som er så urettferdig og inhuman at den berøver den som har
gitt noe av sitt eget og vist seg gavmild en takk for dette, og isteden
utleverer ham til de profesjonelle anklagere, og setter dem til å
revidere hva han personlig har skjenket? Den [loven] finnes ikke.
Påstår han det, så la ham bringe den frem.»
Trolig har Demosthenes følt seg på relativ trygg grunn i
rettsforhandlingene. Et sted i sin kranstale slår han fast: «Et
regnskap fordrer revisjon og revisorer, men en pengegave bør
besvares med takk og heder.»

Og så nevner han ved navn en rekke fremtredende magistrater som tidligere har blitt bekranset på følgende måte:
«Enhver av disse menn, Aischines, var regnskapspliktig for det
embete han bekledde, men ikke revisjonspliktig for det han
ble bekranset for. Det er altså heller ikke jeg; hva som er rett
for andre, må selvfølgelig også gjelde for meg når det er tale
om de samme tingene. Jeg har skjenket, derfor hedres jeg, og
er ikke regnskaps- og revisjonspliktig for det jeg har skjenket.
Jeg bekledte den gang et embete, og det har jeg da også gjort
regnskap for, ikke for det jeg har skjenket [...] Du var jo her i
byen da revisorene innlot min sak for domstolen, som skulle gi
decharge. Hvorfor anklaget du meg ikke da?»
Saken ender med at Demosthenes får Ktesifon frikjent, og
går implisitt selv «fri»; det vil si at han kommer ut av det med
heder og ære i behold. Om bekransningen av Demosthenes
virkelig ble fullbyrdet, vet vi likevel ikke. Med Demosthenes’
komplette seier valgte Aischines å dra i frivillig eksil til Rhodos.
I datidens Athen var frivillig eksil langt å foretrekke fremfor
offisiell landsforvisning pålagt av bystatens borgere. Systemet
ble kalt ostrakisme. Ved begynnelsen av hvert nytt embetsår ble
det spurt i Folkeforsamlingen om det skulle holdes ostrakisme,
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v Ptolemaios II Filadelfus av
det hellenistiske Egypt.

som altså kunne ha sin bakgrunn i en politiker eller embetsmanns misbruk av offentlige
midler avdekket av bystatens revisjonsinstanser. Hvis svaret var ja, ble det fastsatt
en dato da alle frie menn kunne møte opp
og stemme over hvem som eventuelt skulle
landsforvises. Hver stemmeberettigede skrev
navnet på den de ville ha landsforvist på et
potteskår, ostrakon, som ble lagt i en krukke.
Flertallet bestemte utfallet. Landsforvisningen var normalt for ti år, og den landsforviste
beholdt formuen og sine eiendommer, men
måtte ikke vise seg i Athen på de ti årene, med
mindre det ble utstedt amnesti.
I privat sektor finner vi det beste eksemplet på regnskapsrevisjon i de såkalte Zenon-papyrusene. De representerer en
samling på over 2000 forretningsdokumenter, og stammer
fra 200-tallet f.Kr. Disse unike papyrusrullene har følgende
bakgrunn:
Vinteren 1914–1915 drev noen egyptiske bønder i
Fayum-distriktet og grov etter sebakh-oppløste «mursten» fra
oldtiden laget av soltørket leire, og som de brukte til gjødningsmiddel på jordene sine. Under gravingen kom de over en stor
samling skriftruller av papyrus, det som senere skulle komme til
å hete Zenon-arkivet.
Stedet bøndene grov på var nemlig plassen hvor den
hellenistiske byen Filadelfia hadde ligget, en by grunnlagt av
faraoen Ptolemaios II Filadelfus i det 3. århundre f.Kr. Disse
papyrusrullene har senere blitt restaurert, oversatt og evaluert
–et arbeid som fremdeles pågår. Papyrusene har gitt et viktig
innblikk i ikke primært egyptisk, men gresk regnskapsførsel og
revisjon i den private sektoren. Egypt var nemlig en gresk provins etter at Aleksander den store hadde erobret landet i året
332 f.Kr. Det var gresk innflytelse i nær sagt ethvert administrativt henseende og i enhver forretningsorganisasjon. Ergo er det
altså gresk – og ikke egyptisk – revisjonssystem vi får innblikk i
gjennom Zenon-arkivet.

Zenon var navnet på den greske bestyreren,
oeconome, av den private landeiendommen til
Apollonios, som var farao Ptolemaios’ mektige finansminister, dioketos. Denne Zenon var i Apollonios’ tjeneste fra rundt 260 f.Kr., og papyrusdokumentene dekker et tidsrom på drøye 30 år. Zenon
var, som vi sier, pott og panne på eiendommen
og holdt et våkent øye med alt og alle, for det var
svært mange ansatte og slaver som var tilknyttet
den store landeiendommen – eller godset, som vi
ville kalt det i dag. Selv om Apollonios var finansminister, drev han nemlig også en mangesidig
privat forretningsvirksomhet for egen regning.
Grekeren Zenon, Apollonios’ sjefsforvalter, må ha vært en
mann med eksepsjonelle administrative evner, for han styrte
sin prinsipals mange virksomheter med bemerkelsesverdig dyktighet. Da han overtok som sjef for landeiendommens mange
forretningsbaserte virksomheter, startet han med å reorganisere bokholderiet og regnskapssystemet, logos, som etter hans
mening ikke var godt nok, og som var en av årsakene til at hans
forgjenger i stillingen, en mann ved navn Panakrestor, hadde
fått avskjed.
Zenon introduserte en klart definert struktur basert på
regnskapsplikt for hver avdeling i den mangesidige virksomheten. Hver seksjon eller avdeling ved godset, så som de som drev
med henholdsvis korn-, vin- og oljeproduksjon, husdyr, lager,
husholdet, salg, rentebærende finansvirksomhet osv., ble styrt
av hver sin avdelingsleder som var regnskapspliktig. Vedkommende måtte legge frem regnskap daglig eller til faste intervaller for revisjon. Regnskapsføring, logos, ble forlangt for selv den
minste transaksjon. Zenon ønsket full innsikt og kontroll med
selv det minste beløp.
For første gang ser vi nå at regnskapstallene føres i en egen
separat kolonne. Tidligere i historien har tallene inngått i den
løpende teksten uten å ha vært skilt ut i en tallkolonne ytterst
på linjen. En slik egen tallkolonne gjorde det langt enklere for
regnskapsførerne å summere tallene i kolonnen til en sluttsum,
ginetai, og holde oversikt over utgifter og inntekter.

OLDTIDEN

Departementale kvitteringer, tilgodesedler, pengeanvisninger etc. ble regelmessig regnskapsført og revidert i et eget
system adskilt fra den private driften. I den var de rene pengebaserte regnskapene, argyrikoi logoi, knyttet til finansvirksomheten og kornregnskapene, sitikoi logoi, de aller viktigste, i og
med at disse to virksomhetene renderte de største inntektene.
I tillegg ble det altså ført regnskaper for alle de andre virksomhetene. Zenon sørget også for å ha regnskaper for vareinnkjøp,
bruk av bygningsmaterialer og alle daglige gjøremål der penger
var involvert. Han hadde også opprettet et personlig regnskap,
idios logos, for Apollonios’ egne utgifter til husholdets tjenere
og andre personutgifter som ikke var knyttet til godsets forretningsvirksomheter. Hvert regnskap ser ut til å ha navn øverst
på «regnskapsarket» (papyrusen).
På denne tiden, det 3. århundre f.Kr., var pengeøkonomi en
relativt ny sak i Egypt. Derfor ble for eksempel lønninger til
godsets ansatte regnskapsført både i rene penger, mynter, og i
naturalia, så som korn, løk, lampeolje, klær, sandaler.
Zenon sørget for at alle regnskaper ble revidert. Av papyrusdokumentene fremgår det at Zenon selv fungerte i rollen som
«internrevisor». Regnskapskontrollene skjedde åpenbart både
til faste tider og helt uanmeldt. Revisjonen var konsentrert om
aktiva – så som tilgodehavender, avkastning, varer, råvarer. Ut
fra regnskapskommentarer synes det ikke som man var opptatt
av profitabilitet, skjønt det kan ha vært en faktor ved operasjonell effektivitet.
Det er ikke et eneste regnskapsark som ikke har vært gransket av en revisor. Vi ser hans revisjonsmerker, sjekkhaker, ved
hvert eneste regnskapstall. Det er knapt et tall som ikke har en
revisjonshake. Det vrimler også av korreksjoner og noter i margen ført i en helt annen skrift enn bokholderens; der er ikke tvil
om at det er revisors anmerkinger vi ser. Det revisor har hektet
seg opp i, og som oftest går igjen, er diskrepanser, inkonsekvenser, utelatelser, forglemmelser og forsinkede forfall.
La oss ta tre eksempler på reviderte regnskap: Et regnskap
over kli til dyrefôr har fullt av korreksjoner av en revisor. På et
annet regnskap har revisor skrevet «trukket fra …». Et tredje
regnskap til en viss Herieus, som var ansvarlig for et stenhug-

gerlag, har blitt underkjent av en revisor, og en påskrift på
dokumentet påpeker at det dreier seg om svindel. Regnskapet
har så blitt sendt eller avlevert til Zenon med en medfølgende
revisjonsrapport, der det påpekes at han bør gjøre noen grep
slik at dette ikke skal kunne skje igjen. Ut av papyrusene kan vi
slå fast at enhver mislighet ble umiddelbart slått ned på.
I det hele tatt viser Zenon-papyrusene til en høyt oppdreven sentralisert forretningsledelse og -drift, og med en nøye
regnskapsbasert og revisjonsfokusert virksomhet. Årsaken til
dette kan nok ganske sikkert tilskrives én manns administrative
evner: Zenon.
< Regnskap fra ca. år 250 f.Kr.
av en gårdsbestyrer ved navn
Zenon ført på papyrus.
v Zenon sørget for at alle
regnskaper ble grundig
revidert. I margen på dette
regnskapet sees revisorens
anmerkinger.
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> En kontrollør eller «revisor», en av kongens «øyne
og ører», avlegger rapport
direkte til herskeren. Relieff
fra Persepolis fra år 515 f.Kr.

PERSERRIKET
I løpet av 500-tallet f.Kr. skapte perserne et av de største rikene
verden noensinne har sett. Perserne ble i realiteten verdens
første supermakt. På sitt største strakte det seg fra Middelhavet i vest til Sentral-Asia og India i øst og Omanbukten i syd.
Egypt ble også en del av Perserriket sammen med Nord-Thrakia. Dette siste innebar at perserne stod på Hellas’ dørterskel
og truet grekerne direkte. Perserrikets fremvekst skjedde fort; i
løpet av bare én generasjon gikk perserne fra å være et tilnærmet ubetydelig fjellfolk til å herske over det største riket verden
til da hadde sett.
Året 559 etterfulgte Kyros 2. sin far som konge av den
ubetydelige vesle bystaten Anshan i den sydlige delen av Zagros-fjellene i nåværende Iran. Kyros ønsket ikke å være vasall
under medernes overherredømme, han hadde andre planer.
Det var under denne mannen, i løpet av årene fra 559 til 530
f.Kr., at perserne begynte sin ekspansive erobringspolitikk.
Allerede før Kyros’ død var sønnen Kambyses 2. blitt utpekt
som etterfølger. Kambyses hadde like store ambisjoner som faren, og planla nøye et felttog mot den eneste gjenværende stormakten i området, nemlig Egypt, som han erobret på rekordtid.
På vei tilbake dør Kambyses ved et uhell, og broren Bardiya
blir ny konge. Han får knapt satt seg på tronen før han myrdes
gjennom en sammensvergelse ledet av Kambyses’ lansebærer,
Dareios. Denne Dareios var en fjern slektning av kongefamilien, og 28 år gammel bestiger han tronen. Og det er under
herskertiden til Dareios 1. (521–486 f.Kr.) det persiske riket
utvides fra Tyrkia i vest til India i øst. Persernes erobringer var
nådd sin sluttfase.
Dareios så behovet for å konsolidere det store riket. Han
måtte nå egne seg til fredeligere oppgaver enn erobringstokter.
Det veldige imperiet var vanskelig å holde sammen ettersom
det bestod av mengder av folkeslag og ulike kulturer. Riket
hadde ikke engang et felles språk, og dessuten eksisterte det
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< Militære vakter. Perserrikets
kontrollører eller revisorer,
kalt for «kongens øyne og
ører», reiste rundt med militær eskorte.
> De persiske internrevisorene, spasaka, rapporterte
direkte til kongen i hans audienshall, apadana. Bildet viser
en apadana-plakett i sølv.
>> Persisk kamelfører. Perserne etablerte på 500-talet f.Kr.
et storrike med blomstrende
handelsruter til alle rikets
fjerneste avkroker.

et oppkomme av ulike religioner som gjorde det vanskelig å
amalgamere en nasjon. Men den aller viktigste oppgaven anså
Dareios å være å få orden på økonomien. Årene med krig hadde
tæret på statskassen.
Dareios omorganiserte og klekket ut en reform der skattebetalingen ble nøye utregnet for hver enkelt provins i hele det
store riket, alt etter hvilke rikdommer og ressurser den angjeldende provins rådet over. Dette resulterte i et innbringende
skattesystem. Det lyktes Dareios å skape en enhetsforvaltning
med en felles myntenhet. Den forvaltningsmessige ordningen
innebar en oppdeling av det enorme riket i 23 administrative
regioner, såkalte satraper. Hver av disse ble styrt av en satrap,
som i vår betydning av ordet vil si en provinsguvernør. En satrap var hovedansvarlig for regionen han styrte, noe som blant
annet innebar at han samlet inn den årlige tributten, skatten,
og styrte lokale embetsmenn, byer og stammer, foruten å være
overdommer i justisvesenet.
Med reformene under Dareios fulgte oppbyggingen av
et omfattende byråkrati til å skrive og registrere alle leirtavlene (skrift- og regnskapstavler) og papyrusrullene (tekst og
regnskap) med forskjellige innberetninger, anmodninger og
beslutninger som ble bragt til kongens raskt voksende arkiv
og regnskapskontor. For å holde dette riket sammen og trekke
trådene inn mot imperiets nye hovedstad, Persepolis, som
selvfølgelig også var kongesete, var det nødvendig med et
vidt utbygget byråkrati – et byråkrati som, akkurat som i dag,
produserte mange «papirer» (leirtavler og papyrus). Alt dette

«papirarbeidet» gav Dareios tilnavnet «butikkinnehaveren».
REVISJONEN
Det er også nettopp under Dareios 1. vi får et glimt inn i det
persiske «revisjonssystemet». Vi skriver dette ordet i anførselstegn, for det er ikke snakk om revisjon slik vi forbinder med
utøvelsen av yrket i dag. I beste fall kan vi snakke om en form
for offentlig, intern forvaltningsrevisjon, i verste fall dreide det
seg om spionasje! Det høres kanskje noe spesielt ut, men slik
var det.
Hvert satrapi hadde en stående garnison og en general. På
vegne av perserkongen holdt generalen et øye med provinsguvernøren mens denne på sin side, selvfølgelig også etter ordre
fra kongen, holdt et øye med generalen. Dette kontrollsystemet
fungerte bra. Men i tillegg opprettet Dareios 1. et slags hemmelig politi, en type spioner som våket over om kongens forordninger ble overholdt. På folkemunne ble disse mennene kalt
storkongens «øyne og ører». Kongens øyne og ører, spasaka,
var ikke stasjonære i hovedstaden, i Persepolis, snarere tvert
imot. Deres jobb bestod i å reise fra ett satrapi til et annet for å
inspisere provinsadministrasjonen. De reiste rundt med militær
eskorte, og metoden deres var å dukke opp helt uanmeldt. Ved
hver provinsguvernørs hovedkontor sjekket man alle regnskaper og transaksjoner nedfelt på leirtavler og papyrus. Perserkongens spasaka var rett og slett reisende internrevisorer.
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Disse revisorene hadde lovpålagt ryggdekning til å eksaminere satrapen selv, generalene, sekretærer, regnskapsførere,
bokholdere og alle offentlig ansatte som de anså nødvendig.
Ingen kunne hindre «kongens øyne og ører» i å foreta de
nødvendige revisjoner. De hadde også fullmakt til å foreta
de nødvendige korreksjoner og eventuelle straffeforfølgelser.
Disse reisende internrevisorene var en yrkesgruppe som både
provinsguvernører, generaler, regnskapsfolk og alle kongelige
embetsmenn måtte ta seg i akt for.
En spasaka rapporterte direkte til kongen eller kongens
minister om sine resultater. På grunn av sine plutselige og overraskende ankomster, deres makt og resultatet av deres revisjon
var de generelt fryktet i provinsene.
Ikke uten grunn. Oroetes, den persiske provinsguvernøren
i Sardis ca. 500 f.Kr., drepte en av kongens reisende revisorer i
et bakhold. Han fryktet for hva «kongens øyne og ører» ville
avdekke, og hadde åpenbart noe å skjule.
Oroetes håpet å slippe unna udåden, men ble avslørt.
På direkte ordre fra Dareios 1. led han en grusom skjebne.
Perserne pønsket ut de grusomste straffer for kriminalitet og
korrupsjon. Noen ble slått i hjel med stokker eller begravd
levende, andre ble blindet, lemlestet. Vi kjenner til en embetsmann som ble flådd og stolen hans kledd med skinnet. En
annen av kongens embetsmenn som hadde unnlatt å utføre en
embetsgjerning, ble intetanende innkalt til et kongelig måltid
der han ble servert grillet kjøtt. Grillkjøttet viste seg å bestå av
embetsmannens sønns hode, føtter og hender som var kappet

av og lagt på stekeristen. Det var altså best å holde seg innenfor
sentralmaktens rammer slik at reiserevisorene ikke fant noe å
sette fingeren på.
I det persiske samfunnet levde alle i et pyramidalt sosialt
system med kongen på toppen der alle i samfunnspyramiden
måtte lyde ordre av sjiktet over seg – alle unntatt mennene
som konstituerte «kongens øyne og ører». Hvis man tilhørte
denne eliteorganisasjonen, var man hevet over hierarkiet. Mye
tyder på at de som ble rekruttert til den kombinerte jobben
med å være reisende internrevisor, spion og etterretningstjenestemann, var unge menn som tilhørte den persiske adelen.
De synes å ha vært ekstremt lojale. Mens vi kjenner til flere
satraper og generaler som satte seg opp mot storkongen – med
begredelig resultat! – finnes ikke en eneste overlevering som
tyder på at en spasaka noen gang opptrådte illojalt overfor sin
herre. Disse forvaltningsfokuserte internrevisorene synes å ha
hatt sin integritet i orden –slik revisorer er avhengig av i vår tid.
Helt frem til Persia ble fullt ut erobret av islam i år 651
e.Kr., fungerte det persiske kontrollsystemet. Under sassanidene var funksjonene de samme, bare betegnelsene var endret.
Āmārgar var nå betegnelsen på den regnskapskyndige kontrolløren, mens en siste kontrollerende og dømmende instans var
byråkraten med tittelen dādwar. Disse kontrollerte fullt ut all
økonomisk gjøren og laden i det sassanidiske riket.
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ROMA
ROMA

Romerriket var i langt større grad enn tidligere sivilisasjoner
basert på slaver som arbeidskraft. Slavene var oljen i det romerske samfunnsmaskineriet. Roma var et av verdenshistoriens
største slavedømmer. Bak imperiets prakt og maktutfoldelse
skimter vi et liv – i overført betydning – i lenker.
Allerede av dette skjønner vi at Romerriket var et klassesamfunn. Her var enorm forskjell på fattig og rik, på patron og
undersått. Det romerske samfunnet var timokratisk, det vil si
en statsform der borgernes rettigheter er bestemt av størrelsen
på deres formuer. Romerriket var et pyramidalt samfunn med
keiseren på toppen og slavene i bunnen. Imellom fantes adelen,
rike jordeiere, mektige politikere, embetsmenn, sterke generaler, borgere, kjøpmenn, bønder, håndverkere og frigitte slaver.

Relieff som viser en romersk
handelsscene der to tekstilkjøpmenn
viser frem en vare for noen kunder.

Alle disse «klassene» sammen med beboerne i de erobrede
områdene konstituerte det mektige Romerriket.
Fra en beskjeden begynnelse med en samling hytter hvor
det bodde enkle bønder og gjetere, vokste Roma til å bli en
praktfull hovedstad i det mektigste imperiet den vestlige verden noen gang hadde sett. Ved Aleksander den stores død (323
f.Kr.) kontrollerte den romerske republikken fremdeles ikke
mer enn et lite område på vestkysten av den italiske halvøya.
Men 350 år senere hersket romerne over et verdensrike. I året
117 e.Kr., da Romerriket hadde nådd sin største utstrekning,
strakte det seg fra Nord-England i nord til Sahara i syd, fra
Spania i vest til Det kaspiske hav i øst.
«Hvem kan sammenligne våre mektige akvedukter med de
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Ved hjelp av sine nærmest uovervinnelige legionærer, soldater, skapte romerne
et datidig verdensrike.

meningsløse pyramidene og de berømte, men unyttige arbeidene til grekerne» spør romeren Frontinus. Spørsmålet er
retorisk, og selvfølgelig satt på spissen, men det har absolutt en
kjerne av sannhet i seg. I motsetning til grekerne var romerne
praktikere fremfor tenkere, ingeniører fremfor filosofer. Denne
holdningen og innstillingen til livet var årsaken til at romerne
maktet å etablere et enormt, samlet rike hvor det hersket fred i
ca. 200 år, Pax Romana, noe grekerne aldri klarte og vel heller
aldri higet etter. Mens romerne erobret verden ved hjelp av
sine uovervinnelige hærer, og med det latinske språket i deres
kjølvann, erobret grekerne verden ved sin ånd: arkitektur, kunst
og filosofi. På disse områdene hadde romerne grekerne alt å
takke. De adopterte også grekernes religion og, ikke minst, det

som er sentralt for vårt tema: grekernes holdning til penger og
innføring av revisjon og et revisjonsvesen i genuint organiserte
former.
Under Romerriket var krig og erobringer en kilde til rikdom,
ikke forretningsvirksomhet, i alle fall ikke akseptert rikdom.
Erobringer skaffet land, og land var den mest estimerte formen
for rikdom. Selv om handelsvirksomhet ble akseptert, gjaldt
det definitivt ikke for rikdommen den kastet av seg. Den slags
rikdom var mildt sagt svært kontroversiell. Rikdom og økonomisk profitt vunnet på handel ble rett og slett sett ned på.
Formue basert på landeiendommer hadde derimot motsatt
virkning. I så henseende hadde grekere og romere samme synet
på tilegnet rikdom. Ikke desto mindre førte romernes effektivi-

174

VERDIEN AV TILLIT

tet til at deres økonomi ble den mest suksessrike i oldtiden.
Kjernen i moderne kapitalisme er profitt oppnådd gjennom
salg i et marked preget av konkurranse. Vår vestlige økonomi er
kjennetegnet ved at praktisk talt alt er omsettelig. «Han er villig til å selge moren sin, om så er», hører vi sagt om en grådig
og egoistisk person – et riktig super-produkt av kapitalismen.
Hvis moren skaper profitt, hvorfor ikke selge henne? Kapitalismens egenskaper er blant annet at kapitalen alltid bevarer sin
verdi. Den er slik at produktive kapitaler alltid produserer.
Ingen ting kan ligge antikken fjernere. I romersk økonomisk
tenkning var det ikke noe problem at kapitalen lå uten anvendelse.
Rikdomservervelse var primært et middel til sosial innflytelse. Gjennom hele romertiden, både før og etter Lucianus (ca.
120–180 e.Kr.) er hans ord gyldige: «Dersom menn erverver
rikdom, skjer det for å komme i besittelse av æresposter.» Ervervelse
av kapital tok sikte på å dekke utgiftene ved sosialt motivert
forbruk. Ikke noe kan stå moderne kapitalisme fjernere.
Den dagen disse linjene skrives, leser jeg i Oslo-pressen om
en norsk huskjøper på Mallorca. Huset skal brukes til familien
i ferien. Men som han også sier: «Jeg er jo investor, så jeg håper
også at jeg kan tjene penger på kjøpet.» En slik tanke ville vært
komplett uforståelig for en gammel romer.
Et annet vesentlig aspekt ved romersk økonomi, var at
de, i motsetning til oss i den vestlige verden, aldri utviklet et
abstrakt begrep om arbeidskraft som kunne selges uten at man
dermed uvilkårlig solgte seg selv på kjøpet. Vi måler arbeidskraftens verdi med en annen abstrakt størrelse, nemlig arbeidstid. Dette begrepet ville romerne også stilt seg totalt uforstående til. Mobilisering av arbeidskraft var et resultat av tvang. Det
å arbeide var direkte vanærende fordi det ble ansett som ufritt.
Slaver var naturlig nok de som lettest lot seg tvinge, men også
debitorer, daglønnere og vanlige yrkesutøvere. Den romerske
ekspansjonens avkastning, ikke minst i land, la det materielle
grunnlaget for aristokratiske landlorder med store hushold.
Disse trengte sårt til arbeidskraft, ikke minst slaver. Et moderat
hushold i det 1. århundre f.Kr., uten noen form for spesiell rikdom, kunne ha 400 slaver, mens en rik manns hushold kunne
ha ca. 20 000 slaver. De mange romerske krigene skaffet til veie

en stor mengde krigsfanger som ble solgt som slaver. I tillegg
ble slavebehovet til en viss grad også dekket gjennom handelsmessig import.
Grovt sett var det romerske samfunnet delt inn i borgere
og ikke-borgere: patrisiere, de rikeste og mest innflytelsesrike
aristokratene, equites, de rike handelsmennene og plebeierne,
de vanlige, ofte fattige borgerne. Alle borgere fikk stemme ved
valg og gjøre tjeneste i hæren – det siste et tvilsomt privilegium
etter min mening. De fikk også bære toga som et synlig bevis på
sin borgerstand. Ikke-borgere omfattet provinsboere, folk som
holdt til utenfor Roma, men i områder under romersk styre.
Slaver hørte hjemme blant ikke-borgerne, og stod naturlig nok
nederst på alle rangstiger. De hadde selvfølgelig ingen status
overhodet, og følgelig heller ingen rettigheter.
REVISJONEN
Den nitide regnskapsrevisjonen som grekerne hadde satt i
system, spredte seg gradvis, i tilknytning til gresk handel og
kolonisering, i og rundt Middelhavet. Da romerne begynte sin
ekspansive politikk og disse landområdene ble en del av det
romerske riket, adopterte romerne, om enn med visse modifikasjoner, det greske revisjonssystemet. En type revisjonsvesen som
kom til å bestå frem til barbarers og muslimske invasjoner la først
Vest-Romerriket (476) og senere Øst-Romerriket i grus (1453).
Det at de byråkratiske romerne opererte med bokføring,
regnskap og revisjon bør ikke forundre noen som kjenner til de
rigide formalistene. «Ordnung muss sein», var nok, om enn
uuttalt i denne formen, også romernes devise.
Under romerne ble papyrus som skrivemateriale for bokholdere og regnskapsmedarbeidere gradvis erstattet av pergament.
Det ble oppfunnet på 100-tallet f.Kr., og var fremstilt av geit-,
får- eller kalveskinn som etter preparering ble glattslipt. Akkurat som papyrus ble pergamentet arkivert og oppbevart i ruller.
Romernes navn på disse rullene var rotulus. Viktige regnskaper,
rationes, ble oppbevart for kontrollens skyld i to eksemplarer,
der det andre eksemplaret, «kopien», ble kalt contrarotulus.
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< Amforaer losses i Ostia under oppsyn av en regnskapsfører, tabularius.

v

Et romersk relieff som viser en scene med regnskapsførsel og kontroll.
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< Et relieff som avbilder en
liten pengesekk. Aerarivm
(aerarium) var senatets
sentrale kontrollforvaltning.
Kvestorene i aerarivm var
senatets «granskende øyne.»

Det er altså dette ordet som ligger til grunn for begrepet «kontroll», som jo er det revisjon går ut på. I det sentrale regnskapskontoret, tabularium, ble arbeidet utført av bokholdere,
tabularii, under overoppsyn av en regnskapssjef.
Antikkens romere var så definitivt administrative genier som
organiserte et vidstrakt rike med sitt byråkrati og, i forhold til
moderne tid, begrenset teknologi. En viktig bok med tittelen
«Why we’re all Romans» trekker frem en rekke aspekter i vårt
moderne samfunnsliv som er tuftet på antikkens romere, så
som byggeteknikk, ingeniørkunst, jurisprudens, arkitektur,
satirekunst med mer – og ikke minst administrasjon og byråkrati. Men angående dette siste tar forfatteren Carl J. Richard
feil: Administrasjon og byråkrati – og da i positiv betydning
– var det så visst ikke romerne som fant opp. Det var gjort
2000 år før romerne stod frem på den historiske scenen. Og
med henblikk på vårt tema, revisjon, med de grunnleggende
faktorene bokføring og regnskap, rationes, bidro ikke romerne
i det hele tatt – eller for å moderere meg: knapt nok! Disse
viktige funksjonene i et moderne, sivilisert samfunn, hadde
som vi vet allerede urgamle røtter da romerne dukker frem fra
forhistoriens tilslørende tåke.
Til tross for romernes store skriftlige mangfold, så er lite
overlevert oss til i dag som kaster et godt innblikk i tidens revisjonssystem. Allerede under Republikken, Res Publica Romanorum, fra ca. 500–27 f.Kr., anerkjente romerne distinksjonen
mellom den embetsmann som autoriserte eller administrerte
statens inntektsside og den magistrat som hadde hånd om all
cash. Dette ble noe utvannet i den første keisertiden, under
principatet, men kom inn igjen for fullt i den siste fasen av den
vest-romerske keisertiden, under dominatet. Romerne utviklet
et omstendelig system av sjekking, kontroller og dobbeltkontroller av regnskaper og alle finansielle anliggender. Ikke uten
grunn fremholdt Romas aller fremste jurist og statsmann,
Cicero, følgende: «Budsjettet skal være i balanse, statskassen skal
fylles, offentlig g jeld skal reduseres, finansene må revideres.»
Disse kontrollene, revisjonene, ble foretatt av forskjellige
embetsmenn, magistrater, kansellister og tjenestemenn med
ulike titler. Akkurat som i Hellas, ble en rekke av disse valgt for

ett år, annualitet, og normalt ble det valgt to kandidater for
hvert embete. Dette ble gjort for å unngå at den ene fikk for
mye makt.
Gjennom de tre hovedfasene av det antikke Romas historie– republikken, principatet og dominatet – endret imidlertid
administrasjon og økonomistyringen seg stadig, og ble ikke
minst, til et omstendelig og komplisert administrasjonssystem.
I det følgende tar vi for oss de mest sentrale embetsmennene og
funksjonene knyttet til økonomi, regnskap og revisjon.
En svært sentral embetsmannsstilling knyttet til vårt tema
– økonomi, regnskap og revisjon – var offentlig valgte tjenestemenn med tittelen quaestor, som vår norske tittel kvestor
er avledet fra. Den romerske quaestor administrerte statens
finanser. Denne ansvarsfulle stillingen var ikke desto mindre
den laveste stillingen i det romerske embetsverket, og det var
ved en stilling i kvesturet man begynte på sin karrierestige i byråkratiet. En romersk politisk- og embetsmannskarriere fulgte
denne stigen, cursus honorum, som var en serie ettårige stillinger som man kunne velges til når man hadde nådd en bestemt
alder. Selv om kvesturet var det laveste trinnet på stigen, ga det
vedkommende adgang til senatet. Menn som Cæsar og Cicero
begynte sine karrierer som kvestorer.
Det latinske ordet quaestor betydde opprinnelig «anklager» eller «den som stiller spørsmål». Av dette forstår man
umiddelbart at kvestoren også hadde en passe på- og kontrollfunksjon i embetsverket, nærmere bestemt regnskap og bruken
av offentlige midler. I løpet av romertiden fikk kvestorene – det
ble mange av dem – en funksjon som innebar «embetsmann
som forestår finansvesenet».
Opprinnelig var det to kvestorer. De ble valgt for første
gang i år 447 f.Kr., altså svært tidlig i Republikken. Disse to
opprinnelige kvestorene var knyttet til Roma by, og bestyrte
under senatets kontroll sentralforvaltningen av statens finanser,
aerarium stabulum. De var senatets «kritisk granskende øyne»
med henblikk på regnskap og revisjon. Fra ca. år 420 f.Kr. ble
det valgt fire kvestorer. Enda to kvestorer ble lagt til i året 267
f.Kr., og i løpet av 240-årene kom det til to til. Da var antall
stillinger for kontroll-embetsmenn ved kvesturet oppe i åtte.
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> Romernes sentrale
regnskapskontor var kalt
tabularium. Det ble bygget i
året 78 f.Kr.
v Romersk materiell for regnskapsførsel, vokstavler, penner,
styluser og blekkhus.

Deretter økte kvestorstillingene jevnt og trutt i antall; det synes
som at antall kvestorer vokste i takt med antall provinser som
ble erobret og lagt inn under Roma. Under diktatoren Sulla
(138–78 f.Kr.) var antall kvestorer økt til 20 og under Julius
Cæsar var dette antallet blitt doblet til 40 kvestorer. Da var
Romerriket blitt såpass stort at det var nødvendig med en hær
av årlig valgte embetsmenn som skulle sørge for at det ekspanderende Romerriket hadde sine finanser under kontroll. De to
opprinnelige kvestorstillingene var og forble knyttet til Roma
by, mens de andre, som kom til etter hvert, fikk tilsvarende
oppgaver vis-à vis forbundsfellene og i provinsene.
Kvestorene ble altså valgt for ett år av gangen, og de ble valgt
av comitia tributa plebis, en folkeforsamling som var inndelt
i valgdistrikter. Under principatet, keisertiden, ble to kvestorer utnevnt direkte av keiseren personlig, quaestores Augusti.
Keiserne ønsket kontroll med finansene, noe som skjedde på
bekostning av senatets rolle. En ung mann som ble plukket ut
til å tjene som quaestore Augusti, hadde sikret seg en god begynnerstilling og var nærmest forutsett en gang i fremtiden å bli en
viktig embetsmann.

Opprinnelig kunne man ikke bli kvestor før man hadde
tjent ti år i hæren. Dette ble endret under Sulla, som fastsatte
en minimumsalder for kvesturets embetsmenn til 30 år. Keiser
August senket aldersgrensen til 25 år. Han gjorde også slutt på
praksisen med å la comitia tributa velge kvestorer. Augustus
besluttet at det var senatet som skulle plukke ut de offentlige
regnskapsfolkene og kontrollørene.
Det sentrale regnskapskontoret var altså kalt tabularium, og
lå like ved det romerske skattkammeret i Saturntemplet. Her
jobbet bokførere, tabularii, og regnskapsførere, dispensatores,
med regnskapene som ble revidert. Statskontrollørene var knyttet til det romerske skattkammeret, aerarium stabulum (avledet
av aes som betyr penger), som fysisk var henlagt til Saturntemplet på Capitolhøyden. I aerarium var det kvestorene som
styrte. De offentlige regnskapene ble regelmessig kontrollert
av revisorene, som var ansvarlige overfor senatet som en siste
kontrollinstans.
For eksempel var alle guvernører i provinsene regnskapspliktige overfor kvestorene i aerarium. De forlangte at hver eneste
guvernør holdt seg med et regnskap, rationarium. Hver indivi-
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Regnskapsførere og «revisor» i tabularium.

duelle guvernørs rationes skulle kunne sjekkes langt tilbake i tid.
Regnskapsplikt var i prinsippet gjennomført fullt ut i hele
det romerske byråkratiet, i alle dets innerste avkroker. Og
kvestorene slapp selvfølgelig ikke unna selv. Hver eneste kvestor
måtte, som i Athen, avlegge sitt eget regnskap for revisjon og
kontroll når vedkommendes funksjonsår var over. Kontrollinstansene gikk både skriftlig og muntlig til verks, derav altså

ordet «audit» i den engelskspråklige verden, som er avledet av
det latinske audire som betyr «å høre».
Den nitide romerske kontrollen til tross, så var den likevel
absolutt ikke god nok, for korrupsjon, underslag, bestikkelser
og renspikkede tyverier blant offentlig ansatte og personasjer
i høye offentlige posisjoner florerte i senrepublikken og under
hele keisertiden. Det viste seg umulig å få bukt med dette uve-
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> Romas aller største og mest
kjente jurist, Cicero, beretter
om en revisjon i årene
84–82 f.Kr.

senet i det romerske samfunnet når grådigheten blant embetsmennene og andre menn i statens tjeneste tok overhånd.
Det har ikke lyktes å finne frem til et konkret revidert
romersk regnskapspergament. Eller som en ekspert på økonomien i det klassiske Roma fremholder: «… there is a complete
lack of surviving records». Derimot kan vi gripe fatt i et sitat
fra Cicero fra år 70 f.Kr. i forbindelse med en sak han førte for
domstolen mot en romersk politiker ved navn Gaius Verres.
Denne saken som er kjent gjennom Ciceros fem taler, hadde
følgende forhistorie:
Gaius Verres (115–43 f.Kr.) var en romersk politiker. Som
stattholder på Sicilia under årene 73–71 f.Kr. ble han beryktet
for sin notoriske utsuging av provinsen. Og det var for øvrig
ikke bare på Sicilia han jukset og bedro, stjal og underslo; Verres har gått inn i historien som en av de aller største offentlig
ansatte utbyttere. Skjebnen ville det slik at Cicero fikk sitt
første embete som kvestor på Sicilia. Der gjorde han åpenbart
en god jobb, for i året 70 f.Kr. ble han bedt av sicilianerne om å
stille Verres for retten for korrupt embetsførsel. Cicero sa altså
ja, vant en knusende seier, til tross for at Verres hadde valgt Romas mest anerkjente jurist på den tiden, den eminente Quintus
Hortensius, til å være sin forsvarsadvokat. Verres måtte dra i
landflyktighet og endte sine dager ved å bli myrdet i Massilia
(Marseille).
Og det er altså nettopp under en av talene In Verrem at
Cicero beretter om en revisjon av Verres som i årene 84–82
f.Kr. var kvestor under guvernør Gnaeus Papirius Carbo i
Gallia, en guvernør Verres sviktet, bedro og lot i stikken.
Som kvestor og revisor her underslo Verres i løpet av disse to
årene hundretusener av setstertier – de første i en lang serie av
ulovligheter begått av denne mann gjennom et langt liv. Gaius
Verres har senere blitt universelt ansett å være den mest slue,
griske guvernør i historien.
Cicero drar frem denne gamle historien for å vise hva slags
papir denne Verres egentlig er og alltid har vært: en notorisk
kjeltring. Vedrørende Verres’ revisjon for Carbo har Cicero
dette å si: «Dette er så visst et ekstraordinært dokument [Verres’ revisjonsrapport]. Det gir ingen detaljer overhodet, men

sier ganske enkelt, ’Jeg mottok 2.235,417 sestertier. Brukt til å
lønne hæren, legater, prokvestor, en pretorianerkohort [militær
avdeling] og innkjøp av korn, 1.635,417 sestertier. Jeg etterlot
600,000 sestertier ved Arcmimum’.»
Cicero er meget opprørt over mangelfullheten i denne, etter
hans mening, såkalte revisjonsrapporten, som altså ikke var
verdt pergamentet den var skrevet på. Verres revisjonsrapport
ble lagt frem for senatets to bykvestorer, altså Roma bys to
revisorer, P. Lentulus og L. Trearuis, som åpenbart ikke gjorde
noe nærmere kontroller i sakens anledning.
Hva angår revisjon i privat sektor i romertiden vet vi svært
lite. Vi vet dog at bankierer – og ja, det fantes banker og
bankierer i romertiden – holdt seg med regnskaper som var
gjenstand for revisjon, slik at vedkommende bankier kunne ha
kontroll med sin institusjons finanser og økonomiske stilling.
Videre får vi gjennom skribenten Plutark (45–125 e.Kr.) i Cato
Major vite at den romerske censoren Marcus Porcius Cato
(234–149 f.Kr.) rådet landeiere til å gå over og få kontrollert
regnskapene og telle penger hver gang de besøkte sine landeiendommer. Gårdsbestyrerne var pålagt å føre regnskap over korn,
dyrefôr, vin og olje. Og det var nettopp disse regnskapene Cato
anbefalte dem å få revidert. Ikke uten grunn, for de ansatte –
også bestyreren – på de store landeiendommene var slaver, og
ikke alltid til å stole på.
Cato den eldre var mannen som gjennomførte tiltak mot
luksus og korrupsjon i samfunnet. Han gikk inn for en streng
forretningsmessig storgodsdrift med hardhendt behandling av
skyldnere og slaver. Og det er i denne forbindelse han anbefaler
revisjonstiltak, og for hans vedkommende da først og fremst
innen privat forretningsdrift. Noe nærmere om hvordan den
private revisjonen foregikk i praksis, vet vi ingen ting om.
Ergo, en mer konkret utdyping av romersk revisjonspraksis
og -utførelse, offentlig så vel som privat, enn det som her er
anført, er ikke mulig å gi.
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> Kineserne oppfant verdens
første papirpenger. Her er en
seddel utstedt under keiser
Kublai Khan (1214–1294).

KINA
KINA
Har du hørt historien om amerikaneren og kineseren som
diskuterte sine aner:
Amerikaneren: «Jeg kan føre min slekt helt tilbake til
1600-tallet!»
Kineseren: «Si meg, snakker vi om før eller etter Kristus?»
I Norge har det bodd mennesker sammenhengende i drøye
10 000 år. Lenge, synes du? Vel, i og for seg, ja, men hva som er
lang tid er som nevnt ganske relativt. Kina har vært kontinuerlig bebodd i mer enn 1/2 million år. Dét er lenge, det. Akkurat
det kan vel de fleste av oss enes om, uten å måtte diskutere dette
tidsmålets relativitet. Når vi i Europa snakker om «nyere»
eller «moderne tid», vil det ofte si fra 1500/1600-tallet av
og fremover. For Kinas vedkommende regner enkelte forskere
Song-dynastiet (960-1279) som «tidlig moderne Kina». Det
forteller en del om dette landets kulturhistoriske alder.
Det er en sannhet uten modifikasjoner at mye i vår verden
kan tillegges kineserne. «Han har ikke funnet opp den dybe
tallerken,» sier danskene om en person som har tungt for det.
«Han har ikke funnet opp kruttet,» sier vi. Betydningsinnholdet er det samme. Begge ordtakene inneholder en nedvurdering
av dumskap og oppvurdering av klokskap. Innovasjon er noe
vi alle setter i høysetet. Og er det noe kineserne er kjent for, er
det innovativ legning og kreative oppfinnelser – som nettopp
kruttet og den dype tallerken. Begge deler stammer visstnok
fra før Kristus.
Noen av verdens viktigste oppfinnelser kommer fra Kina.
Opp gjennom imperiets historie har forskjellige keisere fremmet utviklingen av vitenskap, teknologi og kultur, og i flere
århundrer, ja til en viss grad også årtusen, lå Kina langt foran
andre land på disse områdene. Først i middelalderen ble mange
kinesiske oppfinnelser ført langs Silkeveien til Europa.
Dagens praktisk anlagte kinesere er nytteorienterte. Det
er imidlertid ikke noe nytt, for det var de allerede i forhisto-

risk tid. Vi har nemlig de gamle kineserne å takke for mange
av de innretninger vi benytter oss av i dag, og som vi egentlig
sjelden tenker over fordi vi tar dem for gitt, slik som boktrykkerkunsten, papirpenger, trillebåren, magnetkompasset eller
jernstøping. Andre kinesiske påhitt som forandret verden er te,
silke, porselen, seismografen, papiret, alderspensjon, armbrøst,
astronomiske urverk, akterroret, paraplyer, drager, multiplikative grupperingssystemer, fyrverkeri, slipemaskinen og lommekompasset, for å nevne noen. Ja, selv iskrem (sorbé) var det
kineserne som stod bak, og det allerede i oldtiden.
Eller la oss ta et annet eksempel: En kinesisk matematiker
bestemte så tidlig som rundt år 200 verdien av tallet Pi inntil
syv plasser etter komma. En annen kineser ved navn Shen Gua
fant ut prinsippene for stratifisering og erosjon, altså selve
grunnlaget for den moderne geologien 700 år før de samme
prinsippene ble formulert i Europa. Og for ikke å forglemme
dette med regnskap og revisjon, som også kineserne fant opp
uten å skjele til andre.
Disse eksemplene viser at kineserne gjennom lang tid har
vært et svært innovativt folk. Ikke bare var de oppfinnsomme,
de har også tradisjonelt vært noe for seg selv– og gått sine egne
veier. Mens den vestlige verden har operert med pregede mynter, har kineserne støpt sine penger. Og mens vi har vært vant
med runde hull i myntene, har kinesiske mynter firkantede
hull. Allerede da europeerne flest spiste med fingrene, benyttet
kineserne to rette pinner. De håndhilste før noe annet folkeslag kom på tanken å ta hverandre i hendene. De avsluttet sine
måltider med en suppe lenge før europeerne hadde fastlagt en
norm for måltidene. Og de gikk i den bløteste, fine silke mens
vi plukket lus ut av skinnfeller og grove, ubehagelige ullklær.
De snørte og forkrøplet føtter som et tegn på skjønnhet, smilte
når de var triste og betalte leger når de var friske.
Da kineserne kom i kontakt med andre store sivilisasjoner
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rundt om i verden, hadde de for lengst utviklet en kultur som
vel må sies å ha vært den mest særpregede på planeten. Dessuten hadde de funnet frem til en livsstil de ikke så noen grunn
til å endre på, selv om andre seder og skikker kunne være vel så
høvelige eller praktiske. Derfor fortsatte de å spise med sine to
tynne, rette pinner, sitte dypt på huk når de hvilte, snøre føtter
og smile når de var lei seg.
Ifølge legender ble den kinesiske sivilisasjon grunnlagt av
«keiser» Huang Di (Huang-ti) i året 2698 f.Kr. Dette lar seg
imidlertid ikke dokumentere vitenskapelig. Det finnes hverken arkeologiske eller historiske bevis for at det fantes noe
reelt herskerdynasti før Shang (Yin). Riktignok plasserer man
inn et Xia- (Hsia) dynasti (21.–16. århundre f.Kr.) som en
forløper for Shang, og som skal ha blitt etablert omkring 2205,
men i realiteten hører dette dynastiet foreløpig mer hjemme
i den mytiske sfæren. Ikke desto mindre regnes likevel Xia
tradisjonelt å være det første av Sandai, de tre dynastiene som
innleder Kinas historie. De to andre, Shang (16.– 11. århundre
f.Kr.) representerer bronsealderen storhetstid, mens Zhou (11.
århundre –771 f.Kr.) representerer føydalismens æra og Kinas
første kulturelle storhetstid og blomstring.
Kinas historie har tradisjonelt vært knyttet til dynastier eller
såkalte herskerslekter hvor makten var arvelig fra far til sønn.
En vanlig progresjon i dynastiutviklingen var at en dyktig leder,
ikke sjelden av bondeætt eller lav byrd, utnyttet en kaotisk situasjon når folket var misnøyde, når det var bondeopprør og riket
ellers var i oppløsning. En sterk og viljefast person hadde da
muligheten til å gripe makten, samle riket og gjennomføre nødvendige reformer for å dempe misnøyen. Etter å ha stabilisert
forholdene kunne han styre det store riket og, når den første
lederen døde, styre hans etterkommere – hans dynasti – videre
inntil nye problemer tårnet seg opp og utløste nytt opprør, som
igjen gav rom for en ny leder som grunnla et nytt dynasti.
Dette er et mønster som skulle komme til å repeteres om
og om igjen gjennom hele den kinesiske historien. Denne
dynastisyklusen – gjenreising av makt og dynastietablering av
en vanlig menigmann, ofte av bondeætt, kraften, rikdommen,
begynnende tilbakegang, en kraftanstrengelse for å stanse

Knivmynter var i bruk i Kina flere hundre år før Kristus.

nedgangen og så til slutt oppløsningen med politisk splittelse,
økonomisk kaos, revolter og anarki – er så typisk for kinesisk
historie at mange forskere har sett det som selve drivfjæren og
grunnmønsteret i landets utvikling. Ja, flere anser keisermaktens rytme og de skiftende, men samtidig repeterende dynastiendringene nærmest som en historisk naturlov. Dynastiskiftenes mønster er egentlig lik en bred havdønning som ruller
gjennom Kinas historie i en uendelig, gjentakende rytme som
vokser, synker, vokser seg sterk igjen og svinner hen.
Som forklaring kan vi angi rent menneskelige årsaker,
men man kan nok vel så gjerne, ja kanskje heller, anse den
menneskelige siden som en av konsekvensene: Når en sterk personlighet grunnlegger et nytt dynasti og samordner alle krefter
i oppbygningen av en sentralstyrt, sterk stat, fortsetter hans
personlighets kraft i et par – tre generasjoner. Men så skjer det:
Den første keiserens etterkommere, de som var født til å føre
tradisjonen med å regjere i henhold til «Himmelens mandat»
videre, forfaller påfallende fort både moralsk og karaktermessig. De forsømmer statsoppgavene og henfaller til livsnytelse. I
det hele tatt forderves de etisk.
Dynastisyklusen er et godt eksempel på at makt korrumperer, at herskerne etter noen generasjoner blir skjørlevnere og at
de forgår i vellevnet. Dette medfører at uansvarlige og ærgjerrige personer i kretsen rundt dem utnytter sin stilling til sitt eget
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beste. Til slutt går hele keiserautoriteten til grunne i svakhet,
udugelighet og i embarras de richesse, altså det paradoksalt
problematiske med rikdom. Resultatet blir samfunnsmessig
oppløsning, opprør og anarki, som igjen baner veien for en ny
sterk personlighet – og et nytt dynasti.
Dette er en progresjonsformel som gir et reelt bilde av
dynastienes livsløp – en formel som har svært mye til felles
med regelmessighetene i verdens konjunkturbevegelser; de
såkalte Kondratieff-bølgene i økonomien. Den russiske makroøkonomen Nicolai Kondratieff (Kondratjev) viste på empirisk
grunnlag eksistensen av lange sykliske bølger i den økonomiske utviklingen med periodelengder på 45–60 år. I bølgens
oppgangsfase er den økonomiske veksten høy, og høykonjunkturene avbrytes bare av kortvarige, svake lavkonjunkturer.
Nedgangsfasen, derimot, kjennetegnes av lav økonomisk
vekst der lavkonjunkturene dominerer tidsbildet. Lange, dype
lavkonjunkturer avbrytes kun av korte, svake høykonjunkturer.
Selv om konjunktursyklene er rimelig regelmessige oppgangsog nedgangsperioder i de viktige makroøkonomiske variablene,
så er de paradoksalt nok både deterministiske og stokastiske:
«Just as waves follow each other on the sea do not repeat each
other perfectly, so economic cycles never repeat earlier ones
exactly either in duration or in amplitude.»
Parallellen til dynastiskiftene i den kinesiske historien er slående. For det er nettopp innen den kinesiske samtidsøkonomien vi kanskje også finner svaret på følgende relevante spørsmål:
Hvorfor gjentok samme rytme – samme syklus – seg gang på
gang i de kinesiske dynastiskiftene? Kunne man «styrt» disse
fluktuasjonene i en mer kontrollerbar retning? Forskerne har
hatt store problemer med å forklare Kinas påfallende dynastisykluser, altså begrunne de mer eller mindre regelmessige skiftene
av herskerfamilier. Jeg er av den oppfatning at løsningen på
problemet kan synes å være av økonomisk art.
Når en mann av folkelig og sekulær ætt, som for eksempel
Han-dynastiets (206 f.Kr–220 e.Kr.) første keiser, Gao Zu,
grunnla et nytt dynasti, hadde han blanke ark. Det vil si at han
var ubunden av adel, stormenn, slekt og hoff, ja av alle slags
tidligere formaliteter, kutymer og etiketter. Han kunne kreve

skatt som han ville og skaffe seg solide inntekter. Finanspolitikken ble som han ønsket. Men med tiden måtte hoffet, stormenn, embetsmenn og offiserer lønnes med jordeiendommer,
og snart ble det også gitt jord til keiserens favoritter, øyestener
og familier, og da ikke minst til slektninger av keiserinnen,
yndlingshustruene og konkubinene. Dermed ble stadig større
områder med tilhørende bønder fritatt for skatt til staten, som
til kompensasjon måtte skattlegge den gjenværende produktive, «frie» befolkningen enda hardere. Når denne skattebyrden
ble utålelig, søkte mange bønder seg på forskjellig vis inn under
en adelsmann eller godseier, og skattefundamentet ble enda
svakere.
Med sviktende finanser kunne ikke staten (keiseren) holde
demninger og irrigasjonskanaler i stand, noe som igjen førte
til oversvømmelser og uår, som så igjen resulterte i enda større
svikt i inntektene. Det samme var resultatet av manglende
vedlikehold og opprettholdelse av kommunikasjonslinjer, slik
at handelen led, noe som selvfølgelig også førte til svikt i de offentlige skatteinntektene. I fortvilelse flyktet mange bønder og
småkjøpmenn fra fattigdomsåket og sluttet seg til røverflokker,
opprørsbander eller hemmelige, religiøse brorskap som gjorde
revolt mot statsmyndighetene, dvs. keiseren og hans dynasti.
Men det er også mulig å gi en annen forklaring på dynastiskiftene: Kanskje var det kinesiske keiserriket for stort, for
omfangsrikt til at det lot seg gjøre å holde det under effektiv
sentral administrasjon slik Qin (221–206 f.Kr.) la opp til og
Han-dynastiet sementerte. Altså at dynastisyklusen var resultat
av svikt i opprettholdelsen av sosial kontroll. Dette er en relevant problemstilling ettersom kommunikasjonene var uhyre
vanskelige i det keiserlige Kina, ikke minst fordi dette store
landet er så oppdelt av fjell og har en svært variert topografi
for øvrig. Det kunne til nød gå en kort tid under kraftpersonligheter som grunnla dynastiene og deres aller nærmeste
etterfølgere som ved militære triumfer satte seg i respekt hos
adel, stormenn, menigmann og nabofolkene («barbarene»),
men i det lange løp lot det seg ikke gjøre å styre det store landet
uten å delegere svært mye makt og ansvar til embetsmenn,
byråkrati og adel, som ofte hadde betydelige militære ressurser.
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< En illustrasjon av den keiserlige hovedstad, Hsien-yang,
under Qin-dynastiet (221–201
f.Kr.). Her lå rikets sentraladministrasjon hvor også den
tidens «revisorer» hadde sete.

Dette svekket naturligvis i høy grad keiserens egen posisjon, og
nedgangstidene stod for døren. Men det er også mulig istedenfor å betrakte de stadig tilbakevendende og altødeleggende
bondeopprørene som utslag av et latent malthusiansk befolkningspress på ressursene, å se dem mer som et resultat av statens
manglende evne til sosial kontroll og styring.
Nabofolkene, og da særlig Xiongnu, lå konstant på lur, klar
til å rykke inn over Muren og skaffe seg rikdom og makt ved
det første tegn til svakhet i Kina. På Sentral-Asias ufruktbare
stepper var det selvfølgelig fristende å søke seg jord, gods og
gull hvor slike ting fantes i overflod. I denne evige kampen sluttet nomadestammene seg sammen i tidvise sykler og strømmet
mot øst – til Kina. Dette truende og krigerske folkepresset
var ikke like stort til alle tider, og heller ikke konsentrasjonen
av hunernes krefter, men denne vekslingen i angrepskraft har
utvilsomt også hatt en viss innflytelse på dynastirytmen.
Et kinesisk dynasti holdt normalt i omkring 300 år. Mellom
dynastiskiftene var det i eldre tid ofte lange oppløsningsperioder, som for eksempel mellom Zhou og Qin og mellom Han og
Sui/Tang (581–907 e.Kr.). Senere gikk skiftene raskere. Dette
hang trolig sammen med at sentraladministrasjonen stadig
ble mer stabil og riksideen sterkere. Men når det er sagt, så er
det all grunn til å fremheve nettopp Han-dynastiet hvor både
stabiliteten og riksideen var svært fremtredende, noe som nok
også var årsaken til at nettopp denne familien satt ved roret i
det lengst eksisterende keiserdynastiet.
Et betimelig spørsmål er hva som var fellesnevneren bak de
mange variasjonene i den kinesiske dynastihistorien, for alle
de forskjellige dynastiene hadde tross alt sine egne særpreg
– fra det despotiske og legalistiske Qin og byråkratiske Han
til det kosmopolitiske Tang (618–907), det florisante Song
(960–1279), det mongolske Yuan (1271–1368), det kulturelle
Ming (1368–1644) og mandsjuenes tradisjonsbundne Qing
(1644–1911). Jo, fellesnevneren er deres oppgang og fall, deres
sykliske fluktuasjoner.
Men fellesnevneren er også nærmest en deterministisk
naturlov. For meg er dynastisyklusene – endringene – nemlig
et eklatant eksempel på «survival of the fittest», altså kjernen

i evolusjonsteorien, Darwins lære. Evolusjonsteoriens dyptgripende prinsipp er evolusjon eller endring gjennom naturlig
utvalg. For hva skjer når man systematisk observerer og følger
samspillet mellom en organisme og et miljø over tid? Jo, da
blir man vitne til seleksjonspress og endringer; det skjer en
evolusjon. Det naturlige utvalget viser seg ved at varianter
som overlever, som viser seg sterkere, over tid vil dominere en
populasjon. Trekker man disse teoriene ut av sosiobiologien
for å vurdere og forstå menneskelig adferd, altså overfører dem
til vårt tema, anskueliggjør de nettopp hva som skjedde med
de frapperende kinesiske dynastiendringene. Dynastisyklene
er etter min mening eksempler på evolusjonsteorien i praksis
overført til den menneskelige sfære.
Ikke desto mindre: Hvorfor gjenoppstod enhetsstaten om
og om igjen opp gjennom Kinas historie? Vi antar altså hvorfor
dynastiene på grunn av flere sammenfallende årsaker gikk
dukken, men hvorfor skilte Kina seg så ut fra Romerriket som
gikk nedenom og hjem én gang for alle? Hvorfor brøt Roma så
ugjenkallelig sammen mens imperiedannelsen i Øst gjenoppstod nærmest som et flerhodet troll? Vel, i Roma kan vi se at
den føydale produksjonsmåten eroderte gradvis den tributære
samtidig som folkevandringene satte kronen på toppen av
elendigheten. Noe slikt erfarte man ikke i Kina. Der overlevde
den tributære produksjonsmåten alltid de dynastiske krisene
og sammenbruddene – en produksjonsmåte hvis usedvanlige overlevelsesevne noen forskere mener man kan takke den
nordkinesiske slettes frie selveierbønder for. Det er egentlig litt
forunderlig det hele, dette med stadig nye dynastidannelser, for
de lange splittelsesperiodene i Kinas historie viste at mindre
statsdannelser definitivt var et alternativ. Noen av disse statene
hadde nemlig både lang levetid og en blomstrende politisk-,
økonomisk- og kulturell utvikling. Ikke desto mindre ble den
sentralstyrte keiserstaten – enhetsimperiet – normen, den
man stadig falt tilbake til. Den representerte innfrielsen av den
eldgamle visjonen innen kinesisk sivilisasjon, nemlig om den
kosmisk funderte Universelle Stat.
Til tross for de mer eller mindre kroniske problemer er
den kinesiske stats historie en suksesshistorie – i alle fall hvis
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< Gjennom hele sin lange
dynastitid var Kina et ekstremt
sentralisert samfunn; alt var
sentrert rundt keiseren og keiseren alene. Her er en keiser av
Tang-dynastiet (618–906 e.Kr.).
> Den kinesiske samfunnspyramiden.

Keiser
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og offentlige ansatte
Bønder
Kunsthåndverkere og
håndverkere
Handels- og kjøpmenn
Slaver

suksess skal måles i å overleve. Ingen annen sivilisasjon har
klart å utvikle statsmakten kontinuerlig over et grunnleggende konsept – det sentralstyrte enhetsriket – gjennom tre
årtusener, kanskje da bortsett fra oldtidens Egypt. De fleste
av den kinesiske statsmaktens imponerende resultater, så som
sosial kontroll, monopolisert industri, funksjonelt byråkrati,
understøttende kornkamre, fant først sitt motstykke i Europa i
moderne tid.
Gjennom hele den lange dynastitiden var Kina primært et
sentralisert samfunn. Alt var sentrert rundt keiseren og keiseren
alene, som bar tittelen Huangdi gjennom hele dynastitiden, fra
da Kina var blitt et samlet suverent rike. Keiseren representerte
en institusjon i seg selv. Men for at denne «institusjonen»
skulle kunne fungere, trengte han hjelp. Derfor var det bygget
opp en administrasjon, et keiserlig embetsverk som sørget for
forvaltningen av det store riket. Akkurat som de egyptiske faraoer hersket gjennom et byråkrati med skrivere, styrte keiserne
gjennom et velutbygget tjenestemannskorps. For eksempel
hadde keiserne i Han-dynastiet et byråkratikorps på rundt
130 000 personer. Vi kan nærmest si at kineserne oppfant
byråkratiet i sin fulle form.
Systemet med den keiserlige administrasjonen, som hadde
sine røtter i Zhou, ble formalisert under Qin og bygget ut
og byråkratisert i et hierarki under Han. Denne privilegerte
gruppen har en særlig plass i kinesisk historie, ikke minst under
Han-tiden da grunnlaget og basis ble lagt for embetsverkets
oppbygning, form og funksjon for den mer enn 2000-årige
kommende imperietiden.
La oss derfor se nærmere på nettopp Han-dynastiets
styrings- og forvaltningsform, som et av de viktigste og mest
skjellsettende dynastiene i Kinas historie, og benytte den som
en modell for dypere innsikt i kinesisk forvaltning og byråkrati,
hvor altså revisjon hadde sin selvfølgelige plass.
På papiret var Han-forvaltningen ryddig og oversiktlig.
Administrasjonsnivåene av keiserimperiet var bygget opp som
en pyramide. Basis var landsbyene bestående av en enkel klan
eller et fåtall familier. Så kom kommuner og distrikter, deretter fylkesstore prefekturer, dernest provinser på størrelse med

stater, og til slutt, på toppen av pyramiden, keiserens regjering
og råd med Himmelens sønn solitært på toppen.
Rett under seg hadde Han-herskerne et triumvirat av
rådgivere, san kung, også kalt De tre hertuger, Sangong, uten
selvstendige oppgaver. De var helt og holdent beskjeftiget med
hoff-forvaltningen, som for øvrig med tiden ble meget omfattende. Kansleren, ch’eng-hsiang, var den høyeste i rang, «den
fremste blant likemenn», og hadde ansvaret for politikken og
finansene. Den keiserlige rådgiver eller sekretæren, kansellisjefen, yü-shih ta-fu, ledet embetsverket og byråkratiet – som for
øvrig var på 135 000 mennesker i senere del av Han – foruten
å offentliggjøre forordninger samt rekruttere egnede personer
til administrasjonen. Den militære øverstkommanderende,
t’ai-wei, var den tredje i triumviratet. Han hadde kommandoen
over de væpnede styrker. Denne posten var ikke alltid permanent besatt, og falt helt bort i året 139 f.Kr. Generaler ble fra da
av isteden utnevnt etter behov.
Disse tre – henholdsvis to – keiserens nærmeste utvalgte
menn delte ansvar og oppgaver med ni ministre, chiu-ch’ing,
på trinnet under seg. De ni ministrene stod i spissen for
forvaltningen, og hadde sine forskjellige forvaltningsoppgaver. Titlene avspeilte deres ansvarsområder, så som «øverste
seremoniminister», t’ai-ch’ang, «overvåker av det lille skattkammeret», shao-fu, «overvåker for jordbruket», ta ssunung, «overvåker for hoffet», kuang-lu-hsün, «overvåker av
rettsvesenet», t’ing-wei, «bestyrer av palassgarden», wei-wei,
«transportbestyrer», t’ai-p’u, «bestyrer for statsbesøk», ta
hung-lu og «overvåker av den keiserlige klan og familiearkiv»,
tsung-cheng.
Flere av disse titlene, som for øvrig unndrar seg en viss
persepsjon, hadde mye eldre aner enn Han-dynastiet. I løpet
av denne tiden fikk imidlertid mange tillagt seg oppgaver som
ikke ble dekket av vedkommendes tittel. For eksempel var
overvåker for jordbruket i praksis finansminister. Men som
man har sett av listen ovenfor, fantes i tillegg en overvåker av
det såkalte lille skattkammeret. Denne personen var altså en
minister for pekuniære forhold, nemlig keiserens private kasse.
Kineserne skilte med andre ord svært tidlig mellom statens og
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keiserens personlige saker. Noe tilsvarende skjedde i Europa
først i middelalderen.
Parallelt med at Han-keiserne strevet med å konsolidere
sentralmakten, samtidig som det var viktig å gjøre den gjeldende i nye innvunne regioner, bygget man ut et lokalt og provinsialt tjenestemannskorps. Provinsbyråkratiets oppgave var
å gjennomføre og opprettholde en smidig og effektiv keiserlig
forvaltning. Det var imidlertid en vanskelig balansegang å la
provinsene ha en viss grad av selvstyre ved å delegere tilstrekkelig makt til embetsmennene, samtidig som sentralregjeringen
måtte vokte seg for selvstendighetstanker og separatistiske
tendenser. Det var store områder av Han-riket hvor keiserens
maktapparat ikke hadde full kontroll på grunn av mangel på
embetsmenn, særlig gjaldt det i nordvest og sydvest hvor provinsenhetene var store i utstrekning, men glissent befolket. Her
var keiserens embetsmenn temmelig isolerte, og til en viss grad
omgitt av folkegrupper som langt fra var assimilert inn i den
kinesiske befolkningen.
Jeg nevnte at Han-forvaltningen var oversiktlig og ryddig i
teorien, men i praksis var det ikke fullt så ukomplisert. For eksempel ble provinsene eller stattholderskapene, chün, ledet av
stattholdere utnevnt og kontrollert av keiseren. Men til samme
tid var det i tillegg mer enn 20 kongedømmer, kuo, med egne
regenter, wang, selv om de i praksis ble styrt av keiserlig utnevnte embetsmenn. Disse to enhetstypene, stattholderskapene og
kongedømmene, var under Vestre (Eldre) Han (206 f.Kr.–24
e.Kr.) igjen delt opp i mer enn 1500 mindre prefekturer, xian,
som hvert måtte omfatte minst 10 000 husholdninger.
Disse xian ble ledet av en ling eller zhang, prefekt eller underprefekt, avhengig av størrelsen og betydningen av prefekturet. Kongedømmene var ofte len gitt av keiseren til prinser,
altså hans brødre, eller til markier, hou. Stattholderskapene ble
i praksis administrert av en keiserlig utnevnt guvernør, taishu,
og en militær kommandant, duwei. Kongedømmene ble fra tid
til annen problematiske for sentralregjeringen og keiseren. Fra
å være prinser som ledet dem i navn av konger og de facto tildelt
dem av broren, keiseren, ble kongemakten i lenet med tiden
arvelig. Da var det plutselig ikke lenger keiserens bror som

styrte det mer eller mindre selvstendige kongedømmet, men
hans nevø. Blodsbåndet til keiseren var dermed blitt tynnere, kongene var ikke alltid lenger så lojale og fra tid til annen
poppet det opp separatistiske tanker som ledet til opprør. Disse
kongedømmene ble opprettholdt helt frem til Østre (Yngre)
Han-perioden (25–220 e.Kr.). Så sent som i år 140 e.Kr. figurerte fremdeles 20 kongedømmer i listen over provins-administrative enheter.
I løpet av Han-tidens Kina vokste det frem et hva man kan
kalle «indre hoff» rundt keiseren av innflytelsesrike og til
dels sleipe og sleske rådgivere, deriblant også evnukker som
opprinnelig bare var slottslakeier. Disse evnukkene kom til å
spille en spesiell rolle i kretsen rundt keiseren og i det politiske
maktapparatet. Selv om de ble foraktet for sin tapte manndom,
gav deres nære omgang med keiseren dem både privilegier og
politisk-administrativ makt. Keiserens gunst var nøkkelen til en
innflytelsesrik stilling i byråkratiet og embetsmannshierarkiet,
noe som innebar statlig autoritet og store inntekter. Derfor
kjempet man om keiserens velvilje, og det gjaldt for all del ikke
bare evnukker. Sentralt i denne kampen om gunst var motsetningen og rivaliseringen mellom embetsmennene og evnukkene, som opprinnelig var utpekt til å vokte og administrere
keiserens harem. Men utover dette benyttet keiseren evnukkene
aktivt til å holde et godt og våkent øye med embetsmennene og
rapportere uregelmessigheter. Derfor fikk de med tiden under
Han til dels høye, administrative stillinger.
I dynastiets første år var det bare noen dusin evnukker, men
denne gruppen svellet i senere Han opp til å bli over 2000. De
vant sin høyeste makt etter en konfrontasjon i år 168 e.Kr. Da
fikk de myndighet til å ta livet av både lærde og embetsmenn
som hadde fornærmet dem. Ettersom de med tiden hadde fjernet seg så langt fra Hsi Hans konfucianske idealer, begynte de
skamløst å utby til salgs rikets fremste embetsstillinger. Dette
var høyst uhørt, og til slutt gikk de for langt i sin grådighet og
sitt intrigemakeri. I året 189 e.Kr. ble det brått slutt på deres
velmaktsdager. En offiser fikk keiserlig tillatelse til å henrette
alle hoffevnukkene. Tropper angrep palasset, og mer enn 2000
evnukker ble slaktet og palasset fløt av blod.
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Han-keiserne brøt fundamentalt med Qin-dynastiets
nepotistiske praksis ved utvelgelse til embetsmannsstillinger
ved aktivt å gå inn for å rekruttere bare de mest egnede og
best skikkede til embetsverket. Tidligere hadde slike utnevnelser vært basert på riktige familierelasjoner og byrd, riktig
bekjentskapskrets, rikdom eller sverdet. Dette var et av de mest
grunnleggende bruddene Han-dynastiet stod for i forhold til
det foregående regimet.
Under den store keiser Wu Di (141–87 f.Kr.) ble høyere
embetsmenn oppfordret til å finne frem til unge, intelligente
og moralsk høyverdige menn som kandidater til stillinger i
forvaltningen. Men hvis en kandidat viste seg ikke å være kvalifisert, ikke holde mål, kunne forslagsstilleren straffes. Fra år 102
f.Kr. ble det innført et kvotesystem for å sikre rekruttering fra
alle hjørner i riket og da i forhold til regionens folkemengde.
Undervisningssystemet i senere Han-Kina var trolig verdens
mest avanserte i sin tid. Selv om Han-dynastiets grunnlegger,
Gao Zu, ikke var skolert og hadde utdannelse, innså han, da
han kom til makten, at imperiet trengte utdannede administratorer. Derfor samlet han lærde for å opprette et embetsverk for
imperiet. Dette skulle styre Kina i 2000 år. Ikke minst ble undervisningsordningen satt skikkelig i system under Wu Di, da
det i år 124 f.Kr. ble opprettet et keiserlig akademi, T’ai-shüeh.
Der ble studentene, meng-sheng, undervist av lærde menn med
innsikt i filosofi og statsmannskunst. Til å begynne med var
det bare noen titalls studenter, men antallet vokste fort til det
under keiser Ch’eng Di (33–7 f.Kr.) var hele 3000. De lærte å
lese og skrive og fundere over matematiske problemer. Lese- og
skrivekunsten var et privilegium for en utdannet elite.
Det kanskje aller viktigste studiet var granskingen av de
gamle, konfucianske klassikerne. Disse bestod av fem bøker
skrevet på tynne bambusremser knyttet sammen til en bunt.
Konfucianismens tanker og ideer fikk mer og mer betydning i
løpet av Hsi Han-tiden. De kom til å dominere keiserens etiske
og filosofiske tenkning, og i forlengelsen av dette, også deres
politikk. Keiser Wu Di la konfucianske forskrifter til grunn da
han innførte et eksaminasjonssystem ved embetsakademiet.
Der måtte kandidatene svare på spørsmål fra konfucianismens

> Kinesisk embetsmann, en
kontrollør, «revisor». Langt
skjegg var tegn på alder og
klokskap.

klassikere, som bestod av 431 286 ord og måtte læres utenat.
Reformer i pensum ble møtt med stor motstand, og det endret
seg derfor knapt opp gjennom århundrene. Konfucianismen la
enorm vekt på lærdom. Kunsten å styre et samfunn handlet om
å tilegne seg klassiske kunnskaper. Under akademiets eksamen
ble nettopp kunnskap fremelsket side om side med konfucianske dyder som respekt, toleranse, ydmykhet, lydighet, moderasjon, høflighet, harmoni og respekt for fortiden.
Vel, dette var skoleteorien! I praksis var Han-versjonen av
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Eksamenspapirer for bestått embetseksamen. o-symbolet som går igjen
er ment som kontrolltegn for «riktig bra».

konfucianismen en mer pragmatisk fortolkning, litt mindre
filosofisk livsfjern, som tilpasset seg eller sameksisterte med
andre tankesystemer. Resultatet ble legalismen, som Han-styresmaktene anså velegnet innenfor den konfucianske ramme.
På dette grunnlaget fostret man altså tradisjonsbaserte byråkrater. Deres teoretiske plattform kom til å ligge til grunn for
administrasjonen av Kina gjennom et par årtusen.
Ved avsluttende akademieksamen fikk studentene karakterer eller vitnesbyrd – vel å merke hvis de bestod – av 1., 2.
eller 3. klasse. Konkurransen om å bli tatt opp i embetsverket
ble med tiden så intens at bare én av 3000 klarte eksamen på

aller høyeste nivå. I keiserpalasset fikk de øverste kandidatene
sine vitnemål og bukket for keiseren. Og så bar det i vei til en
stilling i byråkratiet, enten i sentraladministrasjonen eller i provinsene, avhengig av kvalifikasjoner og karakterer. Uansett var
uteksaminerte embetsmenn sikret karriere i de mest ærerike og
best lønnede stillingene i riket. Bestått eksamen på høyeste nivå
ville på sikt føre vedkommende til en ministerpost eller annen
fremskutt maktposisjon ved hoffet.
Det var det Han-opprettede keiserlige akademi og andre
tjenestemannsskoler som la grunnlaget for og skapte en privilegert embetsmannsstand, de velkjente mandarinene, som fikk en
dominerende innflytelse gjennom hele keiserrikets historie. De
keiserlige tjenestemennenes arbeidsområder, samfunnsoppgaver, økonomiske vederlag og anseelse hørte sammen som hånd
i hanske. Politisk innflytelse var alfa og omega for en persons
stilling og status i samfunnet. For en som avanserte i byråkratiet
ventet rikelig belønning: Tjue ganger høyere lønn på toppen av
stigen enn i bunnen, fritagelse fra verneplikt og arbeidstjeneste
en måned hvert år, fri hver femte dag og til og med alderspensjon. For å forebygge korrupsjon, som for øvrig likevel florerte,
fikk ingen embetsmann lov til å fungere i sitt eget hjemdistrikt.
Den overveiende majoriteten av Han-befolkningen levde
i landsbyer på landet og arbeidet på jordene. Det var derfor
tjenestemenn på de laveste administrasjonsnivåene, de i fylkene
og distriktene, som de fleste kinesere kom i befatning med. Embetsmennene ute i provinsene hadde hendene fulle med å kreve
inn skatter, administrere keiserrikets lover, overvåke offentlige
byggeprosjekter, skrive rapporter, føre regnskap og revidere
alt og alle (som vi selvfølgelig kommer tilbake til nedenfor) og
endog forestå folketellinger. Resultatet av et slikt manntall fra
år 2 e.Kr. under keiser P’ing Di, gav som resultat 12 233 000
husstander og 59 594 978 individer. Verdt å merke seg er at
man bare regnet med personer på skattepliktig jord, slik at det
reelle folketallet var langt høyere.
Med tanke på at Han-forvaltningen skulle administrere
slike folkemasser, var det forståelig at det ved hvert provinsialt administrasjonssenter kunne hope seg opp mengder av
arkivmateriale. I det samme året som den nevnte folketellingen
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> Kineserne skrev og førte
regnskap blant annet på bambusremser, som ble knyttet
sammen i bunter.

ble gjennomført, var det over 20 kongedømmer, 83 stattholderskap, 241 markidømmer og 1 587 prefekturer i Kina. Med
såpass mange administrative enheter, med drøye 130 000
ansatte tjenestemenn som skulle ivareta alle offentlige forvaltningsoppgaver, var det med andre ord ikke noe merkelig at det
til tider samlet seg et enormt skriftlig materiale på de keiserlige
kontorer. Datidens protokoller var plasskrevende i og med at
man skrev på tre- eller bambusremser knyttet sammen til bunter. Det sier seg selv at slike bøker og protokoller var vanskelig
å håndtere, og de tok altså ikke minst stor plass. Silke, som var
langt mindre plasskrevende, ble brukt til kart, diagrammer og
dokumenter som krevde en viss eleganse.
REVISJONEN
Ved en skjebnens ironi er jeg i Beijing i forbindelse med studier
for denne boken da South China Morning Post har et stort
oppslag, både på forsiden og brettet ut over en hel side inne i
avisen, om en gedigen revisjonsskandale. I løpet av en syv-års
revisjonsperiode ved Palassmuseet ble det avdekket unnaluring
på skatten av billettinntektene, foruten at revisjonen kunne
fastslå at hundrevis av antikvariske skatter var forsvunnet og
ikke kunne gjøres rede for.
Skandalen er fullkommen – og det svir ekstra med salt i
revisjonssårene konfrontert med vissheten om og erkjennelsen
av at Kina har verdens eldste kontinuerlige og godt utbygde
revisjonssystem.
Revisjonsvesenets historie i Kina har nemlig minst en 3000årig, endog muligens 4000-årig, kontinuerlig utviklingshistorie. Riktignok med fluktuerende betydning, men ikke desto
mindre en formidabel og unik progresjonslinje intet annet land
kan vise maken til.
Det kinesiske revisjonssystemet kan deles inn i fem distinkte
stadier. Disse er basert på forskjellige revisjonsprinsipper relatert til og avhengig av de samfunnsnormer og styringsmekanismer som rådet i de forskjellige faser av historien. Vi skal i dette
og følgende kapitler se nærmere på de fire viktigste av dem. Det
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vil si Guanji, Shangji, Bibu og Shenji.
Når det er snakk om revisjon i det dynastiske Kina var
det alltid knyttet til følgende funksjoner: Statens inntekter
og utgifter, de offentlige finansene, var alltid gjenstand for
revisjon. Regnskapene ble alltid nøye gjennomgått i forskjellige
revisjonsprosedyrer. Foruten en rendyrket finansiell revisjon
hadde man også en like rendyrket forvaltningsrevisjon. Slike
revisjoner ble foretatt både muntlig og skriftlig.
Det er ingen tvil om at revisjon i oldtidens og middelalderens Kina spilte en viktig rolle i å sikre stabilitet og økonomisk
og finansiell utvikling, og bidro til å opprettholde sentralisert,
keiserlig makt, samtidig som man utviklet et etisk rent og ærlig
byråkratisk etos i alle de historiske dynastiene. Selv om som
nevnt altså en revisjonsordning har mange tusenårige aner i
dette landet, er det først på 1100-tallet e.Kr. at en offentlig
virksomhet, en departemental avdeling som bærer den genuine betegnelsen «revisjon» som sådan, dukker opp – og da
med et utøvende innhold og en funksjon vi forbinder med
ordet. Dette skjedde under det såkalt Sydlige Song-dynastiet
(1127–1279), noe som innebar at man i løpet av Song trengte
dypere inn i revisjonens vesen. Selv om vi kan slå fast at termen
«revisjon» først tas i bruk så sent som under Song, så har altså
ikke desto mindre kontroll og revisjon som sådan langt eldre
røtter i Kina.
Man kan i hovedsak skille ut to gjennomgående linjer opp
gjennom Kinas revisjonshistorie. Den ene var gjennomgående fokusert på revisjon av konkrete regnskaper, nærmest å
sammenligne med vår tids finansielle revisjon, en kontroll av
statsinntektene og -utgiftene. Den andre var eksaminering,
og kontroll av offentlig ansatte, embetsmenn, forvaltere, ja
byråkrater generelt, av deres finansielle og økonomiske utøvelse, prestasjoner og ytelse. Kort sagt hvordan de hadde utført
jobben sin, om den stod til tilfredsstillende. Disse to trådene
komplementerte hverandre.
I dette kapitlet skal vi se på revisjonen i Kina før Song-dynastiet (960–1279). Det vil igjen si at vi skal fokusere på de tre
historisk belagte revisjonssystemene som i kronologisk rekkefølge betegnes som Guanji, Sjang ji og Bibu, og som kan knyttes

< Den aller første kinesiske
skriften og tallene ble risset
inn på blant annet skilpaddeskall. Dette skallet stammer
fra Shang-dynastiets tid
(1600–1046 f. Kr.).

til sine respektive dynastier. Perioden som har blir dekket strekker seg fra 1000-tallet f.Kr. til 900-tallet e.Kr. Noe som igjen vil
si at vi skal operere i en tid som i vår del av verden representerer
forhistorisk tid. Vi vil se på hver av de tre revisjonssystemene
hver for seg i kronologisk rekkefølge.
Den systematiske revisjonens historie i Kina begynner
med det såkalte Guanji-konseptet rom rådet grunnen under
Zhou-dynastiet (1027–221 f.Kr.). Imidlertid ligger den kinesiske revisjonens embryo enda lenger tilbake i tid, under det
nærmest mytiske Xia-dynastiet.
Derfra stammer en legende om at Kong Yu, grunnleggeren
av det mytiske Xia-dynastiet, innkalte sine vasaller til et møte i
Kuaiji for å kontrollere deres tributter og vurdere deres skjerv.
Dette skriver hoffarkivaren Shima Qian (145–87 f.Kr.) i sin
Shiji, «Historikerens nedtegnelser». Kinesiske forskere regner
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dette for å være starten på revisjonens opprinnelse i Kina. I så
henseende er vi tilbake på 2000-tallet f.Kr.
GUANJI
Det er først når vi kommer inn i Zhou-dynastiet (delt inn i
Vestre Zhou [1027–771 f.Kr.] og Østre Zhou [770–221 f.Kr.])
at man får revisjon i mer systematiske og ordnede former.
Zhou-epoken faller sammen med Kinas første kulturelle blomstring. Senere generasjoner kom til å se tilbake på Zhou-kongenes tid som en gullalder. Men det var også under Zhou man,
alias keiseren, sentraliserte den politiske makten gjennom
byråkratisk kontroll.
Den genuine opprinnelsen til det kinesiske revisjonsvesenet
finner vi i Guanji-systemet. Tanken bak Guanji knytter seg
trolig til nevnte kong Yus utspørring og sjekk av sine vasaller.
Guanji var nemlig primært et politisk system som var konstruert eller bygget ut for å høre, granske og kontrollere den generelt økonomiske og spesielt finansielle utførelsen av sine øverste
embetsmenn, som igjen hadde kontrollert nedover i
det byråkratiske hierarkiet.
Under Zhou var det et firetrinns rapporteringssystem av
regnskapene i løpet av en budsjettsyklus. Disse ble kalt ReCheng, som var en tidagers regnskapssjekk kalt Xun, dernest
en månedlig regnskapskontroll kalt Yue-Yao, Kua var en årlig
rapport og kontroll og Da-Ji, en treårig kontroll og rapport.
Xun-rapportene var deskriptiv, mens de månedlige og årlige
var i form av sammendrag.
Guanji inkluderte en årlig rutinekontroll og en treårig. I det
store og hele gikk Guanji-systemet ut på å avdekke eventuelle
irregulariteter i keiserdømmet. Implisitt i Guanji-konseptet var
gransking og kontroll av regnskaper, kvitteringer, forbruk, inntekter, i prinsippet alt som økonomisk sett behøvde revideres.
Revisjonsfunksjonen i Guanji-systemet lå i hendene på to
distinkte embeter ved navn Si Kuai og Zai Fu. Si Kuai var det
øverste embetet av disse, og hadde det øverste ansvaret for og
kontroll med finans- og regnskapssystemet for hele riket. Helt

eksplisitt i dette lå regnskapsbasert finansiell revisjon. Eller
som det står skrevet i et skrift fra Tang-dynastiets tid: «Under
Zhou-dynastiet ble de årlige regnskapene revidert av Si Kuai.»
Mer tydelig kan det ikke sies. Og i et enda eldre skrift, «Zhous
ritualbok» fra 200-tallet f.Kr., står det at «Si Kuai var [i Zhou]
øverste myndighet for regnskap og revisjon». Det fremgår at i Si
Kuai var det ansatt ca. 100 byråkrater i det vi ville kalt revisjonsavdelingen.
Si Kuai-stabens utøvende kontroll- og revisjonsfunksjon
foregikk gjennom Yao Hui. Ifølge Zhous ritualbok henviste
denne betegnelsen seg til følgende: «Yao Hui refererer seg til
revisjon av avregninger og kontoutdrag, der ’Yao’ er månedlig
sjekk og ’Hui’ sjekk av årsregnskapene.» Hvert eneste regjeringsdepartement var pålagt å fremlegge sine månedsregnskaper ved slutten av hver måned.
Zai Fu var altså under Si Kuai i byråkratihierarkiet. Mens
Si Kuai hadde hovedansvaret for økonomi, finans og regnskap
for hele keiserimperiet, var Zai Fu hovedsakelig ansvarlig for
å inspisere, ha tilsyn med og kontrollere inntekter og utgifter
som var administrert av forskjellige offentlige ansatte. Det vil
si at de reviderte konkrete byråkraters pekuniære anliggender,
hvordan de hadde forvaltet sine økonomiske oppgaver. Dette
gjaldt både byråkrater i sentraladministrasjonen og i de forskjellige provinsadministrasjonene. Zai Fu sjekket om kongelige økonomiforskrifter ble fulgt. Zai Fus revisjonsoppgaver ble
sett på som viktige, noe vi kan lese av at revisorene i institusjonen kunne, hvis de fant irregulariteter, rapportere direkte til
statsministeren eller selveste kongen uten å måtte gå tjenestevei
via blant annet Si Kuai. Zai Fus rendyrkede revisjonsoppgaver
fungerte helt uavhengig av statens finansfunksjon som sådan,
nærmest i funksjon av en slags eksternrevisjon.
Vi har ikke overlevert noen konkrete revideringer fra Zhou
– ei heller fra andre og senere dynastier som hører inn under
dette kapitlet; vi kjenner kun til revisjonssystemet gjennom
tekster i «Zhous ritualbok» og fra inskripsjoner på bronsekar
eller -beholdere. En slik inskripsjon på et bronsekar fra Vestre
Zhou beretter at en viss adelsmann, jarl Hu, måtte innfinne
seg i hovedstaden for en nærmere «[kontroll] revisjon av hans
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bidrag [betaling av skatt]». Hu hadde åpenbart vært gjennom
en første kontroll, men var altså bedt om å komme for en ny
revisjon av hans regnskaper. Revisorene øynet tydeligvis en
diskrepans et eller annet sted. Hvilket ikke fremgår av inskripsjonen, kun at her var ugler i mosen et eller annet sted i
regnskapene.
Under Zhou-dynastiet, og da først og fremst i Vestre Zhou,
hadde altså revisjonsvesenet i Kina kommet inn i ordnede
former for første gang som en del av Guanji-ordningen. Ikke
uten grunn kunne den fremtredende sinologen Herrlee Glessner Creel fremholde følgende: «In Western Zhou times there
can be no doubt that the Chinese did develop techniques for
financial administration and even for the auditing of accounts
at a remarkably early time.»
Både Si Kuai- og Zai Fu-funksjonen representerte på hver
sin måte klare revisjonsoppgaver. Mens Si Kuai var en slags
type «finansdepartement» med ansvar for statsfinansene med
medfølgende revisjonsoppgaver, var Zai Fu nærmest et slags
revisjonsdepartement uavhengig av statsfinansanliggender.
Denne siste revisjonsrollen med å overvåke, sjekke, kontrollere
og revidere de offentlige inntektene og utgiftene under beslektede byråkraters myndighetsområde, ble foretatt i sammenheng
med evalueringen av embetsmennenes avdrått, prestasjoner og
ytelser. Revisjon under Zhou – primært Vestre Zhou – representerer altså den første siden, så å si, i Kinas revisjonshistorie.
Den, og da ikke minst den parallellbaserte revisjonsmetoden
med Si Kuai og Zai Fu, kom på sikt til å genere betydelig påvirkning på revisjonen i Kina i de kommende dynastier.
SHANGJI
I løpet av Østre Zhou utvikler det gamle Guanji-systemet seg
til et nytt system som på kinesisk omfattes av begrepet Shangji.
Dette nye arrangementet var mer standardisert enn Guanji,
og kom til sin fulle rett og utfoldelse under Qin-dynastiet
(221–206 f.Kr.) og, i særlig grad, under Han-dynastiet (206
f.Kr.–220 e.Kr.) som var delt opp i Vestre Han (206f.Kr–24

Bronsekar fra Vestre Zhou-dynastiet (1100–771 f.Kr.). Inskripsjonen forteller at
en viss adelsmann, jarl Hu, kreves for nærmere «revisjon av hans skattebidrag.»

e.Kr.) og Østre Han (25–220 e.Kr.). Shangji-systemet utviklet
seg gradvis på en felles klangbunn med politiske endringer
tuftet på et føydalbasert sosialt og økonomisk system.
Shangji ble primært utviklet for en prestasjonsvurdering
av embetsmenn og byråkrater i statsforvaltningen. Systemet
hadde som siktemål å styrke sentralmakten, altså keiserlig makt,
og for å ha full kontroll med og over de mange provinsadministrasjonene gjennom altomfattende gransking, undersøkelse og
nøye ettersyn og kontroll av embetsmenn og tjenestemenn på
alle nivåer i byråkratiet og statsapparatet. Shangji, som vokste
frem under Østre Zhou, var altså fullt utviklet og ble sementert
i så henseende under Qin- og Han-dynastiet. Samtidig med at
Shangji fant sin form, ble også jurisprudenssystemet gradvis
forbedret, slik at disse to konfigurasjonene fungerte hånd i
hånd.
Det abstrakte Shangji-begrepet var, ifølge de gamle kinesiske
annalene, konstituert av ji som betydde å kalkulere. Ettersom
kalkulere innebar å bokføre hadde ji også denne betydningen.
Med dette forstår man at bokføring og regnskap lå innbakt i
begrepsbetydningen.
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< Verdens eldste papir ble
oppfunnet under Han-dynastiets tid. Fra da av ble regnskaper ført på papir. Dette
papirstykket stammer fra det
2. århundre f.Kr.

> Regnskap under
Han-dynastiet (206
f.Kr.–220 e.Kr.) ble
opprinnelig ført på
bambusstaver som
ble bundet sammen.

Shangji-systemet hadde altså et primærfokus på gransking,
undersøkelse og kontroll av embetsmenns innsats, prestasjoner
og avdrått. Finansiell og økonomisk innsats og ytelser så vel
som embetsmennenes regnskapsansvar og økonomistyring var
et av hovedpunktene under Shangji-utøvelsen. Shangji ble utført ikke bare sentralt, i hovedstaden, men også i alle provinser
og over hele riket. Under Han var Shangji konstituert av to
sjikt: En Shangji-prosess fra grevskap til provins- eller stats-

guvernør, og en Shangji-prosess fra provins-/statsguvernør til
sentraladministrasjonen ved hoffet i hovedstaden. Sistnevnte
prosess var basert på den første, slik at de fant sted til forskjellige tider. Grevskap og regioner måtte avgi eller fremlegge sin
Shangji-rapport, inkludert regnskap, til prefekturer og statsadministrasjonen høst og vinter, mens ledelsen i prefekturene og
staten måtte legge frem sin rapport med regnskaper til det kongelige hoffet, underforstått keiseren, ved utgangen av hvert år.
Under Han skjedde to viktige innovasjoner. Regnskap
ble opprinnelig ført på bambusremser, men i løpet av Østre Han-dynastiet oppfant kineserne papiret. Fra da av ble
regnskapene ført på papir. På denne tiden av Kinas historie ble
regnskapsbøkene kalt Bushu, en betegnelse som gjaldt både for
regnskap på bambusstrimler og papir.
Utviklingen fra bambus til papir innebar et stort fremskritt
med henblikk på bokføring, regnskap og revisjon. Man kan
nærmest si at det førte til et gjennombrudd for «seriøsiteten»
i utøvelsen av disse virksomhetene. Til samme tid ble også
abakusen, kulerammen, oppfunnet i Kina, noe som bidro til
å lette regneoperasjoner. De nevnte faktorene innebar at revisjonsdelen av Shangji-systemet under Han-dynastiet fikk enda
større vekt og betydning enn tidligere.
I løpet av Han-tiden var Shangji flittig i bruk. På det øverste
sjiktet i systemet, på det øverste statsplan, bestod det av en slags
konferanse som ble ledet av Yu-Shi-Da-Fu, en slags visestatsminister og kontrollør i ett, og hvor keiseren i egen person til
tider æret forestillingen ved å være til stede. Keiserens nærvær
understreket betydningen av Sjangji.
Under konferansen, som altså ble avholdt på slutten av året,
ble så de aller øverste embetsmennene i riket gått nøye etter i
sømmene. Foruten blant annet å fremlegge årsregnskap, måtte
de også avlegge muntlig rapport og svare på kritiske og inkvisitoriske spørsmål av sjefsrevisoren.
Shangji-eksaminasjonen var nært forbundet med belønning
eller straff. Embetsmenn som passerte nåløyet fikk karakteren
«eksellent», og ble rikelig belønnet med for eksempel stillingsopprykk, mens de revisjonen var mindre fornøyde med fikk karakteren «dårlig», og ble anmodet om å forbedre seg. De som
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Kontroll av regnskaper ført på papir.

kunne knyttes til eller ble knepet i irregulariteter, ble straffet.
Og det var faktisk en del uhederligheter i systemet som
revisjonen avdekket. Ettersom mye av materialet som ble
revidert var basert på skriftlig dokumentasjon, så som regnskaper, var det ofte mulig å jukse og forfalske hele eller deler av et
regnskap. Vi kjenner til at prefekturembetsmenn knyttet til seg
smarte og drevne regnskapsførere for å utarbeide falske regnskaper. For eksempel vet vi om en høyt verdsatt embetsmann,
Wang Cheng, som en Han-keiser hadde utnevnt personlig,
og som viste seg å ha operert med falske regnskaper. Dette ble
først oppdaget etter hans død. Andre provinsembetsmenn
bestakk byråkrater i hovedstaden for å hjelpe dem til å komme
seg gjennom revisjonsdelen i Shangji-systemet.
Hva angikk nettopp revisjonsfunksjonen i Shangji, kan man
lese i et av mange av Han-tidens annaler: «Hvert grevskap g jør

regnskap for sin befolkning, størrelsen på dyrket mark, utgifter og
inntekter knyttet til kornproduksjon, den økonomiske situasjonen,
finansielle kilder, antall tyverier […] foruten å ha regnskapsbøkene klare for revisjon.»
Et lykkelig arkeologisk funn i en Han-grav inneholdt 24
tretavler og 133 bambusremser. Én av tretavlene bærer headingen «Hovedregisteret». Dette sentralregisteret bestod av
fire deler. Første del handlet om grevskapets administrative
institusjoner, den andre omhandlet landbruksøkonomien,
tredje del tok for seg finansene, mens fjerde delen dreide seg
om siviladministrasjonen. Alt innholdet er direkte knyttet opp
mot revisjonskontroll, men det fremgår med all tydelighet at
dette i særlig grad gjaldt inntekts- og utgiftsposter knyttet til
finans- og landbrukssektoren.
Man kan se at regnskapene tilknyttet disse to sektorene har
vært gjenstand for kontroll, for på tretavler og bambusremser
kan man lese formuleringer som «mer enn tidligere», «som
tidligere» og «mindre enn tidligere». Disse formuleringene
viser åpenbart til revisjonsresultatet/-rapporten fra året før. Vi
vet at revisorene under Han særlig skulle være på utkikk etter
og slå ned på ekstravaganse og sløseri med offentlige midler.
Det å sjekke bokholderi og regnskaper var den vanligste
revisjonsoppgaven i Shangji-systemet. Regnskapene ble normalt fremlagt eller levert inn for revisjon månedlig, men ble
konsolidert årlig for den viktige og helt sentrale Shangji-seansen. Regnskapsåret var fra den tiende måneden i det kinesiske
måneåret (den lunisolare kalenderen) til den niende måneden i
det inneværende året.
Under Han-dynastiet var Shangji-seansen en imposant
forestilling, særlig, selvfølgelig, den som ble avholdt hvert
tredje år ved det keiserlige hoffet. Store og innfløkte seremonier
var involvert, ikke minst når keiseren i egen person æret det
hele med sin tilstedeværelse. Og som det står i et Han-skrift:
«Mange hundre Shangji-deltagere lå nesegrus på slottsplassen og
ingen våget å se opp.»
Det å revidere regnskapene het Jujiao. Eller som vi leser i en
av de mange Han-annalene: «Jujiao går ut på å kontrollere om
regnskapene stemmer […] Hensikten med Jujiao er å forsikre seg
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Høytstående reisende embetsmann, revisor/kontrollør, som blir kjørt rundt under parasoll på en tohjulet vogn.

om regnskapsføringen var grundig og medførte riktighet.» Resultatet av revisjonen, Jujiao, ble notert eller skrevet ned og lagret i
et arkiv: «Hong, revisoren, sjekket regnskapet for overskuddet på
korn i ti måneder i lagerhus nr. 23: 61 dan, 8 dou og 3 sheng.»
Hvis en Jijiao avdekket mangler, ble ansvarlig embetsmann
holdt ansvarlig og straffet. Et sted leser vi at revisjonen avdekket at en post som skulle vært ført med symbolet for tallet 100
isteden var ført med tallet 10. Den angjeldende rapporten slår
fast følgende: «Keiseren ble rasende over det revisjonen avdekket, og tilkalte hoffvaktene for å hudflette den skyldige.»
I løpet av Han-dynastiets 426-årige eksistens hadde de forskjellige revisjonsfunksjonene i Shangji-systemet en rekke ulike
betegnelser. Shangji-prosedyrene ble som nevnt administrert av
statsministeren, Zha-Xiang, mens seremonien de facto ble ledet
av vise-statsministeren og kontrolløren, Yu-Shi-Da-Fu. Under
sistnevnte hørte en finansminister, Zhi-Su-Nei-Shi, og under
denne igjen sjefen for regnskap og revisjon, Ji. Under keiser
Gao, i året 201 f.Kr., ble det opprettet en såkalt «revisjonsminister». Han ble ansvarlig for å ta seg av Shangji-systemets
revisjonsoppgaver. Et embete ved navn Yushi Dafu hadde som
oppgave å dobbeltsjekke Shangji-regnskapene. Yushi Dafu var

keiserens blodhund i Shangji-systemet, og hadde rett til å gå
nærmere inn i Shangji-regnskapene på egen mistanke og gå
dem grundigere etter i sømmene.
Et annet keiserlig revisjonsembete var Cishi. De som besatt
denne stillingen ble personlig utnevnt av keiseren. To andre
stillinger, Si Zhi og Sili Xiaowei, hadde også revisjonsfunksjoner. Under sistnevnte var 12 byråkrater kalt Cangshi Shi som
alle hadde revisjon som sitt ansvarsområde. I det store og hele
var altså revisjon en viktig del av Shangji-systemet, noe som
med all tydelighet viste at keiseren ved sentraladministrasjonen
la stor vekt på denne delen av Shangji – uten at vi konkret vet
fullt ut hvordan revisjonen foregikk.
Mot slutten av Østre Han-dynastiets tid ble hele Shangjisystemet gradvis svekket. Det endte med, i løpet av de følgende dynastier i perioden 220–580 e.Kr., at Shangji under
Sui-dynastiet (580–618) og Tang-dynastiet (618–907) ble
byttet ut med et annet kontroll- og eksaminasjonskonsept,
Bibu-systemet.
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< Veiing av perler under
overoppsyn av nitid kontroll i
storbyen Harappa ved Induselven på 2000-tallet f.Kr.
v Revisoren er, eller skal presumptivt være, uansett hvor
vi finner ham eller henne, en
person som skal sikre tilliten
til en virksomhets økonomiske

INDIA
Rundt år 3000 f. Kr. vokste det frem en stor sivilisasjon langs
breddene av elven Indus i det gamle India (våre dagers Pakistan). Den har av forskerne fått navnet Indussivilisasjonen. Denne kulturen nådde sitt høydepunkt i årene 2600–1900 f.Kr.
Indus-sivilisasjonen var større enn både Sumer og Egypt på
samme tid. Den hadde to store sentra i byene Harappa og Mohenjo Daro, begge med en befolkning på ca. 40 000 mennesker.
Begge byene var uhyre velorganisert med rettvinklede gatenett,
store havneanlegg og kornmagasiner. Særlig vannforsyning og
spillvannsavledning var på et svært høyt nivå. De fleste hus
hadde latriner og bad. Avanserte kloakkanlegg sørget for å lede
spillvann vekk fra boligområder og videre ut på åkrene, som
dermed fikk verdifull gjødning og vann.
Induskulturen hadde også et høyt organisert handelssystem.
Kjøpmenn handlet med korn og andre jordbruksprodukter
som ble dyrket på de nevnte åkrene, foruten bearbeidete gjenstander som ble produsert av håndverkere i byene. I bytte fikk
de edle metaller og tekstiler. Indus-sivilisasjonens handelsmenn
drev eksport og import av varer over langtrekkende avstander,
blant annet til Sentral-Asia og Mesopotamia (dagens Irak).
Forskerne har imidlertid ingen anelse om hvem denne sivilisasjonens mennesker var. Indusfolket avbildet hverken store
slag eller beseirede fiender. Man mener derfor at Induskulturens herskere kan ha vært enten rike kjøpmenn, godseiere
eller prester som ikke brukte en hær som maktmiddel. Uansett
skapte disse menneskene en av oldtidens største og høyest
utviklete sivilisasjoner. Induskulturen hadde sannsynligvis stor
sosial likhet; både rike og fattige hadde tilgang til rent vann og,
det nevnte, fungerende kloakksystemet. De var også etter alt å
dømme svært lite krigerske, og førte ikke store erobringskriger
mot andre kulturer og naboer.
Fra rundt år 2000 f. Kr. begynte det å gå tilbake med den
store sivilisasjonen, og fra ca. år 1800 f.Kr. begynte byenes

situasjon.

innbyggere å forlate området. Bare 100 år senere lå de før så
mektige byene øde. Hvorfor denne høyt oppdrevne sivilisasjonen brøt sammen, hvorfor innbyggerne flyttet og dro, og
hvor de dro hen, er fortsatt en gåte. Rundt år 1500 f.Kr. ble
området inntatt av arierne, en gruppe indoeuropeere fra dagens
Iran. Disse menneskenes religiøse tro ble blandet med troen til
Indusfolket, og kom til å danne grunnlaget for hinduismen.
Indoeuropeerne rådet så grunnen på det sub-indiske kontinent videre etter Induskulturens mysteriøse fall. I året 321 f.Kr.
grunnla en ung prins, Chandragupta Maurya, et imperium som
strakte seg tvers over det nordlige India, fra Hindu Kush i vest
til Bengal i øst. Dette, det såkalte Maurya-riket, var det første
indiske imperium. Mauryas sønnesønn, Ashoka, som kom på
tronen i 269 f.Kr., utvidet imperiet enda mer, inntil mesteparten av India var kommet under mauryaenes styre.
I år 260 f.Kr. utkjempet Ashokas hær et svært blodig slag i
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< Ashoka den store, keiseren
av Mauryariket (312–185 f.Kr.).
Det var under mauryaene man
kunne spore at regnskapsførsel og finansiell revisjon
var en del av den offentlige
forvaltningens oppgaver.

det østlige India. Drapene og blodsutgytelsene som Ashoka ble
vitne til, fylte ham med sorg og anger, med det resultat at han
konverterte til buddhismen og sverget at han fra nå av skulle
følge deres lære om fred og ikke-vold. Ashoka reiste vidt og
bredt rundt om i riket, lyttet til menneskers synspunkter og
klager, og forsøkte å forbedre deres kår – et svært uvanlig skritt
for en hersker på denne tiden. Han fikk også skåret ut forordninger i søyler slik at alle kunne lese dem, og sendte ut spesielle
embetsmenn for å forklare hans egen politikk med religiøs
toleranse, respekt for andre mennesker og fred.
Maurya-imperiet var delt inn i fire provinser med den
keiserlige hovedstaden Pataliputra som midtpunkt. Hver
provins var ledet av en Kumara, kongelig prins, som styrte
provinsen på keiserens vegne. Hver Kumara hadde ved sin side
et ministerråd. Denne organisasjonsstrukturen var et speilbilde
av sentralorganisasjonen i hovedstaden med keiseren og hans
ministerråd, Mantriparishad.
Riket ble styrt gjennom et ekstensivt byråkrati og velsmurt
embetsverk, et byråkrati og embetsverk som organiserte alt fra
hygiene i byene til internasjonal handel. Et utbygget hemmelig
politi og spionasjesystem sørget for full oversikt og kontroll av
rikets mange virksomheter. Ekspansjonen og forsvaret av riket
var mulig ved det som trolig var verdens største stående hær
på den tiden med 600 000 infanterister, 30 000 kavalerister og
9000 krigselefanter.
For første gang i Syd-Asias historie sørget politisk enhet og
militær sikkerhet for et godt fundert økonomisk system som
forbedret handel, forretningsvirksomhet og økte landbruksdriften. Alt takket være en disiplinert sentralmakt med full
kontroll over provinsene. Bønder var fritatt for byrden med
skatt og konfiskasjon av avlinger fra lokale småkonger som
tidligere. Bøndene betalte nå en rettferdig skatt til en nasjonaladministrert kasse. Maurya sørget for å etablere en felles
valuta for hele India, og et nettverk av regionale guvernører,
embetsmenn og en sivilorganisasjon sørget for rettferdighet
og sikkerhet for handelsmenn, forretningsfolk og bønder ut
gjennom hele riket.
På mange måter var den økonomiske situasjonen i Mau-

rya-imperiet nærmest analog med det noe senere Romerriket.
Begge rikene hadde en ekstensiv handelsvirksomhet og i begge
imperiene vokste det frem organisasjoner som nærmest kan
kalles korporasjoner og selskaper. Maurya-India hadde en
vidtrekkende privat forretningsdrift, som også keisermakten var
involvert i. En slik økonomi som her er kort beskrevet nærmest
innbød til regnskap og revisjon.
Maurya-imperiet brøt sammen rundt 185 f.Kr., og India ble
delt i en rekke mindre, selvstendige stater og kongeriker. Så, i
året 320 e.Kr., utvidet Chandra Gupta 1., herskeren i kongeriket Magadha i Gangesdalen, sitt kongerike. For å øke sin status,
giftet han seg med en prinsesse i en respektert kongefamilie.
Gupta-imperiet (320–550 e.Kr.) dekket, da det var på sitt
mektigste, mesteparten av det indiske sub-kontinentet. Under
Gupta-tiden opplevde India en gullalder.
Under beskyttelse av guptaene blomstret kunst og kultur,
litteratur og vitenskap, medisin og matematikk, astronomi og
religion, handel og forretningsdrift, for å nevne noe. Under
guptaene var India nærmest en modell på en klassisk sivilisasjon. Det er hinduismen som råder under guptaene, den erstattet buddhismen som den største og viktigste religionen i riket.
De største poeter og kunstnere i tiden ble invitert til å besøke
det praktfulle hoffet i hovedstaden Pataliputra. Høydepunktet
på den kunstneriske kreativiteten under guptaene var fremragende arkitektur, skulptur og maleririkdom. Og de første
indiske epos og episke dikt stammer fra denne tiden. Sanskrit,
det hellige, klassiske språket i India, ble hoffets språk.
Den politiske administrasjonen nådde nye høyder under
guptatiden. Ekstensiv handelsvirksomhet førte til at regionen
ble et handelssenter med kontakter og innflytelse til nærliggende kongedømmer i Burma, Sri Lanka og Sydøst-Asia. Guptaene
hadde endog handelsforbindelser med Romerriket. Guptatidens India var definitivt en stormakt i Asia.
Guptaforvaltningen var konstituert av administrative divisjoner fra topp til bunn. Riket var delt inn i hele 26 provinser,
Bhukthi. Hver provins var delt inn i distrikter kalt Vishayas.
Hver provins hadde en provinsguvernør, Uparika-Māhāraja,
mens distriktene ble ledet av en distriktsmagistrat, en Vis-
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hayapati. Sistnevnte administrerte sitt distrikt ved hjelp av et
såkalt representantråd konstituert av fire representanter. I sitt
ekstensive byråkrati utviklet guptaene et velorganisert regnskaps- og revisjonssystem.
I løpet av første halvdel av 500-tallet svekkes riket.. Den endelige kollapsen skjedde med en hunerinvasjon rundt år 550. Riket
ble splittet opp i en rekke mindre, regionale kongedømmer.
REVISJONEN
Indias revisjonshistorie har sin opprinnelse i Maurya-perioden. Allerede i det 4. århundre f.Kr. var både regnskapsførsel
og finansiell revisjon en del av den offentlige forvaltningens
oppgaver. Vi får dette demonstrert til fulle i det i Vesten både
glemte og oversette storverket Arthaśāstra som ble forfattet av
Kautilya på 300-tallet f.Kr. Dette viktige skriftet fører oss rett
inn i kjernen av regnskaps- og revisjonsfunksjonene i denne
perioden under de mektige Maurya-herskerne.
Kautilya, også kalt eller kjent som Chanaka og Vishnugupta,
var sjefsminister og rådgiver for grunnleggeren av Maurya-riket, Chandragupta Maurya. Han var faktisk medvirkende til,
gjennom sine kloke råd, at Chandragupta klarte å etablere
og opprettholde det store riket. Kautilya ble født inn i en
brahminkaste (den høyeste i kastesystemet) og tilegnet seg
kunnskaper både innen medisin, astrologi og gresk filosofi.
Han utviklet seg til å bli en mesterstrateg og hadde dyp innsikt
i vedaene.
Mange har sammenlignet Kautilya med både Platon, Aristoteles og Machiavelli, sistnevnte ikke minst på grunn av hans
«målet helliger middelet»-holdning til herskerens utøvende
politikk. Det var utvilsomt takket være Kautilya at Maurya-imperiet i dag fremstår som en klassisk modell på et effektivt
byråkrati. Kautilyas tanker og ideologi i så henseende er det
altså som er nedfelt i Arthaśāstra, en bok som Maurya-herskerne kom til å bruke som en guide for effektivt styresett.
Arthaśāstra, som er sanskrit for «Profitthåndbok [for kongen]», ble altså skrevet på 300-tallet f.Kr.. Verket består av 15

«bøker» som er inndelt i 150 kapitler gruppert etter emner.
Innholdet dekker en rekke temaer som i prinsippet er like
aktuelle i dag som for 2300 år siden: revolter, borgerkrig, statsstrukturer, forbrukerbeskyttelse, offentlig ansattes lønninger,
eiendomslover, arbeidsrett, straffesystemet, forebygging av sammensvergelser og oligarkier, monarkers oppgaver, oppbygging
av en forvaltning – og, ikke minst, med tanke på vårt tema,
organisering av et velfungerende regnskaps- og revisjonssystem.
Verket er samlet sett en omfattende og detaljert beskrivelse av
statsmannskunst.
Hele verket består av tre deler: 1) nasjonale sikkerhetsanliggender og utenrikspolitikk, 2) rettsvesen og jurisprudens og
3) innenrikspolitikk relatert til skatt, arbeidsadministrasjon,
økonomisk utvikling og finansiell styring og forvaltning. Dette
siste inkluderer en vurdering av den kritiske og viktige rollen til
regnskap og revisjon.
Kautilyas bidrag til nettopp regnskap og revisjon kan
klassifiseres under fire headinger: (i) utviklingen av prinsippene i regnskapsføring, (ii) spesifisering av formål og metode
av regnskapsføring, (iii) kodifisering av regler og reguleringer
og etableringen av en organisatorisk struktur for å redusere
potensielle interessekonflikter (som å skille ut kontroll- og
revisjonsdepartementet) og (iv) etikkrollen eller -aspektet for å
hindre bedragersk, svikefull og straffbar regnskapsføring – som
påpekes ofte å yngle der utstrakt grådighet er til stede – for å
opprettholde lov og orden, for en effektiv allokering av ressurser og for å fremme lykke .
Kautilyas beskrivelse av prosedyrer for hvordan regnskapsføring og finansiell revisjon bør foregå, har mye til felles med
moderne metoder i en kapitalistisk økonomi. Han beskrev
en utarbeidet og spesifisert plan for en administrativ struktur
bestående av to separate departementer. For å unngå sammenblanding av roller mente han at to departementer, «kontorer»
eller stillingsstrukturer, skulle ivareta statens økonomiske
«helse». Dette skulle henholdsvis være finansministeren og
sjefsrevisoren. De skulle styre sine to av hverandre uavhengige departementer eller «kontorer». Begge stillingene måtte
være godt betalte, og de som besatte dem måtte være hederli-
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ge, fullstendig ubestikkelige og effektive. Begge skulle kunne
rapportere direkte til kongen uten noe mellomledd. Det viser
betydningen Kautilya og Maurya-forvaltningen la i den offentlige revisjonsrollen. Den var mildt sagt høy.
Dette kommer frem i lønnssystemet.
For første gang i historien kjenner vi til lønnsnivået for
revisorer. Nøkkelstillinger i forvaltningen ble lønnet godt. Armésjefen, for eksempel, hadde en månedslønn på 4000 panas
(sølvvaluta), men finansministeren og den kongelige kammerherren mottok 2000 panas i måneden. Da taler det sitt tydelige
språk hvilken betydning kongen la i stillingen til sjefen for
Regnskaps- og revisjonsdepartementet; han lå nemlig tett opp
til disse høye embetenes lønnsnivå med 1000 panas i måneden.
Revisjonsdepartementets revisorer og kontrollører var også
gjennomgående svært godt lønnet med drøye 600 panas per
måned. Vanlige byråkrater i den offentlige forvaltningen tjente
til sammenligning mellom 83 og 41 panas i måneden. Som vi
ser, var revisorer, og ikke minst Maurya-periodens sjefsrevisor,
meget godt lønnet og med høy status.
Det er ikke uten grunn at Kautilya hever revisjonsrollen opp
til kongelig nivå. Han fremholdt nemlig at det var herskerens
oppgave å forsikre seg om at bokholderi, regnskapsføring, ble
ført ordentlig, pinlig nøyaktig og skikkelig, og at det ble gjennomført regelmessig revisjon av de selvsamme regnskapene.
Det ble eksplisitt påpekt at hvis regulære kontroller og revisjoner ble gjennomført, ville det ikke oppstå økonomiske kriser.
Derav den voldsomme betydningen av revisjonsvesenet.
Regnskaps- og revisjonsdepartementet, Akṣapṭala, var
ledet av en sjefsrevisor, adhyakṣa. Dette departementets
oppgaver var temmelig omfattende ved at det skulle sjekke,
kontrollere og revidere «… alle departementers aktiviteter, inntekter og utgifter, økning eller minsking av forbruk av materialer
[!], lønninger, priser, kvalitet, vekter, mål […] i forbindelse med
juveler, artikler av høy verdi, skogsproduksjon, utbetalinger og
kvitteringer i forbindelse med krig og fred med fiender og allierte
… [osv.].»
Det var strenge tidsskjemaer og regler for når de forskjellige
departementene måtte legge frem sine regnskaper og balanser

for revidering. Akṣapṭala var pålagt å sjekke alt, for eksempel
hver eneste posterte kvittering for tid, sted, plass, beløp, kilde,
navn, formål, mottager osv.; likeledes måtte utgifter og balanseposteringer sjekkes.
Det heter om Akṣapṭala at «hvis revisjonen avdekker en
diskrepans som har den effekt å påvise en aktuell høyere inntekt
eller en aktuell lavere utgift, så skal den ansvarlige betale en bot
på åtte ganger diskrepansen». Et annet sted leser vi at«de ansvarlige som ikke legger frem regnskapet for revidering til fastsatt tid, eller som ikke har ferdig sine regnskapsbøker sammen
med samlede inntekter skal bøtelegges ti ganger beløpet man
er skyldig». Og «… hvis ikke en revisor umiddelbart går i gang
med å revidere et regnskap når en regnskapsfører, kármika, har
g jort seg ferdig, skal han straffes med en pengebot. I motsatt fall,
hvis regnskapet ikke er klart, skal kármika straffes med en dobbelt
pengebot».
Ifølge Kautilya skal sjefsrevisoren være ansvarlig for kompilasjonen av alle fastsatte regler så vel som for benyttede konvensjoner. Han hadde også som sitt ansvarsfelt å forberede de endelige revisjonsrapportene til kongen personlig. Akṣapṭalas
oppgaver var ikke bare begrenset til både å test- og fastsjekke
alle departementenes regnskaper, men var også pålagt å gå inn i
totaløkonomien som helhet og kontrollere effektiviteten i forvaltningen. I den rollen fungerte Akṣapṭala også som et organ ikke bare for finansiell revisjon, men også for forvaltningsrevisjon. Disse, gjennom kongelige dekret, pålagte oppgavene
gjorde det mulig for Akṣapṭalas revisorer å ha full frihet til
å være både vaktsomme og djerve, og de hadde fullmakt til å
blande seg inn i nær sagt ethvert økonomisk anliggende de anså
verdt å kontrollere.
Kautilya utviklet ikke bare bokføring og regnskapsregler,
men også faste prosedyrer for hvordan man skulle utarbeide
periodiske inntekts- og utgiftsoversikter og budsjetter og
uavhengige revisjoner. Han beskrev opplegg for hvert departement. Og det var altså Akṣapṭala under ledelse av adhyaksa
som var mottager av alt som skulle revideres. Siste dag for
regnskapsåret og innlevering av ferdig årsregnskap, var fullmånedagen i måneden Asādhā, det vil si juni/juli.
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«Alle regnskaper skal være ført korrekt og lett leselig uten noen
form for overstrykninger og korreksjoner. Den som bryter mot
dette vil bli straffet.»
Hva angikk den tidsmessige fremleggelsen av regnskapene
for revisjon foreslår han: «Dag for dag-regnskaper [som skal
fremlegges en gang i måneden] skal presenteres før slutten av følgende måned, og for sent innkommet regnskap medfører straff.»
Kautilya instruerte også regnskapsførerne om «ikke å lyve
[ fuske] med regnskapene, og ei heller forsøke å interpolere en
postering som om den var uteglemt». Og han legger til: «Høyt
rangerte embetsmenn skal være ansvarlige for fremleggelsen av
sine avdelingers regnskaper uten noen form for kontradiksjoner i
dem. De som jukser eller kommer med kontradiksjoner skal være
gjenstand for den høyeste standardstraff.»
I tråd med dette legges det i Akṣapṭala vekt på etikk ved
at revisorene skal være på utkikk etter uregelmessigheter. Dette
er noe Kautilya er svært oppmerksom på. Han lister opp for
Regnskaps- og revisjonsdepartementet hele 40 forskjellige
måter for hvordan en korrupt ansatt kunne bedra uten å bli
oppdaget. Dette formulerer han på en artig måte: «Akkurat
som det er umulig å vite når en fisk som svømmer i vannet drikker
det, like umulig er det å finne ut av for revisorer når en betrodd
tjenestemann med ansvar for foretak underslår og tilraner seg
penger. […] Det er mulig å se fuglenes flukt på himmelen, men
ikke på hvilken måte statsansatte skjuler unna sine uærlig tilkomne penger.» Kautilyas primærmål var, gjennom revisorene i
Akṣapṭala, å minimalisere omfanget og rekkevidden av slike
eventualiteter.
Når regnskapsførerne, kāraṇikas, eller deres ansvarlige
kommer til Revisjonsdepartementet, Akṣapṭala, for å legge
frem regnskapene for revisorene, så skal de, skriver Kautilya,
«presentere seg selv med forseglede bokser [med penger] og forseglede regnskapsbøker. For at de ikke skal kunne samrå og snakke
med hverandre skal de to yrkesgruppene [henholdsvis regnskapsførere og revisorer] holdes adskilt [til revisjonen er unnag jort].» Så
skriver han at revisjonen bør foregå prompte.
Revisjonsprosedyren som blir foreskrevet, er indikativ for
Kautilyas klare tanke og dybdeforståelse av internkontroller og

revisjon. Akṣapṭalas revisorer skal «kontrollere det daglige regnskapet, femdagersregnskapet, for hver fjortende dag, månedlig,
hvert kvartal og årsregnskapet. Han [revisoren] skal kontrollere
inntekt med referanse til periode, sted, tid, ansvarlig sjef, kilde,
overføring, kvantitet, betaler, den som forordner betalingen,
mottager og notar. Han skal kontrollere utgifter med referanse
til periode, sted, tid, ansvarlig for utgiften, vinning, anledning,
tingen som ble gitt ut [!], dens bruk og verdi, beordrende person,
uttagende person, personen som leverer og mottager. Han skal
kontrollere balansen med referanse til periode, sted, tid, sjef,
overføring, g jenstanden, dens karakteristika, beløp, type beholder
den er deponert i og person som vokter den».
Dokumentene som var involvert i disse verifikasjonsprosedyrene er ikke spesifisert – Kautilya kan ha ønsket å tillate
sjefsrevisoren å avgjøre hva som konstituerte behørige bevis for
detaljerte transaksjoner. Kontrollen i Revisjonsdepartementet,
Akṣapṭala, foregikk så definitivt ikke bare ved å revidere de
skriftlige regnskapene. Før man kom så langt ble regnskapsførerne, eller den/de ansvarlige for regnskapene, stilt en rekke
muntlige spørsmål relatert til kvitteringer, utgifter og samlede
inntekter før man gav seg i kast med de skriftlige regnskapene.
Den muntlige versjonen ble så sammenlignet med regnskapsbøkene.
I regnskapsbøkene som revisorene skulle revidere, var det på
inntektssiden åtte hovedposter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Fort – med 21 underposter, så som toll, bøter, vekter etc.
Landeiendom – med 14 underposter, så som kronens
avling, veier, ferger, elveskatt osv.
Gruver – med 11 underposter, så som salg av diamanter,
sølv osv.
Haver – med fem underposter, så som salg av frukt, blomster, grønnsaker osv.
Skoger – med tre underposter: vilt, tømmer og elefanter.
Buskap/storfe – med to underposter: storfe og andre dyr.
Veier og trafikk – med to underposter: land- og vanntransport.
Ekstraordinære inntekter – med varierende underposter,
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så som land det ikke er gjort krav på, bøter, kompensasjoner, hjemfall, gaver osv.
Utgifter ble ført med fire kategorier og ti hovedposter:
1.

Dyrking av guder og forfedre

2.

Kjøkken

3.

Harem

4.

Arsenal

5.

Varehus

6.

Vedlikehold av hær, kavaleri,
vogner, elefanter

7.

Lagerhus

8.

Produksjon

9.

Vedlikehold av buskap

Husholdsutgifter

Varedepartementet

Kommersielle
virksomheter

10. Samling av rovdyr, fugler og slanger Undervisning og
underholdning
Med tanke på at dette er et 2300 år gammelt system, er det
ganske imponerende.
Det langt senere Gupta-riket (320–550 e.Kr.) bygget videre
på regnskaps- og revisjonssystemet som Kautilya hadde sørget
for å innføre i Marya-perioden. Selv om Gupta-administrasjonen i prinsippet og i alle henseende valgte å følge sine
tidligere forgjengeres revisjonspraksis, sørget de samtidig for å
forbedre det i en viss grad. I og med at det i prinsippet var de
samme prosedyrer som ble fulgt, om enn altså i en noe forbedret utgave med enda sterkere kontroll-linjer, så skal vi nøye oss
med kun å nevne en helt ny term eller begrep, nemlig Patyuparika. Dette var Gupta-forvaltningens sjefsrevisor.
Det var denne mektige mannen som ledet Regnskaps- og
revisjonsdepartementet som både statens, provinsenes og
distrikters administrasjoner måtte få sine regnskaper revidert
hos. Godkjente regnskaper og revisjonsrapporter ble sendt fra

Patyuparika til kongens ministerråd, som var sjefsrevisorens
nærmeste foresatte. Han rapporterte altså ikke lenger direkte
til kongen, som under mauryanerne, men via et mellomledd.
Ikke-godkjente regnskaper ble sendt tilbake til sine respektive
departementer, provinser og distrikter, foruten at det ventet
straff og bøter for henholdsvis irregulariteter og dårlig eller
slapt førte regnskaper.
En minister, en provinsguvernør og en distriktsmagistrat
som forholdt seg reservert og tilbakeholdne overfor det å få
ført gjennomarbeidede regnskaper klare for revisjon, og ikke
minst la frem et forvrengt regnskap som gav et misvisende bilde av den økonomiske situasjonen han var ansvarlig for, ble stilt
til ansvar. Man var pålagt daglig regnskapsplikt, og regnskaper
fremlagt for revidering ble kontrollert av Patyuparika med
referanse til følgende:
Religiøse påbud, dharma
Rettsvesenet, vyavahara
Toll, charita
Forrang (!), samsthana
Inntektstotalen av kvitteringer, sankalanam sarvadhanikskara
(vi) Avsluttet arbeid, nirvartana
(vii) Inntektsestimat, anumana
(viii) Redegjørelse av realiserte inntekter, charaprayoga
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

Regnskapsabstraktene var basert på fem dagers sammenfatning, 14 dager, månedlig, kvartal og årlig. Og dette er en praksis som i prinsippet fortsetter i dagens India hos The Account
General.
Som Ramachandra Dikshitar fremholder: «Det er helt
evident at det var et særs gjennomtenkt og detaljert Revisjonsdepartement i Gupta-perioden,» ellers ville selvfølgelig ikke
denne ordningen vært videreført.
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> Keiser Karl den store
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Han innførte i en mørk
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MELLOM OLDTID
OG MIDDELALDER
Oldtiden regnes å være den tidsperioden som strekker seg fra dannelsen av de første sivilisasjoner, så som blant annet Mesopotamia og Egypt, og frem til Romerrikets fall i året 476 e.Kr.
Her skal det bemerkes at begrepet «oldtiden» brukes kun om Europa, Asia og Nord-Afrika, det
vil si områdene som tilhørte eller var i kontakt med de tidlige sivilisasjoner. I Norden regner vi
middelalderen fra vikingtidens slutt, rundt 1050 e.Kr., til reformasjonens begynnelse i 1536–37.

Den mellomliggende perioden, altså den som her konkret i
kapitlets overskrift er kalt «mellom oldtid og middelalder», er
en historisk fase som i Europa tradisjonelt er definert som mørk.
Vest-Romerrikets sammenbrudd innebar en periode i Europa på
mange hundre år med uro, sosial svekkelse, folkeforflytninger,
krig og «barbari». Dette er en periode hvor man for en stor del
lever på ruinene av en forgangen storhet (Romerrikets sivilisasjon) og hvor mer «åndelige» oppgaver, så som for eksempel litteratur, lå for fote. For ikke å snakke om regnskap og revisjon. De
drøyt 600 årene fra Vest-Romerrikets fall til tidlig på 1100-tallet
er det litterære kildematerialet i Europa praktisk talt tomt for
opplysninger og referanser til revisjonsaktiviteter.
Ikke noe sted i Europa er det dessverre noe særlig å hente

vedrørende innsikt i regnskaps- og revisjonsvesenets funksjon
fra denne tiden. Dataene i så henseende er nærmest å regne
som en tabula rasa. I den grad det er mulig å vri et minimum av
informasjon ut av datidens, mildt sagt, svært magre kilder, må
være i forbindelse med/ knyttet til administrasjonen til frankerne under karolingerdynastiet (751–987). Det gjelder primært
for forvaltningsvesenet til keiser Karl den store (742–814).
Men karolingerne til tross, som vi kommer svært kort tilbake
til nedenfor: Det eneste stedet i denne delen av verden hvor det
fantes både en genuin bokføring, regnskap og revisjon var i øst,
i det øst-romerske eller bysantiske riket med base i Konstantinopel. Her førte man i prinsippet det gamle romerske revisjonssystemet videre, selv om innblikk i kildene er magre.
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FRANKRIKE
FRANKRIKE
Frankernes hersker Karl den store, Carolus Magnus, ble født
inn i en tid da det var tre store riker rundt Middelhavet: hans
eget frankerrike i vest, Europas stormakt på denne tiden,
Bysants i øst og det veldige araberriket i syd. År 800 ble han
kronet til keiser av paven i Roma. Karl med tilnavnet «den
store» ble betraktet som arvtager til den romerske keiserverdigheten fra Augustus’ tid. Frankerriket opplevde definitivt en
storhetstid under Karl.
Karl den stores posisjon som Europas sterke leder ble fullt ut
anerkjent da han ble kronet til keiser. Etter hans død i 814, ble

riket svekket av angrep, blant annet fra vikinger, og borgerkriger, og det endte med at det ble delt mellom hans tre sønnesønner i år 843. Berømmelsen gjorde ham til en legende, og det
såkalt «vest-romerske riket» han grunnla, kom til å bestå i en
eller annen form frem til 1806.
Til å styre det store riket krevdes et nytt forvaltningsapparat. Grevene, som tidligere under merovingerne hadde styrt og
stelt etter eget forgodtbefinnende, ble stilt under sentralmakten
og dens fulle kontroll. Karolingerkeiseren utøvet bannum, retten til å herske og kommandere; det gjaldt på alle samfunnets
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< Karl den store var avhengig
av lojaliteten til og støtten fra
sine vasaller og undersåtter.
Her sverger adelsmenn sin
troskap til keiseren.

områder, fra militær kommando og jurisdiksjon til kirkelige og
økonomiske anliggender. I grenseområdene fikk han opprettet
store markgrevskaper for rikets beskyttelse, og det ble nødvendig å ha en rytterhær til disposisjon. For å kunne finansiere
dette, utstyrte Karl sine betrodde menn, vasaller, med len,
feudum. Dette klassiske føydalsamfunnet ble altså skapt for å
styrke sentralmakten.
Karls posisjon var fullt ut avhengig av lojaliteten og støtten
til sine vasaller og undersåtter. For å kunne utøve sentralmakten
i det store vest- europeiske riket, utnevnte han egne menn som
reiste rundt og foretok kontroller for å forsikre seg på kongens
vegne at alt var på stell. Og det var nettopp disse kongens håndgangne utsendinger som, blant mange andre oppgaver, også
fungerte som en slags «revisorer».

< En missus dominicus var
Karl den stores edsvorne kontrollør. En samtidig illustrasjon.

REVISJONEN
Karl den store var fullt innforstått med, eller så i hvert fall faren
for, at det blant hans vasaller lå en konstant potensiell fare for
at de ville opptre egenrådig og sikre seg mest mulig av det som
intensjonelt skulle tilfalle sentralmakten, altså at de ønsket å
opptre mest mulig uavhengig av keiseren. For å sikre seg mot
slike tendenser utnevnte Karl en ny offisiell yrkesgruppe konstituert av kun to personer. De var kalt missus dominicus (pluralis
= missi dominici). Det var disse to som utførte en viss form for
revisjon på vegne av sentralmakten og Karl den store.
En missus dominicus, Karl den stores edsvorne «revisor»,
var en mektig mann beskyttet av wergild (menneskepris, en
pris man måtte betale til en myrdet manns slektninger) på linje
med et medlem av keiserens familie. Missi dominici hadde full
kontrollmakt, og var pålagt å påpeke og korrigere alle feil, men
først og fremst sjekke om det hadde funnet sted underslag.
Enhver væpnet motstand mot disse «reisende internrevisorene» ble straffet med døden. Det var altså dødsstraff å motsette
seg «revisjon».
Det var altså to personer som konstituerte keiserens «internrevisjon». Fra først av ble de valgt blant kongens person-

Fingertelling. For å kunne føre regnskap og revidere måtte man i det minste
kunne telle og beherske tall. En vellumillustrasjon fra De numeris. Codex Alcobacense av Rabanus Maurus (780–856).
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lige og mest pålitelige undersåtter uansett sosial standing. Men
snart ble det sedvane å velge én fra den sekulære og én fra den
ekklesiastiske adelen. Det vi si at en missus dominicus var enten
erkebiskop, biskop eller abbed, mens den andre missus var
hertug eller greve.
Opprettelsen av missi dominici må sees i sammenheng med
opprettelsen av Capitulare de Villis, som var en serie av detaljerte instruksjoner til kongens mangeartede forvaltere som hadde
overoppsyn med kongens land. Capitulare de Villis ble ikke
utferdiget for å styrke de kongelige inntektene, men for å øke
effektiviteten i økonomiorganisasjonen og i samfunnet som
helhet. Implisitt i dette lå det selvfølgelig også en effekt som
tilsa en stimulering av de kongelige inntektene.
Det var strenge premisser som ble lagt til grunn med hensyn
til oppgavene, og forpliktelsene til keiserens fogder eller futer,

iudices, som skulle ha overoppsyn med forvaltningen, og se til
at kongens land ble utnyttet best mulig økonomisk. I Capitulares 55. kapittel pålegges keiserens iudices å føre nøyaktig
bokholderi og holde seg med korrekte regnskaper. De var
pålagt å føre separate bøker for inntekter og utgifter. Iudices
skulle utferdige en balanse og meddele resultatet til keiseren.
Dessverre har ingen av disse regnskapene overlevd til i dag.
Det er altså etter min mening i sammenheng med Capitulares de Villis man må forstå utnevnelsen missi dominici, bokstavelig: envoyés du maître, altså «herrens representant» eller
«sendebud». Disse hadde mye til felles med perserkongens
«øyne og ører», hans omreisende internrevisorer. Missi dominici reiste nemlig rundt i Karl den stores rike og kontrollerte på
keiserens vegne om markgrever og fogder overholdt sine økonomiske forpliktelser overfor sentralmakten. Hvert av keiserens
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Kontroll av regnskaper.
Illustrasjon fra De Universo av
Rabanus Maurus (780–856).
< Karl den store hadde to
missi dominici, to edsvorne,
reisende revisorer, som dro
på kontroll rundt om i frankerriket. Disse to var alltid konstituert av én person fra kirken
og én fra adelen.
> Karl den store får rapport.
Illustrasjon på vellum.

grevskap eller distrikt, pagus, var tiltrodd en comes, greve. Men
tiltroen var altså ikke større enn at Karl ønsket å ha dem under
et visst oppsyn. Dette innebar en kontroll av deres gjøren og
laden, og da ikke minst deres økonomiske disposisjoner.
En viktig del i så henseende var at missi dominici foretok en
«revisjon» av deres regnskaper. Som det står å lese ble missi
dominici sendt rundt i riket «… pour vérifier les comptes de ses
vassaux». Tydeligere kan det knapt sies på denne tiden. De
opererte ikke ad hoc, men gjorde sine faste og regelmessige
kontroller. Riket var delt inn i kontrollområder, missatica,
som ble besøkt kvartalsvis, i hvert fall i teorien, men i praksis
sjeldnere.
Revisjonen som sådan foregikk ikke ved at missi dominici
gikk gjennom de skrevne regnskapene som sådan, men ved at
grever og fogder lot regnskapet bli lest opp for de to «revi-

sorene». Dette skjedde i sammenheng ved at de presiderte i
de lokale folkeforsamlingene. Foruten å høre og «revidere»
regnskapene, hørte de også på klager og avsa dommer. Etter å
ha overhørt opplesningen og forespurt seg om uklarheter ble så
regnskapet godkjent eller underkjent. Resultatet ble selvfølgelig bragt videre til keiseren.
Etter Karl den stores død i 814 stod det ingen sterk leder
klar til å overta sentralmakten i riket. I løpet av en generasjon
ble missi dominici-systemet oppløst; kontrollen over markgrever og lokale stormenn var en tapt sak, og riket smuldret opp.
Den gryende «revisjonen», som altså tidsmessig fantes på
terskelen til Europas høymiddelalder, døde hen på forsøksstadiet, så å si. Trolig forsvant det med missi dominici en mulighet til å utvikle et genuint revisjonssystem i Europa lenge før
det de facto fant sted mange hundre år senere.
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< Kinesisk regnskapskontor.

KINA
KINA
Under den ca. 360 år lange perioden etter Østre Hans fall og til
Sui-dynastiet (580–618) fremtrer på den historiske scene, var
revisjonsvesenet i Kina inne i en utforskningsfase der utviklingen gikk i retning av et mer uavhengig og spesialisert revisjonskonsept. Og det er nettopp som en uavhengig og spesialisert
revisjonsinstitusjon at Bibu-systemet oppstår under det korte
Sui-dynastiets levetid, og sementeres og implementeres i sin
fullstendighet under Tang-dynastiet (618–907).
BIBU
I revisjonssammenheng var det viktigste som skjedde under Sui
og Tang at revisjonsfunksjonen ble skilt ut fra Finansministeriet som en slags ekstern, uavhengig og selvstendig revisjonsenhet. Det var denne enheten som ble kalt Bibu, som best kan
oversettes med «Revisjonsdepartementet». Dette organet
representerte den første «uavhengige» revisjonsmyndighet i
Kina. Dette organet ble administrativt underlagt Justisdepartementet, Xing Bu, som igjen lå direkte under Shangshu Sheng,
som var et «regjeringsministerium» som styrte over alle
statens oppgaver. Alle statens dokumenter skulle til syvende og
sist ende hos Shangshu Sheng.
Tidligere hadde revisorene vært regnskapsbyråkrater i
finansdepartementet, og hadde hatt andre oppgaver i tillegg til
ren revisjon. De ansatte kontrollørene i Bibu hadde revisjon
som sin eneste særskilte oppgave. Det at Bibu hørte inn under
XingBu, medførte at revisjon som sådan fikk en judisiell autoritet og myndighet, og at Bibus kontrollkonklusjoner ble ansett
som judisielle beslutninger.
Ordet Bibu er konstituert av prefikset bi. Bokstaven for bi i det
gamle Kina hadde mange betydninger, ikke minst knyttet til ordet
«sjekk» eller «kontroll». Bu kan oversettes med «departement».

Bibus hovedoppgave bestod i å kontrollere, sjekke og
revidere alle offentlige virksomheter, så som inntekter, utgifter,
skatter, provinsadministrasjoner, alle regnskaper, kvitteringer,
belønninger osv., bokstavelig lete etter korrupsjon, misbruk
av offentlige midler, underslag, tyveri, eksesser osv. Revisjonsdepartementet hadde sine kontrollører, revisorer, utplassert i
alle sentrale departementer og i provins- og lokaladministrasjoner på forskjellige nivåer. De konstituerte et formidabelt og
ekstensivt revisjonsnettverk. Her foretok revisorene regulære
samtykkerevisjoner av alle økonomiske-, finansielle- og forvaltningsmessige anliggender.
I tillegg til fast lokaliserte revisorer opererte man også med
omreisende revisorer. For å estimere kvaliteten på statenes-,

Alt som ble benyttet, selv i det keiserlige palasset, som en bolle, måtte gjøres
regnskap for og bli revidert.
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<< Side 216–217. Reisende
revisorer i Kina med militær
eskorte.

underlagt månedlig kontroll. For det andre
provinsenes-, prefekturenes- og lokaladminisvar grevskap, provinser og stater pålagt å ha
trasjonenes bokføring og regnskapskontorer
ferdig et årsregnskap for revisjon, som var
ble kontrollører sendt rundt i riket for å gjøre
tuftet på detaljerte månedlige og kvartalsvise
en overordnet revidering. Ikke minst gjaldt
verifikasjoner. For det tredje fantes det en nøye
det for fjerntliggende og vanskelig tilgjengelige
beskrevet plan med tidsskjema som lokaladområder der administrasjonene ofte tenkte
ministrasjonene måtte forholde seg til når de
seg «tryggere» i og med at de lå langt unna
skulle levere inn sine regnskaper for revisjon til
hovedstadens keiserlige hoff og sentraladmiBibu. Den prosedyren var basert på avstanden
nistrasjon. Ved en anledning fant de reisende
til Chang`an, hovedstaden.
revisorene ut at 850 000 kuan (penge) som
Kravet kunne lett imøtekommes av provinegentlig var øremerket for overføring til sensene nær Chang`an, men kom til å bli en byrde
traladministrasjonen var blitt holdt tilbake og
for de mer fjerntliggende provinsene. Regnskabrukt opp av lokaladministrasjonen. Selv om
pene skulle være Bibu i hende klart for revisjon
slike reisende revisorer viste seg svært suksess«… i den fjerde måneden av det nye måneåret
fulle, så ble ordningen likevel avviklet etter en
for distanser under 1000 li [2 li = 1 km], mens
stund. Ikke desto mindre konstituerte disse
regnskaper som kommer fra provinser under
revisorene forløperne til Kinas, langt senere i
2000 li ikke skal være senere inne enn den andre
historien, reisende revisorer.
måneden, mens resten skal være inne ikke senere
Revisjonen som Bibu representerte, var en
enn den tredje måneden.»
type ekstern revisjon. De forskjellige viktigste
For det fjerde var det nøye beskrevet hva
finansinstitusjonene, så som finansdepartemensom skulle skje når revisjonen var over. Da
tet, lagerhusdepartementet, skattkammeret
Kinesisk kontrollør, «revisor», i en
skulle Bibu rapportere tilbake til provinsene
osv., hadde sine egne interne kontroller, men
for yrkesstanden klassisk klesdrakt.
resultatet av revisjonen og at angjeldende
ikke desto mindre måtte alle legge sine regnregnskap(er) ble «lukket» i løpet av seks
skaper og resultater frem for Bibu for endelig
måneder. Samtidig skulle Bibu informere sitt
revisjon. Selv det keiserlige hoff, palasset, var
overordnede departement om resultatet av revisjonene. På
gjenstand for revisjon av Bibu. Og ingen skal beskylde Bibu for
dette grunnlaget skulle finansdepartementet legge de riktige
ikke å ta oppgaven sin alvorlig, selv når det gjaldt det keiserlige
parametere inn i neste års budsjett. For det femte, og til slutt i
embetsverket. Hvert plagg som en ansatt benyttet, måtte gjøres
Bibushi, fremholdes det at på grunnlag av Bibus konklusjoner
rede for; hva slags type plagg og antall ble revidert hver vår og
og rapporter ble stats- og provinsadministrasjonene pålagt å
høst. Antall vinkopper og størrelse ble nøye kontrollert. Hvis
samle inn det de var skyldig og betale inn til sentraladministradet var brukt vinkopper som var for store, innebar det at det
sjonen innen utløpet av året.
var kjøpt inn og forbrukt for mye vin i forhold til budsjett,
De regnskapene som Bibu fikk inn fra provinsene for revinoe revisjonen slo ned på med hard hånd.
sjon, skulle minimum inneholde totalen av finansielle ressurser,
Bibus prosedyrer, regler og standarder var nøye beskrevet
anvendte midler og balansen. Fullstendig reviderte regnskaper
i«Reguleringer for revisjon av landets embetsverk og militærinneholdt tre deler: totalsummer, løpende utgifter og terminal
myndigheter», Bibushi, hvor det var detaljerte forordninger
balanse, så vel som totalen av finansielle ressurser inkludert
og bestemmelser. For det første var lokaladministrasjonene
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balansen fra foregående periode og kvitteringer. De reviderte
regnskapene var konstituert av fire deler. Regnskapene hadde
alltid faste og bestemte formater, inkludert en generell hovedbok og en reskontro.
Bibu skulle altså få seg forelagt månedlige og kvartalsvise
regnskaper, foruten årsregnskap. Regnskapene måtte være
nøye og tydelig ført og utferdiget i henhold til strikte regler, og
mengdeord måtte være i henhold til en spesifikk terminologi.
Regnskaper som var sjekket av én revisor skulle alltid dobbeltkontrolleres av nok en revisor høyere oppe i Bibu-systemet.
Sistnevnte skulle skrive ned sine funn eller kommentarer i
høyremargen på hvert eneste regnskap. Tallenes nøyaktighet
og følgeriktighet sammenlignet med dokumenter og andre
regnskaper, var nøkkelområder for grundig sjekking. Denne
kontrollen, som ble gjort med rødt blekk, ble kalt eller klassifisert som «sjekket regnskap».
Såkalte «Sjekkede regnskapsstandarder» var vilkår for
regnskapsmodell og formatering. Tang-dynastiets Bibu påla
bokholdere og regnskapskontorer en firekolumners tilnærming
gjennom den lovpålagte «Sjekkede regnskapsstandarder», et
prinsipp som kom til å bli fulgt i senere dynastier etter Tang.
Man kan se av annalene at Bibu avdekket og avslørte både
mangler og uhederligheter. Under keiser Gao Zong (649–683)
avdekket Bibus revisorer at et keiserlig lagerhus i Taiyuan
hadde et underskudd på mer enn 10 000 hu. I en annal leser vi:
«Wang Long, som var sjefsassistent, ble anklaget for høyforræderi
da revisorer avdekket at han hadde tatt imot bestikkelser i forbindelse med en dokumentsak. Etter en lovlig rettssak ble han funnet
skyldig i å ha mottatt ulovlig og illegalt 15 ruller med silke. Han
ble ført bort og hengt.»
En annen sak blir beskrevet på følgende måte: «En revisjon
av Wei Zhengmus [regnskaper], som var ansvarlig for arbeidet
på Jing-mausoleet i Hucao Canjun-regionen, avdekket at han
hadde underslått betalingsmidler til arbeiderne, foruten å ha
stjålet kjøkkenutstyr for 8700 cash [penge] og fått laget stentøy på
mausoleets regning, men til eget bruk. Han ble dømt til først å bli
pisket med en bambuskjepp og deretter til døden.»
Slike saker kunne nevnes i fleng. Det som er forunderlig er

at noen våget seg på irregulariteter og ulovligheter i regnskapssammenheng når man var klar over den grundige og iherdige
revisjonen og kryssjekkingen man var utsatt for – og ikke minst
de harde og nådeløse straffene som ventet hvis man ble knepet i
lyssky virksomheter av Bibus revisorer.
I senere del av Tang-dynastiet svekkes Bibu-systemet
radikalt. Dette har sammenheng med en svakere sentralisert
keisermakt. Bibu beholdt sin revisjonsfunksjon, men i langt
«mattere» form enn tidligere. Flere av de senere Tang-keiserne
forsøkte å påtvinge stater og provinser det gamle og strenge
revisjonssystemet, men forgjeves. Keiserlige edikt ble ignorert
og ble således knapt verdt papiret de var skrevet på. Inntekter
og utgifter i provinsene forble i det store og hele utenfor Bibus
administrasjonsområde, ikke minst gjaldt det for provinser
lengst unna hovedstaden. For eksempel var det slik at provinser
nord for Den gule elv, Huang He, ikke fulgte sentralmyndighetens ordre overhodet. Sentralmakten ble mer og mer svekket.
Det fantes dog embetsmenn som forsøkte å gjeninnføre
Bibus gamle makt, men tilsynelatende uten resultat. Andre som
hørte om de mislykkede forsøkene på å gjeninnføre et strengt
revisjonsregime à la Bibu trakk et lettelsens sukk over å slippe
unna keisermaktens blodhunder får vi vite gjennom annalene.
De revisorene og kontrollørene som fremdeles var ansatt i
Bibu, i «Revisjonsdepartementet» som bare var en skygge av
sitt tidligere jeg, de fikk lønn, men hadde i prinsippet ingen
oppgaver. I sin samtid ble de endog kalt «fritidsansatte parasitter».
De som i prinsippet overtok Bubis funksjoner var et organ
ved navn Yushi Tai der såkalte censorer hadde en viss revisjonsfunksjon. Disse censorene skulle kontrollere og revidere
årsregnskaper og vurdere embetsmennenes prestasjoner noe à
la det vi kjenner fra Guanji under Zhou-dynastiet og Shangji
under Han-dynastiet, men revisjonsregimet slik det var under
Bibus stormaktsdager, var definitivt en saga blott.

219

220

VERDIEN AV TILLIT

SRI LANKA (CEYLON)
Gjennom historien har Sri Lanka vært kjent under mange
navn. Det første navnet som dukker frem fra fortidens grålysning er Tamraparni, som inderne kalte denne store, vakre øya
fordi de skaffet seg kobber, tamra, derfra. Tamilene kalte den
«perleøya», mens den blant kinesere het «landet uten sorg».
Araberne benevnte den Serendib, «gledens øy». Øyboerne
selv i den eldste tiden kalte den for Singhala (singha = løve).
Dette navnet ble av portugiserne «forvrengt» til Ceylon, et
navn øya bar frem til 1972 da den fikk navnet Sri Lanka.
De indoariske singhaleserne fra Nord-India invaderte Sri
Lanka på 500-tallet f.Kr. Singhaleserne fortrengte urbefolkningen, veddaene, til utilgjengelige jungeltrakter i det indre av øya
– der de siste rester har holdt til i moderne tid. Singhaleserne
anla et sinnrikt, kunstig vanningssystem, næringslivet blomstret
og øya ble kjent som et internasjonalt emporium.
Øyas erobrere talte et språk beslektet med sanskrit. På
200-tallet f. Kr. ble buddhismen innført fra India. Etter hvert
kom dravidiske tamiler fra Syd-India i flere bølger over fra
fastlandet, og opprettet mindre riker og fordrev singhaleserne
sydover på øya. Tamilene ble imidlertid endelig slått av singhaleserne under kong Vijayabahu i 1055. På 1500-tallet, da portugiserne erobret øya, var Sri Lanka oppdelt i syv kongedømmer.
Det første genuint etablerte «riket» på Sri Lanka var
Anuradhapura-kongedømmet, benevnt etter hovedstaden
Anuradhapura. Det ble grunnlagt år 377 f.Kr. og varte frem til
1017 e.Kr. Og det er nettopp på siste fase av Anuradhapuraperioden vi skal ha vårt fokus når vi nedenfor skal behandle
denne kulturens revisjonssystem av en noe spesiell art, nemlig
knyttet til buddhismen og buddhistklostrene. Derfor skal det
i det følgende handle litt om Anuradhapura-tiden og buddhismen på Sri Lanka, som en nødvendig forutsetning for å
forstå i hvilken samfunnsmessig sammenheng den buddhis-

tiske revisjonsordningen fungerte. Anuradhapura-kulturen
var primært basert på jordbruk, derav det spesielle, kunstige
vanningssystemet som er nevnt ovenfor. Buddhismen spilte en
dominerende rolle under Anuradhapura-kongene; den influerte direkte og hadde en vidtrekkende effekt både på samfunnet,
kulturen, lover, det praktiske dagliglivet og landets styringsmekanismer. Det var fire kongedynastier som regjerte under hele
perioden, fra dens begynnelse i 377 til den tok slutt i 1017. Det
er sluttfasen under det siste dynastiet, Lambakanna-dynastiet
(684–1017), vi skal ha fokus på nedenfor.
Kongen var suveren enehersker over hele øya selv om han
ikke alltid hadde full kontroll over den. Administrasjonen eller
forvaltningen var delt inn i tre kategorier: byråkrater knyttet
til palasset, byråkrater i sentraladministrasjonen og de offentlig
ansatte i provinsadministrasjonen. Kongedømmet var delt
inn i seksjoner eller provinser som ble styrt separat. Det var
en meget nær forbindelse mellom kongen og det buddhistiske
presteskapet, Sangha. Ofte rådet, ja endog guidet, buddhistmunkene kongen når han kulle ta viktige beslutninger. Det
var dessuten forventet at kongene var buddhistenes beskytter,
både religionen som sådan og dens læresteder, templer og
klostre. Denne beskyttelsen ble nærmest en legitimert kongelig
faktor. Dessuten fremstod kongene som sponsorer av klostre
og templer. Klosterlivet var et markant og betydelig trekk ved
de største byene på Sri Lanka, og klostrene kom i en særstilling
gjennom en tradisjonsbasert kongelig gunst.
Buddhistklostrene er i realiteten nøkkelfaktoren organisasjonsmessig for vår behandling av revisjonsvesenet nedenfor.
Klostrene hadde en direkte forbindelse til den lære og munkeorden som Buddha ordinerte for å preservere og sikre lærens
videre eksistens. I så måte fikk munkeordenen, Sangha, en
viktig rolle. Kongene på Sri Lanka var som nevnt svært viktige

MELLOM OLDTID OG MIDDELALDER

< Buddhistmunkene og deres
klostre er en nøkkelfaktor
for forståelsen av Sri Lankas
revisjonssystem under Lambakanna-dynastiet (684–1017),
en periode vi har ganske god
kunnskap om i så henseende.

for buddhistene og, ikke minst altså, som velvillige sponsorer
overfor klostrene. Kongene gav for eksempel klostrene land,
men deres donasjoner omfattet også penger – og noen ganger
gav de endog immunitet! En munkeorden kunne også få tillagt
seg administrasjon av land, økonomisk kontroll over en bys
handelsvirksomhet og visse justisdispensasjoner.
De viktigste kongelige donasjonene til Sangha var imidlertid land. De bygget også boligkvarter, svømmebassenger,
templer, anla parker og arronderte skoger for munkenes bruk.
Med tiden utviklet klostrene seg til komplekse organisasjoner
i og med at alt dette samt en samling av templer, Vihāras, var
underlagt overoppsyn og administrasjon av et av hovedklosterne, ätt-veher.
Hvert kloster ble storeier av eiendom og/eller penger. Selv
om slik eiendom var et gode for munkene i ordenen som tilhørte klosteret, kunne ikke munkene personlig eie land. Klostrenes
stadig økende rikdommer fordret administrative oppgaver, og
munkene ble involvert i administrative roller.
Som eiendomsbesittere ble munkene mer og mer interessert
i inntekter og utgifter knyttet til klosteret sitt. De utøvet stor
innflytelse over legmennene som arbeidet på eller forvaltet deres eiendommer. Kongene, på sin side, ble opptatt av å opprettholde den sosiale orden, beskytte organisasjoner og folk og sikre sin makt. Munkenes innflytelse over folket som sådan, både
som «herrer» og åndelige ledere, var derfor viktig for kongene.
Begge, både konger og munker, hadde et gjensidig utbytte og
en fordel av den tette forbindelsen dem imellom. Sammen
balanserte de makten på Sri Lanka. Men det kan ikke vektlegges nok: Som et resultat av klostrenes involvering i nær sagt alle
samfunnssfærer – åndelig, sosialt, politisk og økonomisk – så
var deres tilstedeværelse sterkt fornemmet i samfunnet.
Administrasjonen av klostrene var helt og holdent i hendene

Buddhismen spilte en dominerende rolle under Anuradhapura-kongene
(377 f.Kr. – 1017 e.Kr.) på Sri Lanka (Ceylon). Den hadde også en fundamental
betydning vedrørende økonomisk kontroll.

221

222

VERDIEN AV TILLIT

Det er i Sri Lankas buddhistklostre vi får innsikt i øyas revisjonssystem. Økonomien, regnskap så vel som revisjon, ble håndtert av Sangha, et slags munkeråd.

på Sangha. Hvert kloster hadde en Nevasika Mahathera, en
leder eller sjefsmunk, som var ansvarlig for klosterets reglementer og disiplin. Administrasjonen av klostrene ble imidlertid en
ganske kompleks affære i takt med at de vokste både i størrelse
og rikdom. Det medførte at man måtte utvide sine aktiviteter
til å forvalte landeiendommer, vannreservoarer, irrigasjon,
penger etc. Klosterordenens disiplinærregler forbød imidlertid
munkene å involvere seg i slike verdslige aktiviteter. Følgelig
måtte man hyre inn legpersoner for å bistå i disse oppgavene.
Løsningen var å benytte en legmann kalt kappiyakaraka, slik
at munkene slapp å beskjeftige seg med den daglige driften,
for bare å kunne vie seg til åndelige spørsmål. Derfor ble det
kappiyakaraka som stod for den sekulære virksomheten ved
klostrene.
Denne personen måtte forholde seg til en engere samling
av munker, et slags munkeråd, valgt av alle munkene i Sangha.
Munkerådet var den øverste myndighet og beslutningstaker i
klosteret. Dette munkerådet er det vi oftest hører om i forbin-

delse med revisjonen av klosterregnskapene, som vi kommer
tilbake til nedenfor.
De skriftlige kildene refererer til en administrasjons- eller
driftskomité, kam-tän, som bestod av åtte medlemmer. Blant
disse var blant annet sjefsmunken, sjefsadministratoren,
inntektsansvarlig og regnskapsfører, pask kämiya. Bortsett fra
sjefsmunken var de syv andre i driftskomiteen legfolk. Med
bakgrunn i klostrenes vekst i omfang og rikdom var det med
tiden blitt mange legfolk knyttet til driften av konventene.
Klostrenes legmenn, altså ikke-brødre, med sine mer materielle og jordiske behov, kan ha representert et moralsk problem i
forhold til de mer åndelig opptatte munkene. Det oppstod derfor
et behov for å overvåke og kontrollere disse ikke-klerikale klosteransatte. Ikke bare klosterordenen som sådan, men også kongen
var sterkt involvert i å utnevne legfolk til forskjellige profane oppgaver ved klostrene, og følgelig er det grunn til å tro at også noe av
det statlige kontrollsystemet fulgte med inn bak klostermurene,
det vil si bruk av bokføring, regnskap og revisjon.
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Stensteler ved en dagoba. Slike stensteler bærer ofte kontroll- eller «revisjonsinskripsjoner».

Skriftlige kilder tilkjennegir at det de facto var en rekke
problemer som blant annet omfattet regelrette underslag i
buddhistklostrene i den aktuelle perioden vi har fokus på,
slik at kongene måtte intervenere for å løse disse problemene.
Samtidstekstene, ofte inskripsjoner, indikerer at det fant sted
en synkende moral i klostrene, med den følge at etisk disiplin
syntes lav. Og det var i den forbindelse det oppstod underslag
av klostermidler. Munkeordenen selv, Sangha, var åpenbart
ikke selv i stand til å få bukt med problemet, og følgelig måtte
kongene trå til for å løse opp i flokene.
REVISJONEN
Det er nettopp i denne forbindelsen at dette med å føre skikkelige regnskaper, og dessuten la dem bli gjenstand for revisjon,
blir et viktig grep for å få bukt med problemet. Regnskapsføring og revisjon ble altså middelet for å forsøke å terminere den

bølgen av underslag og bedragerier som hadde slått inn over
klostervesenet under Lambakanna-dynastiets tid. Ved å fokusere på revisjonspålagte regnskaper satset man altså på å forbedre
«åpenhet» og ansvarsfølelse.
Regnskaps- og revisjonssystemet i det buddhistiske klostervesenet, som vi skal ha fokus på i det følgende, er som nevnt
ovenfor knyttet til det sene Lambakanna-dynastiets tid, nærmere bestemt perioden 815–1017. En periode, altså, som er samtidig med vår egen vikingtid, og følgelig like før man går inn i
det som blir definert som middelalder. Disse 200 årene er valgt
av tre hovedgrunner:
Først og fremst fordi disse århundrene regnes som det gamle
Ceylons gullalder, og fordi perioden rommer en sofistikert
regjeringsmakt og -styresett, offentlig forvaltning og et velorganisert samfunn. Buddhismen stod sterkt som«statsreligion».
For det andre var øya fri for europeisk påvirkning – som for
øvrig ikke kom før ved ankomsten av portugiserne i 1505.
Derfor representerer denne perioden en mulighet for å kunne
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v Jetavanarama-innskriften,
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skapet for «høye dignitærer»,
det vil si kontrollører eller
«revisorer».

vurdere regnskaps- og revisjonssystemet fri for enhver form for
europeisk påvirkning. For det tredje var et buddhistisk kloster,
Vihāra, en av de mest fremtredende institusjonene i det 9. og
10. århundre. I og med klostrenes betydning og fremskutte
posisjon i samfunnet så finnes det, nettopp knyttet til disse
institusjonene, et uvurderlig tekstmateriale. Ikke nødvendigvis
til bøker, som man kanskje skulle tro, men til innskrifter på
søyler, heller og endog klippevegger i Vihāra-anlegget eller dets
tilknytning. Samlet sett kjenner vi til snaue 190 slike innskrifter. Og det er nettopp disse innskriftene som konstituerer kildematerialet til vår kunnskap om og innsikt i det buddhistiske
klostervesenets revisjonsordning.
Vi har ovenfor nevnt de trolige årsakene til at man begynte
med regnskapsførsel og revisjon i klostrene. Innskriftene viser
at det ikke bare var et og annet kloster, men at det gjaldt dem
alle der det fantes et visst omløp av midler ut og inn. De beskriver også hvordan dette regnskap og revisjonssystemet fungerte.
Og la oss umiddelbart slå fast: Det dreide seg aldri om finan-

Gama ṇi

Ti śaśa

siell revisjon i vår betydning av ordet der revisorene ettergår
regnskapene per se, men en muntlig høring med periodevise
høytopplesninger av regnskapene fremfor forsamlingen av alle
munkene, kongelige representanter og «folket».
En innskripsjonstekst fra Abhayagiri Vihāra, et hovedkloster
for Theravada-buddhistene i hovedstaden Anuradhapura, gir
oss «detaljer» av hvordan man forholdt seg til regnskapsføringen og revisjon: «Billedhuset [der statuen av Buddha var
plassert], stupaen, Mahābodhi-ghara, Ratna-pāsāda og refektoriet, alle disse nevnte stedene knyttet til Abhayagiri-vihāra, skal
inspiseres av sjefsmunkene fra de to brorskapene og av de seks āvāsas [munkenes husly] ved slutten av året. Deretter skal det lages et
regnskap over inntekter og utgifter. Dette regnskapet skal bli lest
opp høyt i kongregasjonen av munkene.»
En videre kravbetingelse gir en innskrift fra rundt år 920:
«Alle inntekter og utgifter skal kontrolleres av åtte personer […]
valgt i fellesskap av og mellom alle munkene, og de skal ved hvert
års utløp ha utferdiget et årsregnskap som skal leses opp høyt i
munkekongregasjonen.» De åtte personene som her nevnes er
mest sannsynlig de ovenfor nevnte personene som konstituerte
kam-tän, altså administrasjonskomiteen.
Den såkalte Mihintale-inskripsjonen som befinner seg på
en stenplate stammer fra 960-årene. Teksten her skiller mellom
den daglige finanskontrollen «… fra regnskapsføringen og fremleggelsen av årsregnskapet». Videre står det å lese at «sjefsmunken og hans håndgangne menn skal være oppmerksomme både på
inntekter og utgifter. […]
Hva som går med daglig, skal føres i regnskapet, og det skal
utferdiges et sluttregnskap. […] Posteringer som ikke er reelle skal
strykes fra regnskapet.
Hver måned skal balanseregnskapet plasseres i et skrin som,
når man har 12 slike regnskaper, gjøres til ett balanseregnskap
ved årets slutt.
Dette skal så leses opp høyt og tydelig under årets store munkesamling for en endelig ’revisjon’ og konklusjon.»
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Det moralske forfallet gav seg mange utslag blant munkene, og ikke bare innen økonomi; det var mange fristelser en stakkars munk i sølibat kunne falle for! Det
generelle moralske forfallet var bakgrunnen for den strenge revisjonspraksisen på Sri Lanka.

En annen inskripsjon, Jetavanārāma-innskriften, fra samme
tidsrom følger opp disse regnskaps- og revisjonsinstrueringene:
«En gang i året skal munkene fra de seks āvāsas samles. Det
er når de kongelige representanter og klosterets forvaltere skal lese
opp balanseregnskapet fra skrinet det har vært oppbevart i, for
å meddele hva inntektene har kommet fra og hvordan man har
pådratt seg utgifter, hvordan utbetalingene til ansatte har foregått
og hvordan den pålagte tienden er gjort g jeldende overfor g jeldende forpaktningsvilkår. Skulle det fremkomme uenighet med
hensyn til disse sakene, så skal de høye dignitærene i rettsvesenet
komme sammen og dømme i uenigheten.»
Det har vært mulig å fastslå når man anså terminering av
regnskapsåret og tiden for fremleggelsen av årsregnskapet. I
én inskripsjon slås det fast at det skal være «… på den åttende
dagen for den synkende månen i Vap-måneden [oktober]».
Dette var påfallende nok dagen for den store hindufestivalen Dipāvali, som var dagen da indiske handelsmenn hadde
bokavslutning, noe som kan tyde på at Ceylons buddhister
hva regnskap og revisjon angikk hadde fått sine impulser i så
henseende fra India.
Vi ser altså at det på Ceylon, og det endog i buddhistklosterne, fantes et regnskapsvesen med månedlige balanser, årsregnskap og en årlig revisjon som foregikk muntlig ved høytopplesning. Videre går det frem av kildene at det var periodevise
regnskapsavslutninger og at det ble fordret mer enn én person

ved fremleggelsen av regnskapene, altså under den muntlige
høringen med alle munkene til stede, som de facto fungerte
som revisjon. Det å summere de 12 månedlige regnskapene
til et komplett årsregnskap tilsier et relativt velorganisert
regnskaps- og revisjonssystem, som man knapt ville tiltenkt en
klosterorden for 1000 til 1200 år siden.
Motivet for denne spesielle formen for revisjon som ble
bedrevet i Ceylons buddhistklostre må trolig søkes i klostrenes
behov for å opprettholde disse sakrale institusjonene og deres
munkeordens gode navn og rykte. Videre var det nok for å
opprettholde goodwillen blant de som ønsket å knytte seg til
klostrene (man var jo avhengig av stadig rekruttering), hos
kongene som var store sponsorer og donasjonsgivere og ute
blant folk generelt. Kongene hadde også en slags egeninteresse
i å beskytte og ha kontroll med inntekter og utgifter knyttet til
de gaver da hadde gitt klostrene.
Dette i sum var nok drivkraften bak innføringen av regnskap og revisjon i konventene. Kombinert selvfølgelig med de
økende problemene med moralen og, i forlengelsen av dette,
underslag blant legfolkene i klosterforvaltningen, som munkene hadde vært nødt til å delegere forvaltningsoppgaver til.
Munkene selv hadde ikke lov til å drive med verdslige oppgaver
som eiendoms- og finansforvaltning, de skulle vie seg til å fokusere på åndelig kontemplasjon.

> Middelalderens forretningsmenn sørget for å holde
skarp kontroll med sine
regnskapsbøker.

MIDDELALDEREN
Perioden fra omkring år 500 til ca. 1500 i Europa kalles middelalderen. Den begynte
med Vest-Romerrikets fall og endte med renessansen da en gjenoppliving av kunst
og lærdom feide over Europa. Det finnes imidlertid ingen absolutte kronologiske
skiller, og historikere har ulike avgrensinger ut fra hvilke geografiske områder det
gjelder, og hva de mener betyr mest, for eksempel økonomiske, religiøse, politiske
eller kulturelle forhold.
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> Men middelalderen representerte også oppfinnelsen av
trykkekunsten (Gutenbergs
trykkeripresse). Bildet viser
Johann Gutenbergs bibel
fra 1455.

Middelalderen er trolig den historiske perioden det finnes flest
myter om. Og den største av dem er denne: at middelalderen
ikke finnes! Det høres merkelig ut, men må forstås på følgende
måte:
Middelalderen finnes like lite som steinalderen, bronsealderen, jernalderen og vikingtiden fantes. Alle disse periodene er jo
i bunn og grunn bare kunstige for å kunne overskue tidens gang
og historiens forløp. Ingen som levde i middelalderen var seg
bevisst at de levde i «middelalderen», like lite som steinaldermannen var seg bevisst at han levde i steinalderen. De syntes
nok bare at de levde «nå», akkurat som vi gjør i dag.
Navnet «middelalder» er i seg selv merkelig. Språklig sett
betyr det «mellomtiden», altså en periode mellom to andre,
og det var definitivt ikke et ord man selv benyttet i middelalderen. Begrepet dukker først opp i tiden etter middelalderen,
under renessansen, fordi man på den tiden mente å ha gjenoppdaget antikkens storhet. Man fikk for seg at tiden mellom Romerriket og renessansen hadde vært nærmest som en bortkastet
tid, en mørk, dyster og noe retardert tid, som egentlig kun
fortjente å bli glemt.
I dag vet vi at dette bildet ikke stemmer. Middelalderen var
så visst ikke «et sort hull», og så mørk var den heller ikke. Mye
av det som er blitt tillagt renessansen, så dagens lys allerede i
middelalderen. Mangt og meget av det vi tar for gitt i dag så
dagens lys i løpet av den undervurderte middelalderen. Faktisk
var denne tiden på mange måter en innovativ periode, også
innenfor vårt emne og tema; revisjonens genuine opprinnelse i
Europa finner vi nettopp i middelalderen. Det er dessuten i denne perioden ordet «revisjon» blir brukt for aller første gang.
Perioden som har fått betegnelsen middelalderen varte i
Europa i rundt 1000 år, og i Norden ca. 500 år. Dette er for
begges vedkommende en ganske lang tid, og selvfølgelig fant
det sted en formidabel utvikling på mange områder. Ja, faktisk
kan man hevde at det foregikk en rivende utvikling gjennom
hele perioden. I Europa var høymiddelalderen en av den vestlige sivilisasjonens rikeste blomstringsperioder. Man kan trygt
hevde at menneskene som levde i Norge – for å ta vårt eget
land som eksempel – i året 1536, da reformasjonen «inntok»

landet, har mer til felles med oss moderne mennesker av i dag
enn sine forfedre ved begynnelsen av middelalderen. Det neste
kulturelle trekk som var felles gjennom hele middelalderen var
religionen, den katolske tro. Ergo kunne man i så henseende
være fristet til å kalle middelalderen for «den katolske tid».
Hva forbinder vi så, folk flest, med middelalderen? Jo, den
var definitivt preget av kriger og erobringer. Noen kriger ble
utkjempet for å vinne territorium, mens andre var religionskriger som ble utkjempet mellom folk med ulik tro i en tid da religionen nærmest var altomfattende for de fleste menneskers liv.
Vi tenker på korstog, Svartedauden, føydalisme, store sjøferder
og oppdagelser, Gutenbergs trykkeripresse, islams spredning,
jorden anses for å være flat, slott, borger, klosterliv, nasjonalstater tar form, byvekst, befolkningskrise, økonomiske nedturer
og oppganger, kirkemakt, pyramidal samfunnsstruktur osv. Det
finnes i prinsippet ingen fellesnevner, bortsett fra katolisismen,
for denne perioden av historien.
Med andre ord, på spørsmålet «hva er middelalderen?»,
som vi fremmet ovenfor, så vil svaret kun kunne bli at det
avhenger av hvilken bestanddel av middelalderen man ønsker
å fokusere på. Perioden var, som vi forstår, altså langt fra
ensartet. I Europa regner man med et fall i befolkningen frem
til rundt år 1000. Høymiddelalderen, derimot, kjennetegnes av
en sterk befolkningsvekst, byvekst og ekspansjon både i jordbruksnæringen og handel. De to siste århundrene av middelalderen, senmiddelalderen, er igjen preget av befolkningskrise
og økonomiske vanskeligheter.
I høymiddelalderen ble i hovedtrekk det moderne Europas
stater skapt. I det germanske området ble politisk makt og samfunnsliv organisert innenfor en føydal ramme. Det ble skapt
en europeisk kristen felleskultur som forente antikke elementer
med kristne og germanske, og perioden bar preg av kirkelig
enhet i Vest- og store deler av Mellom-Europa under pavens
ledelse. Også tanken om et politisk samlet Europa overlevde
antikken. Den ble forsøkt realisert av Karl den stores kristne
imperium, men var uten reell betydning en generasjon etter
hans død.
I Øst-Europa, på Balkan og i Lilleasia dominerte Det

230

VERDIEN AV TILLIT

> Folketelling for
Domesday Book.

bysantiske riket helt til siste skanse, Bysants, ble erobret i 1453.
I Midtøsten og langs Afrikakysten til og med Spania bygde araberne opp en stormakt med særpregede kultur- og samfunnsforhold. Islam, den nye religionen, ble den viktigste kulturelle
faktor, men også den antikke arven var merkbar. Den arabiske
stormakten falt i løpet av høymiddelalderen fra hverandre i
selvstendige politiske enheter, som på 1400-tallet i likhet med
Bysants ble innlemmet i det osmanske riket.
Også utenfor Europa vokste det frem store riker i løpet av
dette tidsrommet. For eksempel skapte mongolene en stormakt på 1200-tallet, i India lå det tyrkiske Delhi-sultanatet,
og i Mellom-Amerika oppstod det nye mayariket og toltek- og
aztekerrikene, og i Syd-Amerika inkaimperiet. I Afrika ble det
opprettet keiserdømmer både i Mali og i Ghana.
Hvis vi etter dette geografiske sveipet vender tilbake til
Europa så levde vanlige folk her primært som bønder på landet
og i landsbyer eller som håndverkere i byene. Mange bygget
sine egne hus, sydde sine egne klær og dyrket maten de spiste.
Fattigfolk lystret lokale landeiere, herrer eller adel som på sin
side igjen tjente en mektigere konge eller keiser. Herskerne gav
ordre til at borger og slott, kirker og katedraler, skulle bygges.
Disse enorme steinbygningene tok det ofte mange år, til og
med århundrer, å oppføre.
Få mennesker reiste langt hjemmefra. De som dro ut til
fremmede land var enten handelsmenn, soldater eller eventyrlystne oppdagelsesreisende. Svært få kunne lese og skrive, og
lærdom ble gitt videre i muntlig form. I Europa var klostrene
lærdomsseter, mens i Asia førte kineserne og araberne an i
vitenskap og teknologi, medisin og astronomi og i aritmetikk
og litteratur.
Vi skal nedenfor skissere de viktigste og mest sentrale trekkene for middelalderens revisjonsordninger. I så henseende skal
vi oppholde oss både i Europa, Asia og Syd-Amerika. Hvis vi nå
tar Europa, som vi først skal legge til grunn for vår undersøkelse, så var dette en periode i denne delen av verden hvor menneskene hadde de merkeligste forstillinger om dette og hint. For
eksempel søkte de svar på problemstillinger og spørsmål som
for oss som lever i dag synes rent ut sagt absurde:

Finnes det toaletter i himmelen? Har englene behov for å
spise og drikke? Hvor stor er sjelen? Og toppen av problemstilling, som Isaac D’Israeli latterliggjorde, var: Hvor mange engler
kan danse på spissen av en synål? Dette var også mennesker
som anklaget og stilte for domstolen griser, hester, okser, mus,
fisk, ja til og med insekter som biller og sommerfugllarver, og
som hentet frem skjelettet av en død pave og slepte det for retten for å få ham dømt. Og hvis en dommer for eksempel kjente
en gris skyldig og idømte dødsdom, foregikk eksekusjonen ved
hengning. Eller hva skal vi si om en fullt ut overbevist tro på
maleficium, ond heksekunst og magi, og overbevisningen om
at verdens utkanter var bebodd av skapninger med menneskekropp og dyrehoder?
Når man stilles overfor historiske fakta som disse, blant
en rekke andre fantasterier fra denne tiden, blir man som en
moderne observatør nærmest presset til den ytterste forståelsesgrense. Hvis man relaterer denne samtidens forståelsespersepsjon til vårt tema, revisjon, så lurer man: Hvordan kan slike
mennesker ha et reelt forhold til tall, regnskap og revisjon, altså
nøkterne og harde realiteter? Ja, det er det virkelig all grunn til
å undres over.
Men som vi skal se, middelalderens europeere var faktisk
ikke tapt bak en vogn når det kom til nettopp regnskap og revisjon. Det virker ikke som at absurditeter og fornuftsstridigheter
gikk på bekostning av en i økonomisk henseende sunn fornuft.
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ENGLAND/DE BRITISKE ØYER
I tidlig middelalder var England oppdelt i mange små riker.
Med den franske hertugen Vilhelm av Normandies erobring av
England i 1066 ble det innledet en prosess som styrket sentralmakten, ikke bare i Storbritannia, men også i Wales, Skottland
og Irland. Som konge innførte han føydalismen til øyriket.
Normannerne samlet England og tilførte landet, foruten føydalismen, en rekke kontinentale trekk. Men de bygget også på
sterke angelsaksiske tradisjoner for sentralmaktsdannelse. Vilhelm innsatte normanniske vasaller, og England fikk et godssystem som skilte seg fra det på kontinentet. Kongen beholdt en
sjettedel av all jorden selv, alle vasallene avla troskapsed direkte
til kongen. England ble på kort tid en av Europas sterkeste og
mest avanserte sentralmakter.
Vilhelm ønsket en fullstendig oversikt over befolkningen, og
beordret derfor at det ble foretatt en undersøkelse tilsvarende

en moderne folke- og boligtelling. Resultatet ble Domesday
Book, «Dommedagsboken», fra 1086. Den kanskje viktigste
intensjonen med denne boken var å skape et godt grunnlag for
å kunne skrive ut skatter. Og skatteinntekter ønsket kongen å
ha kontroll over, og med det knyttes intensjonene bak Domesday Book an til sjekk og revisjon. Det som var nedtegnet i
boken, var endelig, og det fantes ingen mulighet for å anke
hvis man mente noe var vurdert galt. Derfor fikk den navnet
Domesday (gammelengelsk for «Doomsday»), som indikerte
at den var gyldig til dommedag. Domesday Book er i prinsippet
verdens eldste matrikkel. Denne jordeboken tyder dessuten på
at Vilhelm allerede i 1086 hadde kontroll med det aller meste
av det engelske riket.
Det som karakteriserer den politiske utviklingen i England
i høymiddelalderen, er fremveksten av Parlamentet. Denne
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< Kong Henrik 2. av England

> Faksimilie utgave av

(1154–1189) sementerte et

Domesday Book, «Domme-

svært viktig system for

dagsboken», fra 1086.

kontroll og revisjon av den
økonomiske forvaltningen,
nemlig Exchequersystemet.

forsamlingen ble dominert av høyadelsmenn som satt med de
største jordeiendommene. Høyadelen hadde sete i Overhuset
sammen med landets øverste geistlighet. I Underhuset møttes
representanter for lavadelen og byborgerne. Parlamentet var
landets øverste domstol; det fungerte som klageinstans, og var
samtidig det viktigste bindeleddet mellom kongen og samfunnseliten. Det fastsatte kongens skatte- og tollinntekter, og
drøftet saker som hadde med krig og fred å gjøre.
I løpet av middelalderen gjennomgikk England dyptgripende forandringer på det sosiale og økonomiske området.
Landbruket var gjennom hele høy- og senmiddelalderen det
dominerende ervervet, men fra slutten av 1400-tallet vokser
det frem et mer markant byerverv med borgere som drev
handel og håndverk, og med fremmarsjen av en meget tidlig
form for industrialisering. Det var særlig produksjonen og
eksporten av ull som stod for den gryende industrialiseringen.
Åkerbruket var fremherskende i de sydøstlige og midtengelske
landskapene, mens husdyrdriften var viktigst i de mer fjellrike
områdene i vest og nord. Bebyggelsen i de uoppdyrkede områdene var preget av enkeltliggende gårder, i jordbruksområdene,
derimot, representerte større og mindre landsbyer den sosiale,
økonomiske og juridiske rammen for folk flest.
De store landeiendommene, godsene, var svært sentrale i
Englands middelalder. Allerede på 1000-tallet var jordeiendommene sterkt konsentrert. Domesday Book viser at England
var oppdelt i gods. Disse var eiet av kronen og det anglo-normanniske aristokratiet. Mange av de største godskompleksene
var også eiet av veletablerte bispedømmer og klostre. En del
av landbruket var derfor organisert som stordrift med hoveripliktige bønder og jordbruksarbeidere som arbeidskraft. Men
hovedparten av kronens og aristokratiets jordegods bestod av
bondegårder som ble festet bort eller leiet ut til ufrie bønder.
På 1200-tallet var rundt en tredjedel av Englands bønder ufrie,
livegne festebønder, men fra midten av århundret fant det
sted en gradvis avvikling av så vel denne institusjonen som av
hovedgårdsdriften. I praksis forsvant livegenskapet i løpet av
1400-tallet, samtidig som antall byer vokste og byenes innbyggertall steg.

Fra midten av 1100-tallet begynte en modernisering av det
engelske statssamfunnet. Særlig under Henrik 2. (1154–1189)
ble det iverksatt en rekke reformer både innenfor rettsvesenet og den økonomiske forvaltningen. Hva angår det siste,
så sementerte han et svært viktig organ for finansstyret, The
Exchequer – det kom til å stå helt sentralt i den første fasen
av det engelske revisjonsvesenet. Henrik 2.s modernisering og
reformer av det engelske stats- og forvaltningssystemet, kulminerte under Edvard 1. (1272–1307). Da var det skapt en sterk,
lokal forvaltningsorganisasjon som igjen var styrt av sentralmakten og dens embetsverk.
England og De britiske øyer er uten sammenligning den
europeiske regionen som har mest å tilføre oss når det gjelder
revisjonssystemets fremvekst i middelalderen. Intet annet sted
er kildematerialet så godt – et kildemateriale som gjør det mulig å studere nærmest i detalj hvordan revisjon vokser frem som
en sentral faktor innenfor økonomistyringen.
For å gi en bedre oversikt har jeg valgt å dele gjennomgangen nedenfor i separate kapitler, men som likevel tematisk må
sees i sammenheng. Det dreier seg henholdsvis om (i) Exchequer-institusjonen og (ii) introduksjonen – og den alle første
benyttelsen av begrepet revisjon per se.
EXCHEQUER-INSTITUSJONEN
Tunc auditori flet signacio prona
Demone peiori nisi des sibi grandia dona
Disse to linjene stammer fra et dikt skrevet på latin rundt år
1400, og som omhandler alle de stadier som et regnskap må gå
gjennom i det engelske Exchequer-systemet. I den første linjen
leser vi at regnskapsføreren, etter å ha avgitt ed, får utpekt sin
revisor. Den andre linjen fremholder at revisoren er «verre enn
en demon hvis han ikke blidgjøres med gaver». Sentralt i dette
diktet, er at et regnskap må gjennom en rekke revisjonsstadier,
og at det er nødvendig for regnskapsfremlegger å smøre revisor
for å slippe gjennom hvert enkelt stadium.
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Absolutt ingen skildring, beskrivelse eller utredning av
fortidens økonomiske eller «finansielle» sjekkaktiviteter, som
vi i den foregående historiske gjennomgangen for forståelsens
skyld har kalt «revisjon», vil være fullstendig uten å trekke
inn Exchequer-institusjonen. Dette organet stod ansvarlig for
statsmaktens økonomiske og finansielle politikk og styring. I så
henseende innebar det også en sjekk, kontroll og full gjennomgang av de økonomiske disposisjonene til de offentlige forvaltere

Et middelaldersk regnskapsark i Exchequer-ordningen.

som opererte på vegne av kronen og sentralmakten.
Det engelske Exchequer-systemet representerte den første
kjente belastnings- og krediteringsføringen eller -regnskapet. I Exchequer-konseptet inngikk faste rutiner vedrørende
regnskapsansvar og «revisjon», for å sikre statens provenyer
og begrense dens utgifter. Det innebar at forvaltere og embetsmenn til faste og regelmessige tider måtte stille i Exchequer for
nærmest regelrett å måtte forsvare sine økonomiske handlinger.
Personen som forestod utspørringen, ble med tiden kalt for
auditor. Prosedyrene ble foretatt for å hindre bedrageri, svindel
og underslag.
Man kan tenke seg at Exchequer-systemet opprinnelig kom
til De britiske øyer med normanneren Vilhelm, som kom fra
Normandie i Frankrike, og at Henrik 1. overtok det fra sin fars
forvaltningssystem, altså at det fantes i landet før kildene gjør
det historisk kjent under Henrik. Navnet eller begrepet Exchequer kan underbygge en slik tanke. Det er nemlig avledet av det
gammelfranske eschequier som i England på anglo-normannisk
ble til escheker. Dog er det mye som tyder på at the Exchequersystemet synes å ha kunnet eksistert i det anglo-saksiske
England før Vilhelm erobret landet i 1066, og at det tvert imot
bredte seg fra England til andre land.
Ordets etymologiske bakgrunn er det latinske scaccarium
som betyr sjakkbrett. Denne noe besynderlige etymologiske
opprinnelsen refererte seg til en slags rutete bordduk hvorpå
«handlingen» i Exchequer-prosedyren foregikk. Primærkilden
til den engelske Exchequer stammer fra et skrift med tittelen
Dialogus de Scaccario, «Exchequers dialoger», som ble forfattet i løpet av senere del av 1170-årene. Viktigheten av Dialogus
er at det representerer en sikker samtidskilde, og ikke noe som
er skrevet lang tid etter de beskrevne hendelser fant sted. Og
ikke bare det, forfatteren av skriftet var til og med en tid sjef i
Exchequer og kjente systemet innenfra. Forfatteren er med andre ord en genuin førstehåndskilde. Skriftet er forfattet på latin
som en guide i form av en instruktiv dialog mellom en læremester og en student. Det forteller altså hvordan Exchequer
fungerte i annen halvdel av 1100-tallet. Fra det året Exchequer
nevnes i kildene for første gang, i 1110, og frem til 1172 da
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Begynnelsen på Dialogus de Scaccario; et skrift forfattet på latin i løpet
av 1170-årene, og som er vår primærkilde til Exchequer-ordningen.

institusjonen etablerer seg fast i Westminster, kom Exchequer sammen rundt om på forskjellige steder. Medlemmene av
Exchequer hadde heller ikke sin oppgave i institusjonen som
sin primære yrkesoppgave; Exchequer hadde andre kongelige
primæroppgaver. Fra 1172 av kom Exchequer inn i mer faste
prosedyrer og med faste utøvende embetsmenn.
Forfatteren belærer oss om at Exchequer var delt inn i to
«kammer», Øvre Exchequer og Nedre Exchequer. Førstnevnte var en slags rettsinstans hvis hovedoppgave var å høre
sheriffens årlige regnskap over de kongelige provenyer fra
de respektive grevskapene og den simultane nedtegnelsen
av disse regnskapene i såkalte Pipe Rolls, Rotulus annalis. I
denne prosessen ble det også grepet fatt i disputter og foretatt
revisjon av regnskapene. Ikke minst det siste, revisjonen, var
det øvre kammerets viktigste oppgave. Nedre Exchequer, også
kalt «Exchequer of Receipts», hadde som oppgave å motta og
betale ut kontanter fra skattkammeret; her ble det telt, eksaminert og notert. I nyere tid utviklet Øvre Exchequer seg til et
judisielt system, mens Nedre Exchequer ble til statskassen eller
finansdepartementet.
Prosessen i Øvre Exchequer blir beskrevet i detalj i bok II
av Dialogus. Der leser vi blant annet om spesielle revisjoner av
utestående gjeld, men dette«kammeret» er primært opptatt av
revisjonen av årsregnskapene til sheriffene, men også andre av
kronens debitorer. Dette skjedde to ganger i året, ved påske og
under Mikkelsmesse (29. september).
I bok I av Dialogus får vi beskrevet prosessen i Nedre
Exchequer. Ingen penger skiftet hånd under prosessene i Øvre
Exchequer, men inn- og utbetalinger i Nedre Exchequer måtte
noteres i Øvre av regnskapsmessige årsaker. Noen av øvrighetspersonene tjente både i Øvre og Nedre Exchequer; kongens
skattmester, for eksempel, Chancellor of the Exchequer, var
en nøkkelperson i begge kammer. Og faktisk var forfatteren av
Dialogus de Scaccario en person som gjennom mange år hadde
hatt denne viktige stillingen.
Det bringer oss over til forfatteren. Selv om han ikke noe
sted i skriftet tilkjennegir seg selv ved navn, har det vært mulig
å identifisere ham som Richard of Ely, kjent i dag som Richard
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v En Rotulus annalis, en såkalt
Pipe Roll, som guider oss inn
i den verden Exchequersystemets kontroll- og revisjonsanliggender fungerte.

(ii) Andre betalinger sheriffen var skyldig kronen.
(iii) Andre tilbakevendende innbetalinger fra gårder, byer etc.
(iv) Liste over gammel gjeld overført fra eldre Pipe Rolls.
(v) De oblatis – utestående gjeld fra fjoråret.
(vi) Nova oblata – nye «offer», bøter, avbikt etc.
Det var en mal som alle innføringer måtte følge. Hver eneste
innføring eller postering skulle i prinsippet besvare noen
få spørsmål, så som: Hvem? Hvor mye eier han? For hva?
Hvor mye har han betalt? Er han «god for» mer? – og i den
rekkefølgen. Dette kan bli temmelig komplisert for sheriffens
vedkommende, men i sin aller enkleste form fremstod det slik,
fra en Pipe Roll under Henrik 3. (1222):
fitzNigel, kongelig skattmester og senere biskop av London.
Foruten fitzNigels Dialogus finnes nok en primærkilde til
Exchequer-systemets økonomiske kontroller og regnskapsrevisjoner, nemlig de såkalte Pipe Rolls. De ble ført på latin.
Disse Pipe Rolls konstituerte det offisielle registeret over all
skyldig gjeld til kronen, og som det måtte svares for i Exchequer-systemet. De ble kompilert årlig, og var uten tvil tuftet
på Domesday-boken, som viste omfanget av kronens landeiendommer og de forskjellige økonomiske forpliktelsene overfor
kongen. På disse rullene av vellum førte man i Exchequer
angjeldende sheriffs avregning og oppgjør – og også andre øvrighetspersoner som hadde økonomiske forehavender overfor
kronen. I sum var middelalderens Pipe Rolls en journal over
kronens finansielle anliggender sammenholdt av Exchequer.
Pipe-rullene ble utferdiget i tre identiske eksemplarer. Én
Pipe Roll ble kompilert av skattmesterens skriver, under overoppsyn av sin herre, den andre hadde finansministeren ansvaret
for og det tredje eksemplaret ble trukket opp av kongens egen
representant. En sammenlignende sjekk og revisjon gjorde det
vanskelig å jukse, og det var lett å oppdage feil.
Hvert grevskap hadde sin egen rull som ble ført årlig. En slik
rull, som altså ble forfattet på latin, inneholdt følgende poster,
og her med sheriffens regnskap som eksempel:
(i) Corpus comitatus – sheriffens leie og profitt.

Angerus de Lutcuit r.c. de xij d. firma molendini. In thes. Lib.
Et Q.E.
I denne teksten står r.c. de for reddit compotum (= regnskapsskyldig), In thes. Lib står for In thesauro liberavit (= har betalt
til skattkammeret) mens Et Q.E. er forkortelse for Et quietus est
(= har gjort opp). I en mer beskrivende mening står det å lese
at vedkommendes regnskap viser at han var skyldig en viss sum,
årsaken til gjelden, at han nå har betalt inn gjelden og er gjeldfri. En partiell betaling vil da ha formen: In thes. vj d. Et debet
vj d. Og der det bare gjaldt én gjeldspost vil posteringen ganske
enkelt og forståelig lyde: Galfridus clericus de Busseie debet dim.
m. pro falso clamore.
Den sentrale mannen i middelalderens Pipe Rolls var sheriffen. Denne personen konstituerte faktisk kjernen i de eldste
Rotulus-dokumentene og i Exchequer-systemet som sådan.
Rullene viste regnskapsstatus mellom sheriffen og kongen, som
igjen lå til grunn for Exchequers «hovedbok» og revisjonen.
Sheriffen var kongens representant rundt om i grevskapene.
Han var – for å bruke et moderne begrep – grevskapets høyeste
embetsmann. Sheriffen var primæransvarlig for å få inn kongens provenyer i sitt distrikt, først og fremst fra kronens landeiendommer, men også fra alle andre tilgjengelige og tenkelige
kilder som skatt, føydale skyldigheter, rettsavgifter, vilt felt i
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kongens skoger etc. Og det er nettopp i rollen som innkrever
at sheriffen av Nottingham fremtrer som en grisk pengepuger i
beretningen om Robin Hood.
En sheriff betalte en fast leie, hans såkalte «ferm» eller
«firm», for retten til å kreve inn de nevnte økonomiske forpliktelsene. Overskuddet fra sheriffens ferm var lønnen hans.
En manko overfor kronen måtte han erstatte av egen lomme.
Han hadde derfor all grunn til å fremstå som, som det het seg
på den tiden, «the hammer of the poor». Slik det lå an, var
det ikke ukjent for en eller annen sheriff å stikke noe av det
som egentlig skulle tilfalle kronen i en personlig eiet, og ofte
slunken, skattkiste. Sheriffen bodde på grevskapets største borg
og slott, holdt seg med soldater og væpnede vakter og hadde
generelt et stort hushold – det var altså generelt knyttet store
utgifter til sheriffens forvaltning og drift. Ergo var det all grunn
for kronen, kongen, å holde stramme tøyler i kontrollen av sheriffens økonomiske anliggender. Det ble gjort ved at han måtte
fremstille seg for Exchequer til faste tider.
To ganger i året måtte sheriffen stå til ansvar for sitt regnskap og mellomværende overfor kronen. Dette fant sted i
Exchequer. Termen Exchequer kom derfor til å vise hen til de
to årlige sammenkomstene, som lå til grunn for hele ordningen.
Sheriffen måtte stille i Exchequer til påske og ved Mikkelsmesse
(29. september). I prinsippet var det ikke en kongelig innkalling, men en beordring om å fremstille seg for Exchequer.
Dermed var det bare for sheriffen å reise til London og stille
for Exchequer ved hoffet i Westminster. Til påske foregikk
møtet i Exchequers Nedre Kammer. Påskefremstillingen var
provisorisk eller midlertidig på det viset at sheriffen betalte
inn halvparten av det skyldige beløpet, «sheriffens profer»,
fra sitt grevskap. Han mottok så en tally, en karvestokk, som
tjente både som kvittering og som en fortegnelse over sheriffens
innbetaling.
Karvestokken var viktig. Den fungerte som et memorandum. Karvestokkens viktigste funksjon, foruten mange
andre, var at den gjennom hele middelalderen ble benyttet i
regnskapssammenheng. En slik tally var alltid laget av tre, helst
av hassel, og hadde form og størrelse som en tykk linjal. Langs

den ene kanten, eller noen ganger begge, ble det skåret inn
hakk eller snitt som visualiserte og angav det beløpet sheriffen
hadde betalt inn. Snittene lignet romertall. Serien av hakk ble
addert. Sluttsummen tilsvarte beløpet sheriffen hadde gjort
opp med. 1000 pounds var et hakk à la en håndsbredd, 20
pounds tilsvarte et hakk med bredden av en lillefinger mens
en pence var angitt med et lite snitt. Transaksjonsdetaljer ble
skrevet på latin på flatsidene.

Den engelske Exchequer benyttet seg av karvestokker eller tallies som tjente
både som kvitteringer og som en fortegnelse over sheriffens innbetalinger til
kongen. Bildet viser karvestokker fra 1100-tallet og posen de ble oppbevart i.
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Når oppgjøret mellom sheriffen og Exchequer var ferdig,
og karvestokken utfylt med de nødvendige tallverdier og
tekstdetaljer, ble den delt eller splittet i to langs kanten med
snittmerkene. Dermed fikk man to identiske stykker. Karvestokksplitteren sørget for å stoppe splitten før den gikk tvers
gjennom hele stokken, noe som medførte at den ene stokkhalvdelen beholdt sokkelen eller foten. Det lengste stykket, som ble
kalt «the stock», ble beholdt av Exchequer mens den korte
halvdelen, «the foil», ble gitt til sheriffen. Når så Exhequer og
sheriff kom sammen igjen neste gang, og førte de to stokkhalvdelene sammen slik at hakkene som angav tallstørrelsene passet
overens, kunne man altså kontrollere og verifisere hverandre.
En slik karvestokk kunne fungere som en kontrabok i alle slags
oppgjør, kreditthandel osv.
Selv om denne prosedyren kan synes temmelig primitiv i
henhold til moderne standarder, fungerte det godt for sin tid.
Karvestokker var i bruk faktisk til langt inn på 1800-tallet.
Slike primitive memoranda var virkelig uvurderlige verktøy for
både sheriffen og Exchequer-organisasjonens tjenestemenn.
Senere på året var turen kommet til at sheriffen måtte troppe
opp i Exchequer i Westminster for andre gang. Da måtte han
møte i Exchequers andre kammer, Øvre Exchequer, som også
var det viktigste. Da var det sheriffen skulle betale sitt restbeløp
fra påskesammenkomsten, legge frem balanse- og resultatregnskap og få årsregnskapet sitt revidert.
Dette var en formell og viktig sammenkomst med faste
prosedyrer, og der aktørene hadde sine faste plasser. Det hele
utspant seg som et angreps- og forsvarsspill mellom sheriffen
og hans motstandere, Exchequers embetsmenn i funksjonen av
revisorer. For flesteparten av hoffets opphøyde og edle medlemmer var det, når «forestillingen» begynte, bare å lene seg
tilbake og høre på dialogen mellom skattmesteren og sheriffen.
Da sheriffen innfant seg i Westminster, befant han seg stilt
overfor et formidabelt team fra embetsverket, «the Exchequer
of Audit», som satt arrangert på tre sider av et bord. Hver av
partene, sheriffen og Exchequer-embetsmennene, plasserte
seg ved bordet utrustet med dokumenter, ruller, karvestokker,
dispensasjoner, klerker og vitner. Ved den ene enden av bordet

Baroner i embetsroller som kansler, øverste dommer og
kammerherre i rollen som «revisorer»

Skattmesteren og
hans skrivere
med sine Pipe
Rolls

Karvestokkkutter

Kanslerens
skrivere

Regnemester

Kongelige embetsmenn

Sheriffen og hans følge

Prinsippskisse av Exchequerbordet og plasseringen av faste plasser under
revisjonen.

satt baronene i sine embetsroller som kansler, høyeste dommer
og kammerherre i funksjon av, ved denne anledning, å være revisorer. På motsatt bordende satt sheriffen og hans følge. Langs
den ene langsiden, til høyre for sheriffen, satt byråkrater som
kalkulatør (regnemester), karvestokk-kutter og notarer. Ved
motstående langside satt skattmesteren og hans skrivere med
sine Pipe Rolls, Rotulus annalis, foruten kanslerens skrivere og
tilhørende klerker. Det var skattmesteren som ledet seansen.
Bordet de møttes rundt var temmelig lite, bare 3 x 1,5 meter.
Bordplaten var forsynt med en opphøyet kant. Over bordet
var det bredt en sort duk med oppkrittede firkanter som på et
sjakkbrett. Duken inneholdt 28 ruter. Prosedyren startet ved at
skattmesteren ropte opp eller annonserte navnet på regnskapsføreren, underforstått sheriffen, som skulle stå til rette for sitt
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Sheriffen måtte svare for sine økonomiske disposisjoner hos Exchequer i Westminster Hall. Her var han forpliktet til å redegjøre for revisjonen –
et formidabelt team av revisorer fra embetsverket.
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< Revidert jurisdiksjonsregnskap på vellum fra 1200-tallet.

regnskap. Sheriffen ble satt under ed, for så å bli «anklaget»,
nærmest som en forbryter, for å ha kronens penger. Skattmesteren dikterte fra sine Rotulus annalis de skyldigheter sheriffen
hadde overfor Exchequer, hvorpå sheriffen måtte «innrømme» sine variable inntekter. Hans krediteringer på sin side
omfattet faste betalinger, så som tiender, almisser, lønninger
til kronens folk osv. Sheriffens godskriving dekket også diverse
variable utbetalinger. Hans autorisasjon for å ha kunnet gjøre
det var tuftet på en skriftlig bemyndigelse fra kongen, som ble
fremvist på forespørsel selv om Exchequer-kollegiet var klar
over at han var bemyndiget i så henseende.
Det beløpet sheriffen fremdeles var skyldig etter påskemøtet
ble lest opp fra angjeldende Pipe Roll, og brikker, eller en slags
sjetonger, som indikerte beløpet, ble plassert i sine rettmessige
ruter på bordduken. Hver rutekolonne representerte et beløp:
den lengst til høyre for pence, neste for shilling og den neste
igjen for pounds, mens den siste rutekolonnen representerte
regnskapet/gjelden i hundreder eller tusener av pounds.
Etter hvert som sheriffens forskjellige regnskapsposter ble
lest opp, plasserte man sjetongene eller dummy-myntene som
representerte den respektive summen i riktig rute på duken.
Og det er da kanten rundt bordplaten kommer til sin rett; den
skulle hindre at sjetongene falt på gulvet.
Gjennomgangen og sjekken av sheriffens regnskaper ble
avsluttet ved å arrangere hans kreditt langs bunnen av duken i
form av karvestokker, kuponger og umyntet metall. Så ble kreditten trukket fra det ovennevnte og man fikk beløpet sheriffen
skyldte Exchequer, og følgelig kronen. Sheriffens og Exchequers respektive karvestokkhalvdeler, førstnevntes «stocks» og
sistnevntes «foils», ble ført sammen og beløpene kontrollert.
Etter to til syv dager var sheriffens prøvelser over. Exchequer-prosedyren tok altså flere dager, opptil en uke, mens
embetsmennene gransket hver eneste post i regnskapet før
sluttresultatet ble ført inn i årets store Pipe Roll. Revisjonen
ble avsluttet ved at sheriffen sverget overfor Exchequer at han
hadde gjort opp sitt regnskap i henhold til sin samvittighet –
og den samvittigheten blottstilte man overfor Gud.
Helt til slutt, etter revisjonens avslutning og da revisorene

hadde gitt grønt lys for resultatet, ble det i den store Pipe Rollen som angikk angjeldende sheriff, ført inn med sirlig skrift at
«han er fritatt», underforstått at han har betalt inn det han
var forpliktet til. Nederst på Pipe Rollen står det også at han
«har kunnet forlate Exchequer». Hvis det under sjekkingen
av sheriffens regnskaper ble avdekket at han hadde fått inn mer
penger gjennom sin innkrevingsoppgave enn hans «ferm»
påla ham, kunne han få beholde «overskuddet» som en slags
bonus. Hvis derimot regnskapsgjennomgangen viste at han
hadde fått inn mindre enn det kronen hadde pålagt ham, var
det forventet at sheriffen dekket diskrepansen selv. Sjekken var
som man skjønner, meget grundig. Bedrageri ble belønnet med
umiddelbart fengsel.
Man skulle tro at den nitide granskingen og inkvisitoriske
prosessen ved Mikkelsmesse i Exchequer ville skremme enhver
fra å forsøke å lure systemet, men det var ikke tilfellet. For
eksempel kjenner vi til en mann som var betrodd 60 shilling i
cash og en halvdel av en karvestokk med merker som indikerte
allerede fem innbetalt til Exchequer. Idiotisk nok, viste det seg,
fikk denne mannen kuttet til en halv karvestokk med snittmer-

En Pipe Roll fra 1200-tallet.
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ker ekvivalent med 60 på sin «stock» og beholdt pengene.
Han var åpenbart ikke fullt ut kjent med prosedyrene, for da
hans «stock» ble sammenlignet med Exchequers «foil» ble
bedrageriet umiddelbart avslørt.
I et samfunn som i prinsippet var konstituert av analfabeter,
slik middelalderens England og Europa for øvrig var, er det
ingen tvil om at datidens rådende regnskapsføring, belastningsog krediteringsføring, Charge and Discharge Accounting, var
en fordel. I så henseende fremstod Exchequer-konseptet som
hånd i hanske. Alle de tilstedeværende kunne høre hva som ble
sagt og hva som ble lest opp av de lesekyndige, og de kunne se
og følge med på sjetonger som ble flyttet på sjakkbrettduken og
karvestokker som ble delt og passet sammen.
De samme Exchequer-prosedyrene som ble foretatt sentralt,
i Westminster i London, ble kopiert nedover i statsapparatet,
mellom sheriffen og hans fogder. Sheriffen hadde altså sin
egen «Exchequer», som ble avholdt på sheriffens slott i det
grevskapet han hadde forvaltningsansvaret for. Her foregikk
de samme prosedyrer, det samme maskineriet var i sving, for å
granske regnskaper, karvestokker, flytte sjetonger, høre muntlige forklaringer osv.; alt var det samme, bare i mindre målestokk
enn i Westminster.
Exchequers fremste eller øverste embetsmann var skattmesteren. Han var ikke uten grunn også en av de aller mektigste politiske figurene i kongedømmet. Under skattmesteren
befant kansleren, Chancellor of the Exchequer, seg. Dennes
rolle var å sikre nøyaktigheten og riktigheten i skattmesterens
regnskaper. Kansleren hadde også det daglige administrative
ansvaret i Exchequer. La det også være sagt at dagens Chancellor of the Exchequer i Storbritannia er den tittel finansministeren bærer, og som konstituerer det nest høyeste embetet i
nasjonen kun overgått av statsministeren.
Under kansleren, altså på nivå tre, stod to embetsmenn,
remembrancers. Disse representerte henholdsvis kongen og
skattmesteren når regnskapene ble revidert. Deretter i hierarkiet kom Exchequers fem baroner. De fungerte som sjefsrevisorer når regnskapene skulle revideres. Sist blant de viktigste
stillingene i Exchequer var to kammerherrer som, i samarbeid

med skattmesteren, var ansvarlig for å arkivere og holde orden
på Rotulus annalis. Under disse fremste embetsmennene befant
det seg et byråkrati med over 100 mindre betydningsfulle
klerker som utførte en rekke forskjellige oppgaver i Exchequersystemet.
Gjennom Exchequers tre første århundrer, helt inn i første
halvdel av 1400-tallet, var de fleste ansatte klerikale personer.
Årsaken til det var at geistlige øvrighetspersoner kunne både
lese og skrive. Dette gjaldt ikke bare for Exchequer, også i alle
andre administrative organer og departementer var det kirkens
menn som besatte embetsmannsstillingene.
Første gang vi hører om en legmann som inntar en høy
posisjon i Exchequer er i 1410. Da utnevnes en legmann ved
navn Henry Somer til kansler. Og fra da av synes det å ha gått
fort med sekulariseringen i det statlige kontrollorganet, for
fra året 1422 viser en liste over 30 Exchequer-ansatte at bare
to hadde en karriere i kirken. Etter moderne standarder var
middelalderens Exchequer-ordning ekstremt konservativ og
ineffektiv selv om det for sin tid var det beste. Til tross for dens
overveldende mengde av dokumenter, regnskapsinnretninger,
ordgyteri og regnskaps- og revisjonsprosedyrer, tilveiebragte
Exchequer svært sjelden balanser og brydde seg lite om slike
ting som gjeld. Exchequer-systemet må åpenbart ha tilfredsstilt
den engelske statsadministrasjonen, for mye av dette middelalderske «maskineriet» ble faktisk beholdt helt frem til nyere
tid, til reformene på 1830-tallet.
REVISJONEN – INTRODUKSJONEN AV ET BEGREP
Det er ingen tvil om at den på alle måter grundige sjekken som
ble foretatt i det eldste Exchequer var, slik en revisjonsekspert
har fremholdt, «a carefully conducted audit in the modern
sense of the word». Saken er bare den at ordet revisjon aldri
ble benyttet. Det kom noe senere inn i Exchequer-systemet.
Det å sjekke, å «revidere», et regnskap i høymiddelalderen
innebar å høre det lest; «revisjonen» var rett og slett en høring, en muntlig eksamen.
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All revisjon vi i det foregående har kalt «revisjon» har dreid
seg om sjekk av regnskapene. Frem til nå har kildene ikke operert med ordet «revisjon» i vår betydning av begrepet. Et eget
ord for revisjon var i så henseende ikke oppfunnet. Da romerne
benyttet seg av ordet auditus, en høring, så var det primært i
en judisiell sammenheng i rettsvesenet. En auditor var en slags
etterforsker i en sak.
Som vi har vært inne på var tidlige regnskapskontroller
og -sjekker noe som foregikk muntlig og, som i Exchequers
tilfelle, visuelt. Årsaken til dette var utelukkende fordi det var
snakk om samfunn der de aller fleste menneskene hverken var
lese- eller skrivekyndige; de var analfabeter. Selv personer høyt
på strå, samfunnseliten og maktutøverne, var uutdannete med
henblikk på de nevnte basiskunnskaper. Man hadde skrivere
og notarer som gjorde den slags jobber for seg. Derfor opererte
man da også med belastnings- og krediteringsføring og -regnskap som lot seg høre.
Man benyttet seg i det eldste Exchequer-systemet av det latinske ordet probare, som var det tekniske begrepet for revisjon.
Derfor finner vi i de gamle Exchequer-rullene eller regnskapene, når et regnskap var revidert ferdig, ordet probatum skrevet
av revisoren nederst etter sluttsummen. Det betydde «godkjent» eller «revidert og funnet riktig».
Assosiasjonen til ordet «audit», som er det engelske ordet
for «revisjon», og som betyr «en høring», har sin opprinnelse
i høymiddelalderen. Den aller tidligste referansen til en revisjon med dens rette navn slik vi forstår ordet i dag, og da med
det latinske grunnordet og den engelskspråklige videreføringen
i «audit», stammer fra det 13. århundre. I året 1216 forekommer ordet audio, i betydningen av «å revidere regnskap», i
statuttene til Irlands parlament (1216–1460). Det var, som
vanlig på denne tiden, forfattet på latin. Slik man kan tolke
vedtektene er det ingen tvil om at audio ble forstått av alle det
angikk og vedkom allerede på den tiden.
Neste gang ordet revisjon dukker opp i kildene er i året 1265
i forbindelse med husholdningsregnskapet, The Household
Roll, til Eleanor de Montfort, grevinnen av Leicester, som var
søster av kong Rikard 3. (1216–1272). Hennes regnskap er

Økonomisk utroskap endte i retten.

bevart, og anses for å være det eldste eksisterende reviderte
regnskapet av en britisk undersått eller borger. Ikke det at
Eleanor var en vanlig borger, men med dette menes at det angjeldende reviderte regnskapet ikke var en del av den offentlige
forvaltningen. I og med at regnskapet er fysisk bevart til i dag
kan vi med sikkerhet si at det er revidert. Årsaken til denne
skråsikkerheten er nemlig at revisor har skrevet sin godkjennelse
på regnskapsdokumentene. Vi ser hakene hans i margen, og etter hver eneste sluttsum for en bestemt periode har han påført
pbt, probatum, «bevist» eller «godkjent». Tydeligere bevis
for at en revisor har gått igjennom og godkjent regnskapet kan
man ikke få.
Omtrent fra samme tid kjenner vi til tre andre bevarte regnskapsruller som har vært revidert. Det dreier seg om dokumentene til eksekutorene eller testamentsfullbyrderne for testamentet til hustruen til Edvard 1. (1272–1307), Eleanor av Castilla.
Også i hennes regnskaper, som testamentfullbyrderne har hatt
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< Det å få et regnskap
«revidert» i middelalderen
innebar at det ble lest opp for
revisorene. Revisjonen var rett
og slett en muntlig høring.

hånd om, har revisoren(e) påført pbt, probatum, flere ganger
etter en rekke posters sluttsum. I disse regnskapene finnes
gjennomgående følgende innføring: «In expensis auditorum
comportorum de terris reginoe, sinescallorum et ballivorum, post
mortem, Rginoe, apud Londoniam.»
I det engelske statsapparatet dukker revisjonsbetegnelsen
opp i de latinske statuttene til Edvard 1. fra året 1285. Der står
det å lese: «Hva angår tjenere, fogder, kammerherrer og alle
forvaltere som er forpliktet til å føre regnskap, således at når slike
folks herrer utpeker revisorer [auditores] til å gå g jennom deres
regnskaper, og i disse regnskapene finner restbeløp og ubetalt g jeld,
[…] så skal disse folkene arresteres og g jennom vitneutsagn fra
revisorene sendes til kongens galge.»
Hva Exchequer angår, så var, som vi har forstått, sjekkordningen av regnskaper en del av denne institusjonens oppgaver
fra første stund av. Imidlertid er det mulig å fastslå at ordet revisjon dukker opp først i Exchequer-sammenheng i året 1315.
Da har den engelske Exchequer vært i funksjon og skjøttet sine
funksjoner i over 200 år allerede – første gang vi har kunnskap
om dette viktige forvaltningsorganet stammer som nevnt fra
1310. Under kong Edvard 2. (1307–1327) nevner kildene for
året 1315 helt eksplisitt at da man oppnevnte tjenestemenn
til å bekle embeter i institusjonen, så ble en herre ved navn
«Richard de Luda for ikke så lenge siden valgt til å revidere,
audio, eksternregnskapene i Exchequer». I statuttene av 1285
til Edvard 1. fremheves imidlertid en prosess som har mye til
felles med nyere engelsk statsrevisjon. Da ble det nemlig befalt
at «en gang i året skal en baron og en klerk fra Exchequer gå
gjennom hvert eneste grevskap i England for å sjekke nærmere
sheriffenes og deres futers innfrielse av g jeld». Mye tyder altså på
at man ønsket en dobbeltkontroll av Exchequer.
Dette blir helt entydig nærmere 100 år senere, under Henrik
4. (1399–1413). Da fremgår det med all tydelighet at kronen
var usikker på om «sjakkspillet» som fant sted i Exchequer var
til å stole på fullt ut med henblikk på institusjonens revisjonsgrundighet. I hans sjette forordning blir det påpekt nødvendigheten av en uavhengig revisjon ut over den som hadde funnet
sted i Exchequer. Etter at den endelige revisjonen hadde funnet

sted i Exchequer, sendte man andre, uavhengige embetsmenn
i funksjon av revisorer rundt om til alle grevskapene for å få
verifisert revisjonsresultatet fra Exchequer.
Foruten ovenfor nevnte Richard de Luda kjenner vi navnene
på Exchequers første revisorer, auditores, og deres funksjonstid, nemlig Richard Chesterfield ca. 1356, Robert Derby ca.
1363–1367, Thomas Orgrave 1367–1369, John Innocent
1369–1385, John Nottingham 1385–1390, Robert Cotum
1390–1393, John Candlesby 1393–1399, Henry Somer
1399–1404 og så videre helt inn i nyere tid frem til 1834 da
det gamle Exchequer-systemet revideres og går ut av drift i sin
gamle form.
I løpet av 1300-og 1400-tallet innebar det å få en revisorfunksjon i Exchequer et stort skritt på veien oppover forvaltningsstigen til sosial, økonomisk og politisk suksess. Karrierestigen var på en måte sikret. Det å bli knyttet til Exchequer
sikret en dessuten økonomisk; de ansatte der fikk fast, årlig
lønn.
Selv om revisjon og revisjonsbegrepets betydning fikk
størst denotasjon innen den offentlige forvaltningen, så slo det
forbausende fort gjennom også i den private sfæren. Før vi ser
konkret på disse rent private aktørene, kan det være betimelig å
skissere regnskap- og revisjonsordningen til en gruppe personasjer som befant seg i en mellomrolle, en posisjon mellom den
offentlige og private sfæren, nemlig middelalderens engelske
fogder.
Hvem var fogden? Han var en person som var utnevnt til å
overvåke og ha tilsyn med alt arbeidet på en herregård. Fogden
var krumtappen i ethvert herregårdssystem. Han skulle på alle
måter, på vegne av godsforvalteren og godseieren som ofte var
kronen, vokte og kontrollere arbeidet som treller og bønder var
forpliktet å utføre på herregården i kraft av å leie land under
godset. Fogden var også ansvarlig for godsets mangefasetterte
økonomi, slik som innkreving av forpaktningsavgifter, salg av
gårdsprodukter, nødvendige utbetalinger, regnskapsførselen
osv.
Vanligvis var fogden selv også en bonde og underlagt
godsforvalteren som var direkte utpekt av kronen som hans
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representant i grevskapet. Fogden ble utpekt én gang i året,
vanligvis ved Mikkelsmesse, men en dyktig fogd som viste seg
sin herres tillit verdig, og som samtidig var godt likt av bøndene, ble ofte i stillingen mer eller mindre permanent. Ved noen
herregårder ble fogden utpekt av godsforvalteren, ved andre
gods var han valgt til sin rolle av bøndene. Godsforvalteren
hadde dog vetorett. En valgt fogd hadde lettere for å få med
seg bøndene på godset enn en som var påtvunget dem. Uansett
hadde fogden ofte en vanskelig oppgave å balansere mellom
den kongelig utpekte godsforvalteren og bønder som leide og
arbeidet på godsets marker.
En av fogdens aller mest problematiske oppgaver var å lage
utkast til godsets årlige regnskap. Fogdens tall ble ført i pennen
av profesjonelle skrivere som ankom de mange godsene rundt
om i landet ved Mikkelsmesse, for nettopp å påta seg oppgaven
med å føre regnskapene, eller fogden fikk en skrivekyndig prest
i sognet til å få nedfelt regnskapet på vellum eller papir. Som
vanlig for tiden dreide det seg om belastnings- og krediterings-

føring. Fogden var pålagt å fremlegge et regnskap for revisjon
som inneholdt følgende belastningsposter:
– leier
– salg
– tilgodehavende bøter
Og følgende krediteringsposter:
– tiende
– slottsreparasjoner og vedlikehold
– bøter fra forpaktere som er for fattige til å betale
I tillegg kom balansen som fogden skulle betale inn for året,
pluss eventuell skyldig balanse fra tidligere år. Hvis revisorene
krevde det, ble et fysisk inventarium over buskap noen ganger
tilføyet på baksiden av regnskapet. Nederst på regnskapet var
fogden pålagt å henge ved sin karvestokkdel for å dokumentere
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< Bestikkelser forekom også i
middelalderen.

sine betalinger til godsforvalteren. Det var under Mikkelsmesse, 29. september, at fogden, akkurat som i Exchequer, måtte
stille opp foran et team av revisorer. I dette teamet satt godsforvalteren personlig og, hvis godset tilhørte et kloster, kjellermesteren, men for øvrig bestod revisjonskomiteen av velinformerte
menn som var klare til «… å gjøre nærmere undersøkelser av
poster som fremstod som tvilsomme». For å underbygge og
lette sin revisjon av fogdens regnskaper hadde de med seg godsets egne Pipe Rolls og på den måten sjekket de de nåværende
tallene med tidligere.
Mange fogdregnskaper er faktisk bevart til i dag. I en rekke
av dem kan man registrere noe interessant; man ser at skriveren
eller regnskapsførerens skrift er strøket over og erstattet av innføringer fra revisorens hånd. Det er ingen tvil om at revisorene
har tatt sin oppgave alvorlig med tanke på alle deres notater.
Her dreier det seg ikke lenger om bare høring av oppleste regnskaper, men en genuin revisjonsgjennomgang av det skrevne
regnskapet. Dette var «ordentlig» finansiell revisjon selv om
regnskapene som sådan stod mye tilbake for det vi forbinder
med regnskaper i dag.
Hva den private sektoren angår er det, som påpekt ovenfor,
de engelske herregårdene som gir best innsikt i middelalderens
forretningsbaserte revisjonsordning.
Et gods var en økonomisk enhet som drev en mangesidig
forretningsvirksomhet der det var viktig å ha orden i hva som,
for å si det populært, gikk ut og inn, og der det logisk nok var i
eiernes interesse å kontrollere regnskapene gjennom en grundig
revisjon. Det vi kjenner til i dag av disse revisjonene er basert
på to primære hovedkilder, hvorav begge kildekategoriene er
konstituert av samtidsdokumenter, nemlig bevarte regnskaper
og middelalderske avhandlinger om godsforvaltning, deri inkludert regnskapsrevisjon. Det er den siste kildekategorien som
gir særs god innsikt i revisjonsprosedyrene i den tidlige private
ervervssfæren, og som vi skal fokusere på i det følgende.
Det er kjent nærmere 20 avhandlinger fra middelalderen
som har eiendomsdrift og -management som hovedtema. Fire
av disse står svært sentralt, og alle stammer fra 1200-tallet. Det
dreier seg om Les Reules, Seneschaucie, Walter of Henleys Le

Dite de Hosebondrie og det anonymt forfattede The Husbandry.
Førstnevnte er eldst av disse, fra ca. 1240, mens sistnevnte
stammer fra slutten av århundret. Høymiddelalderen og føydaltiden var en glanstid for de engelske gods og herregårdene og
disses eiere, og de fire tekstene ble skrevet som en slags rettesnorer og regler som burde gjelde for å drifte de store landeiendommene. Teksten var altså rettet inn mot godsenes administrative ledere. Alle manuskriptene er forfattet på fransk.
Bokholdere og regnskapsførere, derimot, førte alt på latin.
I sin sterkt didaktiske form «belærer» de hvordan man bør
styre og administrere storgårdene, og av interesse for oss er at
de beskriver nødvendigheten av systematisk regnskapsføring og
prosedyrer for faste, regelmessige revisjoner. For eksempel gir The
Husbandry gode råd om revisjon hentet inn fra forskjellige samtidskilder og grupperer rådene slik en revisor kan tenke å rådføre
seg med dem før han satte i gang med sin revisjonsoppgave.
Vi vil gå litt nærmere inn på disse avhandlingstekstene i og
med at de gir oss de aller første skrevne regler eller normer for
revisjon i Europa. Arrangementet av revisjonen varierte fra
gods til gods; hvor den skulle finne sted og hvem som skulle
være revisorer avhang av beslutningen til den administrative
ledelsen av eiendommen. The Husbandry, som går mest i detalj
vedrørende revisjonsprosedyrene, informerer regnskapsklerken eller -føreren hvordan revisjonen vil komme til å foregå,
for eksempel at revisor først og fremst vil fokusere på revisjon
av utkommet av kornproduksjonen og buskap, som nok var
godsets viktigste næringskilde. Videre gis det råd til revisor
om hvordan han skal kunne etterspore underslag og bedrageri og at han bør sjekke beholdning, avkastning og utbytte
nøye. Det fremgår helt klart av middelalderskriftene at man
på godsene på 1200-tallet praktiserte to former for revisjon.
Først og fremst fortsatte man med revisjon basert på opplesing
og høring, altså den gamle hevdvunne formen. Den viktigste
revisjonen i så henseende var å høre opplesningen av korn- og
buskapsregnskapet fordi dette opererte med fluktuerende
avkastning, og fordi revisjonen av pengekvitteringene måtte
relateres til dette. Korn- og buskapsregnskapene fordret nøye
revisjon i hver eneste sjekkgruppe, sammenliget med hver
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< Kontroll av regnskapsbøker.
Illustrasjon fra ca. år 1450.

>> Side 250–251. I en tekst fra
senere del av 1200-tallet, The
Husbandry, dreier det seg om
rettesnorer og regler for drift
av store landeiendommer. Her
beskrives også nødvendigheten av regnskapsføring og
regelmessig og systematisk
revisjon.

avkastning eller tildeling osv., og poster som ikke ble godtatt av
revisor måtte byttes ut i en pengeverdi og ble lagt til pengeregnskapet «som solgt».
Den andre metoden var den nye med direkte, fysisk sjekking
av vellum- eller papirregnskapene i rullene. Her var det ikke
korn- og buskapspostene som ført ble revidert, men pengeposteringene. Av regnskapene kan vi se at revisor ikke bare sjekket
regnskapene som sådan, men også veiledet utøvende klerk i
regnskapsføringen.
Seneschaucie, «Seneschals kontorbok», er usignert. I det
nest siste kapitlet tar forfatteren for seg revisjonen som en slags
lærebok for godsforvalteren. Her blir han fortalt om fordelene
med å bruke omvandrende revisorer, at revisjon bør finne sted
hvert år, at ingen gårdansatt, ikke engang godsforvalteren, skal
ha anledning til å tjene som revisor, fordi under revisjon kunne
enhver, selv forvalteren, kanskje måtte stilles til doms om
nødvendig.
Vi kan gjengi hva sénéschalen bak Seneschaucie skriver om
revisjonen i bokens kapittel xi:
		
«Kap. xi Her begynner revisorenes plikter
c. 70 Revisorene bør være lojale og forstandige, de bør være
erfarne i yrket og bør kjenne til alle inndelinger og poster som konstituerer regnskapene, kvitteringer, utgifter og [særlig] hva angår
korn- og buferegnskapet; og de bør vite alle ting som relaterer seg
til regnskapet.»
			
(Forfatters norske oversettelse)
Også i Walter of Henleys Le Dite de Hosebondrie er det mot
slutten av avhandlingen et kapittel om kontroll og revisjon.
Forfatteren anbefaler en kontroll av den finansielle situasjonen
og en revisjon av regnskapene én gang i året. Han fremholder
videre at revisjon av årsregnskapet bør finne sted tidlig i det
påfølgende året:
«a Sørg for at kontrollen av oppgjør og avregninger blir
foretatt av en revisor du stoler på b en gang i året, og at årsregnskapet blir revidert tidlig neste år. Revisjonen foretas for å få en
oversikt over den økonomiske situasjonen, over profitt, kvit-

teringer, kjøp og salg og alle slags utgifter. c Hvis noen [ av de
ansatte] sitter med kontanter, legg frem pålegg om at de må ut
av hendene deres, for det hender ofte at fogder og andre ansatte
kjøper inn til personlig bruk for sin herres penger, og ikke på
vegne av prinsipalen. Og det er ingen lojal handling.»
Av de fire sentrale avhandlingene er det The Husbandry,
«bestyrelse av hushold» (på et gods), som går mest i detalj
og har den grundigste utredningen av anbefalte revisjonsprosedyrer. Ikke uten grunn, for det er bare Husbandry som er å
anse som en didaktisk avhandling par excellence. Skriftet er det
yngste av de fire, men er ikke desto mindre blitt forfattet på
1200-tallet.
Istedenfor en innledning begynner avhandlingen med en
ed fra regnskapsføreren og hans klerk overfor revisoren før
revisjonen kan begynne:
Aua primes deyt celuy qe rendra acounte iurer de rendre leal
acounte, e leaument se chargera de qaunt qil ath receu des byens le
seygnur… . («Først av alt, den som vil legge frem regnskap bør
sverge at han vil fremlegge et sannferdig regnskap og at han vil
belaste seg selv med alle de eiendeler han har fått av sin herre
…»).
Dette blir fulgt opp med kommentarer til de kommende
prosedyrene: Aller først bør kornregnskapet revideres: «Man
bør begynne med revisjon av kornkammeret.» For hvis man
oppdager mangler, så kan disse konverteres til pengeverdier
og belastes pengeregnskapet da dette blir revidert etterpå. Så
følger en seksjon over hvordan man skal beregne og sjekke
avkastningen på kornavlingen.
Neste seksjon tar for seg regnskapet over buskapen på
godset. Den begynner med råd om hvordan revisor bør sjekke
inneværende års buskap ved hjelp av det forutgående års
buskapsregnskap. Så settes fokus på avkastning og drektighetstabeller over alle de forskjellige husdyrene og alle former for
produksjon på godset, inkludert en liste over penger fra utleie
av bufe i løpet av året.
Revisor vil så ta for seg revisjon av pengeregnskapet. Han
begynner med kvitteringer. På dette punktet i fremstillingen
inkluderer forfatteren lister som spesifiserer de mange pen-
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> Intet skulle unngå revisorens
granskende blikk! Freskomaleri
fra 1352.

gekildene. Slike lister vil bygge opp under husken slik at intet
blir glemt eller oversett. Da revisjonen av pengeregnskapet var
gjennomført, og før totalen ble gjort opp, måtte alle detaljer
sjekkes, og hvis det ble oppdaget mangler eller mangelfulle underlag enten i rene penger eller i korn- og buskapsregnskapene,
ble det summert og ført inn i regnskapet. Dette skulle gjøres
«før noe annet» for å forsikre seg om, uten noen som helst
tvil, at slike belastninger ikke ble glemt eller oversett. Først da
kunne revisor gjøre opp totalen.
En slik prosedyre tilsier at regnskapsførerne kom til revisjonen med sine vellumruller, der alle tall var ført eller postert
vedrørende pengekvitteringer, men uten en sluttsum. Den ble
åpenbart ført inn av revisor etter at han hadde sjekket korn- og
buskapsregnskapene og pengekvitteringene.
Det er interessant å kunne registrere at enkelte fogdregnskaper fra 1200-tallet, altså fra den tiden The Husbandry ble
skrevet, er uten en totalsum, og at sluttsummer kun finnes på
regnskapsruller som har vært revidert – dog etter at leie og
overdragelser er ført – og da i en annen håndskrift enn regnskapsførers. Det må være revisor som har ført inn sluttsummen,
for det er samme hånd som har skrevet på fransk «probatur»,
«godkjent», av det latinske probatum, på det angjeldende
regnskapet.
Det er ingen tvil om at revisjon i vår betydning av ordet hadde slått igjennom både i det offentlige forvaltningsapparatet og
i privat sektor i løpet av 1200-tallet i Europa. Og det må ikke
være tvil om at revisorene allerede på den tiden gikk grundig til
verks. I en av disse «revisormanualene» blir det understreket
at det er særs viktig å sjekke om regnskapet er riktig ført. Revisor blir for eksempel instruert om å sjekke hvor mye salt det er
brukt for å salte et kjøttstykke, og likeledes sjekke hvor det har
blitt av huden til et bufe som har dødd i løpet av året. Han blir
også anmodet om å sjekke nøye og sammenligne avkastningen
på korn i forhold til såkornet som har gått med, og som er ført i
et annet regnskap, og forholde det til størrelsen på kornåkeren.
Intet skulle i prinsippet unngå revisors granskende blikk.
Som man har skjønt, er datidens revisjonsordninger aller
best kjent fra England på grunn av det relativt fyldige kilde-

materialet. Imidlertid slo revisjonskonseptet også rot andre
steder på De britiske øyer. I Skottland presiderte kammerherren i Camera eller Chekker i en rolle tilsvarende den engelske
Exchequer. Alle i det skotske embetsverket som var involvert i
å kreve inn og betale ut penger på kronens vegne, var gjenstand
for årlig revisjon av Lordis Auditoris. Det ble også foretatt regnskapsrevisjoner på det lokale planet i statsforvaltningen, ikke
bare innen sentraladministrasjonen.
I Irland slo også revisjon gjennom i løpet av høymiddelalderen. Gjennom samtidige dokumenter kjenner vi til at
Dublin bys regnskaper for året 1316 ble revidert. Taillage
(gammelfransk for «skatt») og avgifter skulle kreves inn under
overoppsyn av fire eller seks ærlige, edsvorne menn, og det skulle fremlegges regnskaper over inntekter og utgifter for byens
revisorer. Disse var konstituert av borgermesteren, oldermenn,
sheriffen og visse andre betrodde øvrighetspersoner.
På det europeiske kontinentet vet vi at de viktigste italienske bystatene, så som Firenze, Genova, Pisa, Venezia med flere
benyttet seg av revisorer på 1200- og 1300-tallet for å hjelpe
sentralmakten i bystatene til å verifisere statens inntekter og utgifter. Primærmålet var som alltid den gang å avsløre eventuelle
underslag eller bedragerier. Det er ingen tvil om at genuin revisjon som sådan også hadde slått rot på kontinentet til omtrent
samme tid som den gjorde på De britiske øyer.
Best og mest informasjon om middelalderens revisjon på
kontinentet stammer fra Frankrike og Italia, selv om kildene
i så henseende gjennomgående er magrere enn fra samtidens
England. La oss like fullt gjøre et kortfattet sveip innom den
franske revisjonsordningen, som er best dokumentert fra den
offentlige sfæren, og den italienske, hvor vi har best innsikt i det
private næringslivets revisjonsordninger.
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> Chambre des Comptes
representerte den franske
kongens revisjonskontor,
og hadde som oppgave å
sørge for grundig revisjon av
kongens finansforvaltning
rundt om i landet. Det var
adelsmenn, utvalgt av kronen,
som konstituerte stammen i

FRANKRIKE
FRANKRIKE

Frankrike var i den aktuelle perioden et føydalt samfunn.
Føydalismen stod her enda sterkere enn i England.
Den franske monarken manglet imidlertid lenge et sentralt
revisjonsorgan som det engelske Exchequer til å kontrollere
kronens økonomi. Fra først av, tidlig på 1100-tallet, satte
kongen sin lit til Curia Regis, kongens rådgivende forsamling
i så henseende. Men fra midten av århundret lot kronen tempelridderne, som hadde åpnet en bankinstitusjon i Paris, overta
landets økonomistyring.
Det franske skattkammeret ble nå organisert som en bank,
og lønninger, statsinntekter etc. ble overført mellom kontoer.
Kronens forvaltere rundt om i landet måtte sende innkrevne
skatter, avgifter og alle andre inntekter til tempelriddernes
bank i Paris. Der ble cash og regnskaper revidert, ikke av tempelriddernes revisorer, men av kongens egne utnevnte revisorer
fra Curia Regis.
De kongelige revisorene var fast utplassert i Templet. Disse
kontrollørene kom til å bære navnet Curia in Compotis. Regnskapene ble revidert to ganger i året, raskest mulig etter 24. juni og
ved juletider. Med tiden ble dette organet skilt ut, og utviklet seg
til et sentralt revisjonskontor, Gens des Comptes. Det var adelsmenn som utgjorde revisorstammen, oppnevnt av kronen.
På 1300-tallet var et av Chambre des Comptes’ primæransvar
å sørge for grundig revisjon av kongens finansforvaltere rundt
om i landet, og da i særlig grad fogder og forvaltere. De satt i
utsatte stillinger ute i distriktene og kunne lett stikke noe unna
regnskapene, derfor gjaldt det å følge disse med argusøyne.
I 1307 flyttet franskekongen Filip 5. med tilnavnet «den
smukke» kronens økonomi ut av Templet, og plasserte statens
finansadministrasjon i det kongelige palasset i Louvre. Der, i
et eget rom, satt kronens revisorer. Dette spesielle revisjonsrommet kom til å hete Camera Compotorum eller Chambre
des Comptes. Her sjekket de alle regnskapene fra de kongelige
eiendommene, kronens mange forvaltningsorganer, borger-

revisjonskontoret.

mestre, fogder, forvaltere og til og med det kongelige hushold.
Kongens egen økonomi slapp altså ikke unna revisjon.
Som tidligere nevnt kan det nåværende franske Cour des
Comptes føre sine aner tilbake til Chambre des Comptes,
Regnskapskammeret. Dette kontoret skulle håndtere en rekke
forskjellige administrative og økonomiske aspekter for kronen
og sentralmakten. Organisatorisk ble Regnskapskammeret
modellert etter Parlamentet med en førstepresident og en rekke
underpresidenter, rådgivere, procureurs (aktorer i straffesaker)
og revisorer. Først var det tre, senere fire, klerikale regnskapseksperter, maîtres-clercs, som fungerte som sjefsrevisorer, og
tre legmenn fra adelen, maîtres-lais familiers du Roi, som var
bemyndiget til å «høre og dømme» i regnskapsrevisjoner. De
klerikale revisorene skulle altså revidere i ordets rette forstand
de konkret førte regnskapene, mens de adelige legmannsrevisorene, som kunne hverken lese eller skrive, skulle høre regnskapene opplest etter den gamle metoden.
Slik fungerte revisjonsordningen i Chambre des Comptes
faktisk svært godt, i og med at det i dette systemet altså fantes
en dobbelt revisjonsbasert kontroll.
Disse to revisjonsavdelingene, om vi kan kalle dem det, altså
henholdsvis den klerikale og den verdslige, var understøttet av
11 klerker, Clercs des Comptes, som fungerte som revisorer for
kronens prests. Et prest var betegnelsen på den tidens kongelige
nødlån. Kongene var stort sett i permanent pengeknipe, og lånte både av tempelriddere, pavestolen og private bankierer. Men
selv om man var konge, slapp man ikke unna revisjon.
I Chambre des Comptes var det nærmest en liten hær av
revisorer som sjekket allehåndes regnskaper. Fra først av ble disse
stillingene i Regnskapskontoret besatt ved spesielle utnevnelser,
men fra 1500-tallet av ble de arvelige – og korrumperte! Ikke
uten grunn gikk derfor det engang så mektige Chambre des
Comptes inn i en nedgangsperiode og led så definitivt under en
politisk «formørkelse». Med tiden hadde det utspilt sin rolle.
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< Kreditt og pengevesen, ja
finansnæringen i det hele,
fant sin form i middelalderens
Nord-Italia.

ITALIA
ITALIA
I høymiddelalderen, 1000–1300, var Italia preget av en maktkamp mellom bystater, paven og den tyske keiseren som søkte
å gjøre sin makt gjeldende i støvellandet. Nå var ikke Italia noe
samlet rike. Det bestod av en rekke selvstendige småstater. I de
norditalienske byene ble det organisert et selvstyre der ledende
klasser var representert, capitania, adelsmenn, rike handelsmenn og håndverkere. De selvstendige bykommunene satset på
handel og næringsliv. Syd-Italia utviklet seg annerledes; denne
regionen var organisert og administrert etter strengt føydale
prinsipper. Det viste seg raskt at de nord-italienske byene kom
til å representere stor makt og økonomisk fremgang, mens den
sydlige regionen sakket akterut i utviklingen – et skille som har
preget Italia frem til våre dager.
Dette bildet sementeres i senmiddelalderen, 1300–1500.
Italia var da delt opp i hele 14 stater. De viktigste var bystatene, som var organisert som republikker: Firenze, Venezia,
Genova,
Milano og Siena, foruten Kirkestaten. Den økonomiske
utviklingen i Nord-Italia førte raskt til en utvikling bort fra
naturalhusholdning til en økonomisk struktur der bynæring,
pengehushold og borgerskap kom til å dominere. Dette økte
forskjellen mellom det rike nord og det fattige syd. I NordItalia gikk den økonomiske utviklingen meget raskt, langt
raskere enn noe annet sted i Europa, takket være ekstremt
innovative forretningsdrivende i byene. Handel, industri og
bankvirksomhet lå til grunn for den markante fremgangen.
Det borgerskapet som oppstod i de viktigste bystatene var
definitivt forskjellig fra den jevne håndverks- og handelsstand
som dominerte flertallet av middelalderbyene ellers i Europa.
Bystatenes ledende og førende borgerskap var konstituert av
kapitalister som hadde interesser langt utover byens snevre
grenser. Byene utviklet seg derfor fra bykommuner til genuine
bystater som la under seg landområder og drev en ekspansiv

politikk med langt videre perspektiver enn de gamle tradisjonelle bysamfunnene.
Den økonomiske utviklingen var tuftet på fjernhandel,
industriell stordrift og bankvirksomhet. Venezia og Genova var
de fremste sjøfartsstatene med nærmest monopol på fjernhandel. I Firenze var velstanden basert på industriell stordrift innen
klesindustrien med eksport av fine tekstiler til hele Europa og
Orienten. Kapitalen fra denne produksjonen gav grunnlag for
en blomstrende bankvirksomhet. Firenze ble hovedsete for senmiddelalderens bankforetak, men bankvirksomhet som sådan
slo også tidlig rot i de andre viktigste bystatene.
I Nord-Italia ble merkantil drift og bankvirksomhet to sider
av samme sak. Ingen andre steder fantes det slik kapitalkonsentrasjon, og ingen andre steder fantes det folk med så store
økonomiske vyer og vidtfavnende økonomiske interesser. En
utpreget nese for profitt og kapitalakkumulasjon, for investering og langsiktig økonomisk planlegging, var både tidligere
og sterkere der enn ellers i Europa. Kreditt- og pengevesenet,
ja finansnæringen i det hele, fant sin tilnærmet moderne form i
dette miljøet.
Etter svartedauden er vi altså vitne til markedsøkonomiens
endelige seier i Europa, og den fant først sted i Nord-Italias
bystater. Derfra feide en kapitalistisk ånd over kontinentet.
Kapital ble samlet med tanke på investeringer og verdiforøkelse. Det var noe nytt i forhold til tidligere. Vi går også inn
i individualistenes tidsalder. Kapitalistene overtok ledelsen i
samfunnet. Det innebar samtidig byenes endelige seier over
landsbygden. Byene var – og har siden forblitt – motoren i den
økonomiske utviklingen.
Hver bystat hadde sine fremtredende økonomi- og samfunnspådrivende slekter, så som della Torre og Visconti i Milano,
della Scala i Verona, Este i Ferrara, Riccardi i Lucca og Bardi,
Peruzzi, Acciaiuoli, Syrozzi og Medici i Firenze. Og det er de
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aller siste, Mediciene, som skal ligge til grunn for vår utredning
av senmiddelalderens revisjonsordning i den private sektoren
innen næringslivet.
Allerede blant Medicienes forgjengere i Toscana fantes det
forretningsdrivende som fokuserte på regnskap og regnskapsrevisjon. En av disse var Francesco Datini fra Prato, en småby
nordvest for Firenze. Nettopp Datini og hans forretningsvirksomhet gir et godt innblikk i den gryende bevisstheten
blant private næringsdrivende om betydningen av bokføring,
regnskapsførsel og revisjon.
Fra sin base i Prato kontrollerte han et nettverk av filialer og
underselskaper som dannet individuelle partnerskap med hver
enkelt av sine filialbestyrere. Datini ble født i 1335. Allerede
som 13-åring var han blitt foreldreløs, og gikk i tjeneste som
butikkgutt hos en kjøpmann i Firenze. Bare et par år senere
forlater han denne posten og slår seg ned i Avignon, pavebyen i
Frankrike, hvor han får arbeid som funksjonær i et forretningsforetak. Så, som 28 åring, etablerer han sitt eget firma med
en grunnkapital på 800 floriner. Hans forretninger, handel,
sjøforsikring og bankvirksomhet, blomstrer, og som styrtrik
47-åring flytter han tilbake til Firenze og driver sin mangslungne virksomhet derfra. Han var meget iherdig og alltid på jakt
etter profitt og større rikdom.
Som forretningsmann var han utrettelig, en som nærmest
bokstavelig talt jobbet døgnet rundt. Han fulgte med på alt, og
var som en terrier over sine ansatte som aldri fikk fred for hans
mas, påpakninger, innspill og kommentarer hvor de enn befant
seg i systemet. Arbeidet, forretningsdriften, synes å være hans
eneste drivkraft her i livet. Hele tiden «hører» vi fra mannen
til selskapets ansatte gjennom hans bevarte korrespondanse:
«Ligg ikke på latsiden!» «Arbeid flittig!» «Ligg etter de
ansatte!» «Du har å holde deg til min ordre, la dette være sagt
én gang for alle.»
I takt med at hans inntekter vokser, vokser også hans redsel
for å tape dem igjen; han frykter at alt kan skje: fra at pirater
stjeler sjøfrakten hans til at kompanjonger kan lure ham. Datini synes mer og mer å betrakte livet gjennom et filter av penger
og profitt. Krig og katastrofer er bare interessante for ham i den

grad de direkte kan fylle hans bankkonto. Men ingen kan ta fra
ham at han var en dyktig og driftig forretningsmann.
Datini hadde permanente filialer, fondachia, rundt om
i Europa, så som Avignon, Genova, Barcelona, Valencia og
Mallorca, foruten å ha sine forretningstentakler spredt ut over
Vest-Europa og Levanten. En mann som Datini, et profittbegjærlig arbeidsjern og petimeter, ønsket selvfølgelig full
kontroll over økonomien. Bokføring, regnskap og revisjon var
da selvfølgelig gode virkemidler.
Ettersom Datini levde i en brytningstid mellom gammel, enkel type bokføring til dobbelt, viser regnskapsbøkene hans over
tid nettopp denne utviklingen. Til å begynne med viser Datinis regnskapsbøker et sammensurium av inntekter og utgifter
i en salig mølje, men så, mot midten av 1380-tallet, begynner
Datini og hans regnskapsførere å eksperimentere med den nye
regnskapsmetoden som til slutt gjorde regnskapsoversikten til
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< Regnskapsboken til
bankieren Francesco Datini
(1335–1410) fra Prato like
utenfor Firenze.

et nirvana for selskapets internrevisjon.
Man behøver ikke være overrasket over at det i hvert
av Datinis datterselskaper fantes bokholdere, regnskap og
internrevisjon. Ikke desto mindre måtte også alle økonomiske
anliggender nedfelt i en regnskapsbok inn til ny revisjon på
hovedkontoret, hos sjefen selv og hans revisjonsassistenter. Revisjonen av regnskapene foregikk ikke ved den gamle metoden,
ved høring, men ved konkret tallkontroll i de skrevne regnskapene.
Men også under revisjonen viser notater både i regnskaper,
kalkyler og dagbøker at han føler han ikke får kontrollert godt
nok. Det er helt åpenbart at han selv er med på de mange
revisjonene, frykten for ikke å ha full kontroll er åpenbar. Selv
om regnskapene ble revidert under sjefens strenge overoppsyn,
synes han aldri fornøyd. Mang en fattore, revisor, fikk gjennomgå for ikke å ha oppdaget en feil. Ingen detalj var for liten

til å fortjene hans oppmerksomhet. Han var i prinsippet den
nøyaktigste av alle revisorer i systemet.
«Jeg vil gå gjennom alle mine regnskaper,» skrev han ved
en anledning, «slik at jeg kan være sikker på hvert eneste
menneske jeg har med å gjøre». Vi kan se ham for oss, bøyd
over regnskapene som sjekkes med lupe. «Det er niende timen
jeg sitter her, og jeg har ennå ikke spist og drukket. Jeg har ikke
engang gått ut av rommet. [...] Og i morgen har jeg tenkt å
fortsette på samme måten.» Ingen forseelse eller nonchalanse
i regnskapet var for ubetydelig til at han lot det passere. Finner
han noe under revisjonen, blir han voldsomt oppbrakt, og ved
ett slikt tilfelle skriver han i det angjeldende regnskapet: «Jeg
er så opprørt over slike ting. Det er et under at jeg ikke har gått
fra vettet, for jo mer jeg sjekker, desto mindre finner jeg ut av
det. Gud vet hva som vil skje med meg.»
Etter en annen revisjon skriver han: «Jeg har ingen tro på
at vi klarer oss gjennom dette uten store tap. La oss lovprise
Herren.» Det må nærmest ha vært et mareritt å arbeide som
internrevisor under Datini. Han forlangte akkurat like mye av
disse som av seg selv. Hør bare hva han ved en anledning skriver
til en av sine revisorer som har oversett en feil i en postering,
som han selv hadde funnet ved en etterrevisjon: «Du kan ikke
engang se en kråke i en skål melk. Du har ikke såpass hode som
en katt! Du vil gå deg vill fra nesen til munnen.»
Ellers uttrykker han forakt overfor andre av byens samtidige
forretningsmenn og deres regnskapsførsel og revisjon. Han påpeker at de kun førte improviserte regnskaper og ditto revisjon.
De fleste fører, sier han, sine regnskaper i hodet og foretar en
revisjon etter samme prinsippet, «… akkurat som et bud som
regner over sine penger tyve ganger på veien. […] Og Gud vet
hvordan de lykkes! For fire av seks har hverken regnskapsbok
eller blekkhus, og de som har blekk har ingen penn.»
Det var altså ikke alle private næringsdrivende som var opptatt av å ha orden i økonomien gjennom regnskap og revisjon,
men det kom andre etter Datini som så absolutt så verdien av
dette. Datini innvarslet en ny trend blant næringsdrivende i
større skala. Medici-familien var en av disse, kanskje den mest
betydningsfulle av dem alle.
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Ingen navn kan knyttes nærmere til renessansens iøynefallende oppblomstring av kultur, kunst, litteratur, diktning,
musikk, vitenskap og – fremfor alt – finansnæringen enn nettopp familien Medici. De var sponsorer av kultur og vitenskap
flere hundre år før begrepet var oppfunnet. Medicienes bruk
av penger til sponsing vil – relativt sett – få selv et moderne
storkonserns sponsorbudsjett til å se ut som regnskapet til en
middels stor pølsebod. Hvordan var det mulig for en familie å
bruke tusener på tusener av gullfloriner på sponsing av kunst
og kultur? Hvor kom pengene fra? Svaret er bankvirksomhet.
Selv om familien også drev andre forretninger, var det banknæringen som innbragte dem utrolige rikdommer, og som gjorde

dem til Firenzes egentlige herskere i nærmere 350 år.
Medici-banken ble etablert i 1397. Under grunnleggeren
Giovanni de Medici og hans sønn Cosimo skulle den relativt
raskt utvikle seg til å bli 1400-tallets fremste bank- og finansinstitusjon. I det ligger også at den var den viktigste og mest
betydningsfulle av alle florentinske banci grossi under renessansen, og da tenker jeg både økonomisk og politisk. Medicibanken var uten tvil den mest avanserte finansinstitusjon før
sent 17. hundretall og nyere tid, og ble egentlig i så henseende
først overgått i det 19. århundre.
Medici var ikke alene om å drive bankvirksomhet i Firenze;
det fantes en rekke av dem, hele 24, men Medici-banken var
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< Regnskapsbøkene til
Lorenzo og Cosimo de Medici.

Cosimo de Medici (Il Vecchio),
1389–1463.

den mektigste og største. Fra et juridisk og strukturelt synspunkt er det mulig å klassifisere de florentinske bankhusene i to
forskjellige typer: de som hadde en sentralisert organisasjonsform, og de som konstituerte en kombinasjon av autonome
partnerskap kontrollert av én person, capo della compagnia,
eller et annet partnerskap på toppen av overbygningen.
Den første selskapsformen var vanlig på 1300-tallet. Denne
selskapsformen var temmelig rigid, en defekt som ikke minst
viste seg ved en rekke bankkonkurser på 1340-tallet. Som et
resultat av dette, forsvant denne firmastrukturen etter 1350, og
gav åpning for den andre og mer fleksible organisasjonsformen.
Mediciene, derimot, bygget opp sin organisasjonsstruktur ved å
trekke veksler på begge varianter. Cosimo de Medici sørget for
at banken fikk en moderne selskapsform som gav den en stor
fordel over en rekke andre mer tradisjonelle bankhus i byen.
Han desentraliserte det eldre familieforetaket han hadde arvet,
og gav det hele en struktur som et holdingselskap. Hver av de
12 filialene eller datterselskapene ble konstituert som et uavhengig selskap med egne statutter, eget budsjett og regnskap og
full økonomisk disposisjon over egen kapital. Filialbestyrerne
var aksjeholdere i selskapet, og som et resultat av det, mottok
de også en andel av utbyttet i henhold til antall aksjer.
Ikke desto mindre, mediciene fortsatte med å beholde 51
prosent av aksjene og kapitalen i hvert datterselskap, slik at
familien på den måten beholdt kontrollen i de forskjellige
etablissementene. De utenlandske datterselskapene som var
kontrollert av hovedkvarteret i Firenze lå i Roma, Venezia,
Napoli, Milano, Pisa, Genève, Lyon, Basel, Avignon, Brugge og
London, altså stort sett datidens hovedsteder.
Gjennom hele Medici-bankens eksistens, fra grunnleggelsen i 1397 til avviklingen i 1494, altså gjennom snaue 100
år, ble regnskapene i banken regelmessig revidert. Og det var
definitivt ikke snakk om høring av regnskapene; det dreide seg
utelukkende om finansiell revidering av de konkret skrevne
regnskapsbøkene. Hovedkontoret insisterte på, ja forlangte
at balanseregnskapet for hver filial ble sendt til Firenze for
revisjon.

Datterselskapenes regnskaper ble ikke revidert av eksterne
revisorer, men av det vi må kunne kalle internrevisjonen. De
som stod for denne var direktøren og hans stab. De hadde
som primærmål å sjekke at ingen i Medici-systemet drev med
bedrag og underslag, og at filialene forvaltet sine virksomheter
på best mulig måte. Hensikten var å presentere en nøyaktig beretning om selskapets finansielle stilling for eierne. Alle finansielle aspekter ved selskapet ble ettergått. Revisjonen foregikk
vanligvis én gang i året, ved utgangen av regnskapsåret.
Internrevisjonen ved Medicis hovedkontor i Firenze insisterte på at filialbestyreren var til stede under revisjonen. Man
anså det som nødvendig, slik at de kunne svare på eventuelle
spørsmål som dukket opp under revisorenes gjennomgang
av regnskapene. Det var bakgrunnen for at alle de italienske
datterselskapenes ledere måtte innfinne seg ved hovedkontoret
i Firenze en gang i året, da revisjonen fant sted, mens de som
ledet datterselskap nord for Alpene kunne slippe unna ved å
komme til hovedkontoret annethvert år.
Middelalderens regnskapsfremstillinger var ikke systematisk
oppstilt eller arrangert som moderne balanseregnskaper, ei
heller Medici-bankens. Debet- og kreditbalanse ble ført separat
i den rekkefølgen som posteringene fremkom i hovedboken
uten noe forsøk på klassifisering overhodet. Noen av medicienes balanseregnskaper har over 200 poster og representerer
bøker på mange sider.
Revisjonen som sådan, vet vi, innebar å gå over balansen, post
for post, for å plukke ut enhver dubiøs postering, overskredne
forfall, overforbruk osv. Mange sider i balanseregnskapsbøkene
bærer tydelig preg av å ha vært gjenstand for revisjon.
Med unntagelse av noen få sider ved begynnelsen av Libro
segreto No. 1, holdt mediciene sine regnskapsbøker alla veneziana, i bilateral eller tosidet form, med debet like overfor kredit
på to motstående sider som bar samme nummer. Adopsjonen
av tosidet form innebærer ikke at det var ført reelt dobbelt
regnskap, selv om det var blitt mer og mer vanlig fra midten av
1400-tallet av.
La oss trekke frem et balanseregnskap datert 24. mars 1442
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En side i en av regnskapsbøkene til Medici-familien.

av Giovanni Benci & Co. i Basel, som på den tiden var underlagt Medicis Genève-kontor. Dette balanseregnskapet er av
interesse fordi det kaster et godt lys over noen av de prosedyrene som ble fulgt i Medici-systemet vedrørende revisjon
og sjekking av fremstillingene. Hver post er fulgt av en kommentar over utsiktene til å oppnå betaling ved oppebørsel og
sannsynligheten for å måtte tilbakebetale i tilfelle innsatte
penger. En typisk kommentar er følgende: «Denne kunden har
så store problemer med å ha et utkomme at det er en umulighet
at han kan betale oss. Det å selge innholdet i butikken hans vil

involvere en rekke problemer, foruten at det ikke vil innbringe
nok til å dekke hans gjeld.»
Mange av de geistlige som måtte delta i styret, hadde depositumskonto som de ofte trakk av for å møte leveomkostningene. En ofte forekommende kommentar var «… han tømmer
kontoen litt etter litt». Ved andre anledninger har revisorenes
notatanmerkninger en mer lystig tone, og fastslår at selskapets
krav ganske sikkert vil kunne inndrives. På grunnlag av de
forklarende notatene eller merknadene i regnskapsmargen, er
det mulig å konkludere med at minst 22 poster fremstår som
aktiva, og en total på 575 gullfloriner representerer forfall som
skulle vært avskrevet.
Datterselskaper lengst unna Firenze kunne ikke føle seg trygge på et liv, en virksomhet, uten en altfor nærgående kontroll
fra sentraladministrasjonen. Revisjonen ved hovedkontoret
var i så henseende ledelsens fremste granskende øyne. Datterselskapenes regnskaper ble revidert meget nøye, og internrevisjonens resultater fikk det ofte til, i overført betydning, å lyse
røde lamper på ledelsens kontorer i Palazzo Medici, selskapets
hovedkvarter i Firenze.
Det skjedde for eksempel i 1467. Da viste revisjonen
av regnskapene til London-filialen at den var på randen av
konkurs. Det fikk ledelsen til å sende av sted revisoren Angelo
Tani til London for nøyere å gå gjennom alle datterselskapets
tall, bilag, underbilag, ja endevende alt. Han fikk også i oppgave å forvisse seg om at sjefen, en viss Gherardo Canigiani,
hadde forvaltet sine oppgaver på best mulig måte, og forholdt
seg til gjeldende selskapspolitikk. Tani gikk til oppgaven
med en granskende revisors aller beste intensjoner: å snu alle
stener. Etter full revisjon av London-filialens gjøren og laden,
noe Tani brukte den tiden han trengte på uten å forhaste seg,
kunne revisoren rapportere tilbake til hovedkvarteret at
Canigiani var dønn ærlig, men hadde gjort ukloke investeringer.
Det var Medici-bankens politikk ikke å låne ut til kronen,
for middelalderkongene var notorisk dårlige betalere og innfridde nærmest aldri sine lån. Mang en bank hadde i løpet av
1300-tallet gått konkurs på grunn av utlån til kongehusene.
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En scene fra et regnskapskontor fra ca. år 1375.

Den engelske monarken Edvard 4. var ikke noe bedre i så
måte. Tanis revisjon avdekket at Medici-bankens London-filial
hadde lånt ut tusenvis av pounds sterling til denne kongen, og
han hadde en tilbakebetalingsgjeld på 8500 pounds. Dessuten
hadde han overtrukket en rekke kontoer. Sammen med revisor
klekket man ut en løsning med monarken; han fikk redusert
bankgjelden sin mot at Medici-konsernet ble lovet en langt
lavere tollsats på ulleksporten og klesimporten som selskapet
hadde en dominerende rolle i på De britiske øyer.
Mediciene drev jo ikke bare med bank, men også en allsidig

og mangefasettert handel og industri. I rene penger skulle tollreduksjonen gå opp i opp med desimeringen av lånet. Dette,
sammen med en rekke andre tiltak som revisoren iverksatte,
medførte at i 1469 var London-filialen kommet seg over
kneiken, konkurs var unngått, og Tani kunde vende tilbake til
Firenze.
Selv om Medici-banken hadde berget London-filialen og
sikret videre drift i England, kunne åpenbart ikke all verdens
skarpsindige revisorer redde selskapet 20 år senere. I 1492
gispet Medici-familiens bankvirksomhet etter kunstig ånde-

264

VERDIEN AV TILLIT

MIDDELALDEREN

< Den mektige bankieren
Jacob Fugger (1459–1525)
konfererer med sin revisor.

drett. Man forsøkte etter beste evne å berge stumpene. I 1494,
da franske styrker gikk inn i Italia, gjorde Piero di Lorenzi
de` Medici, familiens overhode, felles sak med kongen av
Frankrike. Denne beslutningen ble fatal for Medici-banken;
innbyggerne i Firenze gjorde opprør mot familien, og stormet
og plyndret selskapets hovedkvarter, Palazzo Medici. Banken
innstilte driften, og med den tok Firenzes store gullæra innen
banknæringen slutt etter ca. 250 års blomstring.
Men medicienes moderniserte forretningskonsept tok ikke
slutt med det; andre selskaper rundt om i Europa begynte å
følge de samme retningslinjer. Ikke minst gjaldt det for å bruke
revisjon som et virkemiddel for kontroll av forretningsdriften.
Fuggerne, en østerriksk bank- og handelsfamilie, er et eklatant
eksempel i så måte.
Familieselskapet hadde en vidtfavnende virksomhet; de hadde «a finger in every pie» i alt fra bank og finans til handel og
gruvedrift. Under Jacob Fugger (1459–1525), som var slektens
mest fremtredende bankier, og som ikke uten grunn hadde
tilnavnet «den rike», var Fugger-selskapet Europas fremste
konsern. I forretningshovedkvarteret i Augsburg satt en stab
av revisorer som gjennomgikk selskapets mange regnskaper. Og
fuggerne slo seg ikke til ro med det; de sendte også revisorer
rundt om i Europa til alle datterselskaper og filialer, ja til det
minste sted de hadde en eller annen form for virksomhet.
Nå var det definitivt slutt på høring av regnskaper som
ble lest opp for mer eller mindre profesjonelle revisorer. Det
som gjaldt for de store europeiske selskapene fra senere del av
1400-tallet av var at all form for revisjon ble foretatt ved gransking av de skrevne regnskapene. Nå var det ikke engang høring
og konkret gransking, kun det siste.
Den moderne tid nærmet seg!
Det viser seg også ved at revisjon ble begynt undervist ved et
universitet, det første vi kjenner til i verdenshistorien. Ved universitetet i Bologna vet vi at det i årene 1384–85 var blitt opprettet et nytt fagområde kalt In Asmetricha [sic!], aritmetikk.
Faget hadde to universitetslærere, og det ble også undervist i
revisjon. Raskt ble studiet omdøpt til «Ad lecturam Abbachi»,
som studiet kom til å hete frem til det 16. århundre.

Et annet aspekt som også peker fremover mot nyere tid er at
romertall i regnskapene var på vikende front. Bare én av mange
andre mangler ved det romerske tallsystemet var at det manglet
null. Dessuten kunne det ikke tilpasses addisjon og subtraksjon,
ei heller dividering og multiplisering. Det arabiske tallsystemet
var på vei inn.
			...
Revisjonen i store deler av Europa hadde på 1400-tallets senere
del nådd et utviklingsstadium den i alle hovedprinsipper kom
til å ha gjennom de neste 400 år. I den perioden var de revisjonsprosedyrer som hadde utkrystallisert seg i løpet av middelalderen, og som hadde funnet sin endelige form for mange
hundre år i senmiddelalderen, tilnærmet uendret. Behovet for
endringer eller forbedringer var faktisk ikke til stede, for så
lenge det private næringslivet bestod av mindre enheter med
få innehavere og få ansatte var det ikke behov for annen type
revisjon enn den som var utviklet gjennom middelalderen. For
eksempel bestod Medicis datterselskap i London bare av fire
ansatte.
Det nevnte behovet oppstod først med den industrielle
revolusjon og større bedrifter og aksjeselskaper. Før dette var
en realitet, anså man at en kontroll med regnskapene, om de
var rent tallmessig riktige og at folk i systemet ikke drev med
underslag eller bedro prinsipal eller eiere, var tilstrekkelig.
Nettopp kompleksiteten i selskapsform, foruten mange aksjonærer og stor arbeidsstokk, er det som varsler den nye tid – og
med den behovet for en bedret revisjonsordning.
Selv om revisjonssystemet over store deler av Europa i løpet
av senmiddelalderen hadde fått et ordnet tilsnitt med konsepter som pekte fremover i tid, så var det definitivt én region som
stod langt tilbake i så henseende, nemlig vår hjemlige verden,
Skandinavia. Her var så visst ingen «utviklede» revisjonssystemer satt i funksjon. Så hvordan sjekket eller kontrollerte
man da den tidens regnskaper? For det fantes de facto kontrollorganer, det vet vi med sikkerhet.
Norge er et godt eksempel.
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NORGE
NORGE

Middelalderen i Norge deles vanligvis opp i tre deler: tidlig
middelalder (1050–1200), høymiddelalder (1200–1350) og
senmiddelalder (1350–1536). I Norge tar altså middelalderen
slutt med reformasjonen.
I løpet av sen vikingtid og tidlig middelalder var Norge blitt
et eget rike, adskilt fra naborikene. Med tiden ble dette riket
relativt fast organisert. Det norske kongedømmet på den tiden
kom også til å omfatte det aller meste av det landområdet som
siden har vært Norge, og på 1200-tallet enda mer. Norge ble
på denne tiden også en del av det kristne Europa, en religion
som omformet folks dagligliv på mange måter. Kirken ble
en ny institusjon det ikke hadde vært noe motstykke til i det
gamle, hedenske samfunnet. Et annet aspekt var at i løpet av
tidlig middealder og høymiddelalderen var det landets egne
ressurser som bar de politiske institusjonene, og ikke tilførsler
utenfra, slik det hadde vært i vikingtiden. Dette førte til at
kongedømmet og kirken, de to mektigste og ofte motstridende
maktfaktorene i landet, la beslag på en stor del av det bøndene
produserte. Til tross for dette, og selv om flertallet av bøndene etter hvert ble leilendinger, bevarte bøndene i Norge en
påfallende fri stilling i samfunnet sammenlignet med bønder i
mange andre land.
Gjennom første halvdel av 1300-tallet var Norge preget av
økonomisk og befolkningsmessig vekst. Sidedaler og utkanter
ble ryddet for å gi levevilkår for flere. Byene var få, men full av
handel, håndverk og liv. I utstrekning hadde riket aldri vært
større, det omfattet deler av nåværende Sverige, Grønland og
deler av vesterhavsøyene. Kongen, kirken og adelen levde godt
på inntektene fra bondesamfunnet. Den sterke økonomien
førte til at monumentale bygg av sten ble reist, og smaken for
billedkunst, litteratur og luksusvarer økte. Bøndene hadde
selvstyre i mange saker, og deres gamle sedvaner og rettigheter
ble stort sett respektert av makthaverne.

Testing av mynt ved såkalt
probermerking for å sjekke/
kontrollere sølvgehalten var
utbredt i vikingtid.

Svartedauden, den store mannedauden som slo inn over
Norge i 1349, gjorde slutt på mye av dette. Sammen med uår
og hungersnød førte den til nesten en halvering av befolkningen. Dette igjen ledet til en markant samfunnsmessig og
økonomisk nedgang, noe som kom til å prege nasjonen langt
inn i senmiddelalderen, frem til ca. år 1450. Begynnelsen på
senmiddelalderen ble slik preget av store sosiale og økonomiske
omveltninger. Mange gårder ble avfolket og store områder ble
ikke dyrket opp igjen før flere hundre år senere. Etterspørselen
etter jord falt drastisk, og landskylden som konge, kirke og
adel kunne ta for jord, falt tilsvarende. Kongemakten ble sterkt
svekket, og hirden hans gikk i oppløsning. I løpet av senmiddelalderen mistet Norge sin selvstendighet.
Landskyldfallet førte til en direkte økonomisk svekkelse av
statsmakten. I Norge var statsinntektene små sammenlignet
med våre skandinaviske naboer. Bare syv prosent av jorden var
krongods. Da landskyldinntektene falt med så mye som opp
mot 80 prosent, sier det seg selv at det ble lite igjen til sentralmakten. Og som følge av folketapet sank også inntektene
av bøter og leidangsskatt. I 1520 var for eksempel de norske
statsinntektene bare en tiendedel av de danske.
Kirken, derimot, klarte seg bedre enn statsmakten. Den hadde gjennom krisetiden festnet sitt grep på menneskene. Frykten
for død og evig fortapelse var stor, og mang en adelsmann
eller storbonde gav alt til kirken bare den kunne gå i forbønn
for ham – og prestene leste sjelemesser uten stans. I løpet
av senmiddelalderen økte størrelsen på kirkegodset i Norge
betraktelig.
Rundt om i landet hadde kongene i løpet av tidlig middelalder og høymiddelalderen innsatt sine egne, lokale ombudsmenn som opptrådte på kongens, statsmaktens, vegne. De fleste
av disse ble rekruttert fra de gamle stormannsslektene. Ombudsmennene ble svært viktige politiske allierte for kongen. De
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v Pesta av Theodor Kittelsen.
Svartedauden satte Norge langt
tilbake på alle samfunnsområder
da pesten omsider hadde
rast fra seg.

268

VERDIEN AV TILLIT

<< Runepinner i form av
«merkelapper» fra 1100-tallet gravet ut på Bryggen i
Bergen. Slike runepinner ble
blant annet brukt i handelen,
og var ofte en slags «merkelapper» vedrørende fordringer
etc.
< Norges sysleinndeling i
annen halvdel av 1200-tallet.
Hvert syssel ble ledet av
syslemann. Han var kongens
forlengede arm rundt om i
riket. Syslemannen hadde
tvungen regnskapsplikt for
kongsinntektene han var satt
til å kreve inn, og måtte levere
inntekten med regnskapet til
rikets skattmester, den såkalte
fehirden.

hadde tittelen lendmann («mann med land») fordi kongen
gav dem krongods. De andre lokalombudsmennene ble kalt
årmenn («tjenestemenn»); disse hadde noe mindre status
enn lendmennene. I løpet av høymiddelalderen møter vi en ny
gruppe kongelige ombudsmenn, nemlig syslemennene. Hver
syslemann styrte sitt eget sysle, og under høymiddelalderen var
Norge inndelt i rundt 50 sysler. I senmiddelalderen ble syslene
omdannet til len og syslemennene til lensmenn. Og det var
nettopp disse kongelige ombudsmennene i høy- og senmiddelalderen som var regnskapsansvarlige overfor statsmakten, altså
knyttet til kontroll og «revisjon».
I vikingtiden fantes det definitivt ingen form for revisjon
i vår betydning av ordet. Det nærmeste man kom en «finansiell» sjekk var når man gjorde probermerker i de få myntene
som var i omløp.
Å lage probermerker innebar å kontrollere om myntene inneholdt nok eller «lovet» edelmetall, i dette tilfellet sølv, og om de
altså holdt reell verdi. Det ble gjort ved å skjære et hakk i dem
med kniv eller en annen skarp gjenstand. Innføring av underlødig mynt i samfunn som var vant med å hanskes med mynt av
god kvalitet, var det som avstedkom testing av myntene.
Det å sjekke mynter var utbredt i områder der det ikke
fantes en sterk kongemakt som regulerte myntomløpet, og slike
primitive tester av sølvets kvalitet i mynten var utbredt i vår
del av verden på slutten av vikingtiden. Den myntmester som
jukset med kongens sølv, lå tynt an!
Probermerking forsvinner fra myntene under overgangen til
middelalderen, fra 1060-årene. Revisjon per se i Skandinavia kan

først dokumenteres reelt fra nyere tid av. Dog fantes en form for
regnskapskontroll allerede i tidlig middelalder og høymiddelalderen. Med litt godvilje kan den aller eldste form for en «finansiell» sjekk sies å stamme fra en runepinne fra 1100-tallet
som er funnet ved utgravninger av Bryggen i Bergen. Slike runepinner er enkle pinner eller trestykker med tilfeldig form, som er
spikket til med det formålet å skrive runer på.
De vanligste innskriftene er dem som vi med et moderne
navn kan kalle merkelapper. De står på små trepinner av nokså
varierende type. Noen er ment til å binde fast på forskjellig
vis, og er enten forsynt med hull eller en hals der snøret kunne
festes. Andre er ment å stikkes fast i et vareparti, som for
eksempel kjøtt, fisk eller sekker. De er da formet som en pilodd,
gjerne med mothaker. Felles for dem alle er innskriftene som
rett og slett forteller hvem som er eieren. Det kan for eksempel
stå «Øystein eier», «Torlak eier». Vi kjenner til en rekke
slike «merkelapper». De aller fleste har som ventet norske
navn, men det finnes også enkelte utenlandske, så som Heinrik,
Didrik og Bótleifr.
Som regel forteller ikke runene noe annet enn navnet på eieren. Og bare to runepinner gir opplysninger om vareslaget. Nettopp slike sjeldne «merkelapper» er håndgripelige minner om
handel og varebytte på Bryggen for 900 år siden, men vi har også
én større innskrift som gjelder handel og pengetransaksjoner.
Den viser oss oppgjøret etter at tre utestående fordringer er
krevd inn. Vi kan tenke oss at en kreditor har sendt oppkreveren sin – han har fått pengene og skrevet ned på en firkantet
pinne hva han har fått av de tre mennene. Pinnen har han så
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> En regnskapsavlegging
anno 1516.

levert sammen med pengene til oppdragsgiveren, som så har
kvittert for summene. På pinnen står: «k barpr trauan anan
øyri hein reks tuær ærtogar brek í [opp ned: uihi] ingimund
saupr halfa pripiu ærtog [opp ned: uihi].»
Dette skal forstås som at Bård har betalt 1½ øyre, men at
det var noe snau vekt. Henrik, tyskeren, har betalt 2 ertoger,
men visstnok med dårlig sølv. Ingemund, derimot, har betalt
fullt ut sine 2½ ertog. Oppdragsgiveren har kvittert med å
skrive ordet uihi ut for hver sum. Dette kan tolkes som en noe
misforstått latin for vidi, «jeg har sett». Første bokstaven i
det ordet, enkelt-v, brukes jo ved revisjon når man «haker»
av summene. Uttrykket brek í, er trolig parallelt med flærð í og
fals í, som blir brukt til å gi uttrykk for mistro til at en ting er
riktig, altså «ikke noe å utsette på …» Denne runepinnen må
sies å være den aller første form for «regnskapskontroll» vi
overhodet kjenner til fra Norge.
I løpet av middelalderen blir Norge inndelt i såkalte sysler.
På slutten av 1200-tallet dreide det seg om rundt 25 sysler, i
høymiddelalderen var hele landet så langt nord som til Hålogaland delt i ca. 50 sysler av vekslende utstrekning og med
varierende folketall. Med syslemannen var en ny type kongstjener kommet til i forvaltningen av landet, langt mer effektiv enn
den tidligere årmannen, og mer kongebunden enn lendmannen. Syslemannen var kongens forlengede arm i lokalsamfunnet, med ansvar for å håndheve lov og rett, organisere militærutbudet og kreve inn kongedømmets inntekter. Dette gjorde
syslemannen til en mektig mann. Embetet var attraktivt blant
stormennene. Posisjonen som syslemannsombud innvarsler en

tettere oppfølging av lokalsamfunnet fra kongemaktens side.
Syslemannen var pålagt regnskapsplikt for de faste kongsinntektene han skulle kreve inn, og han måtte levere inntektene med regnskapet til en overordnet ombudsmann, som var
kongens féhirðir, fehirde. Denne personen var rikets øverste
skattmester. På 1300-tallet var Norge delt inn i fem fehirdsler,
skattedistrikter: Båhus, Oslo, Tunsberg, Bergen og Trondheim
med hver sin fehirde.
Disse fast residerende fehirdene, senere også kalt rentemestre, hadde en langt mer omfattende funksjon enn de gamle
hirdskattmestrene. Deres primæroppgave var å ivareta finansforvaltningen; de krevde inn, tok imot og første regnskap over
alle kongens inntekter som kom fra syslemennene. Disse måtte
sende penger naturalia og et medfølgende regnskap videre til
fehirden til bestemte terminer.
Alle syslemennenes regnskaper havnet hos kongen, altså
underforstått hans skattmester, «fehirden i kongsgården». Der
fungerte fehirden som en slags «revisor», en slags «regnskapskontrollør», som gjennomgikk og sammenlignet de forskjellige
regnskapene. Det hele var som en slags «sammenlignende regnskapsrevisjon». Fehirden var i så henseende den aller første norske «revisor» vi kjenner til i historien. Men hvordan syslemannens regnskaper ble kontrollert og sjekket, vet vi ingen ting om.
Norges kanskje fremste ekspert på middelalderen, professor
Knut Helle, har i den anledning, i et personlig brev til forfatteren av disse linjene, fremholdt at «spørsmålet om hvordan
syslemannsregnskapene ble kontrollert i middelalderen, har
meg bekjent aldri vært undersøkt, og ut fra mitt kjennskap til
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< En billedallegori på kontroll
av kirkens regnskaper. Løven
på gulvet symboliserer kontrollørens «farlighet».

kildene er det tvilsomt om det er mulig å finne tilfredsstillende
svar på dette spørsmålet».
Det er helt klart at i høymiddelalderens Norge manglet de
tekniske forutsetningene for regnskapsføring og ikke minst
revisjon. Dette gjaldt både for tallbruk og lese- og skrivekyndighet, selv om en god del kongelige ombudsmenn kunne både
lese og skrive. Det er da heller ikke bevart noen regnskaper
etter sysselmennene, så vi vet ikke hvordan de så ut. Det
gammelnorske kongsarkivet er gått tapt.
Selve regnskapsavleggingen foregikk mest trolig muntlig, slik vi konkret kjenner den eksempelvis fra det engelske
Exchequer-systemet. Altså at syslemennene trolig leste opp
regnskapene for fehirdene. Regnskapsplikten og kontrollen var
selvfølgelig pålagt først og fremst for at kongen skulle kunne
kontrollere syslemennene, ikke for å skape oversikt over rikets
finanser. Den tanken stod fremdeles fjernt.
I Norge kjente man i høymiddelalderen ikke noe til det vi
forstår med regnskapsår i betydningen rikets finansår. Det er
først med Rentekammerets utvikling fra midten av 1500-tallet det skapes en fast utbygget regnskapskontroll, idet først
revisjon eller statusoppgjør nødvendiggjør en oppdeling av
regnskapet i regnskapsår. Mest sannsynlig ble regnskapet ført
fortløpende som en memorial, mens regnskapsavleggelsen,
«revisjonen», har funnet sted til uregelmessige tider. Selv
mot slutten av senmiddelalderen skjer det at lensmennene avla
regnskap for flere år av gangen, men mer og mer begynte man
på den tiden å følge bestemte terminer.
Hvis vi likevel tenker oss at syslemennene hver 12. måned
kunne avlevere en sum penger eller «mengde» naturalia som
forventet, var det i prinsippet neppe særlig mye fehirden på
kongens vegne kunne gjøre for å ettergå syslemennenes «regnskaper» og sjekke om denne hadde underslått noe av kongens
inntekter. Fehirdens rolle som «revisor» var med andre
ord svært begrenset. Det er først når fehirden konverteres til
rentemester i nyere tid at vi i vår del av verden får en genuin og
systematisk regnskapsrevisjon.
Foruten statsforvaltningens, altså kongelige ombudsmenns
regnskapsplikt og fehirdenes «revisjon», var det en annen be-

tydelig maktfaktor i middelaldersamfunnet som opererte med
regnskapskontroller, nemlig kirken.
Med kirkens vekst – og det dreier seg i middelalderen hele
tiden om den katolske kirken – vokste det logisk nok frem et
behov for kontroll med de midler som gikk til religiøst bruk.
Ønsket oppstod blant sognefolket selv og behovet blant bispene. Både kirkeverge og prester fikk sine regnskaper sjekket.
Prosten fungerte som «revisor». De hadde plikt til å visitere
regnskapene til kirkevergen, som kommer i bruk i Norge under
høymiddelalderen, en gang i løpet av året i forbindelse med sin
årlige visitas.
Kirkevergen var en stilling valgt av – og blant – de mest
fremtredende sognemennene. Prosten reviderte kirkevergens
regnskaper på det som for sistnevntes vedkommende var
regnet som kirkens årlige regnskapsdag, selv om det var under
visitasen. Da var det prostens ansvar å kontrollere kirkevergens
forvaltning av kirkens midler, ikke minst det som var oppebåret
av fabrica-inntektene, og at de var anvendt til kirkens beste.
Fabrica ecclesiæ var kirkehuset og dets drift og vedlikehold. Etter
reformasjonen fikk prostene betegnelsen «regnskapsproster»,
noe som tilkjennegir deres funksjon som «revisorer».
Prosten var selvfølgelig biskopens representant. Før han
hadde sine visitaser uten kvittansbrev ble kirkeregnskapet på
biskopens vegne lagt frem og revidert. I den gammelnorske
språkbruken under middelalderen ble dette kalt for kirkjurekning. Også for den kirkelige revisjonen, og selv om de geistlige
både var lese-, skrive- og regneføre, foregikk den tilsynelatende
ved høring. Ikke usannsynlig foregikk kirkjurekninga innfor
sogneforsamlingen. Når prosten, eller biskopen, «hører»
regnskapsavleggingen, er det i samsvar med at han har overoppsyn med den kirkelige eiendom i diocesen, administrasjonen.
Den kirkerettslige hjemmel er hans postestas jurisdictionis, altså
hans bemyndigelse til å gi lover, styre, dømme og straffe, og da
i denne forbindelse knyttet til regnskapsavleggelsen. Hvis «revisjonen» avdekket at en kirketjener eller prest hadde lånt ut
kirkens penninger uten lov, måtte de selv tilbakebetale beløpet
til kirken, og sørge for å kreve dem inn igjen fra dem som de
hadde lånt ut til.
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< En khipu eller quipu, som
betyr «knute», er en bunt med
snorer med forskjellige farvede knuter på. Inkaene brukte
slike khipus i økonomiske
anliggender, i regnskaps- og
«revisjonsordningen» sin.
<< To inkakvinner i barterhandel på et marked. Eneste
form for handel i inkariket var

PERU
PERU
Mens det var senmiddelalder i Europa, svingte inkaene i Andesregionen seg opp til å bli den dominerende maktfaktoren i
Syd-Amerika. Det enorme Inka-riket hadde sitt utspring i
områdene rundt Cuzco i Peru. Riket strakte seg langs Andesplatået, høysletten mellom den østre og vestre Andes-fjellkjeden, og ned mot kysten i vest, og mot regnskogen i Amazonasbekkenet i øst. Inkariket strakte seg mer enn 4000 kilometer
fra det sydlige Ecuador til midten av Chile; det vil si lengre enn
strekningen fra Nordkapp til Roma.
Det var i første halvdel av 1400-tallet inkaene begynte å legge nabofolkene under seg, og før århundret var omme, nådde
riket sin største utstrekning. Inkariket fikk en kort levetid, kun
ca. tre generasjoners varighet. I 1532 ble det nemlig erobret av
gulltørste conquistadorer, og hele den en gang så mektige og
stolte kulturen gikk til grunne.
Inkaene er berømte for sin ingeniørkunst: Stenlagte veier
og solide hengebroer bandt det store riket sammen. Det
paradoksale er at de bygget ut et formidabelt veinett uten å
kjenne til hjulet og følgelig bruken av vogner. Veien ble bygget
med henblikk på kommunikasjon, fremkommelighet for hæren
og for å fremme handelen – som var byttehandel ettersom
de ikke kjente til bruk av penger. De bygget også fint anlagte
stenbyer, hvorav Cuzco og Machu Picchu er de mest kjente.
Hovednæringen var jordbruk. Bøndene dyrket mais, bomull og
poteter på de terrasserte fjellsidene.
Selv om inkaene hverken hadde skrift eller vogner med hjul,
hadde de mange ferdigheter innen musikk og medisin og, ikke
minst, en formidabel organisasjonsevne. Kongen, hvis hovedsete var i Cuzco, utnevnte embetsmenn til å drive det vidstrakte
riket og der alle forvaltningstråder var samlet i en sentraladministrasjon i hovedstaden. Sentraladministrasjonen kontrollerte
alt fra veibygging og byplanlegging til effektiv drift av handel,
gårder og verksteder. Det store riket fordret en effektiv forvalt-

ren byttehandel, altså uten at
noen form for penger var
i omløp. Man byttet vare
mot vare.

ning, og derfor hadde de utviklet et raskt kommunikasjonssystem som fraktet beskjeder, og det som er aktuelt i vår forbindelse, nemlig regnskaper, i form av knyttede snorer. En melding
kunne sendes, ved hjelp av løpere, over 20 mil på én dag, og da
først og fremst på grunn av de brolagte fine veiene.
Inkasamfunnet hadde utrolig nok intet skriftspråk eller
skrevne talltegn. Det er nesten ufattelig med tanke på styring
og forvaltning av et så stort rike med et vidt utbygget embetsverk. Til sin hjelp i så måte benyttet de altså snorer eller rettere
sagt, bunter med knyttede tråder. På inkaspråket het en slik
trådbunt khipu, mens de spanske erobrerne kalte dem for quipu. Mest sannsynlig var khipu-systemet utviklet før inkaene slo
seg opp som stormakt, noe som betyr at de overtok konseptet
fra pre-inkasivilisasjoner. Og det er nettopp disse khipus som
har vært gjenstand for en form for revisjon.
REVISJONEN
En khipu-bunt ble brukt i regnskapssammenheng, og regnskaper skal som vi vet, revideres. Det ble de også i Peru under
inkaene, om enn med en revisjon i en helt annen form enn den
vi er vant med. For å forstå det noe merkelige systemet, må vi
gå nærmere inn på khipu-konseptet.
En khipu (= knute) er altså en bunt med snorer med forskjellig farvede knuter på. Den består av en inntil én meter lang
hovedsnor hvorpå det henger en rekke bisnorer av forskjellig
lengde, tykkelse og farge. Det er nettopp bisnorene som er
utstyrt med en rekke knuter i forskjellige farver. Ettersom inkaene ikke hadde skriftspråk og de spanske kronikørene ikke kan
gi utfyllende informasjon om bruken av quipus er tolkningen
av snorbuntene vanskelig, og har forårsaket et vell av teorier
fra forskerhold. Dog synes forskerne å være enige om at de
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< Regnskapstallene lå innebygget i khipu-knutene.
> En khipucamayoc var hva vi
i dag ville kalt en profesjonell
regnskapsfører. Slike khipucamayocs var en spesiell utvalgt
klasse i inkabyråkratiet som
var lært opp til å føre, forvalte,
håndheve og kontrollere de
særegne og innviklede trådbuntene.

særpregede snorknippene representerte en eller annen form for
regnskapsføring. I tillegg kan det mest sannsynlig også dreie seg
om en helt særegen form for «skrift».
Man vet altså ikke noe sikkert, men forskerne enes i hvert
fall om at en khipu var et slags mnemoteknisk instrument eller
hjelpemiddel for oversikts- og registreringsformål – som jo et
regnskap er. En spansk kronikør, en jesuittprest, som så quipus i
bruk av en inka like etter erobringen, skriver at en slik knutebunt ble brukt som en slags hovedbok eller regnskapsbok «…
som regnskapsførere benyttet for å huske hva som var mottatt
og hva som var konsumert». Dessuten underbygger en helt
nylig gjennomført computeranalyse av khipuer at det dreier seg
om talldata på regnskapsførernivå i inkaenes administrasjonssystem.
Mye tyder på at regnskapstallene lå innebygget i knutene.
Verdiene varierte med knutenes spesielle plass på tråden, hva
slags type knute som ble brukt, avstanden mellom dem og
farven på snorknuten. Det ble åpenbart benyttet tallverdier
innenfor et desimalsystem. De ytterste knutene på bisnorene
synes å ha betegnet enere, de følgende tiere, deretter hundrere
osv., og da altså i kombinasjon med knuteform og farve. I så
henseende var et khipu-knippe egnet til en oppbevaring og
oversikt over tallstørrelser i et regnskap. Hovedsnoren hadde

et «hode» og en «hale» i hver ende, og det synes som khipuregnskapet begynte ved halen for så å føres mot en «sluttsum»
ved hodet.
Khipuene ble fremstilt og benyttet av inkaenes profesjonelle
«regnskapsførere», khipucamayocs, en spesiell gruppe menn i
byråkratiet eller statsforvaltningen lært opp til å føre, forvalte
og håndheve de for oss særegne trådbuntene. En slik khipu
gjorde det mulig for de profesjonelle regnskapsførerne å holde
orden på avlingsstørrelser, lagerbeholdninger av de livsnødvendige jordbruksproduktene, håndverksgjenstander, leveranser,
skatter, lamahjorder, slaver, lønn til dagarbeidere osv. Mest
trolig ble khipuene også benyttet til å memorere genealogier,
liturgisk stoff og legendarisk memoranda.
En khipu kunne trolig ikke brukes til regnskap alene; til
dette anvendte regnskapsførerne en slags abakus. Resultatet fra
abakusutregningene ble så overført til khipu-arkivet.
Det å ha et regnskap på tekstiltråder eller -snorer kan synes
merkelig, men ved nærmere ettertanke er det kanskje ikke så
bemerkelsesverdig allikevel. For som vi nå for lengst har lært,
har regnskaper blitt ført på leirtavler (Mesopotamia), papyrus
(Egypt), stentavler (Hellas og Ceylon), skilpaddeskall (Kina),
tre og vellum (Europa), så hvorfor ikke ved hjelp at tråder?
I hver by, landsby og distrikt fantes de kongelige embets-
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> En khipucamayoc avlegger
regnskap for en kontrollør
i hovedstaden Cuszco. Alle
khipuer, når de var ferdig
ført med sluttsum, ble sendt
til Cuszco for «revisjon». En
spansk kronikør som overvar
en slik revisjonsseanse skriver
at «inkarevisoren tar opp
snorene og går gjennom dem
uten å gjøre en eneste feil».
>> Selv i dag er khipu
fremdeles i bruk blant enkelte
indianersamfunn i Andesregionen i Peru og Bolivia. Dagens
khipu-anvendelse foregår i
såkalte ayllu-grupper, som er
en slags klan eller fellesskapsgrupperinger. Bildet viser to
menn i en ayllu-gruppe på vei
til en khipu-revisjon.

mennene, khipucamayocs, hvis oppgave var å sette sammen
snorknipper. Det var disse som hvert år talte opp de ulike
produkter som ble samlet inn i området, så som jordbruksavlinger, dyr, skatter osv. Én slik khipucamayoc kunne ha ansvar
for skatten, en annen for arbeidslønn, en tredje for avlinger.
Resultatet ble så registrert på trådbuntene med regelmessige intervaller og med stor presisjon. Da en khipu var ferdig «ført»
med «sluttsum», ble den sendt til hovedstaden Cuszco for
nærmere sjekk.
Én ting er regnskapet, men hva med revisjonen? Er regnskapstolkningen vanskelig, så er revisjonsaspektet enda vanskeligere. Den vet vi i prinsippet lite om. For det første hadde ikke
inkaene noe skriftspråk hvis tekster under optimale betingelser
kunne gitt oss informasjon om revisjonsprosedyrer. For det
andre har heller ikke spanske kronikører noe å berette her. Og
for det tredje er det ingen fysiske tegn eller merker, noe à la
revisorers sjekkmerker (tick marks), som kan indikere en eller
annen form for revisjon.
Dog vet vi med sikkerhet at khipuene ble sendt til hovedstaden for«revisjon», og vi har endog en illustrasjon fra Guaman Poma de Ayalas krønike fra 1500-tallet som viser en embetsmann som avlegger regnskap for en av inkakongens «revisorer».
Videre skriver en spansk kronikør, Martín de Murúa, i 1590

følgende: «… og dernest vil revisoren ta opp sine snorer og gå
g jennom dem uten å g jøre en eneste feil».
En annen viktig spansk kilde, kronikøren Cieza de León,
kommer i 1601 med en nyttig informasjon: «Det var regnskapsførere som førte inn alt som kom som tributt fra distriktets
folk, inkludert gull, sølv, klær, buskap og helt ned til ved og mindre saker som ved slutten av hvert år ble summert sammen. […]
Ikke engang et par sandaler ville gå tapt i regnskapet. […] Hver
fjerde måned ble khipuene revidert og korrigert på foreskrevet vis.
[…] Når de kom til Cuzco for revisjon, ble det g jort for å forhindre bedrag og sørge for at regnskapet var riktig ført.»
de Leóns utsagn tyder på et genuint element av regnskapsrevisjon. Men hvordan kontrollen, sjekken eller revisjonen
konkret foregikk, altså hva slags prosedyrer som var involvert,
vet vi i prinsippet ingen ting sikkert om.
Likevel finnes det en utvei som kan gi innsikt i noe av den
settingen regnskapsfremleggelsen foregikk i og prosedyrene
knyttet til selve revisjonen. Sosialantropologien kan nemlig
hjelpe oss i så henseende. Det forholder seg nemlig slik at i en
slags forenklet form har khipu holdt seg i bruk blant enkelte
indianersamfunn i Peru og Bolivia frem til i dag. For eksempel bruker quechua-indianske gjetere en khipu-variant for å
holde regnskap med flokkene sine. Dessuten er khipu i bruk

275

276

VERDIEN AV TILLIT

blant ayllu-grupper i Perus Andes-region, og blant disse blir
det foretatt høytidelig revisjon. En ayllu er en slags klan eller
fellesskapsgruppering som først og fremst finnes blant quechua- og aymara-indianerne i Andes. Slike ayllus kan føres
tilbake til inkaene hvor de konstituerte basis for det sosioøkonomiske samfunnssystemet. Det er også mye som tyder på at
også ayllusenes khipu-revisjon har like gamle røtter, altså tilbake
til inkatiden.
Hvis vi ser på den informasjonen Cieza de León kommer
med, at man samlet inn en tributt fra alle i det som åpenbart
var en slags fellesskapsgruppering til en felles pott, så kan man
se for seg en gruppering av ayllus. Revisjonen av khipus blant
ayllus er nærmest et slags sosialansvarlighetens teater, og ikke
en finansiell revisjon i vår betydning av ordet. Sjekkingen av
khipus-regnskapene foregikk ved høring, slik det ble gjort for
eksempel i høymiddelalderens Europa, og det dreide seg om
et konsept tuftet på, hvor merkelig det enn kan høres ut, sosial
revisjon. Ayllus-revisjonen er åpenbart et svakt ekko av inkatidens khipu-kontroll.
Aylluenes khipu-revisjon er altså sosialt begrunnet. Når det
holdes revisjon, inngår den som et ledd i en rituell kontekst
med tilhørende sang og musikk. Hver tributt, det være seg
penger eller ikke, stort eller lite, fra fellesskapets eller klanens
medlemmer, telte med; alt som har bidratt til gruppen, så som
direkte innbetalinger, bøter, arbeidsinnsats, gjenstander, betaling til sakrale fond osv., som er ført på khipuen er gjenstand
for grundig sjekk. Revisjonens mål er et nullresultat for hver
syklus. Det finnes også merkelig nok ingen individuell opphavsmann, ei heller en autoritet som sådan. Ayllu-medlemmene er
likeverdig ansvarlige for khipu-sjekken, med andre ord foregår
revisjonen uten en «autorisert» revisor.
Sjekken, med intrikate utregninger og kalkulasjoner, holder
på til alle i prosessen har blitt enige om verifikasjonen av knutene. Sjekkprosedyrene er åpne plenumsmøter, også kvinner deltar. De anses som bedre «forvaltere» og «formuebestyrere»
av den totale ayllus-potten enn menn. Årsaken til det er at de
ikke drikker alkohol under revisjonsprosessen – noe mennene
har en tendens til å gjøre.

Ayllus-sfærens revisjon av khipuene har noen primærformål
utover det å sikre alle i fellesskapet en sosial rett som kommer
alle til gode. Utkommet av revisjonen har som mål, hvor merkelig det enn kan høres for oss, at alle skal få med seg og overvære faenas, matadorens utfall i oksekampene.
Nest etter faenas er det viktigste fokuset i sjekken å få
segregert det som skal tilføres rituelle fond og sakrale donasjoner. Det er verdt å minne om at dette er dypt konservative
og religiøse samfunn. Dette er i prinsippet det samme som når
inkaene under sin khipu-revisjon sikret at det som tilkom offer
til huacas, sakrosankte steder, var riktig.
Det tredje viktigste ved ayllu-revisjonen er en gjennomgang
av felleskapets løsøreeiendom, enseres, så som redskaper, verktøy, ritualobjekter, bøker osv. På revisjonsdagen blir hvert objekt gransket nøye, for eksempel en vase som tilhører et kapell.
Intet unngår revisjonsdeltagernes granskende øyne. Mens man
går gjennom khipu-knutene sitter hvert medlem å kalkulerer og
noterer årets «transaksjoner» etter hvert som tallene leses opp.
Med henblikk på en khipucamayo-analogi, altså tilbake til
mulig inkatid, kan det som i hovedsak skiller mellom ayllusrevisjon i nåtid og den gang være nåtidens bruk av penger, som
altså ikke fantes blant inkaene, og moderne regnskapsteknikker
indianerne i landsbyene har lært av noen skolerte landsbybeboere. For øvrig vil man tro analogien er relevant, og at det lå et
sosialt aspekt også bak khipu-revisjonen i inkaenes Cuzco.

MIDDELALDEREN

KINA
Vi forlot Kina ved utløpet av Tang-dynastiet og med et svært
svekket revisjonsvesen, Bibu-systemet. I løpet av europeisk høymiddelalder var det først og fremst Song-dynastiet (907–1279)
som var den dominerende faktoren i Kina. Tiden var preget
av en del nye oppfinnelser og innovasjoner av forskjellig slag,
så som bruken av krutt til militære formål, bevegelige typer
til trykking, havgående junker, det magnetiske kompasset tas
i bruk til sjøs og konfusianismen settes i høysetet. På denne
tiden begynner man skikken med innsnøring av føttene på
overklassens kvinner. For økonomien er det av betydning at
abakusen tas i bruk for første gang, og man ser utstedelse av de
første papirpenger i året 1024.
Song-dynastiet regnes som et av de mest betydningsfulle
som har styrt Kina. Dette dynastiets drøye 300-årige regjeringsperiode blir sett på som en økonomisk-, kulturell- og sosial
blomstringstid. Det fant sted en transformering av det kinesiske samfunnet fra et aristokratistyrt til en i ytterste potens
aristokratisk keiser, samtidig som det fant sted en konsolidering
av kinesisk kultur der konfusianismen fikk en renessanse som
den riktige doktrinen.
Keiserne av Song snudde opp ned på den gamle, tradisjonsbaserte holdningen om å forakte alt som hadde med handel og
kjøpmannskap å gjøre. Tvert imot satte Song-herskerne alt inn
på å fremme handel og næringsliv for å bedre økonomien og
som et resultat av det å øke statens inntekter. En annen merkbar endring var at man nå lot siviladministrasjonen få forrang
fremfor den militære, og tillot alle, uansett familiebakgrunn,
men tuftet på dyktighet og personlige egenskaper, å få tilgang
til høye embeter i statsforvaltningen. I tråd med den vekt man
under Song la på siviladministrasjonen, fikk det logisk nok også
implikasjoner for revisjonsvesenet.

Under Song-dynastiet (907–1279) tas abakusen i bruk for første gang.

REVISJONEN
For første gang i Kinas historie blir man nå vitne til at ordet
revisjon, Shen-chi eller Shenji, tas i bruk. I året 992 blir nemlig
et genuint revisjonskontor etablert med denne betegnelsen, og
det er ordet Shen-chi som fremdeles benyttes i dagens Kina for
«revisjon». Sisteleddet i ordet, chi, betyr «å sjekke», «undersøke» eller «inspisere». Akkurat som innen moderne revisjonsvesen hvis kjerneoppgaver kan sammenfattes i termene
sjekk, verifiser og rapporter, hadde man i Song tilnærmet
samme holdning. Men som både tidligere og senere i Kinas
historie, så var revisjonens primæroppgave å oppdage bedrageri,
svindel og underslag. Man var nærmest besatt av den oppgaven,
for nettopp slike episoder florerte i statsforvaltningen, ikke
minst på lokalnivå i regioner langt unna hovedstaden.
Som et middel for å finne en bedre, men effektiv og aktpågiven revisjon besluttet Song-herskerne å innføre et system med
pengebelønning og forfremmelse i byråkratiets karrierestige. I
et keiserlig mandat står det å lese:
«Fra nå av vil det bli gitt en belønning på ti kuan for hver
hundre kuan-svindel til den revisor som oppdager svindelen. Den
revisor som oppdager en svindel i størrelsen fem tusen kuan eller
mer, vil bli forfremmet.»
I mandatet fremgår det en genuin overbevisning om at pengebelønning og forfremmelse er den beste måten å fremme et
effektivt revisjonsvesen på. Det er vel første gang i historien
man kan dokumentere at revisorer premieres for å oppdage
irregulariteter. For å eliminere korrupsjon ble det også lovet
en pen belønning til den som kunne informere det aktuelle
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< Regnskaper på Songdynastiets tid (907–1279) kom
inn til det såkalte «Overrevisjonskontoret» i sentraladministrasjonen, der revisjonen,
Shen-chi, fant sted.

revisjonskontoret om at det foregikk underslag eller korrupsjon. Et slikt system innebar at revisorene fant et økonomisk
incitament i å sjekke hverandre.
På begynnelsen av Song opprettet man Tu-mo-k’ an ssu,
«Overrevisjonskontoret». Det hadde som oppgave å revidere
regnskaper som tidligere hadde vært revidert i andre departementer, avdelinger og på lokalnivå, og som hadde fått sine
regnskaper revidert på nytt ved revisjonskontoret i den såkalte
Finanskommisjonen før den endelige revisjonen altså ble foretatt i «Overrevisjonskontoret». Ikke mange år senere bytter
revisjonskontoret navn til Chuan-kou yüan, «Kontoret for
forsyningsrevisjon», for så å komme med ny navneendring i
1127 tilbake til Shen-chi yüan eller før nevnte Shenji, altså med
det ordet for revisjon kinesere forstår i dag. Shenji kan best
oversettes med «Revisjonsdepartementet». Ordet «revisjon»
ble fra nå av og fremover benyttet istedenfor det tidligere
ordet for «ettersyn», «gransking» eller «sjekking». Denne
betydningsfulle overgangen fant sted under keiser Gao Zong
(1127–1162). Etter at «Revisjonsdepartementet» var opprettet, fikk det myndighetsområdet fastsatt ved lov over hele riket.
Både i navn og gavn var nå et revisjonsdepartement stablet
på bena for første gang i Kinas historie. Imidlertid innebar de
nevnte endringene i navn eller betegnelse ingen store endringer
i innhold og funksjonsoppgaver. Revisjonssystemet var i hovedsak tuftet på de samme prinsipper som tidligere.
Selv om revisjonen foregikk etter stort sett de samme prinsippene som under Tang og tidlig Song, var det nødvendig
med tidvis mindre fundamentale justeringer. Den kinesiske
benevnelsen på «Overrevisjonskontoret», Tu-mo-k’ an ssu, var
slik at mo-k’ an betydde «å revidere» utvalgte bøker. I praksis
betydde det at det ble foretatt stikkprøverevisjoner.
Det er første gang i revisjonshistorien denne type revisjon
tas i bruk, og altså nærmere 900 år før sampling, i helt nyere,
moderne tid, tas i bruk i Vesten. Kineserne var langt forut for
sin tid. Imidlertid medførte stikkprøverevisjon at de fleste regnskapsbøkene slapp unna revisjon.
Dette så sentraladministrasjonen på som et problem. Man
var redd bedragere og svindlere glapp unna det grovmaskede

revisjonsnettet ved myndighetenes øverste kontroll- og sjekkinstans. Ved keiserlig dekret oppnevnte man derfor en kommisjon for å utrede problemet, for det var selvfølgelig et problem
når vi vet at enkelte regnskaper ikke hadde vært gjenstand for
revisjon på over 30 år!
For eksempel kjenner vi til 120 000 regnskapsbøker som
unngikk revisjon i løpet av en fireårsperiode mellom 1067 og
1071. Den keiserlige kommisjonen som skulle se på dette ble
ledet av en viss Ts’ eng Pu, som var politisk sjefskontrollør.
Han skriver til keiseren i 1072:
«Det synes for meg at alle regnskapsdokumenter som angår
statens finanser er så mange at det er umulig å ha full oversikt.
Hvis vi ikke får orden på regnskaps- og revisjonsprosedyrene, er
det fullstendig umulig å få rede på bedragerier, svindel, underslag
og andre irregulariteter, og hvilke tiltak som må settes inn for å
unngå slike hendelser […]
Jeg foreslår at vi må etablere et nytt regnskaps- og revisjonssystem der alle fortidens kompliserte og unødvendige prosedyrer
elimineres. Et nytt system vil være nytteløst hvis vi fremdeles
benytter oss av de gamle prosedyrene. Derfor anmoder jeg, på det
mest underdanige, om keiserlig tillatelse til å velge ut to personer
fra Finanskommisjonen til å opprette et organ som kun skal konsentrere seg om å revidere rikets regnskaper. […] Disse revisorene
bør lønnes godt, foruten å bli godt premiert ved særdeles god og
pliktoppfyllende revisjon, samtidig som de må være innforstått
med å bli straffet på det strengeste i henhold til eventuelle feil de
har begått.»
Ts’ eng Pus anmodning får umiddelbart keiserens velsignelse.
200 særskilt dyktige revisorer, som har gått gjennom en høyere
utdannelse, plukkes ut til stillingene i det nye revisjonskontoret. I løpet av kort tid har antall revisorer ved kontoret vokst
til 600 på grunn av arbeidsbyrden. Ikke desto mindre, til
tross for det nye revisjonskontorets innsats, var det fremdeles
tusenvis av regnskaper som unngikk revisjon over for lang tid.
Dessuten ble kontoret anklaget for å oppdage for få bedragerier
og underslag.
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Også ute i distriktene, fjernt fra revisjonskontoret i sentraladministrasjonen i hovedstaden, ble det avholdt jevnlige sjekkrunder og kontroller.
> Gamle regnskaps- og revisjonstradisjoner ble holdt i hevd langt inn i vår egen tid i det «moderne» Kina.

Hva som konkret foregikk når regnskapene kom inn til
revisjonskontoret, vet vi dessverre ikke noe om. Det er bare
fragmentariske overleveringer å bygge på. Vi vet dog at alle
regnskaper over statens inntekter og utgifter skulle revideres
månedlig, kvartalsvis og på årsbasis. Videre vet vi at revisorene
stemplet og signerte nederst på det regnskapet de hadde revidert og godkjent.
Om og om igjen utstedte keiserne mandater for å minne
statens revisorer på at deres viktigste oppgave ikke nødvendigvis bestod i å finne feil i regnskapene, men å oppdage svindel og
bedrageri. Under Song-dynastiets siste 170 år måtte revisorene på revisjonskontoret eller i «Revisjonsdepartementet»
undertegne en sikkerhetserklæring der de «garanterte», ja
nærmest satte seg selv i pant på, at regnskapet de hadde revidert
var pinlig riktig og fritt for alle former for irregulariteter.
Revisorene ble nærmest holdt ansvarlige for å hindre utslag av
svindel, underslag og korrupsjon. Song-revisorene var således i
en vanskelig og lite misunnelsesverdig posisjon.
Til tider og i enkelte anliggender var revisjonsvesenet under
Song rimelig moderne i sin tilnærmingsmåte. For eksempel var

revisorene opptatt av å gi innspill til forbedring av regnskapsførselen og -systemet. Dette ble gjort som et ledd i forsøk på å
forbedre internkontrollen i statsforvaltningen som et middel
for å forhindre korrupsjon.
Korrupsjon i det offentlige har altså gamle aner i Kina. Vi
vet jo hvordan myndighetene i dag setter inn tiltak mot offentlig korrupsjon.

DELOITTE – BEGYNNELSEN
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> I Norge ble naturalia, så
som pelsverk, korn, smør
og tørrfisk, benyttet som
betalingsmiddel langt inn i
nyere tid. Bruk av naturalia
som betalingsmiddel gjorde
det selvfølgelig ikke lett for
hverken regnskapsførere eller
dem som skulle kontrollere
regnskapene.

NYERE TID
Begrepet nyere tid er den historiske perioden som omfatter tiden etter middelalderen,
eller etter renessansen, om man vil. Nærmere definisjonsmessig sier vi at nyere tid er den
perioden som avløste middelalderen rundt år 1500 og som varte frem til begynnelsen av
1800-tallet. Deretter snakker man om moderne tid. Likevel bruker mange betegnelsen
«tidlig moderne tid» om nyere tid.

Begynnelsen av nyere tid er karakterisert ved utformingen av
den moderne stat. Idet den middelalderlige praksis overvinnes,
løses statlige funksjoner fra personer og overføres til institusjoner, og det nye suverenitetsprinsippet gjennomføres.
Suverenitet betydde på det utenrikspolitiske området at
enhver avhengighet av andre makter ble fjernet, også med
krigerske midler. På det innenrikspolitiske området betydde
det på den ene side en sentralisering av alle avgjørelser hos den
herskende myndighet – hva enten denne var monarkisk eller
aristokratisk – og på den annen side en gjennomføring av disse
avgjørelser på lokalt plan. Disse mål krevde en rasjonell forvaltningsorganisasjon med utdannete embetsmenn.
Revisjon, i hvert fall finansiell revisjon, knyttes logisk nok
til finanser og penger. Begrepet finanser forbindes i alminnelighet med penger, men det er ikke dekkende for begynnelsen av
nyere tid. Finanser må derfor omdefineres som statens samlede
betalings- og underholdningsmidler. Disse bestod ved begynnelsen av nyere tid av i) penger, ii) naturalia og iii) arbeidsytelser.
Den til rasjonell forvaltning passende finansieringsform

er penger, men de fleste europeiske land nådde faktisk først
dit i det 19. århundre. Det vil imidlertid være en feilslutning
å betrakte den vidt utbredte blandingsform av finansene som
tilbakestående. For eksempel kunne Sverige utvikle seg til en
europeisk stormakt, selv om naturaløkonomien var fremherskende i landet, men her ble den siden rundt år 1600 utnyttet
fiskalt på et ytterst effektivt vis.
Anvendelsen av naturalia som betalingsmidler og arbeidsytelser i finansregnskapene medførte selvfølgelig en rekke
vanskeligheter både for regnskapsførere og for dem som skulle
kontrollere regnskapene. Når det er sagt, skal det legges til at
hva revisjonen angikk, så skjedde det ikke mye på den fronten i
løpet av den drøyt 300 år lange perioden vi her skal se nærmere
på. Derfor blir denne gjennomgangen ganske kort. Årsaken er
at det er lite å formidle universelt med henblikk på vårt tema
revisjon; dog ett sted er av særskilt interesse, nemlig Norden, og
da først og fremst vårt eget land, Norge, eller rettere sagt, Danmark-Norge. Her dukker genuin revisjon frem på historiens
scene for første gang i disse landenes historie.
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DANMARK–NORGE
I løpet av middelalderen var Norge kommet under Danmark.
Norgesparagrafen i kong Kristian 3.s danske håndfesting
bestemte at Norge ikke lenger skulle være et eget kongerike,
men en del av Danmarks rike, og under den danske kronen til
«evig tid». Håndfestingen var en kontrakt mellom Kristian 3.
og det danske riksrådet. Det førte til at man plasserte dansker
i de viktigste norske embetene, og da i strid med Fredrik 1.s
håndfesting. Både stormenn, herrer og allmue i Norge måtte
love troskap mot det danske riksrådet og kongemakten.
I 1536, ved inngangen til nyere tid, utgjorde Danmark og
Norge én stat med felles regjering og sentraladministrasjon
– en sentraladministrasjon som hadde sitt sete i København.
Etter 1380 hadde Norge i praksis blitt styrt derfra. Norge
hadde riktignok sin egen «regjering», Riksrådet, i perioden
1380–1536, men det hadde ikke noe fast sete. Etter dette ble
Norge styrt gjennom den danske stattholderen med sete på
Akershus festning. Ikke bare var en og samme mann konge i
Danmark og Norge, han var samtidig også hertug av Slesvig og
Holstein i Nord-Tyskland. Danskekongen var en mektig herre.
Sementeringen av ett rike viser seg blant annet i at overfor andre stater opptrådte kongen og det danske riksrådet på vegne av
både Danmark-Norge og Slesvig-Holstein. Sentralmyndigheten
fremstod som et rent dansk regjeringsapparat dominert fullstendig av dansker. Således var også skriftspråket dansk, og i skrift og
dagligtale ble staten omtalt som «dansk» og «Danmark».
I teorien var det kongen og det danske riksrådet alene som
bestemte, men saksbehandlerne øvde innflytelse på avgjørelsene. Henvendelser fra embetsmenn og befolkning i Norge hadde
også større eller mindre innflytelse på sentraladministrasjonens
avgjørelser i København. Norge var altså ikke et rike i union
med Danmark, men en provins i kongeriket Danmark.
Kristian 3.s håndfesting innledet en nesten 400 år lang
forening med Danmark. Norge som provins omtales som et

rent lydrike under Danmark. Det er denne perioden som fra
norsk side er omtalt som den såkalte firehundreårsnatten.
Gjennom unionstiden ble folketallet i Norge nesten seksdoblet,
fra ca. 150 000 mennesker ved inngangen til nyere tid til nærmere 900 000 i 1814. Årsaken til veksten var først og fremst
lavere dødelighet. Folkeveksten økte presset på ressursene, og
førte til fremveksten av en stor husmannsstand på 1700-tallet.
Husmennene utgjorde en nødvendig arbeidsressurs for den
svært viktige jordbruks- og trelastnæringen.
I Norge var jordbruket, sammen med skogbruk, fiske og
fangst, den aller viktigste næringsveien. Næringen utviklet seg
kraftig ikke minst fra slutten av 1700-tallet, den såkalte «opplysningstiden». Nye redskaper og dyrkingsmåter ble introdusert. Det største skillet ble likevel introduksjonen av poteten,
som for alvor kom i bruk under Napoleonskrigene. Kornproduksjonen økte også sterkt, men landet var aldri selvberget med
korn gjennom foreningstiden.
Fisket fikk stadig større betydning som matkilde og
eksportnæring. Tørrfisk var, som i middelalderen, en viktig
eksportvare. Fra rundt 1730 ble også klippfiskproduksjonen av
større betydning. I det meste av perioden foregikk det også et
betydelig sildefiske på Vestlandet og i Trøndelag.
På 1600-tallet ble det satt i gang industri i mindre målestokk. Med statlige privilegier ble det startet flere reperbaner,
saltverk, møller og andre mindre virksomheter. Av nasjonal
betydning var imidlertid kun sagbruk og bergverk. Skipsfarten
fikk også økt betydning med trelasthandelen, men det var først
fra rundt år 1690 at nordmennene for alvor tok over denne
geskjeften. Etter en lavkonjunkturperiode først på 1700-tallet,
ble resten av århundret en «gullalder» for skipsfarten, frem til
den engelske blokaden av Danmark-Norge i 1807.
Sentraladministrasjonen som ledet virksomhetene i kongeriket Danmark-Norge, var liten. Det var kongens kanselli som
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tok seg av forvaltningen. Kansleren var kanselliets leder, og under Kristian 3. ble han den mest innflytelsesrike av riksrådene.
Kun ett embete ble betraktet som vel så viktig, nemlig rikshovmesteren. Han var øverste sjef for Rentekammeret, som hadde
ansvar for forvaltningen og administrasjonen av kongerikets
finanser.
Det er nettopp Rentekammeret som er viktig for oss i vår
sammenheng. Rentekammeret forvaltet alle statsinntekter som
ikke ble benyttet i driften lokalt og det var her revisjonen av
rikets offentlige regnskaper fant sted.
REVISJONEN
Danmark og Norge lå ved inngangen til nyere tid på finansforvaltningens område århundrer tilbake for England og
Frankrike. Først i løpet av det 16. århundre skaptes, ved
Rentekammerets utvikling, en sentralkasse og en fast utbygget
regnskapskontroll. Det var en forutsetning for å oppnå fullt
utbytte av rikets regnskapslen.
Kristian 2. var med andre ord på ingen måte forut for sin tid
da han forsøkte seg på en modernisering av lensforvaltningen
i Danmark-Norge, med blant annet anvendelse av borgerlige
og lavadelige fogder. Selv om Kristian 2.s lensreformforsøk
glapp, kunne den seier som den reaksjonære delen av den
danske adelen vant ved hans fordrivelse, ikke vare evig. Hvis
Danmark-Norge skulle være i stand til å hevde sin plass blant
de «moderne» europeiske staters rekker, måtte det komme
reformer. Med reformasjonen i 1536 fant det sted et markant
tidsskille.
Et viktig organ i den nye tid var Rentekammeret. Dets
virkeområde omfattet i utgangspunktet statens økonomiske
og materielle anliggender i videste forstand. Rentekammerets funksjoner, og dermed antall kontorer, vokste i takt med
pengeøkonomiens og beskatningens vekst. I særlig grad gjaldt
det etter eneveldets innføring i 1660, da det i likhet med den
øvrige sentralforvaltningen ble organisert som et kollegium.
Under eneveldets tid var Rentekammeret og Danske Kanselli

de to store, sentrale forvaltningsorganene innen den sivile forvaltningen. Av disse to var nok Rentekammeret den viktigste
delen av sentraladministrasjonen.
Rentekammeret hadde i hele perioden, fra det fremstod
rundt år 1550 og frem til år 1814, ansvaret for kontroll av statens inntekter og revisjon. Underliggende institusjoner og embeter, så som lensmenn, fogder og stiftsamtstuer, måtte sende
sine regnskaper til revisjon i Rentekammeret. For eksempel var
det slik at alle norske lensregnskaper måtte til Rentekammeret i
København for endelig revisjon. Rentekammeret reviderte også
regnskapene for statens inntekter av byene og regnskapene for
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< Riksskattmester Hannibal
Sehested. Som riksskattmester
og president i skattkammerkollegiet, det senere Rentekammeret, fungerte han som
sådan som riksrevisor.

statsbedrifter som bergverk samt tollregnskapene. I tillegg var
rentekammeret ansvarlig for revisjon av militære regnskaper.
Ved siden av denne rene kammerforvaltningen hørte også
som nevnt finansforvaltningen, altså bruken av statens inntekter, låne- og kredittvesen med mer, inn under Rentekammeret
til finansvesenet ble endelig skilt ut i 1773. Rentekammeret var
dessuten statens hovedkasse helt frem til Zahlkassen ble opprettet i København i 1779. Nevnes bør også at Rentekammeret
fungerte i perioden 1660 til 1771 som domstol i saker som
gjaldt statens fordringer og saker mellom staten og embetsmennene, den såkalte Kammerretten.
Opprinnelig ble Rentekammeret ledet av en rikshovmester. Den daglige driften av Rentekammeret ble ivaretatt av én
eller to rentemestre. Under rentemestrene fungerte en rekke
skrivere, renteskrivere, i funksjon av revisorer.
Ved innføringen av eneveldet ble navnet, Rentekammeret,
endret til Skattkammerkollegiet. Det ble da en mer selvstendig,
administrativ enhet ledet av en riksskattemester. Hannibal
Sehested, som vi kjenner så godt fra norsk historie som stattholder i perioden 1642–1651, var den første som innehadde
stillingen. Men navnet Skattkammerkollegiet var kortlivet;
allerede i 1680 ble det endret tilbake til Rentekammeret.
Etter at det gamle navnet igjen kom i bruk, ble Rentekammeret omorganisert og inndelt i flere kontorer. Dette
kontorsystemet kom i hovedtrekk til å bestå unionstiden ut.
Island og Færøyene kom til å høre under det norske kontoret.
Etter omorganiseringen skulle en rentemester stå i spissen for
Rentekammeret i København. De enkelte kontorene ble ledet
av renteskrivere. Fra 1690 av skulle lederen av Rentekammeret
ha tittelen overrentemester.
Samtidig med nyordningen av 1680 ble det som nevnt opprettet en hovedkasse for hele riket, den såkalte Zahlkassen eller
Zahlkammer under ledelse av overzahlmester. Denne skulle
motta rikets inntekter etter årlige oppgaver fra stiftamtstuene
og foreta utbetalinger etter anvisning fra de forskjellige kollegiene. Kassavesenet ble altså utskilt fra Rentekammeret ved
opprettelsen av Zahlkammeret. Stiftamtstuenes hovedoppgaver
ble formidlet via Rentekammeret.

Det er viktig å understreke at noe samlet dansk-norsk
statsbudsjett ikke fantes i unionstiden. Som tidligere skulle alle
regnskaper revideres i Rentekammeret, også Zahlkassens.
Under Struense-tiden i begynnelsen av 1770-årene fant det
sted nok en omorganisering av finansstyret. Et nytt finanskollegium skulle ha den øverste ledelsen av finansvesenet. Resultatet
ble et redusert Rentekammer, som ble delt i tre kamre underordnet finanskollegiet. De tre kamrene ble ledet av en deputert,
samt en rekke kontorsjefer i hvert av de byråer kamrene ble delt
inn i. Byråene ble igjen delt mellom ekspedisjon og revisjon. I
1773 ble Rentekammeret gjenopprettet stort sett i sin gamle
form, selv om saksområdet var mer begrenset enn tidligere.
Revisjonen av statsforvaltningens regnskaper var imidlertid
som tidligere tillagt Rentekammeret.
I Norge forholdt man seg revisjonsmessig til Rentekammeret frem til 1814. I Danmark spilte Rentekammeret en rolle
frem til 1848.
Med denne skjematiske gjennomgangen av Rentekammerets
historie og funksjoner, vender vi tilbake til det eldre Rentekammeret på 1500- og 1600-tallet før eneveldets innføring, siden
dette er mest interessant ved at det innvarsler den nye tid med
sin implementering av finans- og revisjonsvesen.
Betegnelsen Renteri eller Rentemesteri ble benyttet for første
gang i 1558 om det sted hvor man førte kontroll med kronens
rente, det vil si inntekt. Den anvendes fremdeles i Kristian 4.s
senere år jevnsides med betegnelsen Rentekammer som første
gang blir benyttet i 1561.
Rentekammeret fra 1560-årenes slutt er blitt et selvstendig forvaltingsorgan. Det var sidestilt med Danske Kancelli,
som fungerte som felles ekspedisjonskontor for dets egne og
Rentekammerets offisielle skrivelser – dog med unntak av de
kvitteringer som ble utstedt Rentekammeret til dets regnskapsavleggere.
Det er ingen tvil om at Rentekammeret først og fremst
var et revisjonskammer; Renteriets hovedoppgave var revisjon.
Grunntanken var at rikets statsregnskaper skulle revideres
i Rentekammeret. Kontrollen over alle finansembetsmennenes regnskapsførsel var uten unntak tillagt Renteriet. De
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Revisorer går gjennom regnskapsbøker. Stikk fra 1672.

bevarte rentemesterregnskapene avspeiler Rentekammerets
forfatningsrettslige stilling som finansforvaltningens øverste
kontrollmyndighet.
Vi skal i det følgende vurdere Rentekammerets virksomhet,
dets stab og hvordan revisjonen foregikk i det dansk-norske riket i 1640-årene. Dette årtiet er valgt fordi Renteriets virksomhet er særlig godt dokumentert i denne perioden, og fordi den
representerer en tid som danner røttene til nyere og moderne
revisjonsvesen i vår del av verden.

Rentekammeret hadde to primærfunksjoner: For det første
skulle det revidere alle statlige organers og embetsmenns regnskaper. Det var Rentekammerets primæroppgave. For det andre
skulle det motta rikets ordinære inntekter, de inntekter som vel
å merke kom inn i rede penger, ikke naturalia, og av disse sørge
for å betale de ordinære utgifter. Det er altså hevet over enhver
tvil at revisjonsoppgaven var Rentekammerets aller viktigste og
den største av de to virksomhetene det var pålagt å utføre.
Det er all grunn til å ta inn over seg at dette var både en
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stor og formidabel oppgave. Renteriet skulle revidere store og
små regnskaper fra alle rikets deler. Samlet dreide det seg om
over 1000 regnskaper som en relativt liten stab renteskrivere, i
praksis revisorer, skulle sjekke årlig.
Hovedkontoret for Rentekammeret var den gamle tollboden i København. En ombygging i 1620-årene gjorde det
mulig for hele Renteriets sentraladministrasjon å flytte inn
her. Revisjonskontoret bestod av fire etasjer. Øverste etasje
inneholdt Rentekammerets regnskapsarkiver. I de to etasjene
under hadde de to rentemestrene, sjefsrevisorene, hvert sitt
kontor, og ved siden av holdt alle renteskriverne, revisorene, til
– i åpent kontorlandskap. De av revisorene som hadde spesielle
oppgaver, disponerte egne kontorer. I første etasje var det
møterom for riksrådet, foruten kontor for rikshovmesteren. På
midten av 1640-årene bestod Rentekammerets personale, altså
dets sentraladministrasjon, av 36 personer, rikshovmesteren
ikke medregnet. Av disse var det to rentemestre, en eldste- og
yngste rentemester, to øverste renteskrivere med fire drenger,
assistenter, mens det øvrige personalet bestod av forskjellige
spesialiserte renteskrivere.
For å bli utnevnt til rentemester, måtte man være adelig.
Rentemestrene ble utnevnt av kongen. Foruten å være av adelig
byrd, måtte man ha en utdannelse som forventet av adelige på
den tiden som siktet på en karriere i den kongelige forvaltningen; det vil si at man først skulle ha gått på Herlufsholm eller
Sorø Akademi, ha vært på en flerårig studietur i utlandet og
gjort tjeneste som sekretær i Dansk Kancelli.
Embetsmannsstillingen som rentemester innebar en fornem,
men ikke desto mindre underordnet stilling. For de hørte ikke
til blant kretsen av riksembetsmennene, og de hadde vanligvis
ikke sete i riksrådet. Mens en rikshovmester ble avlønnet med
1600 riksdaler i året, tjente eldste rentemester årlig 912 riksdaler og yngste rentemester 812 riksdaler.
Rentemestrene lovet hellig å hemmeligholde alt de leste ut
av et regnskap; sjefsrevisorenes kunnskap om angjeldende regnskapsavleggers økonomiske anliggende måtte ikke formidles til
uvedkommende. De hadde det vi i dag kaller taushetsplikt.
De to rentemestrene utøvet dels sitt virke gjennom rente-

skriverne, dels gjennom de lokale embetsmennene rundt om
i riket, og da blant annet i Norge og hertugdømmene. Det var
rentemestrene som opprettholdt kontakten med de lokale
embetsmennene, så som lensmenn, ved disses årlige fremmøte i
Rentekammeret for regnskapsavleggelse.
Renteskriver var, som man har forstått, tittelen på den vanlige statsansatte revisor. Renteskriveren var, i overført betydning,
datidens statsautoriserte revisor. Renteskriverne ble utnevnt
av rentemestrene. Tittelen renteskriver dukker opp for første
gang om en viss Peder Hansen i 1568. Renteskriverne var ikke
adelige, men borgerlige.
For å bli renteskriver fordret mer enn bare å være skrivefør.
De måtte ha gjennomgått en merkantil og regnskapsmessig
utdannelse. Først gjennomgikk de en latinskole, før de tok videre utdannelse ved en regneskole i Nord-Tyskland. La meg her
legge til at tittelen renteskriver var av tysk opprinnelse, hvorfra
den ble overført til dansk tale- og skriftspråk.
Etter utdannelsen i Tyskland, tjente de noen år som lærling
hos en kjøpmann, eller hos adelen som skriver eller regnskapsfører, eventuelt ved en lensadministrasjon. Det var kun
de rikeste borgerne som hadde råd til å gi sine sønner en slik
utdannelse. Det vil si at renteskriverne ble rekruttert fra den
borgerlige overklassen.
De to øverste renteskriverne hadde en årslønn på 200
riksdaler, hvortil kom to ganger 100 riksdaler som skulle gå
til deres drenger, assistenter. De vanlige renteskriverne fikk en
årslønn på 138 riksdaler, mens de som hadde spesialoppdrag
med særskilte revisjonsoppgaver, hadde en årslønn på 188 riksdaler. Det var ikke lønnen som trakk ambisiøse sønner av den
rike borgerstanden til revisoryrket; det var snarere kontakten
med de adelige herskaper i rikets sentrale finansforvaltning som
fristet, og som åpnet opp for enestående fremtidig avansement.
Den konkrete revisjonen fulgte relativt faste prosedyrer.
Instruksen for rentemestrene fastslo at en av dem skulle personlig gjennomse og kvittere ut alle innkomne regnskaper. Det var
i prinsippet en uoverkommelig oppgave, og det er ingen tvil
om at revisjonen per se ble foretatt av renteskriverne. Derimot
har rentemestrene kontrollert revisjonen som ble utført. Det
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v En billedallegori på en renteskriver, altså revisor, i arbeid på
Rentekammeret i København.
Rentekammeret var først og
fremst et revisjonskammer, og
renteskriverne var revisorer
fullt ut i gavnet.
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> Forsiden på Axel Gylden-

>>> Eksempel på revisjons-

stjernes regnskap for Akershus

merknader, kalt antegnelser,

len fra mai 1600 til 1601.

av en renteskriver, altså revisor, på Rentekammeret.

>> Fogderegnskap for Gudbrandsdalen for regnskapsåret
1619–1620. Her står det at
fogden har betalt skarpretteren (bøddelen) i Oslo 15
riksdaler for å henrette med
«ild og brand» tre kvinner fra
Fron som var dømt for trolldom. Dette er bokført under
sakefallsinntektene i samme
regnskap.

var også rentemestrene som bestemte hvilke renteskrivere som
skulle revidere de enkelte regnskapene. For eksempel bærer
lensregnskapet for 1642–43 for Nedenæs (tilsvarer dagens
Aust-Agder) følgende påskrift: «Efter herr rentemester Sten
Becks befaling Jens Sørensen at efterregne [revidere].»
Mye tyder på at det ikke var noen bestemt plan bak fordelingen av revisjonsoppgavene blant renteskriverne. Således var det
ikke samme renteskriver som reviderte de samme regnskapene
år etter år. De forskjellige regnskapene ble vilkårlig fordelt på
revisorene, slik at ett år kunne en renteskriver revidere regnskapene fra Vardøhus len mens samme mann neste år kunne
revidere regnskapene fra Slesvig. Samtlige renteskrivere deltok
i revisjonen, også de to såkalte øverste renteskriverne og dem
med særskilte oppdrag.
Gangen i selve revisjonen som sådan var strikt fastsatt.
Regnskapsavleggeren, for eksempel lensmannen, skulle møte i
Rentekammeret til en på forhånd fastsatt dato. Som oftest var
det imidlertid regnkapsavleggerens skriver, altså vedkommende
som hadde ført regnskapet, som måtte frem på sin prinsipals
vegne. Ved fremmøte fulgte så den første revisjonen som ble
kalt «overlægning».
Regnskapet ble fysisk overlevert og talt igjennom av en
renteskriver, som på regnskapets omslag eller første side anførte
med sin fjærpenn at «regnskabet er ret beregnet». Denne formuleringen går igjen til tross for at det kan konstateres hyppige
regnefeil! Derimot fant den reviderende renteskriveren ikke
sjelden anledning til å rette kritikk mot riktigheten av enkelte
poster i regnskapet.
En fortegnelse over disse såkalte «antegnelser» som ble
konstatert ved denne første og noe summariske gjennomgan-

gen, og som regnskapsavleggeren kunne akseptere riktigheten
av, ble sammen med en beregning av overskuddet på regnskapet med fradrag av eventuelle allerede innbetalte beløp, sendt
ned til rikshovmesterens kontor i første etasje. Rikshovmesteren utstedte derpå inntektsordrer til rentemestrene om at de
i Rentekammerets kasse skulle motta beløp av overskuddets
størrelse og som antegnelsene angav. Etter at beløpet fysisk var
mottatt, fikk regnskapsavleggeren en underskrevet kvittering
fra begge rentemestrene, og han kunne reise hjem. Imidlertid
var ikke revisjonsprosessen ferdig; det som hadde skjedd fram
til nå, var kun «en første foreløbige overlægning». Den egentlige revisjonen, «igennemlægningen», gjenstod.
Hovedrevisjonen, «igennemlægningen», foregikk på den
måten at en renteskriver ble plukket ut til å gjennomgå for
eksempel et tollregnskap over en årrekke. En årrekke i denne
sammenheng innebar fra 3–4 år til opp mot 10–12 år. Den
begynte altså noen år etter at regnskapene var innlevert og
arkivert i påvente revisjon. Ergo kunne det gå opp mot både 15
og 20 år før en regnskapsavlegger, for eksempel en tolldirektør
eller en lensmann, kunne få endelig kvittering og godkjenning
på enkelte års regnskap – hvis regnskapsavlegger vel å merke
fremdeles var i live!
De regnskaper som var mest komplisert å revidere, var
utvilsomt lensregnskapene. For det første var det viktig å
konstatere om regnskapet var medfulgt alle inntektsbilag, så
som for eksempel jordebok, tollregister, kopi av lensmannens
forleningsbrev, skogfogdens lister over hugget skog, brødbakningsregisteret osv. Slike bilag var forsynt med en bokstavfortegnelse. Utgiftsbilagenes tilstedeværelse måtte selvfølgelig også
kontrolleres. De bestod av løse blader, konstituert delvis av
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kvitteringer fra personer som hadde mottatt varer eller penger
fra lenet, dels tingsvitner om øde eller forarmet gods hvor det
var gitt landgildenedsettelser. Tilknyttet sjekken av bilagene
ble det undersøkt om det i Rentekammerets tegnebok fantes
innføringer som angikk regnskapet. Ettersom Rentekammeret ikke hadde hånd over naturaliainntektenes vei frem til
København, kunne det bare kontrollere inntekter og utgifter
av naturalia ved gjennomsyn av de kvitteringer angjeldende
forvaltningsmyndigheter hadde utstedt.
Revisjonen foregikk på den måten at man undersøkte post
for post i hovedregnskapet om innføringen i penger så vel som
i naturalia svarte til bilagene på inntektssiden, for eksempel
om de visse inntekter svarte til forrige års inntekter og kom
overens med jordeboken, og på utgiftssiden om for eksempel
avkortninger i landgilden kom overens med kongelige missiver
eller om tingsvitnene var korrekt utformet og dekket den gitte
landgildenedsettelsen. For penger som var angitt som avlevert
til Rentekammeret, ble det fordret at rentemestrenes originale
kvitteringer forelå.
Sett fra lensmennenes side var det betenkelig å levere disse
fra seg, foruten at Rentekammeret allerede hadde kvitteringen
i form av en kopi i kvittanceboken. Varer og penger utlevert til
lensmennene, som deres genant skulle komme overens med den
kopi av forleningsbrevet som Rentekammeret forlangte innsendt, skjønt Renteriet likeledes hadde kopi av forleningsbrevet
i forleningsbøkene.
Den reviderende renteskriver nøyde seg selvfølgelig ikke
med å kontrollere overensstemmelsen med bilagene. Han vurderte også de enkelte postenes rimelighet. For eksempel sjekket
han om det var oppnådd riktig pris på varer som var solgt og

om innkjøp var gjort til gunstigst pris, og om prisene var i samsvar med prisene som nabolensmennene hadde fått, om lønnen
til arbeidere var i samsvar med tariff osv.
I regnskapene kan vi lese renteskrivernes bemerkninger ført
i margen ut for hver post, som for eksempel «Kommer overens
med jordebogen», «Var og så sidstafvigte år».
Hvis revisoren fant ting han ikke kunne la passere, eller
fant det nødvendig med en nærmere forklaring, ble også dette
notert i regnskapsmargen. Slike antegnelser og notater om feil
og/eller mangler, ble ført mer utførlig i en egen mangelliste.
Slike mangellister var folioark hvor renteskriveren, eller flere av
renteskriverne, førte de konstaterte mangler på høyre side. En
slik mangelformulering kunne være som følgende, hentet fra en
lensmangelliste for 1644:
Renteskriver Anders Sørensen:
Anskrives for blæk og papir til skrivestuen 24 rd. (rigsdaler)
Skriverens fortæring med regnskab at forklare 20 rd.
Mangellisten ble utlevert til regnskapsavleggeren i forbindelse
med det årlige fremmøtet i Rentekammeret. Stort sett var det, i
hvert fall for lenenes vedkommende, lensmannens regnskapsførende skriver som møtte og som svarte på mangellistebemerkningene. Kun i svært viktige saker måtte lensmannen selv stille.
Svaret fra regnskapsavlegger ble gjort skriftlig på mangellistens
venstre side:
Lenets skriver om blækket og papiret:
Det har nådigst været skriveren årligt bevilget, formoder
underdanigst
det og nu kan forundes.
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< Jacob Juel var en av Norges

formidabel sum, og han ble

rikeste menn på 1770-tallet. I

arrestert. I 1784 kom det for

1774 ble han utnevnt til statens

en dag at Juel stod inne for

hovedkasserer, Zahlkasserer,

den største korrupsjonssaken i

i Norge. I 1783 avslørte en

Norge noensinne.

revisjon en kassemangel på
hele 556 000 riksdaler, en

Dernest blir mangellisten igjen tatt under behandling av den
renteskriver som hadde utferdiget den. Han fører så på, om
nødvendig, sine supplerende bemerkninger under lensskriverens bemerkninger på venstre side:
Anders Sørensen:
24 rd. anslås.
Så ble mangellisten sendt til en av rentemestrene, altså sjefsrevisoren, som gikk igjennom revisorens og lenskriverens kommentarer før han signerte. Først når alle merknader var klarert,
kunne rentemestrene gi kvittans for regnskapet. Når den tiden
kom og lensherren gav fra seg lenet, ble det i Rentekammeret
utarbeidet et register, Kvittansiarums Registrering, der man
finner alt som lensherren var ansvarlig for.
Fra rentemesteren gikk mangellisten ned til rikshovmesteren
for endelig påtegning. På høyre side av mangellisten, under
renteskriverens første bemerkning, nedfelte rikshovmesteren
sin beslutning:
Rigshofmester Corfits Ulfeldt:
Skal godtgøres for blæk og papir 12 rd. For fortæring 12 rd.
Mangellistenes gang i Rentekammerets prosedyrebehandling
er godt dokumentert av en påskrift på Lister lens regnskap for
1646–47.
Normalt stanset sakene om antegnelsene her hos rikshovemesteren idet han utstedte en inntektsordre til rentemestrene,
som derpå mottok det skyldige beløpet, utstedte kvittering og
førte inn inntektene i rentemesterregnskapet med tydelig angivelse av at pengene stammet fra antegnelser. I enkelte tilfeller
har imidlertid lensmennene funnet det tilbørlig å appellere til
kongen. Da var det kongen personlig som tok den endelige
avgjørelsen. Oftest var kongens avgjørelse i samsvar med rikshovmesterens.
Majoriteten av antagelsene dreide seg om formelle mangler
ved bilagene. Renteskriverne nøyde seg med kun å konstatere
mangelen uten å inngi noen innstilling, og rikshovmesterens
avgjørelse og antegning ble oftest «Kan passeres».
Hvis det derimot dreide seg om større beløp, ble det krevet

at bilaget ble fremskaffet. Og som regel fulgte gjerne rikshovmesteren opp innstillingen til renteskriveren. Hvis han,
som han også gjorde i noen tilfeller, avvek fra renteskriverens
innstilling, var det faktisk for å mildne revisorens betenkning.
Antegnelsene dreide seg normalt om saker av så liten betydning
at det ikke kan pekes på noen favorisering av lensmennene på
Rentekammerets bekostning. I enkelte saker av større betydning kan det registreres at rikshovmesteren faktisk gikk mot
Rentekammeret.
Det fremgår av regnskapene og kommentarene at Rentekammerets tjenestemenn, dets renteskrivende revisorer, var
meget iherdige i sin revidering. De var statsmaktens blodhunder. Det synes som om intet unngikk deres årvåkne blikk.
Noen ganger kan man beskylde dem for å være for nidkjære i
tjenesten.
For eksempel kan nevnes et tilfelle der en gås døde under
transporten til provianthuset i København. Det bemerkes fra
angjeldende revisor at han ikke har sett at det foreligger noe
bilag på gåsens død! Slike småligheter til tross: Det direkte
utbyttet av Rentekammerets revisjon var gjennomgående lite.
Dens viktigste funksjon var åpenbart preventiv, og den verdien
er jo vanskelig å vurdere. På den annen side var det en kjensgjerning at Rentekammeret ikke kunne få annen beskjed om
tilstanden i et len enn den som ble meddelt av lenets folk. En
begrenset kryssrevisjon ble foretatt ved hjelp av tegneboken; i
hovedsak hvilte revisjonen kun på sammenligningen av enkelte
deler av regnskapet med andre regnskaper avlagt av de samme
personer eller deres underordnede, som for eksempel når
lenenes uvisse inntekter kontrolleres ved hjelp av ridefogdenes
regnskaper. Det er ingen tvil om at Rentekammerets kontroll
først og fremst var en sjekk av de reviderte regnskapenes formelle riktighet. Dog, de bevarte Rentekammerregnskapene fra
de underliggende embetene, det være seg fra hertugdømmene
i syd, i Tyskland, til Vardøhus len i nord, avspeiler alle hvor
nidkjært, samvittighetsfullt og pliktoppfyllende Renteriets
revisorer forvaltet sine oppgaver.
Det er betimelig å spørre: Var det nødvendig med all denne
nidkjærheten? Som vi har forstått, var eldre revisjon mest opp-
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tatt av å finne ut om det forekom korrupsjon og bedrageri. Og
den som tror at danske og norske embetsmenn i unionstiden
var noe særlig bedre enn sine kolleger i dynastitidens Kina, må
tro om igjen. Faktisk var det slik at dansk-norske embetsmenn
var svært tilbøyelige til å snyte sin arbeidsgiver hvis anledningen bød seg. Derfor var Rentekammerets revisjonsoppgaver av
aller største viktighet med sin preventive virkning.
Korrupsjon kan defineres som misbruk av offentlig posisjon
til egen vinning. I så henseende var enkelte elementer i den
dansk-norske embetsstand korrupte; de var nemlig rede til korrupsjon, underslag og bedrageri hvis de mente de kunne slippe
unna med det.
Kildene indikerer at mangler ved regnskapene, kassamangler, underslag og bestikkelser forekom ofte, og var langt mer
utbredt enn det man tidligere har ment. For eksempel var
rikshovmester Corfits Ulfeldt, som endog var kong Kristian
4.s svigersønn, notorisk tøylesløst korrupt. Som Rentekammerets sjef skaffet han seg gode prosenter av statskontrakter, og
etter bare noen få år var han god for en formue på én million
riksdaler; det vil si bortimot ett års statsinntekter. Denne maskepienes mester ble ikke uten grunn avsatt som rikshovmester
i 1652.
Hvis man hopper litt frem i tid, til under eneveldet i
perioden 1714 til 1814, forholder det seg slik at tre av syv
zahlkasserere måtte forlate sine stillinger som følge av store
kassamangler. Den andelen regnes som representativ for andre
embetsmenn, spesielt fogder og tollere som hadde kasser med
penger. Og nettopp kassamangel var den vanligste formen for
korrupsjon den gang.
Den største korrupsjonssaken i Norge noensinne ble rullet
opp i 1783. Jacob Juel var trelasteksportør og en av landet rikeste menn på 1770-tallet. I 1774 ble han utnevnt til den høyt
betrodde stillingen som statens hovedkasserer i Norge; han ble
sjef i den norske Zahlkassen. Ettersom det ikke fantes banker i
landet og behovet for likvide midler var stort, måtte Juel ty til å
bruke kassebeholdningen for å finansiere egen virksomhet. En
revisjon avslørte det hele, og det kom for en dag at Zahlkassen
hadde en manko på astronomiske 560 000 riksdaler. I 1784 ble

Rentekammerets sjef, altså selveste rikshovmesteren og
riksrevisoren, Corfitz Ulfeldt, var notorisk tøylesløst korrupt.
Med andre ord en uholdbar adferd for en riksrevisor.

han arrestert, men klarte å rømme til Sverige.
Nå skal det legges til at på 1700-tallet var embetsmennene
personlig ansvarlig for pengene, men underskudd i kassen var
egentlig ingen forbrytelse så lenge de kunne gjøre opp for seg.
Det maktet ikke Jacob Juel.
Her skal det tilføyes at Kammerettsordningen av 1720 regulerte hvordan embetsmenn skulle behandle sine regnskaper
og kasser, ikke minst med henblikk på revisjonen i Rentekammeret. Kammerrettsordningen fortsatte å gjelde etter 1814, og
gjennom hele 1800-tallet. Faktisk var det slik at deler av den
var gjeldende lov i Norge helt frem til 1958; det gjaldt bestemmelsene om at embetsmenn stod ansvarlig for alle underskudd
i regnskapene som revisjonen avdekket – og det gjaldt uansett
grunn, også dem de selv ikke var skyld i!
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> Trekning i Virginia-lotteriet.
I 1612 fikk Virginia tillatelse til å
drive lotterivirksomhet. Denne
virksomheten gav opphav til
Nord-Amerikas aller første
revisjonstiltak.

EUROPA OG USA
REVISJONEN 1500–1800
I perioden 1500–1800 var det definitivt stillstand som preget
revisjonsvesenet; det var lite som skilte ut denne tidens revisjonssystemer fra senmiddelalderens. De fremskritt som var
gjort, og de revisjonsinnovasjoner som var oppnådd frem til
da, fortsatte tilnærmet uendret gjennom hele denne 300-årige
perioden.
Revisjonens formål var fremdeles først og fremst fokusert på
å oppdage bedrageri og svindel og å finne regnskapsfeil. Detaljert sjekking var fremdeles regelen. Kort oppsummert innebar
den aktuelle 300-års-perioden at revisjonen i Europa ble bedrevet uten store markante endringer i forhold til tidligere.
Og akkurat som tidligere var det den offentlige sektorens revisjonsvirksomhet som var revisjonsvesenets primæroppgave. Det
er et faktum at revisjon av kommersiell, privat virksomhet hadde
svært liten, nærmest marginal betydning før den industrielle
revolusjon. Mange stater og bykommuner fikk inn i sine lover og
statutter at regnskapene skulle revideres av kvalifiserte revisorer.
La oss bare ta ett eksempel fra Wetzlar i Hessen i Tyskland;
der fastlo loven at byens regnskaper skulle revideres av en
«richtlich vereidigten Bücherrevisor», altså av en «uavhengig,
kvalifisert revisor».
Selv om den offentlige sektoren var førende innen revisjonsvesenet, forhindret imidlertid ikke det at de nasjonale
revisjonsorganene i ledende land som England og Frankrike
fikk et stadig dårligere rykte. I løpet av nyere tid, og da særlig
på 1600-og 1700-tallet, ble den nye verden befolket av hvite
kolonister. I 1612 fikk kolonistene i Virginia tillatelse til å drive
lotterivirksomhet for å fremme økonomien. Og her finner vi
spiren til Nord-Amerikas første revisjonsvirksomhet. Paragraf
XVII i et charter gitt av kong Jakob 1. til Virginias skattmester
slår fast at «nevnte Virginia Kompani og Skattmester kan fullt
ut lovlig plukke ut revisorer og andre tjenestemenn for å organise-

re, anordne, rettlede og holde orden på det nevnte lotteri».
En av de aller tidligste bevarte amerikanske revisjonsrapporter stammer fra The Accompt (revisor) for Virginia for perioden 25. oktober 1715 til 15. april 1716. Ved begynnelsen av
den amerikanske revolusjon hadde alle 13 koloniene etablert en
stilling med tittelen Auditor-General. I juni 1775 beordret den
amerikanske kongressen opprettelsen av en hær. General var
George Washington, en mann som blant mange talenter også
hadde kunnskap om bokholderi og regnskapsføring. Et av hans
aller første anliggender som general for revolusjonsstyrkene var
ikke å legge slagplaner, men å sørge for at hærens regnskaper
ble revidert! Ja, i de svært så turbulente tidene hadde han faktisk tanke for noe så prosaisk som revisjon. Hans forståelse av
betydningen av revisjon kommer klart til uttrykk i et brev han
forfattet til presidenten i kongressen 11. juli 1776:
I am truly sensible the time of the Congress is much taken up
with a variety of important matters. It is with unwillingness and
pain I ever repeat a request after having once made it, or take the
Liberty of enforcing any Opinion of mine after it is once given,
but as the establishing some Office for Auditing Accounts is a
matter of exeeding importance to the Public Interest, I would beg
leave once more to call the attention of Congress to an appointment competent to the purposes.
Og så trekker han frem en rekke forhold som etter hans
mening nødvendiggjør revisjon, før han fortsetter:
«I do not urge this matter from a Suspicion of any unfair
practices in either of the departments before mentioned, and
sorry should I be if this Contruction was put upon it, having a
high Opinion of the Honor and Integrity of these Gentlemen,
but there should nevertheless be some control, as well upon their
discretion and honesty; to which may be added that accounts
become perplexed and confused by long standing and the errors
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Alvorlige revisorer i et laug går gjennom laugets regnskapsbøker. Maleri av Gerbrand van den Eeckhout, 1657.

therein not so discovered as if they underwent an early revision
and examination.
I am well apprized, that a Treasury Office of Accounts has
been resolved upon and an Auditor General for settling all public
Accounts; but with all deference and Submission to the Opinion
of Congress, these Institutions are not calculated to prevent the
Inconveniences I have mentioned, nor can they be competent to
the purposes, circumstanced as they are.»
Det kan her tilføyes at det først ble oppnevnt revisorer for
å revidere hærens regnskaper i januar 1778, altså nesten to år
etter at Washington bad om det.

Det er verdt å nevne at det fant sted en holdningsendring i
løpet av perioden 1500–1800. For det første erkjennelsen av
at et ryddig, systematisk og standardisert regnskapssystem var
ønskelig for nøyaktig regnskapsavleggelse, og for å hindre bedrageri og svindel. Den andre viktige endringen var en generell
akseptering av behovet for en fullstendig uavhengig regnskapsgjennomgang av både små og store selskaper.
Det hører med til historien at den aller første «oppvåkning» og erkjennelse om en egen eksklusiv yrkesstand av
spesialister forskjellig fra andre yrker vokste frem i løpet av
denne tiden. Bevisstheten om en egen unik yrkesutøvelse førte
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> Revisor, til venstre, på besøk
i regnskapsavdelingen hos et
stort shippingselskap i USA
på slutten av 1700-tallet. Også
private selskaper aksepterte
behovet for en uavhengig
regnskapsrevisor.

til at det så tidlig som i 1581 dannes en egen forening for
regnskapsspesialister. Det skjer i Italia, nærmere bestemt i
Venezia der Collegio dei Raxonati stiftes det året. Foreningen
bestod av menn som førte regnskap, som primært var bokholdere og regnskapsførere, men også av tall- og regnskapseksperter som kunne sjekke og verifisere regnskapers riktighet. Collegio dei Raxonati er, så vidt vi vet, historiens første
revisorforening.
Raxonati-kollegiet vant stor respekt og ble en maktfaktor
i Venezia. I løpet av 1600-tallet vet vi at ingen fikk lov til å
praktisere som regnskapsfører eller revisor uten å være medlem
av foreningen. Å komme inn var ikke bare enkelt; man måtte
for det første ha bestått en eksamen etter en lang utdannelse,
man måtte så ha tjent seks år ved et offentlig regnskapskontor, deretter måtte vedkommende resipient for foreningen
ha godkjennelse fra byens magistrat om at han var skikket for
medlemskap, for til sist å måtte gjennomgå to eksamensprøver
pålagt ham av foreningens medlemskomité.
En lignende forening så dagens lys i Milano i 1730. Den var
tuftet på de samme prinsipper som den venezianske, men med
én forskjell. Mens Collegio dei Raxonati var under beskyttelse
av bystaten, var Milano-selskapet en frittstående, privat institu-

sjon. Med disse to italienske regnskapsfører- og revisjonsforeningene ser vi altså en gryende bevissthet om behovet for egne
sammenslutninger for bransjens utøvere. I dette ligger også
en yrkesstolthet over å representere en virksomhet eksklusiv
overfor andre samfunnsoppgaver. Dette peker fremover mot de
første rendyrkede revisjonsforeninger som ser dagens lys i løpet
av det 19. århundre.
1800–1900
Selv om revisjon har en svært gammel opprinnelse, er den profesjonelle allmennpraktiserende revisor et produkt av moderne
tid. Frem til denne tiden har nesten alle offentlige og private
revisjoner vært utført av «amatører» som primært var valgt
på grunn av deres integritet og kunnskap. Ingen hadde revisjon
som en egen profesjon, ikke engang medlemmene av de italienske kollegiene vi har vært innom.
I løpet av det 19. århundre vokser den genuint profesjonelle revisoren frem fra de regnskapskyndige «amatørenes»
rekker. Amatørrevisoren fortrenges av profesjonister. Revisjon
per se blir en genuin yrkeskarriere, en bransje med stadig flere
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Brev fra Alexander Hamilton (1755–1804), en av USAs Founding Fathers, der

Jurist og revisor i Venezia knyttet til Collegio dei Raxonati.

han beordrer revisjon.

profesjonelle utøvere. England, som Europas desidert førende
nasjon, og da også hva revisjon angår, gir et godt innblikk i situasjonen i løpet av 1800-tallet. En bransjeoversikt for City of
London lister én revisor, auditor, i 1790, 44 i 1820, 210 i 1845,
464 i 1870 og 1118 i 1900. Det at disse hadde nok å henge fingrene i sier seg selv når vi vet at antall selskaper med begrenset
ansvar i samme by i året 1885 var 8924, i 1895 var det 18607
og i 1905 var det steget til 38317.
Hva var årsaken til at rendyrket revisjon som profesjon nå
plutselig utviklet seg så raskt? Man kan i det minste trekke frem
tre faktorer, foruten den formidable økningen i antall selskaper:
For det første hadde det på De britiske øyer vært en rekke
finans- og industrikriser. En rekke selskaper gikk konkurs. De
mange konkursene resulterte i en etterspørsel etter profesjonelle revisjonstjenester. En annen faktor var fremveksten av store
aksjeselskaper, corporations. Og med aksjeselskaper oppstod
definitivt behovet for en helt uavhengig, ekstern revisjon.
Fordelen med aksjeselskaper ble anerkjent av det engelske
parlamentet, og i 1844 så den første i en serie av Companies
Acts dagens lys.
The Companies Act of 1844 var den første lov som krevde
revisjon av aksjeselskaper, og som fremholdt betydningen av

profesjonell revisjon. Dette som her fremholdes, peker så definitivt fremover mot mer moderne revisjonskonsepter.
En tredje faktor var den stadig økende bruken av kreditt.
Den industrielle revolusjon impliserte konsentrasjoner av store
pengesummer. Individuelle kilder og aksjebrev kunne ikke fullt
ut tilfredsstille disse behovene. Mindre og risikoutsatte foretak
og virksomheter hadde også behov for ekstern finansiering.
Som et resultat av dette så The Institution of Credit dagens lys,
og ikke uten grunn førte kreditorenes behov for en kontroll
med sikkerheten på lånene til en bred etterspørsel etter profesjonelle revisjonstjenester.
Disse tre faktorene – finanskriser og konkurser, utviklingen
av aksjeselskaper og behovet for og tilgangen på kreditt –
influerte ikke bare på utviklingen av en ny gruppe profesjonelle
yrkesutøvere, den spesialutdannede revisor, men skapte også
behovet for en ny form for revisjon. Fokuset nå ble flyttet til
vurdering av regnskapenes riktighet fremfor dem individuelle
forvaltningen.
Revisjon frem til nå hadde bestått av en detaljert sjekking av
regnskapene, post for post og bilag for bilag. Det nye konseptet
som innebar randomtester og stikkprøver fremfor 100 prosent
sjekking og gransking, begynte mer og mer å vinne om seg på
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v «Looking into the accounts», 1861. Den «grumme»
revisor jakter på feil – det
var fremdeles revisorens
aller fremste oppgave på den
tiden, akkurat slik det hadde
vært i århundrer, for ikke å si
årtusener. Men nå begynte
akkurat den oppgaven å lakke
mot slutten.

grunn av vanskelighetene med og de store utgiftene knyttet til
«heldekkende» revisjon.
Mot slutten av 1800-tallet var sampling blitt en fullt ut
godkjent fremgangsmåte i revisjonsbransjen i England. For
eksempel ble revisjon i 1895 i London & General Bank foretatt
ved sampling. Samme året får Sverige sin første aksjeselskapslov
som krever revisjon av alle aksjeselskapers regnskaper og forvaltning. Den nye trenden vinner om seg; stormakten England
er opphavskilden for andre nasjoners revisjonsvesen.
I USA vinner sampling-prinsippet innpass før århundreskiftet (1900). Med den voldsomme veksten i amerikansk
næringsliv etter Den spansk-amerikanske krigen i 1898 forstår

man at … the increase in size of many enterprises and the auditing of larger concerns, there developed the necessity for making
the audit of selected tests of the accounts rather than an endeavour
to examine all of the transactions of the period».
Det fremgår av den relevante litteraturen at fremdeles er det
sporing av bedrageri, svindel og underslag, som er revisjonens
primærmål slik den hadde vært i århundrer. Årsaken til at revisorene nå vendte seg bort fra 100 prosent detaljert verifikasjon
til stikkprøver, var rett og slett fordi det ikke lenger var praktisk
mulig å sjekke alle poster og transaksjoner i de stadig større
selskapene.
I en revisjonshåndbok utgitt i New York i 1905 sies det
ganske eksplisitt: «The object of an auditing may be said to be
three-fold:
1. The detection of fraud.
2. The detection of technical errors.
3. The detection of errors of principle.»
I lærebøkene hang man altså fremdeles igjen i det gamle.
I 1853 stiftet man «The Society of Accountants in Edinburgh».
Foreningen fikk sitt kongelige charter i 1854 og bestod av 50
medlemmer. Et slikt charter gav medlemmene et visst kvalitetsstempel. Medlemskap var basert på innvilget ansøkning
gjennom vurdering av vedkommendes kvalifikasjoner.
I Glasgow og Aberdeen oppstod det i de følgende år lignende foreninger. Sistnevnte sted oppstod den felles fagbetegnelsen chartered accountants, som deretter ble betegnelsen
på revisjonens elite med det i fagkretsen høyt estimerte C. A.
som «vannmerke». Det er derfor forståelig at den kvalifiserte revisor på De britiske øyer i tidens løp foretrakk den mer
vidtfavnende betegnelsen «accountant» fremfor den snevrere «auditor» – eller, for fullstendighetens skyld, begge to,
«accountant and auditor».
Det er altså Skottland som har æren av å være chartered
accountants fødested, men resten av De britiske øyer fulgte
raskt etter. I 1880 ble «Institute of Chartered Accountants in
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v «Hvor ligger feilen?» Det å
ikke finne feilen er nesten som
å se «døden» (jf. hodeskallen
på bordet) i hvitøyet!
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Ettersom en av revisorenes fremste oppgaver fremdeles var å spore underslag og bedragerier, endte mange av revisorenes nitide granskinger i rettsapparatet.

England and Wales» stiftet, og foreningen fikk «Royal Charter» samme år. Dette ble dannet ved sammenslutninger av
forskjellige mindre foreninger som hadde bestått fra rundt år
1870, og i 1880 var det ca. 500 revisorer som var medlemmer
av organisasjonen.
For å fortsette på De britiske øyer kan det nevnes at i Irland ble
«Institute of Chartered Accountants in Ireland» stiftet i 1888.
C. A.-betegnelsen gav utøverne som kunne pryde seg med
disse to bokstavforkortelsene en prestisje i bransjen, men den
gav jo ikke de «chartered accountants» enerett på å virke som
revisorer, selv om deres anseelse i og for seg skaffet dem et slags
monopol. Fremtredende medlemmer av det engelske «Institute» mente man skulle søke å oppnå parlamentets sanksjon til «å
lukke faget» slik at kun de som oppnådde kvalifikasjon og betegnelse som C. A., skulle ha lov til å praktisere som fagrevisorer.
Det skjedde ikke. Men instituttets strenge utdannelseskrav
og eksamensbestemmelser ble likevel en garanti for medlemmenes høye, faglige standard, men samtidig derfor også for mange
et meget trangt nåløye inn til det «chartered accountants»’
forjettede land. Derfor skjøt det raskt opp en rekke konkurre-

rende foreninger og sammenslutninger, hvorav noen vant både
aksept og styrke. Det gjaldt for eksempel «Society of Incorporated Accountants and Auditors», som ble stiftet i 1885, og
som senere fikk offisiell anerkjennelse og navnebeskyttelse som
«Incorporated Accountants».
Selvsagt var det ikke bare på De britiske øyer at revisjonsyrket var i støpeskjeen og at en bransjebevissthet vokste frem.
Også i Tyskland fant det sted en prosess som skilte klinten fra
hveten, den fagutdannede revisor fra den regnskapskyndige
tillitsmann. Det oppstod fagorganisasjoner som ved sine adgangsbetingelser garanterte medlemmenes faglige standard, for
eksempel ved innføring av ensartede fagprøver som trakk opp
grensene mellom høyt utdannede fagrevisorer, «Treuhänder»
og «Treuhandsselskaper» og det store gross av «Studentbuchalter» og «Auch-Bücherrevisoren».
I Lübeck regulerte en lov av 24. desember 1887 offentlig autorisasjon, lagt i Handelskammerets hender, av revisorer. Året
etter skjedde det samme i Hamburg. Denne byens revisorer nøt
et særlig godt omdømme basert på Handelskammerets strenge
krav, dels til de såkalte «Fallitenbuchhalter», dels også til de
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v Komptometeret ble oppfunnet og patentert i USA i 1887.
Da de første mekaniske regnemaskinene kom på markedet,
lettet det revisorenes jobb
betraktelig.

utmeldte «Bücherrevisoren». I 1889 fulgte Bremen
opp og anviste videre vei ved en lov om utpeking
av sakkyndige, og dermed også revisorer.
Gjennom 1890-årene fulgte også de
midttyske handelskamrene etter. De
sluttet seg sammen og traff en overenskomst om selv «zu vereidigen»,
å autorisere revisorer. Dette var et
pionerarbeid som snart viste seg
fruktbart, for rundt år 1900 var dette
normen over hele Tyskland. Fra rundt
regnet denne tiden var det altså handelskamrene som beskikket og autoriserte fagrevisorer.
I 1887 ble «The American Association of Public Accountants» stiftet, som etter flere fusjoner ble til «The American
Institute of Accountants» i 1916. Interne diskusjoner i
bransjen førte til at en form for standardisering av revisjonserklæringen skulle lyde: We hereby certify that we have thoroughly
audited these accounts for the [året] ended [dag/måned] last,
and that the same appear to be correct. We further certify that the
above Balance-Sheet is in accordance with the books, and appear
to us to be a correct statement of the financial position of the firm,
as it appeared on the above shown date.
Støttet av lovgivningen og det voksende behovet for revisjonsmessig bistand vant revisorprofesjonen gradvis anerkjennelse rundt om i verden. Dette ble videre understøttet av bransjens interne saneringsbestrebelser og den gradvise utviklingen
av profesjonalitet i ordets rette forstand.
Norge var ikke noe unntak. Ved bruddet med Danmark i 1814
ble Rentekammerets navlesnor til Norge klippet over. Grunnloven
av 1814 inneholdt bestemmelser om revisjon av statens regnskaper, og den nye staten fikk en riksrevisor. I 1822 ble det opprettet
et revisjonsdepartement som skulle sjekke ut statsforvaltningens
regnskaper. Akkurat som ellers i Europa var det heller ingen stor
pågang, for å si det mildt, etter privat revisjon.
Det var primært banker og forsikringsselskaper som i løpet
av første halvdel av 1800-tallet begynte å la dugelige personer
sjekke den regnskapsinformasjon de mottok fra sine forret-

ningsforbindelser. Det dreide seg om en
form for partsrevisjon ved at rapporten
var klausulert oppdragsgiveren. I hovedsak
var det de tradisjonelle bokholderne, og til
en viss grad regnskapsføre bankfolk, som
utførte kontrollen – som i hovedsak hadde
anstrøk av ren bilagskontroll.
Først da industrialiseringen slo inn over landet i senere halvdel av 1800-tallet, kom behovet
for revisjon av private selskaper. Kravet til ansvarlighet og nøyaktighet i regnskapene ble så definitivt en
del av Norges industrielle revolusjon. I 1863 fikk man i
Norge en første konkurslov. Da det like før århundreskiftet, nærmere bestemt i 1899, ble snakk om en oppdatering,
foranlediget det et fokus på mangelen på kontroll. Allerede i
1890-årene hadde Den norske Handelsstands Fællesforening tatt
initiativ til en vurdering av hvorvidt man ikke burde begynne å
diskutere et forslag som innebar at akkord- og konkursboer burde undergis revisjon «[...] af dertil kvalificerede – med offentlig
Autorisation udstyrede Revisorer». I og med at det var handelsstandsforeningen som fremmet dette, er det grunn til å anta at
medlemmene hadde skjelet til de tyske handelskamrene, men
at de nok også hadde A. C.-revisorene i tankene. Den nevnte
autorisasjonen skulle være en garanti for at de norske revisorene
tilfredsstilte nærmere bestemte krav til utdanning og erfaring.
Saken ble imidlertid den gang ikke fulgt opp.
Henvisningen til revisorer fra handelsstandsforeningen
dreide seg om de såkalte «underordnede betjente som reviderte
regnskapene». Ikke desto mindre så de første genuine og reelle
revisorer i ordets rette forstand dagens lys i Norge i løpet av
1880- og -90-årene. I «Udkast til Lov om Aktieselskaber» av
1894 ble det foreslått en forføyning om at det skulle velges revisorer «[…] til at foreta forretningsmessige revisjon af Selskabets
Bogførdsel». Forføyningen ble imidlertid ikke tatt inn i loven.
Dette til tross, behovet for kontroll av dem som satte andres
økonomiske interesser på spill, ble logisk nok ikke lagt bort;
lagt på is, ja, men ikke glemt. I forbindelse med en endring
av den daværende konkurs- og akkordloven, som opprinne-
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Først da industrialiseringen slo inn over landet i senere del av 1800-tallet, kom behovet for revisjon av private selskaper for fullt.

NYERE TID

1900–1940
De to store nasjonene i den engelskspråklige verden med
henblikk på revisjon var England og USA. I de formative årene
fulgte USA i engelskmennenes fotspor både når det gjaldt
revisjonens formål og metode. Men fra det første tiåret i det 20.
århundre gikk amerikanerne sine egne veier. Engelskmennenes
revisjonsformål og -tilnærming ble ikke lenger ansett passende
for amerikansk selskapsrevisjon. Ikke minst førte børskrasjet på
Wall Street til svært skjerpede revisjonsregler i USA. Britenes
stadige og hårdnakkede, nærmest maniske, fokus på «fraud»,
ble funnet uhensiktsmessig innenfor amerikansk revisjon.
I en amerikansk revisjonshåndbok fra 1912 med tittelen
«Auditing, Theory and Practice» står å lese:
In what might be called the formative days of auditing, students
were taught that the chief objects of audit were:
1. Detection and prevention of fraud.
2. Detection and prevention of errors.
But in recent years there has been a decided change in demand
and service. Present day purposes are:
Førstesiden til «Antegnelser til Kongeriget Norges Stats Regnskaber
for Aaret 1815».

lig stammet fra 1863, kom det i 1899 inn bestemmelser om
revisjon av konkursskyldneres regnskaper. Man ønsket å få
frem årsaken til fallitten. Dessuten eksponere den økonomiske
krisen rundt århundreskiftet (1900) til ytterligere å fremme
interessen for et genuint revisjonsvesen. Likevel endte det med
at den aller første autorisasjonsordningen av norske revisorer
ikke så dagens lys før i 1910. Da ble autorisasjonsordningen
administrert av børsen, og de godkjente revisorene fikk benytte
seg av tittelen «børsautorisert revisor». For å titulere seg slik,
måtte man ha fem års praksis og bestått autorisasjonseksamen.
Videre ble det stilt krav om uavhengighet og taushetsløfte.

1. To ascertain actual financial condition and earnings of an
enterprise.
2. Detection of fraud and errors, but this is a minor objective.
Skiftet fra britisk til amerikansk revisjon var karakterisert ved
en endring fra fokus på detaljert verifikasjon til stikkprøver.
Men også i det konservative England begynte nye strømninger å gjøre seg gjeldende i løpet av denne perioden. Slik hadde
det seg at allerede i 1900 ble det innført obligatoriske revisjonsbestemmelser for alle selskaper med aksjeselskapsloven. I dens
paragraf 23 lyder det:
«Enhver revisor i et aksjeselskap skal til enhver tid ha tilgang
til selskapets bøker, regnskaper og bilag, og har rett til å avkreve
selskapets styre og funksjonærer opplysninger og forklaringer som
anses som nødvendig for at revisor kan utføre sin plikt. Revisor
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< I første halvdel av 1900-tal-

>> Side 308–309. «Mye papir

let får vi de første kvinnelige

og mange tall å gå gjennom.»

revisorer i Norge. For eksempel ble Eva Kolstad, som var

Maleri av Pieter Brueghel
den yngre, 1619.

familie- og forbrukerminister i
Norge i 1972–73, uteksaminert
som statsautorisert revisor i
1946.

skal nederst på sin status avgi en erklæring hvorav det fremgår
hvorvidt hans krav som revisor er blitt oppfylt. Han skal videre
utarbeide en beretning til aksjonærene vedrørende de regnskaper
han har revidert, samt vedrørende hver status, som forelegges generalforsamlingen. Han skal i enhver slik beretning uttale seg om
hvorvidt den status som er omhandlet i beretningen er behørig
gjort, slik at den gir et sant og riktig bilde av selskapets stilling slik
det fremgår av selskapets bøker. Denne beretningen skal leses opp
på selskapets generalforsamling.»
Det forekom dog den engelske revisorstand noe uklart hva
rekkevidden av paragraf 23 innebar i forhold til tidligere
praksis, og det oppstod en heftig diskusjon i fagtidsskrifter og
kollegiefora i så henseende. Debatten dreide seg definitivt om
den engelske revisjonsprofesjons og -teoris styrke i forhold til
den generelle lovgivningen.
Av 1900-lovens paragraf 23 fremgikk det altså av nest siste
setning at revisor skulle erklære hvorvidt regnskapet gav et sant
og riktig bilde av selskapets stilling «as shown by the books of
the company». Denne setningen var gjenstand for fortolkning.
Resultatet skulle være at revisor kunne verifisere de poster som
sto i bokholderiet eller regnskapet, men ikke sjekke om alle
poster som burde vært med de facto var tatt med. Det kan nok
betviles om det var den engelske lovgivningens mening. Det
mente i hvert fall en dommer i en samtidig kjent sak som ble
ført for retten:
«An auditor is not bound to be a detective or […] to approach
his work with suspicion or with a foregone conclusion that there is
something wrong. He is a watch-dog, but not a bloodhound.»
I løpet av mellomkrigstiden har man dog kommet så langt i
revisjonsvesenet at man kunne enes om at revisjonen først og
fremst hverken kunne eller skulle ha sitt primærfokus på sporing av «fraud». Den tid var nå et tilbakelagt stadium.
Som det står i en artikkel i et samtidig engelspråklig revisjonstidsskrift (American Accontant): «[…] and the partial
checking, or testing of a group of items is now firmly established in
audit procedure … .» Sampling var nå i ferd med å bli regelen,

ikke unntaket: «Audits consists largely of samplings, tests and
checks. Their value depends on what are known as ’checks and
controls’. Auditors are supposed to satisfy themselves that these
controls are adequate and, if they are, not make a more complete
examination.»
Det er ikke lenger tvil om at den moderne tids revisjonsform
står for døren. Revisjonsbransjen og -yrket har, i historisk sammenheng, og da ikke minst i det tidsperspektivet som er anlagt
i denne boken, nådd sin modningsalder. Og det er da også i
løpet av denne perioden, nærmere bestemt i 1929, at lov om
statsautoriserte revisorer ble vedtatt i Norge.
Det er imidlertid nok en sak som virkelig utvikler seg til
fulle i denne perioden, og som så definitivt peker fremover i
tid – i den tid vi nå er inne i, og som trolig bare vil akselerere
i fremtiden – nemlig fusjoner og sammenslåinger av større og
mindre revisjonsbyråer og -selskaper. Oligopolet innen revisjon
vinner makt.
Ikke uten grunn skriver Thomas Dybwad i sin bok Revisjon
fra 1920: «Tendensen har i utlandet (England og Amerika)
været at flere praktiserende (professionelle) revisorer har sluttet
sig sammen til større kompaniskaper der udelukkene har hat
revision og dermed beslegtede forretninger, som regnskapsførsel, bobestyrelse, likvidationer etc. til formaal, og herimot kan
der jo ikke gjøres nogen indvending, idet hver især av kompagnonene virkelig har utdannet sig til revisor.»
Sirkelen er således sluttet med der vi begynte denne boken,
med Deloitte Touche og Tohmatsu, som jo er et resultat av
nettopp slike prosesser. Selv om sirkelen for vårt vedkommende
er sluttet, er imidlertid ikke utviklingen av bransjen og revisjonen
som sådan det; fremtiden vil med 100 prosent sikkerhet bringe
nyvinninger både på det teoretiske, praktiske og organisasjonsmessige plan, men som ingen er gitt å se resultatet av i dag.
For, som kjent, det er vanskelig å spå, særlig om fremtiden!

307

308

VERDIEN AV TILLIT

DELOITTE – BEGYNNELSEN

309

310

VERDIEN AV TILLIT

EPILOG

OM «VÅR TID»
Ingebret Grude Hisdal og Terje Nagell

«Det tilkommer Stortinget… (k) at utnevne 5 revisorer, der særligen skulde gjennomse statens regnskaber…». Grunnlovens originale paragraf 75 k.

INNLEDNING
Ved gjennomlesning av Øystein Kock Johansens spennende
fremstilling av revisjonens historie, festet vi oss ved det han sier
om revisors identitet:
Formålet med å skrive historie er blant annet å sikre den kollektive hukommelsen, det være seg i bedrifter, i institusjoner, i bransjer og i samfunnet som helhet. Ting endrer seg, og i vår tid går
endringsprosessene raskere enn noen gang tidligere. Den kollektive

hukommelsen blir fort for kort, både på det åndelige og materielle
planet, og man kan lett miste innsikten i grunnleggende sammenhenger. Da har den historiske innsikten en særlig verdi.
Ta nå revisjonsbransjen. Den er selvfølgelig skapt, formet og
båret oppe av tidligere generasjoners revisorer. Et fag og dens
innhold bygget stein på stein. Dagens revisorer har sin bransjehistorie å takke for sin virksomhet i dag. De bærer identiteten
til sine forgjengere med seg hver dag de går på jobb.
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Forfatteren ser revisjonsyrket fra utsiden og formidler sine
funn og betraktninger fra sitt ståsted. Det gjør det til en viktig
historiefortelling. Vårt bidrag er en supplerende beskrivelse av
utviklingen i revisjonsyrket i nyere tid sett innenfra. Vi startet
som revisjonsmedarbeidere tidlig på 1970-tallet og har vært
vitne til en bransje som har vært gjennom betydelige endringer.
Vi tar likevel ikke mål av oss å skrive den moderne historie om
revisjon, men vi vil ta leseren med på en tidsreise med «sjumilsteg» fra den egentlige revisjons opprinnelse i Norge og frem
til vår tid. Tanken er at kunnskap om vår fortid gjør at vi bedre
kan forstå vår nåtid.
På revisorvis faller det naturlig å ta et visst forbehold til
vår egen historiefortelling, og vi støtter oss til et annet sitat av
Øystein Kock Johansen:
Uten tvil finnes det ugjendrivelige historiske sannheter, visse
urokkelige fakta. Men når det dreier seg om årsaker eller motiver,
ja da er man på usikker og gyngende grunn. Og når det g jelder
hva som er ”viktig”, kommer man ikke utenom det subjektive
skjønn. Ikke desto mindre forsøker man, som forsker, etter beste
evne å forstå og forklare så objektivt som kildene tillater.

Ingebret Grude Hisdal

Terje Nagell

Ingebret Grude Hisdal (1949) er statsautorisert revisor
fra 1977 og partner fra 1978 i Førsund Knap Rafen & Co som
ble innlemmet i Deloitte fra 1985. Han har praksis som ansvarlig revisor og rådgiver, primært for børsnoterte virksomheter. Ingebret var daglig leder for Deloitte fra 1992 til 2011
og har hatt flere tillitsverv i Deloittes globale organisasjon,
herunder styremedlem i perioden 1998 til 2002. Han var
medlem av fagorganet i Norsk Regnskapsstiftelse fra 1989 til
2002 og fra 2005 til 2008 medlem av IFRS Advisory Council,
et rådgivende organ til International Accounting Standards

UTVIKLINGEN I LOVMESSIGE OG REGULATORISKE
RAMMEBETINGELSER FOR REVISOR FREM TIL DET
21. ÅRHUNDRE

Board i London. Ingebret var medlem av styret i Den norske

Med jubileumsåret for Grunnloven av 1814 rett bak oss, passer
det å starte med å gjengi den originale § 75 k, som var opprinnelsen til etableringen av Riksrevisjonen:

Terje Nagell (1948) er statsautorisert revisor fra 1974 og part-

«Det tilkommer Stortinget … (k) at utnevne 5 revisorer, der
særligen skulde gjennomse statens regnskaber og bekjentg jøre
ekstrakter af samme ved trykken, hvilke regnskaber derfor skulle
tilstilles disse revisorer innen 6 maaneder efter utgangen av det
aar for hvilket Stortingets bevilgninger er givne.»
>>

& Risk, Independence og Ethics. Terje var i årene 1994-2013

Revisorforening fra 2010 til 2014, hvorav de to siste årene
som styreleder.

ner i Deloitte fra 1984. Han har praksis som ansvarlig revisor,
rådgiver og sakkyndig. Han har vært fagansvarlig partner
og senere Reputation & Risk Leader med ansvar for Quality
Seniorforeleser ved Høyere Revisor Studie/Master i Regnskap
og Revisjon på Norges Handelshøyskole. Han har vært formann i Revisjonskomiteen og medlem av faglige utvalg i Den
norske Revisorforening, holdt foredrag og skrevet artikler om
revisjon i fagtidsskrifter.
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Grunnlovsforsamlingen forutsatte altså et kontrollapparat
knyttet til statens regnskaper. Offentlige institusjoner og privat
næringsliv fulgte raskt etter. Revisjonsbestemmelser for banker
og forsikringsselskaper ble inntatt i lovgivning og vedtekter,
først ved etableringen av Norges Bank i 1816 og deretter i Oslo
(Christiania) Sparebank i 1822, Storebrand i 1847 og Gjensidige i 1892. Regulering av innholdet i revisjonen i form av
revisjonsinstrukser utviklet seg i andre halvdel av 1800-tallet,
mens faglige kvalifikasjoner til revisor ble forventet først rundt
århundreskiftet. Uavhengighet som revisor syntes den gang å
være det viktigste, selv om erfaringsbakgrunn var av betydning.
I konkurs- og akkordloven av 1899 ble det inntatt bestemmelser om revisjon, og det var medvirkende til at revisjon ble
etablert som yrke.
I 1910 ble det ved Oslo Handelskammer etablert en ordning
med autorisasjon for børsrevisorer, hvor det ble stilt krav om
praksis, vandel, kvalifikasjoner og en årlig fornyelsesprøve.
Reglene for børsautoriserte revisorer har vært spire til senere
revisorlovgivning.
Ved lov om statsautoriserte revisorer av 1929 ble det stilt
krav til revisors faglige kvalifikasjoner og praksis, samt gjennomført eksamen. Det ble innført en overgangsordning tilpasset de børsautoriserte revisorene. Loven var et viktig løft
for profesjonen og skapte betydelig aktivitet i revisorforeningen (NSRF) som ble stiftet i 1930.
Revisjonens innhold ble ikke klart beskrevet og tydeliggjort
før «Tidskrift for Revisjon og Regnskapsvesen» ble utgitt fra og
med 1930. Den eneste norske kilden som før det var obligatorisk lesning var boken til (børs)autorisert revisor Thomas J.
Dybwad, «Revision – En teoretisk og praktisk fremstilling»,
fra 1920. Men så var da også denne boken et pionerarbeid og
fundament for yrkesutøvelsen i flere tiår. Det er verdt å ta med
seg en definisjon på revisjon fra denne boken som er like gyldig
nå snart hundre år etter:
			
«Revision er den analytiske del av regnskapsvæsenet.»

Det var den nære fortid, det vil si begivenheter og hendelser i
perioden 1940-1970, som møtte oss da vi begynte i revisoryrket. En god illustrasjon på utviklingen finner vi i forskjellige
utgaver av Revisors Håndbok. I 1970 var det 50 sider med
aktuelt stoff om revisor og revisjon, og 120 sider med annet
fagstoff det var viktig å ha tilgjengelig. Til grunn lå nødvendig
lovgivning og regelverk etablert i 1950/60-årene. Det tilsvarende sideantallet for 2014- utgaven av Revisors Håndbok er
nesten 2000. Utviklingen i omfanget av lover og regler er nok
et mål på samfunnsutviklingen generelt, men det er ingen tvil
om at regelverkskurven for revisor har vært både bratt og høy.
Sett i historisk perspektiv, tok det ikke lang tid før prinsippet om revisjonsplikt og kravet til autorisasjon for å utøve
revisjon, ble lovbestemt. I revisorloven av 1964 ble det skapt
et solid rammeverk for yrket. Revisjonsplikten omfattet i prinsippet alle virksomheter med regnskapsplikt og noen spesielle
bransjer, med unntak av offentlige selskaper. I forskrift ble også
enkelte mindre selskaper unntatt, mens aksjeselskaper forble
revisjonspliktige uansett størrelse. Kravet til autorisasjon for å
utøve revisjon innebar at det bare var statsautoriserte revisorer
og registrerte revisorer eller revisjonsselskaper bestående av slike,
som heretter kunne velges som revisor. Store aksjeselskaper
og meglervirksomhet måtte ha statsautorisert revisor.
Registrerte revisorer var en ny gruppe som ble registrert i en
overgangsordning eller som senere tok en revisoreksamen. For
å bli statsautorisert revisor måtte man bestå høyere revisoreksamen eller ha bestått den tidligere eksamen for denne gruppen.
For begge grupper var det praksiskrav. Norges Registrerte
Revisorers Forening (NRRF) ble stiftet i 1964, og i årene som
fulgte var det konkurranse mellom revisorgruppene og konflikter mellom revisorforeningene. I forbindelse med forarbeidene
til ny revisorlov i siste halvdel av 1990-årene, samlet imidlertid
NSRF og NRRF seg i en felles front. Samarbeidet bar frukter
og i 1999 gikk revisorgruppene sammen i Den norske Revisorforening.
Allerede i Handelsdepartementets regler fra 1958 var begrepet «god revisjonsskikk» anvendt, men det var i revisorloven
og de tilhørende revisorregler at begrepet «God revisjons-
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skikk» ble en rettslig standard. Det var en viktig nyvinning
som sikret mulighet for en dynamisk utvikling av revisjonsfaget
innen et rammeverk i stedet for som detaljerte regler. Domstolene tok snart i bruk «den dyktige og samvittighetsfulle
revisor» som mål på etterlevelse av god revisjonsskikk.
1970 var året da NSRF’s Normkomite, som hadde fått som
oppgave å gi den rettslige standard «God revisjonsskikk» et
konkret innhold, utga anbefalinger til «Grunnregler for god
revisjonsskikk» og «Grunnregler for god revisjonsskikk for
gjennomgåelse av den indre kontroll». Innholdet i revisjonen
ble utdypet ved at det på løpende bånd ble utgitt Anbefalinger
til god revisjonsskikk på alle viktige områder.
Denne viktige utviklingen av god revisjonsskikk var et resultat av en omfattende dugnadsinnsats blant revisorene. Foruten
den frivillige innsats som ble nedlagt i Normkomiteen og
undergrupper, var det stor aktivitet i studiegrupper over hele
landet og tilsvarende mange høringsuttalelser. Prinsippet var at
en Anbefaling ble omgjort til Norm etter en tilpasningstid for
revisorene, og den prosessen førte også til et stort engasjement
blant revisorene.
I siste halvdel av 1970-årene fikk vi ny, viktig lovgivning av
stor betydning for revisors virke og rolle i næringslivet. I 1976
kom en ny aksjelov med et eget kapittel 10 om Revisjon og
gransking. Den nye aksjeloven inneholdt videre et årsoppgjørskapittel, med regnskapsregler og innføring av den rettslige standard «God regnskapsskikk». Tilføyelsen av denne rettslige
standarden ble også inntatt i den nye (og første) regnskapsloven av 1977.
Regnskapsloven var utformet på grunnlag av en 12 år gammel innstilling og ble av mange betraktet som allerede foreldet
og ingen driver for regnskapsutvikling. Imidlertid medførte
innføring av «God regnskapsskikk» i loven at det ble satt fart
i det arbeidet som så smått var igangsatt i regi av NSRF for utvikling av god regnskapsskikk. Anbefalingene hadde imidlertid
ikke nødvendig legitimitet fordi NRSF ikke representerte regnskapsprodusenter og brukere og oppnådde ikke større autoritet
enn som veiledning.
Først da Norsk Regnskapsstiftelse (NRS) ble etablert i

Kravet til fagkompetanse har økt betydelig. Her er Revisors håndbok fra
henholdsvis 2014 (til venstre) og 1973.

1989, ble det fortgang i arbeidet med utvikling av autoritative standarder for god regnskapsskikk. NHH, Oslo Børs og
flere foreninger sto bak stiftelsen og det ble i årene som fulgte
nedlagt betydelige ressurser i standardutviklingen, med solid
støtte fra de store revisjonsselskapene. Revisjonsselskapene tok
senere også på seg et betydelig ansvar for implementering av internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) fra 2005 og fremover.
Et flertall av enkeltpersoner som deltok i utviklings- og implementeringsarbeidet var revisorer, personer med revisorutdannelse, forelesere i regnskap fra revisorstudiene og fagpersoner
i revisorforeningen. Det kan derfor sies at denne formidable
dugnadsinnsats fra revisorene til fordel for samfunnet har vært
ubetalelig både i bokstavelig forstand og i overført betydning.
Bortsett fra på regnskapsområdet, var det for øvrig påfallende
lite regulering av betydning for revisorene på 1980-tallet.
Tiåret var i stedet preget av starten på sammenslåing av revisjonsselskaper internasjonalt og nasjonalt, og inngåelse av mer
forpliktende samarbeid globalt. Driveren i Norge var internasjonaliseringen av norsk næringsliv og behovet for kapasitet og
kompetanse for å betjene store norske selskaper.
I første del av 1990-tallet ble det igjen bevegelse rundt
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revisors rammebetingelser i Norge. Den foreningsbaserte
kvalitetskontrollordningen som fortsatt virker, så dagens lys på
denne tiden – etter omfattende diskusjoner blant medlemmene
om formål og hensikt. Den kanskje største begivenheten av betydning for revisorene da og senere var opprettelsen i 1990/91
av Avdeling regnskap, revisjon og granskinger i det som var
Kredittilsynet og nå er Finanstilsynet. Aktiv overvåking av og
tilsyn med revisorene, samt sanksjonering, ble satt på programmet.
Revisorloven av 1999 videreførte revisjonsplikten og godkjenningsordningen for revisor, og den innførte obligatorisk
etterutdanning. På tradisjonelt vis ble utdypende regler til
revisorloven gitt i en ny Forskrift om revisjon og revisorer. Det
mest kontroversielle ved loven og forskriften var og er uavhengighetsreglene, som er detaljerte og gir lite rom for anvendelse
av det prinsippbaserte rammeverk for uavhengighet som eksisterer internasjonalt og i EU. Dessuten har strenge habilitetsregler med vid krets av nærstående, vist seg vanskelige å etterleve i et lite land.
Revisorloven ble samordnet med ny aksjelovgivning av 1997
og ny regnskapslov av 1998, som begge var tilpasset EU-direktivene på områdene. Den nye regnskapsloven var på alle måter
viktig for revisor, men det var gjennom de nye lovene for
aksjeselskaper og almennaksjeselskaper at revisor ble tillagt nye
oppgaver og plikter. Bestemmelsene om revisjon ble fjernet
med henvisning til revisorloven, men aksjelovgivningen utvidet
i betydelig grad kravene til revisors bekreftelser i forbindelse
med kapitalendringer mv. Det resulterte i at revisorforeningen
utarbeidet en omfattende attestasjonsstandard med veiledning
til og eksempler på uttalelser og redegjørelser. Tidligere og
senere erstatningssaker har vist at denne del av revisors oppgaver og plikter innebærer betydelig risiko. Nylig er noen av
revisors attestasjonsoppgaver bortfalt og endret i forbindelse
med forenkling av aksjeloven.

SENTRALE UTVIKLINGSTREKK I BRANSJEN
Den gryende internasjonaliseringen av norsk næringsliv i
1960-årene, resulterte i at også norske revisjonsselskaper begynte å søke kontakt med de store utenlandske revisjonsselskapene. På den tiden eksisterte «The Big Eight», det vil si åtte
store internasjonale revisjonsselskaper; Arthur Andersen,
Arthur Young MC Clelland Moores, Coopers & Lybrand,
Deloitte Haskins & Sells, Ernst & Whinney, Peat Marwick
Mitchell, Price Waterhouse og Touche Ross. Konsolideringen av disse globale nettverkene startet på 1980-tallet og ble
i forbindelse med avviklingen av Arthur Andersen tidlig på
2000-tallet redusert til fire nettverk som går under navnet the
Big Four. Det er ingen tvil om at den relativt tidlige interaksjonen mellom norske revisjonsselskaper og disse globale nettverkene, med deres anglosaksiske tyngdepunkt, har hatt stor
betydning for utviklingen av bransjen i vårt land. Ikke minst
når det gjelder profesjonalisering av bransjen gjennom utvikling av revisjonsfaget og metodikk, økede krav til rekruttering
og utvikling av medarbeidere, utvikling av tjenestespekter,
evne til å utføre oppdrag på tvers av landegrenser, bruk av
teknologi etc.
Med utgangspunkt i USA begynte disse internasjonale
selskapene på 1970-tallet å utvikle rådgivningsvirksomhet
som en integrert del av tjenestespekteret. En utvikling som
skjøt fart i løpet av 1980-årene og som har ført til at Big Four i
dag er store, multi-disiplinære virksomheter med et vidt spekter
av profesjonelle tjenester. Driverne for denne utviklingen har
vært mange, herunder også behovet for å utvikle den multidisiplinære kompetansen som var nødvendig for å kunne
revidere store og kompliserte virksomheter. Størrelsen på
revisjonsselskapene og velfungerende internasjonale nettverk
ga rom for utvikling av ekspertise og rekruttering av spesialister. De store norske revisjonsselskapene har fulgt med i denne
utviklingen, noe som ikke minst har bidratt til bransjens evne
til å rekruttere gode medarbeidere og evnen til å revidere komplekse virksomheter. Uansett omfanget av andre profesjonelle
tjenester fremstår eksternrevisjon som avgjørende for brand-
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ingen av den totale virksomheten til disse multi-disiplinære
virksomhetene både nasjonalt og på globalt nivå.
Etableringen av slike multi-disiplinære kunnskapshus har
også ført til diskusjoner om revisors uavhengighet. Det er ment
mye om dette temaet opp gjennom de siste femten årene, og
det er en problemstilling som må behandles med det største
alvor. På den annen side må ikke spørsmålet om uavhengighet
håndteres slik at noen av tiltakene mer hemmer enn fremmer
en forsvarlig revisjon. I den politiske reguleringen av revisoryrket har det gjennom årene vært påfallende sterk tro på at
innstramming og sikring av revisors uavhengighet er et egnet
virkemiddel for å unngå revisjonsfeil. Med tanke på myndighetenes og revisorenes felles mål om å øke kvaliteten på revisjonen, får vi håpe at det også i tiden fremover kan etableres en
fornuftig dialog mellom bransjen og myndighetene om dette
temaet.
En av de virkelig store endringene som har skjedd i bransjen
siden vi startet vår karriere, er profesjonaliseringen av rekruttering og utvikling av medarbeidere. Da vi startet i yrket måtte
en revisorassistent jobbe 6 dager i uken på lærlingelønn og ta
utdannelsen på kveldstid. Det var lovbestemt 4 ukers ferie, og
opparbeidet overtid ga en viss mulighet for avspasering i sommerhalvåret. Arbeidsmiljøloven eksisterte ikke, og i perioden
fra nyttår til påske var det vanlig med masse overtid. I dag er
revisormedarbeidere rekruttert med høyere utdannelse, ferdig
utdannet som revisor eller med betalt permisjon til revisorstudier. Lønnsbetingelsene er normale, arbeidstidsbestemmelsene regulerer overtiden og revisjonsarbeidet er bedre fordelt
over hele året. Likevel kan nok balansen mellom jobb, familie
og fritid fortsatt være en utfordring, men nå er det mer private
forhold som virker inn.
I dag rekrutterer de største fem revisjons- og rådgivingsselskapene i Norge på årlig basis nærmere 1000 medarbeidere
direkte fra høyskoler og universiteter, de aller fleste med en
mastergrad. Den opplæringen og oppfølgningen som medarbeiderne får gjør at studentene ser på disse selskapene som
noen av Norges mest attraktive arbeidsplasser. Ikke bare utvikles morgendagens revisorer og rådgivere, men medarbeiderne

er, etter noen år, også sterkt etterspurt til stillinger innen både
privat og offentlig sektor. Vi vil våge å påstå at «managerskolen» hos en av de store fire i dag gir, i tillegg til et utmerket
grunnlag for en fortsatt revisor-/rådgiverkarriere, en plattform
for videre karriere som få andre virksomheter kan tilby.
Tidlig på 1970-tallet fikk vi de første spede forsøk på etablering av heltids offentlig utdannelse for revisorer. Fra 1973 ble
Høyere Revisorstudium (HRS) på Norges Handelshøyskole
(NHH) en offentlig utdannelse for statsautoriserte revisorer,
mens utdannelsen for registrerte revisorer ble lagt til distriktshøyskolene. Handelshøyskolen BI fulgte etter med utdannelse
for registrerte revisorer og med høyere revisorstudium i år
2000. Den første professor i revisjon i Norge ble utnevnt i
2001 på NHH.
Den offentlige revisorutdannelsen har hatt uvurderlig
betydning for utviklingen i yrket frem til i dag. Den brede,
men likevel spesialiserte utdannelsen har gitt revisorene evner
og ferdigheter til å møte næringslivets behov og myndighetenes
krav. Utdannelsen er i dag på høyere nivå enn i land det er naturlig å sammenligne oss med. Den høye utdannelsen har også
sikret nødvendig rekruttering til privat og offentlig virksomhet,
som i samme periode har måttet tilpasse seg sterkt utvidede
krav til avgivelse av regnskapsinformasjon.
Ved inngangen til 1970 livnærte nesten alle revisorer seg
som allmennpraktikere. Det var mulig å kunne og vite det
meste om alt fra revisjon og regnskap til selskaps- og skatterett.
Utviklingen både i vårt eget yrke og i næringslivet for øvrig har
senere tvunget frem en tydelig spesialisering – ikke bare i form
av bruk av spesialister i revisjonen, men mange revisorer har
også spesialisert seg. Det har skapt grunnlaget for at revisjonsselskapene er blitt multi-disiplinære. Uten denne brede og
samlede kompetanse i revisjonsselskapene ville det ikke vært
mulig eller forsvarlig å være revisor for store og komplekse
virksomheter.
Selve revisjonen har gjennomgått betydelige endringer når
det gjelder metoder og teknikker, mens formål og hensikt har
ligget noenlunde fast. Det har riktignok vært en bevegelse i
revisjonsdekningen fra enkle og mindre underslag til ledelses-
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misligheter og lovbrudd. Organiseringen av revisjonsoppdragene er også forskjellig fra tidligere. Før jobbet få personer
på oppdragene og med sine selvstendige oppgaver, mens nå
er det ofte store revisjonsteam. Revisjonsfeil forårsakes ikke
lenger primært av enkeltindivider, men av systemet som følge
av manglende instruksjoner, gjennomgåelse og kvalitetskontroll. Det er imidlertid angrepsmåten som særlig har endret
seg gjennom årene; fra detaljert bilagskontroll, deretter til
systemrevisjon og senere balanserevisjon og til intern kontroll
og balansefokus. Og vi ser nå en tendens til at revisjon får mer
preg av gransking av mulige feil fremfor innhenting av bevis på
fremlagte regnskapsopplysninger. Det går ikke an å beskrive
utviklingen i revisjon uten å berøre temaet revisors dokumentasjon, som mange er opptatt av fra ulikt ståsted. Det startet
med noen røde og grønne merker i klientens papirer og resten
godt bevart inne i revisors hode. I dag må revisor dokumentere alle handlinger, og sågar begrunne mulige unnlatelser av
disse. Utviklingen har vært eksplosiv, og formålet er klart.
Det er nødvendig at det foreligger solid dokumentasjon i
forbindelse med teamleders gjennomgang og vurdering av
arbeidet det enkelte teammedlem har utført, og i forbindelse
med kvalitetskontroll og tilsyn, straff- og erstatningssaker og
annen evaluering av revisors arbeid. Så kan det spørres om det
ikke også på dette området kan bli for mye av det gode. Faren
er at dokumentasjonen kan bli et mål i seg selv, til fortrengsel
for risikovurdering, utøvelse av faglig skjønn og handlinger
i revisjonen. Det gir grunn til å rope et lite varsko ut fra den
utvikling vi ser konturene av nå.
Den teknologiske utviklingen i revisjonsbransjen har, som
for veldig mange andre bransjer, vært enorm. Det er langt fra
IBMs revolusjon på 1970 tallet med skrivemaskin med rettetast som gjorde livet langt enklere når et brev skulle skrives i 8
kopier, til dagens diskusjoner om Big Data og Data Analytics.
Selv om teknologien har ført til kvantesprang når det gjelder
hvordan arbeidsprosesser gjennomføres, hvordan kunnskap
deles og hvordan vi kommuniserer, er vi nok bare i startgropen når det gjelder hvordan teknologien vil påvirke revisors
hverdag i fremtiden. Mange prosesser vil kunne effektiviseres og

sikkert også bidra til større revisjonssikkerhet på transaksjonsnivå. Men teknologien vil også skape nye utfordringer som vil
kreve ny kompetanse og innsikt hos revisor. En kompetanse
som må komme i tillegg til økt virksomhetsforståelse, forsvarlig skjønnsutøvelse og profesjonell skeptisk holdning, og ikke
minst økede krav til å kunne kommunisere med oppdragsgiver
og interessegrupper.
REVISJON; EN REGULERT BRANSJE
I løpet av de siste 15 årene har vi sett en utvikling hvor revisors
rammebetingelser i stor grad blir bestemt utenfor Norge. Internasjonale revisjonsstandarder er implementert i Norge. IFRS
er blitt regnskapsspråket for børsnoterte selskaper og ser ut til å
kunne bli det også for andre selskaper. Rammebetingelser som
i stor grad er tilrettelagt av myndighetene gjennom lovgivning
og tilsyn, revisjonssystemer som er fastlagt av revisjonsselskapene, konkurransen som ikke tillater samme åpenhet som
tidligere, har ført til at viktige nasjonale møteplasser, hvor
revisorbransjen kunne påvirke utviklingen, er blitt borte.
Vi har på godt og vondt beveget oss fra selvregulering av yrket
til å bli en regulert bransje.
I takt med nedtrapping av selvreguleringen av revisoryrket
og opptrapping av den offentlige regulering av bransjen, har
tilsynet med revisorene økt både i omfang og dybde. Fra intet
etablerte revisorforeningen en selvstendig kvalitetskontroll
av revisorene, som nå danner grunnlag for Finanstilsynets
overvåking av mindre revisjonsselskaper og enkeltrevisorer for
mindre virksomheter. Revisjonsselskaper som er revisor for
selskaper av allmenn interesse er underlagt Finanstilsynets eget
tilsyn. Dette tilsynet omfatter ikke bare revisjonen av oppdrag,
men først og fremst revisjonsselskapets kvalitetskontrollsystem. Finanstilsynet har også hatt økt aktivitet i andre former
for tilsyn og samarbeider med andre lands tilsynsmyndigheter
innen EU og i USA. Tilsynsaktivitetene kan virke krevende og
belastende, men de hører hjemme i et moderne samfunn og vil
normalt virke positivt på tilliten til revisorene.
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En annen trend i den regulatoriske utviklingen har vært å
tillegge revisor flere oppgaver for myndighetene av hensyn til
samfunnet. Revisors opplysningsplikt og meldeplikt er blitt
mer omfattende, på bekostning av taushetsplikten. Ideen er at
revisor må kunne spille en aktiv rolle i bekjempelsen av økonomisk kriminalitet. Så langt virker det som revisorene har tatt
oppgaven på alvor og har klart å balansere fornuftig i forhold til
revisors primære oppgave og hensynet til andre interessegrupper.
Det forhold at ytterligere regulering kommer i kjølvannet
av store finansskandaler og større kriser i økonomien, er
uttrykk for hvor viktig samfunnet mener at revisors rolle er for
et velfungerende næringsliv og kapitalmarkedet i særdeleshet.
På den annen side gir slike hendelser også rom for berettigede
spørsmål om revisjonen utføres på en måte og med en kvalitet
som gjør at tjenesten oppfattes som relevant og bidrar til at tilliten til en virksomhets finansielle informasjon opprettholdes.
En tillit som er helt avgjørende for å kunne redusere risiko og
kostnader knyttet til både offentlig og privat virksomhet.
Vi har i løpet av de siste 15 årene hatt noen finansskandaler i
Norge hvor det også er stilt spørsmål ved revisors arbeid. Noen
av disse sakene har endt med alvorlig kritikk fra tilsynsmyndighetene, betydelige erstatningsutbetalinger og i et par tilfeller
også med strafferettslig forfølgning av enkeltpersoner. Selv
om disse hendelsene helt klart har påvirket den norske revisjonsbransjen på mange måter, er det de store, internasjonale
finansskandalene på 2000-tallet og den globale finanskrisen
som startet i 2007/2008 som har ført til de største endringene i
rammebetingelsene.
I perioden 2000-2003 fikk vi skandalesakene Enron, WorldCom og Parmalat som hver hadde et omfang som vi tidligere
ikke hadde vært vitne til. Disse hendelsene medførte betydelig
strengere regulering både innen EU og i USA. Ikke minst har
opprettelsen av det amerikanske tilsynsorganet for revisorer,
Public Company Oversight Board (PCAOB), i praksis hatt
stor innvirkning på revisors rammebetingelser i andre deler
av verden. Selv om den direkte påvirkningen utenfor USA er
begrenset til de revisjonsselskapene som er involvert i revisjon
av selskaper notert på amerikansk børs, betyr det eksempelvis i

Deloitte er sammen med de andre store revisjons- og rådgivningsfirmaene, store rekrutteringsaktører på de viktigste universitetene og høgskolene
i Norge, og en start på karrieren for svært mange nyutdannede økonomer,
ingeniører og advokater.

Norge at de fem største revisjonsselskapene også er underlagt
tilsyn og mulige sanksjoner fra PCAOB. Et slikt overnasjonalt tilsynsorgan som PCAOB i realiteten er, skaper mange
utfordringer ikke bare for revisorbransjen, men reiser også et
stort spørsmål om den amerikanske måten å føre tilsyn på er
hensiktsmessig i andre deler av verden med andre kulturer og
verdisett.
Etter en årelang lovgivningsprosess ble de nye EU-reglene
om revisjon vedtatt i april 2014. Det forutsettes at nasjonal lovgivning som er nødvendig for at de nye reglene skal tre i kraft,
skal være gjennomført og vedtatt og i kraft i juni 2016. Det
nye regelverket inneholder et sett av opsjoner som det enkelte
medlemsland/EØS-land kan velge å implementere og ta i bruk.
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Hensikten med de nye reglene er å bidra til øket revisjonskvalitet. Dessverre har den politiske prosessen innen EU også ført
til enkelte regler som vanskelig kan begrunnes med behovet for
økt revisjonskvalitet.
Den mest kontroversielle endringen gjelder bestemmelsen som regulerer valg av revisor for børsnoterte selskaper,
forsikringsselskaper og banker. Det nye regelverket krever at
selskapene skal bytte revisjonsselskap hvert tiende år, men det
enkelte land kan bestemme at perioden forlenges til 20 år dersom det gjennomføres en anbudsrunde. Det forhold at eierne
ikke selv kan bestemme hvor lenge de ønsker å beholde samme
revisjonsselskap, bryter med etablerte eierstyringsprinsipper i
Norge. I praksis kan denne regelen også føre til at selskapene
blir tvunget til å foreta skifte av revisjonsselskap på et tidspunkt
som kan fremstå som svært uheldig, som for eksempel midt i
krevende restrukturerings- eller integrasjonsprosesser. Det er
virkelig å håpe at norske myndigheter implementerer opsjonen
om forlengelse. En mulighet for forlengelse vil gi selskapene en
større fleksibilitet for tidspunktet for valg av nytt revisjonsselskap, en fleksibilitet vi tror det i praksis vil være et stort behov
for.
Når både revisjonsbransjen og næringslivet til tider frustreres
over nye rammebetingelser for revisor, må vi imidlertid huske
at reguleringsiveren er en bekreftelse på at revisor spiller en
viktig rolle i samfunnet. En relevant ekstern revisjon bidrar til
stabilitet i finansmarkedet, et sunt næringsliv og trygghet for
offentlige myndigheter.
Regulering og tilsyn er myndighetenes preventive virkemidler for å sikre kvalitet i revisjonsbransjen. Tidligere var det
erstatningsansvaret som var riset bak speilet. Overgangen fra
selvregulert yrke til regulert bransje tilsier at også bestemmelsene om revisors erstatningsansvar må evalueres på nytt. EU
har ansett revisoransvaret som en av hindringene for å få flere
aktører inn i markedet, og Finanstilsynet har signalisert at det
skal foretas vurdering av muligheten for ansvarsbegrensning.
Bransjens evne til å være attraktiv for den neste generasjon
revisorer må da også legges i vektskålen.

FREMTIDENS REVISOR
Som tidligere nevnt, er mange av de endringene som har preget
revisjonsbransjen de siste 15 årene kommet i kjølvannet av
enkeltstående finansskandaler og større globale finanskriser.
Vi må nok konstatere at profesjonens bidrag til å innføre
endringer i for stor grad har vært et forsøk på å svare på kritikk
fra omverdenen. Vi har i for liten grad fremmet endringer som
følge av en proaktiv selvkritisk holdning til morgendagens krav
til bekreftelser og kvalitetssikring av selskapers informasjon
og prosesser. Tiden er inne for at profesjonen tar en mer aktiv
rolle når det gjelder hvordan fremtidens revisjon bør utføres
og kommuniseres. Vi må ta tilbake rollen som pådriver for nye
ideer som kan føre til bedre og mer relevant rapportering fra
foretakene innen både privat og offentlig sektor.
For å ta dette lederskapet, må vi klare å engasjere forskjellige interessegrupper som produsenter, akademiske miljøer,
regulatoriske myndigheter, långivere og investorer og andre
brukergrupper i en diskusjon om hvordan revisjonen i enda
sterkere grad kan bidra til å skape tillit mellom aktørene i
både privat og offentlig sektor. Tillit er helt avgjørende for
en effektiv ressursbruk, og bør derfor motivere de forskjellige
interessegruppene til å delta i debatten om fremtidens revisor
og innholdet i våre tjenester.
Et av de spørsmål som ofte stilles, er om endringene som er
gjennomført i de internasjonale revisjonsstandardene i løpet
av de siste årene har bidratt til å øke revisjonskvaliteten, eller
om standardene i sin nåværende form ikke bidrar til nødvendig
grad av nytenkning og fornyelse. Vi skal være stolte av at vi er
den eneste profesjonen i verden som har et felles internasjonalt
rammeverk som angir hvordan vi skal utføre ekstern revisjon
og andre beslektede tjenester. På den annen side er det betimelig å stille spørsmål om standardene, slik de fremstår i dag, er
blitt for regelbaserte og om utførelsen preges for mye av krav til
formell etterlevelse og med for lite rom for skjønnsutøvelse.
En annen innvending som ofte reises, ikke minst innen
revisjonsbransjen i Norden, er at de internasjonale standardene
ikke i tilstrekkelig grad er tilpasset revisjon av små og mellom-

Et revisjonsteam i arbeid. Revisjon krever inngående kjennskap til bruk av teknologi, og evne til å forstå de faktorene som påvirker fremtidsutsiktene for virksomheter og bransjer.

store bedrifter (SMB). Det har vist seg krevende å få gehør for
at de internasjonale revisjonsstandardene som er utarbeidet
med tanke på revisjon av børsnoterte selskaper ikke egner seg
for revisjon av mindre og mellomstore privateide bedrifter. I
løpet av den siste tiden er det imidlertid flere sentrale aktører i
bransjen, også utenfor Norden, som stiller spørsmål om anvendeligheten av disse standardene på virksomheter i SMB-markedet. Det skal bli interessant å følge med på initiativet som
de nordiske revisorforeningene har igangsatt for å se om det er
mulig å utarbeide internasjonale revisjonsstandarder tilpasset
revisjon av ikke-børsnoterte selskaper i SMB-markedet. I et
lengre perspektiv må vi klare å etablere en revisjonstjeneste for
denne delen av markedet som vurderes som verdifull og relevant, uavhengig av lovbestemt revisjonsplikt eller ikke.
Fremtidens revisor vil bli stilt overfor nye kompetansekrav,
spesielt med hensyn til hvor viktig en effektiv bruk av informasjonsteknologi vil være for utførelse av revisjonen. Morgen-

dagens revisor må også som følge av stadig raskere endringer i
næringslivet, forstå de faktorene som påvirker framtidsutsiktene for eksisterende virksomheter og bransjer. Revisor må i
tillegg forstå hvordan nye produkter og tjenester skapes. En
utdannelse på masternivå som skaper en god virksomhetsforståelse både i et kort og lengre perspektiv, samt forståelse
for samspillet mellom offentlig og privat sektor, vil etter vår
oppfatning danne et godt grunnlag for inntreden i profesjonen.
I løpet av få år vil revisor for børsnoterte foretak måtte
kommunisere resultatet av sitt arbeid på en annen måte enn i
dag. Dette er sikkert bare begynnelsen på de forventninger som
etter hvert vil komme til revisors kommunikasjon overfor ledelse,
styre og omverdenen, både med hensyn til form, innhold og
frekvens. Disse og andre utviklingstrekk vil nødvendigvis påvirke kompetansekravene til fremtidens revisor. I denne sammenheng er det viktig med en konstruktiv dialog mellom revisjonsbransjen, relevante undervisningsinstitusjoner og myndigheter.
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Til syvende og sist vil jo utviklingen av revisoryrket være avhengig av at bransjen evner å rekruttere og beholde medarbeidere
som ønsker å bidra til en utvikling som sikrer at revisjonens
relevans styrkes i alle segmenter av det private næringsliv og i
offentlig sektor.
AVSLUTNING
Vi avslutter med å referere hva historikeren sier om historiens
relevans. Øystein Kock Johansen skriver i boken:
«En bransje er per se dens historie. Den, altså bransjen, vil
nemlig alltid være summen av alle dens virksomheter, oppgaver og handlinger. En bransjes utøvere er hva deres forgjengere har gjort den til. Dagens utøvere står på deres skuldre.
Forgjengernes fremskritt eller regresjon representerer den
basis og plattform bransjen utøver sin virksomhet på i dag.
Derfor har en bransjens historie alltid en present relevans».
Hvilken relevans har så vår tids historie? Med kunnskap om
årsaker kan vi lære av de feil vi har gjort som revisorer. Det
er viktig å kjenne historien for å kunne utvikle seg videre som
profesjon. Historien har også stor betydning når myndighetene skal vurdere eksternrevisjon i et fremtidsperspektiv.
Det handler om evaluering av tiltak, målt mot formål og
virkemidler. Kanskje kan vår historie vise at behovet for
evaluering er til stede.

Historien om vår tid kan også gi nåtidens revisorer en
større forståelse for og kunnskap om eget yrke. Vi har lest om
sumerernes kontrollrutiner som rent grunnleggende hadde mye
til felles med våre. Vi har lest om finansskandaler i det gamle
Egypt. Vi har lest om det engelske kongedømmets «Exchequer-institusjon» der revisorens – auditors – høringer var
revisjonsprosesser på linje med det vi ser i omfattende granskingsprosesser i dag.
Vi tror kjennskapen til historien kan styrke identiteten til
utøveren og gi klarere mål og mening med utførelsen. Vi ønsker
at vår historie kan være med på å motivere dagens revisorer
til fortsatt innsats i yrket og ikke minst å legge til rette for
fremtidens revisor. Det er vårt håp at også andre lesere har fått
større innsikt i revisorenes indre liv, og kan forstå at revisorene
gjennomgående handler til beste for de respektive interessegruppene og samfunnet som helhet.
Tillit til økonomisk og annen informasjon er helt avgjørende for å opprettholde og videreutvikle et velfungerende
samfunn. I denne tillitsformelen spiller vår profesjon en viktig
rolle. Historien har vist oss at tilliten som revisjon bidrar til,
både innen privat og offentlig sektor, har vært viktig i utviklingen av samfunn gjennom hele vår sivilisasjons historie. I den
videre utviklingen av profesjonen er det viktig å huske på at
denne verdien er like viktig i dag, og for morgendagens moderne
samfunn. Det er dette som er verdien av tillit.
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