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Vi er inne i en tid der forlystelse har fått ny betydning for mange 
av oss. De gode opplevelsene vi før tok for gitt, har i stor grad 
blitt utilgjengeliggjort for oss som følge av smittevernstiltak 
knyttet til den pågående Covid-19 pandemien. Vi lengter et-
ter kulturelle arrangement, fellesskapet i idretten, og samlinger 
i gode venners lag. I et samfunn med høyt tempo og økt indivi-
dualisme er det forlystelsens møteplasser som samler oss. Hva vi 
til enhver tid betrakter som forlystende sier ikke bare noe om oss 
som individer, men er også med på å belyse større kulturelle og 
sosiale strukturer. 

Forlystelse er noe mange av oss kanskje assosierer med senere 
tid, der økt fritid og større økonomisk spillerom har bidratt til å 
gjøre forlystende aktiviteter mer tilgjengelig for folk flest. For-
lystelsens historiske linjer er imidlertid lange, og strekker seg til-
bake til selv de eldste sivilisasjonene vi kjenner til. I oldtiden ser 
man store arrangement som samlet folk for å ta del i offentlige 
fester og leker. Disse var ment som hyllester til gudene, men var 
samtidig til stor glede og forlystelse for datidens samfunn. Så stor 
betydning fikk de, at dikteren Juvenal i keisertiden formulerte ut-
trykket Panem et circenses, brød og sirkus, for å beskrive det som 
opptok folket i hans samtid. For ikke å snakke om de velkjente 
gladiatorlekene, med politisk og rituell betydning, men også et 
sentralt element av underholdning. Legendariske byggverk som 
Colosseum ble reist for å huse titusenvis av tilskuere til disse 
spektakulære offentlige hendelsene. 

Så har vi forlystelsens mindre materielle sider, og med dette 
vandrer tankene til romantikkens verden. Forelskelse, seksuali-
tet og forlystelse er nærmest som synonymer å regne. Den frie 
kjærligheten er igjen noe som gjerne assosieres med moderne 
tid. Historiske studier har imidlertid pekt på middelalderen som 
en tid der tanker rundt kjærlighet og seksualitet fikk utfolde seg. 
Der man tidligere har betraktet religionens sentrale plass i vestlig 
middelalder som et lokk på kjærlighet og seksualitet, blir tids-
perioden nå forstått som den romantiske kjærlighetens vugge. 
Munker og nonner nærleste erotisk poesi fra bibelen mens truba-
durer sang om ulykkelig kjærlighet. Den symbolske kjærligheten 
mellom Kristus og kirken la grunnlaget for dagens romantiske 
ideal. 

Vi i Fortid lar oss fascinere av alle fasettene og nyansene ved 
dette velkjente begrepet, og de inngangsportene det gir oss til å 
se historier fra nye perspektiver. Det er med stolthet vi presente-
rer årets andre nummer, og det første produktet etter redaksjons-
bytte i vår. I dette nummeret har vi fått bidrag fra forfattere som 
tar for seg ulike sider ved forlystelse på hver sin særegne måte – 
fra ekteskap i tidlig moderne tid til strikkingens historie.

Gjennom et eksempel fra Spansk Amerika ved slutten av 
1700-tallet, viser professor Steinar Sæther hvordan empirien ut-
fordrer våre forestillinger om ekteskap og forlystelse som noe 
adskilt i fortiden. Ved innføringen av en ny lov som vektla ekte-
skapets materielle og verdslige sider ser vi at folket ikke var like 

villige til å skille ekteskapet fra forlystelsens sfære. I en mørk og 
dyster krimverden gir doktorgradsstipendiat Anna-Marie Nes-
heim oss et innblikk i fransk filmhistorie, og kvinners plass i den. 
I artikkelen viser hun dualismen i fransk film som industri og 
kunst samtidig, og ikke minst hvordan den engasjerte og beveget 
det franske publikummet ved starten av 1900-tallet. Professor i 
historie, Patrick Bernhard, tar oss med til etterkrigstidens Vest-
Tyskland. Han diskuterer hvilken rolle forestillinger om italiensk 
livsstil og mattradisjoner fikk for vesttyskernes forsøk på å gjen-
skape sin selvforståelse etter andre verdenskrig. Strikking har for 
alvor gjort sitt inntok i trendbildet, og blitt en kjær hobby for folk 
i alle aldre. Etnolog Ingun Grimstad Klepp og forfatter Tone 
Skårdal Tobiasson gir oss et innblikk i strikkingens lange historie 
fra det fornødne til det forlystende. Så er det også slik at det som 
oppleves som forlystende for enkelte, kan på samme tid vurderes 
som skadelig og truende av andre. Camilla Hedvig Maartmann, 
med phd i kulturhistorie, viser hvordan amerikansk populærkul-
tur på skapte bekymring i Norge over dens skadelige effekter på 
datidens barn og unge – en debatt som fikk betydelige politiske 
implikasjoner på 50-tallet. 

I dette nummeret kan vi også by på tre bokmeldinger. Master-
student Victoria Sveberg, har anmeldt Hanne Marie Johansens 
bok Skeive linjer i norsk historie - fra norrøn tid til i dag. Vår egen 
medredaktør Elisabeth Barlaug, har gjort en vurdering av Ma-
ria Schwaller Rossvolls Zolo Karoli. En europeisk historie. Til slutt 
har vi også Gunnhild Tveiten som har anmeldt boken Samenes 
historie: fra 1751-2010 av Astri Andresen, Bjørg Evjen og Teemu 
Ryymin (red.). 

Som alltid har vi med oss våre faste spalter. Intervjuobjekt i 
«Historikeren» denne gangen er Klaus Nathaus, som forteller om 
hvordan han bruker metodologiske tilnærminger fra sosiologi 
og historiefaget til å undersøke sosiale strukturer mellom men-
nesker. På «Forskerfronten» denne gangen har vi Trond Espen 
T. Bjoland, som gir oss innsyn i hans forskning på dannelsen av 
norskamerikanske identiteter hos norske immigranter i USA ved 
starten av 1900-tallet. Vi holder oss i USA i «Masteroppgaven», 
der Marie Konst forteller om sitt masterprosjekt om amerikansk 
utenrikspolitikk ovenfor Egypt i ved starten av 1980-tallet. 

Så har vi også vært så heldige å få med oss Knut Kjelstad-
lis tekst om historisk materialisme i forskningspraksis med ut-
gangspunkt i norsk arbeidslivshistorie, utenfor tema. 

God forlystelse! 
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Historikeren

KLAUS NATHAUS

MORTEN AUNE FORBORD OG 
ANN-KRISTIN KORNELIUSSEN 
Masterstudenter i Historie,
Universitetet i Oslo

Som sosialhistoriker er Klaus interessert i dialogen mellom sosiologi og historie. Han 
bruker denne tverrfaglige tilnærmingen i sine prosjekter om populærkultur i Stor-
britannia, Vest-Tyskland og USA i perioden sent 1800-tall til slutten av 1900-tal-
let. Morten Aune Forbod og Ann-Kristin Korneliussen møtte Klaus Nathaus på 
Blindern en vårdag i april. Vårsolen hadde tittet frem, så vi fant oss en plass ute. 
Klaus er en historiker som ikke vegrer seg for å ta fatt på store og komplekse pro-
blemstillinger. Vi fikk høre om hans forskningsprosjekter om frivillige organisasjo-
ner og musikkhistorie, som han bruker som inngangsportaler for å få svar på sine 
spørsmål om de sosiale strukturene som legger føringer for hvordan vi mennesker 
møter hverandre. Dette ble til en inspirerende samtale om Klaus vei inn i historie-
faget, bokprosjektet han har vært med på og historiefaget for øvrig. 

Foto: Privat 

Hvordan ble du interessert i historie? 
Jeg var egentlig ikke interessert i historie 
før jeg begynte på universitetet, og da jeg 
begynte var historie mitt tredje fag. Det 

jeg hadde lyst til var å studere språk. Jeg hadde en in-
spirerende intellektuell opplevelse med en lærer i sko-
len, som gjorde det tydelig hvor sterk innflytelse språk 
har på måten vi møter verden. For eksempel har en-
kelte språk mange ulike ord for å beskrive samme ting, 
som andre språk kun har ett ord for. Så man ser ver-
den ulikt ettersom hvilke begrep man tillegger den. På 
denne måten var språk mest interessant for meg, og det 
var studiet av lingvistikk som appellerte mest. Men jeg 
måtte ha et tredje fag, og valget falt på historie. Alle-
rede i første semester var jeg overbevist om at det var 
historie jeg skulle studere. Dette ønsket kom ikke av 
en plutselig begeistring for «gamle greier», men av at 

utdanningen i historiefaget var veldig god. Jeg studerte 
ved Universitetet i Bochum og de hadde et to-semester 
langt innføringsseminar hvor man etter tre uker begyn-
te å skrive fem-siders essayer, basert på forskningslit-
teratur. Der hadde vi også læringsassistenter, litt som i 
HIS1000. Vi fikk en innføring i bruk av litteratur, bi-
bliografi og tekstskriving, og det hadde jeg stor nytte 
av. Jeg lærte å skrive en ny tekst av tre gamle, for å si det 
enkelt, og tenker egentlig at siden dette første semes-
teret har jeg ikke gjort noe annerledes i måten jeg skri-
ver. Tekstfundament blir bare større og større. Jeg lærte 
altså håndverket allerede i første semester. Og joda, litt 
spennende er det med fortida, men det var ikke avgjø-
rende i det hele tatt. Hjertet mitt slår ikke raskere når 
jeg får tak i «gamle greier». På historiefaget var semina-
rene ganske annerledes enn på litteraturstudiet, der satt 
jeg med 70 studenter, litt beskjeden, tilbakeholden og 
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redd for å si noe som helst. Jeg husker godt den følelsen 
fra første semester, når jeg følte at jeg ikke hadde pei-
ling. Men på historieseminarene var vi kun 20 studen-
ter. Fire av dem gikk videre til en doktorgrad, for øvrig, 
som understreker at Bochums «HIS1000» virkelig var 
en effektiv innføring i faget. 

Et møte med deg som jeg husker veldig godt er når vi 
skulle ha veilederpresentasjon andre semester. Der 
sa du «jeg er interessert i alt utenom politikk». Dette 
synes jeg var interessant, og det korresponderte godt 
med inntrykket jeg hadde etter mange spennende se-
minarer på HIS4235. Mer konkret, hva er det som in-
teresserer deg? 
Først skrev jeg om frivillige foreninger, som jeg ble in-
teressert i som følge av jobben som vitenskapelig assis-
tent ved WZB, et sosialvitenskapelig forskningsinsti-
tutt utenfor universitet. Jeg var student og hadde som 
oppgaver å se over fotnoter, kopiere og slikt. Jeg satt i 
kollokvier og lyttet på diskusjonene mellom etablerte 
forskere og fikk en forsmak på hvordan det var å drive 
med forskning. Ut ifra disse erfaringene utviklet jeg et 
prosjekt om frivillige foreninger i Tyskland og Storbri-
tannia. Jeg hadde en partner som var britisk, som gjorde 
meg begeistret for britisk kultur og interesser. Samtidig 
hadde jeg en veileder som var en blanding av historiker 
og sosiolog, noe man ikke finner så ofte – men det var 
akkurat det jeg trengte. Siden mange frivillige forenin-
ger organiserer kultur, idrett og fritid, ble de sentrale for 
mitt doktorgradsprosjekt. Etter PhD’en påpekte veile-
deren min at i Storbritannia var det stor interesse for 
kulturindustri som policy felt som senere ble forsket på 
av samfunnsvitere. Dette var et viktig utgangspunkt for 
forskningen jeg drev mest med i de neste ti årene. Men 
forskning har ofte også en personlig komponent, som 
man blir klar over senere. Etter å ha tilbrakt en del tid 
med forskning på frivillige foreninger, innså jeg at dette 
hadde vært en stor del av min oppvekst i en provinsby i 
Tyskland. Som reporter i lokalavisa ble jeg sendt rundt 
til slike frivillige foreninger, og så fikk jeg innsikt i dis-
se. I tillegg gjorde jeg ingenting annet enn å spille gitar 
fra jeg var 13 til 18 år, som gjorde meg åpen for musikk-
industri-tematikken. Men, som sagt, det ble jeg bevisst 
på senere, i løpet av forskningsarbeidet. 

Hva tenker du historikerens måte å forske på har å 
bidra med i fortellinger om for eksempel kultur og 
musikk? Hva er fordelene med å få et historisk blikk 
på disse tingene? 
Sammenlignet med samfunnsvitere som også driver 
med slike temaer, tenker jeg at med historieforskning 
kan dette feltet utvides ytterligere. All vitenskap tren-
ger at man gjør ting «fremmed». Man trenger distanse 
og å tvile på «common sense». Historikeren møter te-
maer med en viss tidsavstand og forstår derfor at ver-

den er kontingent og alltid under utvikling. Bevissthet 
om kontinens gjør at historikere kan se problemer og 
fenomener fra en annen vinkel, oppdage nye fasetter og 
formulere problemstillinger på nytt. Et godt eksempel 
på dette er kreativt arbeid og arbeidsforhold i kreative 
bransjer, som også interesserer meg. Når jeg leser det 
samfunnsvitere har skrevet om det fra nåtidens ståsted, 
ser jeg at de tar for gitt at de som jobber i kreative bran-
sjer utfører en transaksjon mellom selvutbytte og selv-
realisering, altså at man går inn i bransjen for å realisere 
seg selv. De tar for gitt at dette ikke er en vanlig jobb. 
Men hvis man går tilbake til 1930 og 40-tallet ser man 
at arbeid i kreative bransjer var ansett som et langt mer 
«vanlig» og «normalt» yrke enn det man skulle tro i dag. 
Nå ser jeg at selvrealisering som mål av kreativarbeid 
er historisk kontingent, noe som ble dominerende etter 
60-tallet. Denne forandringen syns jeg er interessant i 
seg selv, men bevissthet om foranderlighet åpner også 
et nytt perspektiv på nåtidens kreativarbeid, syns jeg. 
Dagens «common sense» kan da tviles på. Man kan da 
se på kreativarbeid som en vanlig jobb og kan omvendt 
ta jobb i kulturbransjen for å tenke rundt arbeid i større 
forstand. 

Som sosialhistoriker, hvordan bruker du temaer 
vi assosierer med forlystelse, som musikk og po-
pulærkultur, til å forske på sosiale forhold mellom 
mennesker?
Jeg bruker populærkultur, musikk og andre temaer som 
inngangsport til å forstå de mekanismene som ligger 
bak hvordan mennesker møter hverandre. Dere nevnte 
at Steinar Sæther skal bidra med en tekst om ekteskap. 
Dette interesserer meg også! Jeg har i det siste skrevet 
om pardans, utfra teorien at det er en slags tidsbegren-
set sammenkomst mellom partnere som bruker den 
til et første møte som muligens utvikles til kjærlighet 
og etter hvert kanskje til og med ekteskap. Ved midt-
en av 1900-tallet var dansesteder et sted hvor ekteskap 
ble etablert. Så kan vi spørre; skriver jeg om dans el-
ler skriver jeg om forholdet mellom menn og kvinner? 
Jeg vil si at jeg skriver om sistnevnte, og at jeg bruker 
dans til å forstå det. Det interessante med dans i møtet 
mellom kjønnene er hvordan denne korte seansen kan 
legge grunnlaget for et videre forhold. Hvordan etable-
res et slikt forhold? Det er jo risikable saker, og ved å 
tilnærme seg en du har stor emosjonell interesse for åp-
ner man også opp for å bli totalt skuffet! Her trengs det 
litt hjelp, og dans er en mekanisme der man kan etterpå 
kan si «Takk for dansen», den var bare ment å vare et 
par minutter og ferdig med det. Men den senker også 
terskelen for å ta steget videre dersom begge ønsker det. 
Jeg identifiserte dans som en perfekt mekanisme for å 
senke risikoen av avvisning, men som historiker så jeg 
også at denne tendensen ble brutt opp når pardansen 
gikk over til å bli ansett som gammeldags og ble erstat-

tet med diskotekene. Og helt ærlig, hvem møter hver-
andre på et diskotek? At parforhold dannes der er, som 
samfunnsvitere beskriver det som, «the myth of the 
pick up». 

En kontemporær sammenligning kan kanskje være 
digitale sosiale rom som for eksempel datingapper? 
Ja, disse appene løser jo, eller adresserer i alle fall sam-
me problem. Der kan man signalisere interesse, men 
samtidig trekke seg ut. «Easy entry and exit.» 

Og de føles kanskje på samme måte mindre emosjo-
nelt risikofylte? 
Ja, det er lavere terskel og mindre risikabelt –siden mye 
handler jo om å ikke tape ansikt. 

Det er jo nettopp det du påpeker her som kan være 
spennende med forlystelse. At det henger så tett 
sammen med større sosiale strukturer. Jeg kan ten-
ke meg at det ligger veldig mange spennende fors-
kningsfelt i en slik innfallsvinkel. 
Samtidig vil jeg understreke at sånne strukturer ikke 
blir direkte speilet i populærkulturen. Da kunne jeg ha 
sett en kinofilm der de fremstår som litt konservative, 
og konkludert med at dette gjenspeiler hvordan folk 
tenkte. Men dette er ikke komplekst nok. Sosiale in-
teraksjon – som pardans for eksempel –har sin egen 
dynamikk. De følger sine egne regler og ikke det hva 
man ofte kaller for større politiske og økonomiske 
trender. Tvert imot, det er heller sånn at større tren-
der, for eksempel overgangen fra arrangert ekteskap 
til fri partnervalg på grunnlag av kjærlighet, er sam-
mensatt av et stor tall av mindre praksiser, møter og 
ideer. I vårt eksempel var det entreprenører i forlys-
telsesbedrifter, som for eksempel musikere, danselæ-
rere, filmskapere, romanforfatter og andre som hadde 
en profesjonell interesse i dans, som i mellomkrigsti-
den skapte nye konvensjoner som gjorde at menn og 
kvinner møtte hverandre på en ny måte. Det skjedde 
ikke fordi lokaleiere og danselærer hadde dette som 
mål. Det var mer et tilfeldig og sammensatt resultat av 
individuelle prosjekter, kombinert med teknologiske 
utviklinger (radio og lydfilm) og myndighetenes inn-
virkning (bl.a. alkoholforbud og overvåkning av dan-
sesteder). Hvordan man kommer fra sånne detaljer til 
større utviklinger fascinerer meg, mens jeg er kjedet av 
narrativ som finner det (antatt) ‘større’ (det kan være 
noe som moderne eller verdier) speilet i det ‘mindre’. 
Da man forklarer rock ‘n’ rolls gjennombrudd i 1955 
med blikk på de praktiske utfordringene for å over-
føre den spesielle lyden fra svarte ‘juke joints’ til hvi-
te middelklasse-tenåringers soverom er spørsmålet 
åpent, og plutselig spiller små detaljer som tellesystem 
i jukeboksene en rolle i fortellingen. Det syns jeg er 
gøy. Å tolke rock ‘n’ roll som en manifestasjon av gapet 

mellom generasjonene og forklare den konflikten med 
henvisning til et verdiskifte etter andre verdenskrig 
finner jeg derimot ikke så veldig overbevisende. Det 
er for øvrig en god oppskrift å fortelle historier fra det 
mindre til det større – en god vei å knuse «common 
sense».

Du har nylig vært redaktør for boken Musicking in 
Twentieth-Century Europe, kan du fortelle oss litt om 
den? 
Den er ment som en håndbok rettet mot folk som be-
gynner å se musikk som et mulig tema for historikere. 
Vi har også fått med mange samfunnsvitere og mu-
sikkvitere, som snakker om enkelte aspekter ved mu-
sikktematikken. I boken har vi tatt med hele sirkelen 
fra komposisjon og formidling til bruk av musikk. Vi 
har kapitler om musikkindustri, amatørmusikk og pa-
tronasje, kringkasting og kritikk, dans og individuell 
lytting, og musikkens bruk i protest og kulturdiploma-
ti. I tillegg er mulige særtrekk av europeisk musikk et 
spørsmål som blir stilt, og flere kapitler dreier seg om 
«musicking» i Europa i forhold til musikalske praksiser 
verden rundt. 

Hva var styrkene og utfordringene med å knytte eu-
ropeisk historie til et mer globalt verdensbilde, slik 
dere gjorde i boken?
Det europeiske fokuset var gitt til oss, fordi det er en 
håndbok i en serie som handler om europeisk histo-
rie. Det europeiske fokuset hadde ikke vært mitt første 
valg, men samtidig er det jo også slik at europeisk mu-
sikk eksisterer som en kategori der ute. Det finnes for-
skjellige trekk som er spesielle for Europa, og som har 
en historie som må utforskes. For eksempel har mine 
medforfattere og jeg funnet ut at det å anse musikk 
som en kunstform er ganske spesielt for Europa. Med 
denne tanken følger en hierarkisering av musikk, der 
for eksempel klassisk musikk anses som mer verdifullt 
enn «denne popdritten». Denne ideen var veldig over-
bevisende for europeiske aktører, som henger sammen 
med den sterke posisjonen musikkritikere og musikk-
forskning fikk i Europa. Så å forklare det europeiske er 
noe vi har forsøkt å gjøre i boken. Når det kommer til 
det transnasjonale: man kan ikke komme unna dette 
aspektet. Musikk har jo ingen begrensninger, den reiser 
så enkelt, og forholder seg ikke til grenser. Det gjør den 
kanskje til et godt tema for å studere transnasjonale dy-
namikker. Samtidig har vi også regionale og nasjonale 
særegenheter som henger sammen med nasjonale insti-
tusjoner, som for eksempel Eurovision Song Contest. I 
tillegg har vi ideen om nasjonal musikk fra 1800-tallet. 
Edvard Grieg var en «norsk» musiker – for en merke-
lig idé! Eller at Bach og Beethoven var «tyske» – hva 
mener man egentlig med det? Musikk ble altså knyt-
tet til nasjonale myter, som også er en konstruksjon. Vi 
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ser fortsatt tendensen til at ideer om at nasjonale sær-
egenheter influerer musikk og kultur. Ta for eksempel 
Nordic Noir, denne krimsjangeren som er ekstra mørk, 
fordi du vet, den kommer jo fra Norden og der oppe er 
det mørkt. (Haha!)

Hva vil du si om de lange linjene i musikkhistorie? 
Hva er de store trendene de siste 200 årene? 
200 år er en god periodisering for å begrense det hva 
kan kalles samtidsmusikk som jeg tenker går under be-
tegnelsen moderne musikk. Da du spør om lange linjer, 
vil jeg særlig påpeke to store trender. Den ene er hi-
erarkisering, at vi tilegner forskjellige typer musikk ulik 
verdi og at den verdi ligger i musikken selv. Dette er 
noe som ville slått folk som levde på 1600-tallet som 
veldig merkelig. Musikken måtte altså etableres som 
kunst, og dette skjedde omtrent på 1800-tallet. Den an-
dre store trenden handler om identitet – at vi knytter 
identitet til musikk. Vi ser en person med heavy-me-
tal t-skjorte, og innen et halvt sekund har vi gjort oss 
opp et helhetsinntrykk om denne personen. Er ikke det 
rart? Denne tendensen har avtatt litt i senere år, men 
ved slutten av 1900-tallet stod den veldig sterkt. Man 
måtte forholde seg til en verden av sjangre, og finne sin 
plass i den. Og hvis man ikke hørte på den «riktige» 
musikken kunne man betraktes som litt dum. I denne 
identitetsskapelsen var det en veldig sterk sjangerkom-
ponent. Rock var mannlig musikk, mens den «dumme» 
popmusikken var kvinnelig musikk. Nå har vi kommet 
oss litt videre fra denne tanken. Folk er mer flytende i 
sin musikksmak. Dette er igjen knyttet til teknologiske 
nyvinninger som Spotify og andre strømmetjenester, 
som bidrar til å hviske ut grensene i sjangerverdenen, 
samt mindre innflytelse hos musikkritikere. 

Musikk har på en måte blitt demokratisert? 
Hmm, «demokratisert» har politiske implikasjoner jeg 
ikke vil tilskrive meg. Vi har mindre begrensninger 
og nye statusforhold som rår. Høy status er ikke len-
gre nødvendigvis bundet til den som lytter eksklusivt 
på klassisk musikk, men den som lytter på ulike sjangre 
som hiphop og country. Den som kjenner til ulike sjan-
gre og har evne til å kombinere disse i sin egen indivi-
duelle stil blir en slags kurator for god smak. Nettopp 
disse faktorene bestemmer hvem som har høy status. I 
1970 ville dette ha vært en som utelukkende lyttet på 
klassisk musikk, avantgarde og jazz. 

Her kommer sosiologen i deg litt fram. Du nevnte at 
du tidlig ble påvirket av en veileder som var både his-
toriker og sosiolog. Det virker veldig hensiktsmessig 
å ha en fremgangsmåte der sosiologien og historiefa-
get taler sammen i dette forskningsfeltet. 
Ja, nettopp. Sosiologi er jo den vitenskapen som har so-
siale forhold som sitt problem, og det har jeg også. Så 

jeg er vell egentlig sosiolog, men en sosiolog som drar 
tilbake til fortiden. 

Hva er det viktigste rådet du vil gi til 
dagens historiestudenter? 
Vær selvbevisst. Vi snakket tidligere om hva historike-
ren kan bidra med. Jeg tenker at historiefaget gir mest 
frihet for å tenke, men er samtidig empirisk forankret. 
Så vi er ikke filosofer, vi skriver og forsker på ting som 
faktisk eksisterer og er begripelig, bokstavelig. Jeg vil 
oppfordre til selvbevissthet, fordi jeg har inntrykk av 
at historikere ofte tenker at faget vårt har mindre ver-
di enn for eksempel politisk vitenskap. Det er egent-
lig litt trist, fordi historie har store fordeler og styrker. 
Vi historikere er mindre rigide og metodisk strenge, 
som i noen tilfelle betyr at vi klarer ikke å formulere 
våre problemstillinger så skarpt og tydelig. Samtidig 
er historikere ofte smidige med å veve sammen ulike 
lag av empiri på en metodisk fleksibel måte, fører til 
komplekse tolkninger som samtidig er allment for-
ståelig. Vi historikere er ikke redd for verdens kom-
pleksitet og prøver å ha den med i våre undersøkel-
ser, mens samfunnsvitere har en tendens til å utelukke 
ulike ting som de anser som «noise». De liker å ha sine 
variabler og teller dem, for å si det veldig provoseren-
de, mens vi undersøker både kvantitativt og kvalita-
tivt, ser på ulike faktorer og fletter disse sammen. Det-
te er ganske komplekst egentlig. Jeg opplever dette 
som utfordrende når jeg underviser HIS1000. Det er 
første gang studenter møter historiefaget, og de prø-
ver å være vitenskapelige og systematiske, men det er 
ikke så enkelt. Historikere må gå systematisk til verks 
mens de måler empiri, kilder, metoder og teori mot 
et spørsmål som ikke står stille. Alt er i bevegelse, og 
vi kan ikke løse den utfordringen gjennom forhånds-
valg av en bestemt teori eller metode. Vi vil ikke telle 
bruken av begrepet «terror» i nyhetsprogrammer fra 
1998 til 2010 for å undersøke hvordan 9/11 påvirket det 
offentlige synet på fenomenet, fordi vi er bevisst på at 
alle disse nevnte elementene – «terror», nyhetspro-
gram, 9/11, offentlig syn – har sine egne historier og 
er i forandring mens man ser på dem. Å ta stilling til 
den kompleksiteten og takle den i form av fortellinger 
er, som sagt, ikke enkelt. I ervervet av disse evner lig-
ger hovedgevinsten av et historiestudium. Mitt råd til 
nye studenter er dermed: prøv å bli kritiske tenkere og 
selvbevisste generalister og vær stolt av det. 

Hvilke prosjekter holder du på med nå? 
Det ene handler om sivilsamfunn i Norge, om frivil-
lige foreninger i Norge. De blir beskrevet som konfor-
me, konsensuelle og kollaborative ovenfor staten. Disse 
har jeg lyst til å undersøke på nytt, og kanskje utfor-
dre denne fortellingen. Dersom det har seg slik at de 
er det de blir beskrevet som, vil jeg undersøke hvor-

for det er slik. Det andre prosjektet handler om krea-
tivt arbeid, som jeg ikke har kommet så langt på enda, 
men det er et arbeid som kommer av min interesse for 
kulturproduksjon. 
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Hva var da ekteskapet før 1700-tallsopplys-
ningen? Hadde forlystelse og fornøyelse i 
det hele tatt noe med ekteskap å gjøre, an-
net enn på en negativ måte? Det er lett å 

forestille seg at ekteskapet primært har vært en institu-
sjon som regulerer, begrenser, kontraktfester og ordner 
kjønnslig forlystelse. Innenfor kristenheten (men ikke 
bare der) er det en lang tradisjon for å assosiere lyst med 
begjær, det kroppslige, det syndige og med det som for-
faller.  Motsatt assosieres kjærlighet med det sjelelige, 
det åndelige, det gode og evigvarende. Ekteskapet kan 
man da tenke at først og fremst var en institusjon som 
temmer kjødelig lyst, avklarer arv- og eiendomsforhold 
innad og mellom familier og gir individer en tilordnet 
plass i et sosialt system. Forlystelse skjer primært før el-

I den lesverdige innføringsboka om ekteskapshistorie Marriage, A History: How 
Love Conquered Marriage, argumenterer Stephanie Coontz for at ekteskap og 
kjærlighet har hatt lite med hverandre å gjøre gjennom store deler av menneskehe-
tens historie.1 I likhet med flere andre historikere mener Coontz at idealet om ekte-
skap basert på romantisk kjærlighet er et moderne påfunn – en slags skjør og sver-
mende opplysningstidsutopi som vi fortsatt baler med. 

ler utenfor ekteskapet. Man kan tenke at ekteskapsinn-
gåelser er til for foreldre og prester.

Slike enkle forestillinger blir utfordret av det empi-
riske materialet. Når man går mer konkret til verks og 
studerer faktiske ekteskap og relasjoner i fortiden, blir 
det hele med ett mer komplisert og sammensatt.  Noen 
eksempler fra Spansk Amerika mot slutten av koloniti-
den kan illustrere dette. 

Først en liten, men nødvendig juridisk omvei:
I 1778 ble en ny ekteskapslov gjort gjeldende i Spansk 
Amerika, fra California i nord til Patagonia i sør.2 Lo-
ven hadde blitt innført to år tidligere i Spania, men ble 
altså nå utvidet til å gjelde for alle innbyggere i hele det 
spanske imperiet verden over. Loven ga foreldre bety-
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delig større mulighet enn tidligere til å motsette seg 
sine barns planer om ekteskap, spesielt hvis deres sønn 
eller datter planla et ekteskap som utfordret idealet om 
sosial likhet. Med andre ord skulle foreldre nå kunne 
nekte sine barn å gifte seg med noen som var av be-
tydelig lavere sosial rang. 
Ved uenighet mellom for-
eldre og barn, skulle en si-
vil myndighet vurdere om 
den sosiale ulikheten var 
stor nok til å rettferdiggjø-
re foreldrenes skepsis.

Loven av 1776 var 
umiddelbart forårsaket av 
prins Luis Antonios (1727-
1785) ustyrlige seksualliv. 
Han klarte verken å leve 
diskré, i sølibat eller finne 
seg en make av høvelig sosial byrd. Av den grunn ble 
loven innført som i dette tilfellet ga kongen mulighet 
til å «innvilge en dispensasjon» til sin bror slik at han 
kunne gifte seg med en datter av en kaptein mot at han 
flyttet langt vekk fra hoffet og avsa seg store deler av 

den arven han hadde krav på.3 
I forarbeidene til loven ble det argumentert for at en 

lov av denne typen ville gjøre spansk ekteskapslovgiv-
ning mer på linje med den man fant i Frankrike og i de 
protestantiske rikene. Etter katolsk formel, var ekteska-

pet både en verdslig kon-
trakt mellom to individer 
og deres respektive familier 
og en mystisk union mel-
lom mann, kvinne og Gud. 
I så måte styrket den nye 
loven ekteskapets materi-
elle og verdslige sider, og 
nedtonet noe de mystiske 
og åndelige sidene.

Etter at loven ble kunn-
gjort i Spansk Amerika i 
1778, rant det inn med kla-

ger, protester og spørsmål. Og alle dokumentene som 
er forfattet av prester, biskoper, mødre, fedre, sønn og 
døtrer gir et fantastisk, men enigmatisk innblikk i liv-
ene til folk i ulike sosiale lag. Og folk reagerte ikke helt 
slik lovgiverne hadde sett for seg, eller slik man kunne 

Luis Antonio var en av Goyas første og viktigste mesener. Her ser vi Luis Antonio legge kabal mens hans hustru María Teresa blir kjemmet. Goya 
har plassert seg selv nederst til venstre

Loven ga foreldre betydelig 
større mulighet enn tidligere 
til å motsette seg sine barns 

planer om ekteskap, spesielt 
hvis deres sønn eller datter 

planla ekteskap som utfordret 
idealet om sosial likhet.
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tro dersom ekteskapet var forlystelsens motpol.
Eller hvordan skal man forstå de mange sakene 

der unge menn og kvinner valgte å frasi seg arven for 
å kunne gifte seg slik prinsen hadde gjort? I Guana-
juato i Mexico lovte en mor at hun skulle kompensere 
for datterens tap av farens arv ved å gi henne en større 
del sin egen arv hvis hun giftet seg med sin forlovede.4  
I Venezuela kunne guvernørløytnant Francisco Ignacio 
Cortines i 1784 rapportere at mange «ulike» ekteskap 
fortsatt ble inngått etter-
som de ulydige unge frasa 
seg arv mot å kunne gifte 
seg med sin utkårede.5 Og 
byrådet i Mérida i Yucatán 
argumenterte for at hele 
loven måtte revideres fordi 
«… i stedet for å begrense 
de unges uordentlige opp-
førsel, leder den dem til å begå verre fornærmelser og 
lovbrudd enn tidligere, de tror at straffen ikke gjelder 
for dem eller at den er liten hvis deres foreldre uan-
sett ikke har mye arv å tilgodese dem med, eller hvis de 
konkluderer med at arven er verdt mindre enn fornøy-
elsen av deres [seksuelle] appetitt …».6 

Innvendingene førte til en innstramming av loven. 
Fra 1787 var det ikke lenger mulig for de unge å gifte 
seg hvis foreldrene nektet, uansett arv eller ikke. Pre-

“Tejedoras y mercaderas de sombreros nacuma en Bucaramanga - tipos blanco, mestizo i zambo” av Carmelo Fernández ca. 1850. Digitalisert av 
Biblioteca Nacional de Colombia i 2009. 

stene fikk nå ikke lov til å gjennomføre ekteskapsinn-
gåelser hvis det forelå rettmessige protester fra foreldre.

Men noe av det interessante er nettopp at de unge 
var villige til å gå langt for å gifte seg i det hele tatt. Og 
det er ekstra merkelig med tanke på at ekteskap ikke 
var en like vanlig institusjon i Spansk Amerika som i 
Spania. Beregninger av andelen gifte for folk over 16 år 
var jevnt over betydelig lavere i Spansk Amerika enn 
i Spania, og det var langt vanligere i Spansk Amerika 

at barn ble født uten at for-
eldrene var gift. Utifra det 
demografiske materialet er 
det fristende å hevde at de 
sosiale normene knyttet til 
ekteskap ikke stod spesielt 
sterkt i Spansk Amerika, 
unntatt de mest velstående 
kreolske sirklene og i de 

mindre indianerlandsbyene.7 
En annen mulighet er at det var de unge kvinnene 

som var opptatt av ekteskap; at det ga dem en viss grad 
av juridisk og økonomisk trygghet. Notatene fra bisko-
pen i Cartagena de Indias kan underbygge den tolk-
ningen. Han mente at unge kvinner i Cartagena typisk 
ville innlede et seksuelt forhold til en mann mot løfte 
om ekteskap, men at mennene ofte ikke ville holde sitt 
løfte. Dette førte til lang rekke svært uheldige saker i 

byen, fortalte biskopen: «Kvinnene forteller om løgn-
aktige menn, mennene om promiskuøse kvinner. Tid-
ligere skjulte defekter og hemmeligheter blir avslørt, 
antallet falske vitnesbyrd øker.» Løsningen biskopen 
foreslo var dramatisk: bare i de tilfellene hvor kvin-
nen kunne bevise at hun var voldtatt burde mannen bli 
tvunget til å gifte seg med henne.8 Det at biskopen i det 
hele tatt i fullt alvor kunne foreslå en slik løsning (som 
ikke ble etterfulgt), viser blant annet at det fortsatt ikke 
var en allmenn oppfatning at et godt ekteskap var ba-
sert på en gjensidig forlystelse, langt mindre romantisk 
kjærlighet.  

NOTER
1 Stephanie Coontz, Marriage, A History: How Love Conquered 

Marriage (New York: Penguin Books, 2006).
2 S. A. Saether, "Bourbon absolutism and marriage reform in 

late colonial Spanish America," Americas 59, no. 4 (Apr 2003).
3 Saether, "Bourbon absolutism and marriage reform in late co-

lonial Spanish America," 477-79.
4 Saether, "Bourbon absolutism and marriage reform in late co-

lonial Spanish America," 496.
5 Saether, "Bourbon absolutism and marriage reform in late co-

lonial Spanish America," 497.
6 Saether, "Bourbon absolutism and marriage reform in late co-

lonial Spanish America," 497-98.
7 Robert McCaa, "Marriageways in Mexico and Spain, 1500-
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8 Saether, "Bourbon absolutism and marriage reform in late co-

lonial Spanish America," 498-500.
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villige til å gå langt for å gifte 
seg i det hele tatt. 
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Vampyrer i Paris
Vampyrene elsker juveler, og det er derfor 
Paris’ overklasse som står i fare for å bli lurt 
eller myrdet av skurkebanden som har et 

hemmeligt hovedkvarter i kjelleren på kabaret-scenen 
«Den hylende katten».1 I ti episoder følger vi journalis-
ten Philippe Guérande som bor hjemme hos sin mor 
samtidig som han etterforsker vampyrenes aktiviteter 
på privaten (i god krim-stil er politiet udugelige og den 
gode borger – og privatdetektiv – må ta saken i egne 
hender). Guérande har hele veien følge av den klum-
sete og uforbederlige Oscar-Cloud Mazamette som 
alltid er på feil sted til riktig tid, og som blir uvurderlig 
i å fakke tyvene. De to nærmer seg vampyrene i hver 
episode, men skurkene har alltid et triks på lur så de 
slipper unna: evnen  til å hypnotisere, magiske ringer, 

Året 1916 må ha vært et skummelt år å bo i Paris. Ikke bare var Frankrike i krig, 
byen ble også herjet av menn og kvinner forkledd i svart, som lurte seg inn på so-
verommet om natta, stjal juveler – og hvis du var riktig uheldig: halshugget deg. I 
hvert fall var det dette skurkebanden «vampyrene» drev med i krimserien Les Vam-
pires som kom ut i 10 episoder i 1915 og 1916. Serien ble produsert av filmstudioet 
Gaumont, og det var stjerneregissør Louis Feuillade som hadde regi. I Les Vampires 
opptrer dessuten en av de første kvinnelige superskurkene på fransk film: Irma Vep, 
aka Musidora. Hva representerte serien i fransk filmhistorie? Hvordan ble serien 
mottatt? Og ikke minst: Hvem var denne femme fatale Irma Vep som ble franske 
tenåringsgutters våte drøm? La oss først bli litt bedre kjent med plottet.

giftige penner, kostymer eller kodespråk. Jo nærmere 
Guérande og Mazamette kommer kjernen(e) i myste-
riene, jo mer oppsatt blir skurkene på å kvitte seg med 
de brysomme etterforskerne. 

Skurkene, som vi følger like tett og inderlig som 
heltene, består av sjefs-vampyrene (som blir skiftet ut 
ettersom de blir drept eller fengslet) og vår anti-heltin-
ne Irma Vep som er et anagram for vampire. Dessuten 
konkurrerer vampyrene med en annen skurkegruppe 
som ledes av den iskalde og kalkulerende Moreno. En 
må ikke la seg lure av at vampyrene bruker all fritid på 
å spille gitar og danse lystig pardans i kjelleren på «Den 
hylende katten». Allerede i første episode blir seerne 
presentert for vampyrenes bestialske tilbøyeligheter 
i det en Monsieur Durtal fra Sologne er død og ho-
det mangler. Danserinnen Marfa Koutiloff dør på rik-
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tig uhyggelig vis i neste episode: hun faller om mens 
hun danser ballet (i flaggermus kostyme) på teatersce-
nen – årsaken var en giftig ring. På et tidspunkt det-
ter hele Paris overklasse sammen som dominobrikker 
etter at vampyrene har lurt dem til å delta på fest i en 
ballsal hvor de stenger alle 
dørene og fyller rommet 
med gass. En riktig uro-
vekkende hendelse, selv 
for et herdet film-hjerte 
som mitt, og heldigvis dre-
per ikke gassen dem, men 
holder aristokratene be-
visstløse akkurat lenge nok 
til at vampyrene rekker å 
stjele alle smykkene deres. 
Fordi sjangeren er krim, og 
mysteriene er mange, skal 
jeg ikke avsløre hvordan det hele ender. I stedet skal vi 
vende blikket mot to temaer som Les Vampires ser ut til 
å representere: Krimserien som symptom på et globalt 
filmmarked i endring og seriens plass i overgangen fra 
scenekunst til film. 

Fra scene til skjerm (og tilbake igjen)
Da kinematografen ble oppfunnet (eller tatt patent 
på) av Louis Lumière i 1895, kom den til å endre fransk 
showbusiness det neste århundret. På verdensutstillin-
gen i 1900, kunne tilreisende se Sarah Bernhardt fekte 

mot Laertes i det som var 
verdens første filmadapta-
sjon av Hamlet.2 Og alle-
rede i 1902 var film et fast 
innslag på karneval, vau-
deville, café-konserter og 
music halls. I 1907 kunne 
publikum i Paris og andre 
franske byer besøke scener 
(eller saler) hvor det kun 
var film på programmet3 
– og heller ikke da var det 
uvanlig at filmvisningene 

ble avbrutt av live-innslag. Anette Förster argumente-
rer for at helt frem til første verdenskrig var det heller 
unntaket enn regelen at kinosaler viste film uten live-
innslag.4 Det er i denne spesielle konteksten, i en tid 
hvor ny teknologi endret det som var Frankrikes kan-

I denne scenen konspirerer skurkene på et rom mens detektivene flørter i et annet av cabaret Joyeux Cagibi sine rom. En bombe skal snart over-
raske alle. Foto: Luis Feuillade/Wikimedia Commons

Skurkene, som vi følger like tett 
og inderlig som heltene, består 
av sjefs-vampyrene (som blir 

skiftet ut ettersom de blir drept 
eller fengslet) og vår anti- 

heltinne Irma Vep som er et 
anagram for vampire 
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skje viktigste institusjon: Teatret, at Les Vampires ble 
produsert.5  

Les Vampires står i en særstilling i denne kontek-
sten. Louis Feuillade brukte triks, arketyper og plott fra 
de såkalte populære scenene i Paris: music halls, café-
konserter og vaudeville. Han dro regelmessig som pu-
blikummer på disse scenene for å plukke opp nye og 
gamle talenter til filmene sine. Musidora ble oppdaget 
av Feuillade på scenen Fo-
lies-Bergère, der hun blant 
annet utmerket seg i rollen 
som forelska katt.6 Marcel 
Levesque (skuespilleren 
som spilte den uforbeder-
lige «Mazamette» i Les 
Vampires) var en av Paris 
store vaudeville stjerner. 
I sin bok fra 2017 foreslår 
Annette Förster at det er 
et gjennomgående tema at 
Feuillade sine filmer bærer 
kontinuitet fra de populære scenene. Dette var særlig 
viktig i de filmene Feuillade skapte som Förster har kalt 
«ciné-vaudeville»7, men også i krimproduksjonene, som 
Les Vampires og Judex. Det kan virke som at oppdagel-
sene Förster har gjort når det gjelder sammenhengene 
mellom de populære scenene og Feuillade sine filmer, 
henger sammen med en vending i filmhistoriefaget: 
forskning på kvinner i stumfilmens tid. Jeg vil kom-
mentere dette kort før vi går videre.

Filmens mødre
Noe har skjedd de siste ti årene: Der filmhistorikere 
før nesten utelukkende skrev om filmens great fathers, 
har det dukket opp mer og mer forskning på filmens 
mødre. I 2013 lanserte Columbia University det digitale 
historieprosjektet «Women Film Pioneer Project» hvor 
de forsker på og formidler kvinner i stumfilmens tid, 
og deres plass i hele filmprosessen: Fra å skrive film-

manus, til filming, regi, 
produsent-rollen, skuespill, 
og eiere av kinosaler. Per i 
dag har de funnet 309 pio-
nerer over hele verden.8 I 
dette omfattende arbeidet 
med å kartlegge kvinners 
bidrag i stumfilmen har 
Anette Förster og Victo-
ria Duckett bidratt til å 
vise hvordan franske skue-
spillerinner var med på å 
bære tradisjonen fra tea-

trene med seg på filmlerretet. Förster med sin studie av 
Adriënne Solser, Nell Shipman og Musidora.9 Duckett 
forsker på Sarah Bernhardt’s filmkarriere.10 Koblingen 
er interessant: Det kan virke som at fordi arbeidet med 
å spore opp kvinner i tidlig film – i flere roller enn som 
skuespillere – er vanskeligere enn å finne mennene, 
har filmhistorikerne som begir seg ut på dette arbeidet 
kommet over nye narrativ og kausaliteter.11 Blant annet 
denne sterke sameksistensen mellom film og populære Moreno har fanget og forgiftet Irma Vep. Snart skal hun hypnotiseres til å elske ham. Foto: Luis Feuillade/Wikimedia Commons

Livsfarlig! Foto: Luis Feuillade/Wikimedia Commons

scener som Les Vampires var en del av. 
 
Krig, elendighet og Hollywood
Vi må plassere enda en kontekst før vi kan gå videre til 
mottakelsen av Les Vampires: Serien ble til på et tids-
punkt da fransk filmproduksjon var i ferd med å bli 
utkonkurrert av Hollywood. Fransk film hadde vært 
en av de viktige eksportvarene for fransk økonomi fra 
starten av 1900-tallet. Det var særlig Pathé, Gaumonts 
største konkurrent, sine filmer som ble distribuert ver-
den over.12 Under første verdenskrig måtte mange av 
de franske studioene legges ned, og på langsikt tok 
Hollywood over som global filmprodusent. Feuillades 
krimserier var inspirert av amerikanske krimserier som 
The Perils of Pauline og Les Mystères de New York, begge 
kom ut i 1914 og ble tilgjengelige for et fransk publi-
kum. Amerikanerne var med andre ord i ferd med å ta 
over europeiske filmmarkeder ved inngangen av første 
verdenskrig. Feuillade selv måtte pause filmproduksjo-
nen etter flere måneder i tjeneste for den franske hæ-
ren.13 Denne trusselen fra andre siden av Atlanteren på-
virket resepsjonen av Les Vampires.    

Mottakelsen
To ting synes å utmerke seg i resepsjonen av Les Vam-

pires. For det første: serien ble markedsført i konkur-
ranse med Les Mystère de New York – som ble vist på 
156 franske kinoer i 1915.14 Suksessen som Les Vampires 
opplevde var for mange franske filmkritikere en lettelse 
fordi det bekreftet at fransk film kunne være konkur-
ransedyktig i møte med amerikansk film. Förster me-
ner at denne konteksten hvor fransk film ble utfordret 
av amerikansk film førte til at kritikken lot vente på seg 
fra kritikere og publikum i møte med serien. Les Vam-
pires sin suksess som fransk film ble viktigere for mange 
enn å kritisere seriens problematiske sider – for eksem-
pel at enkelte fryktet at publikum kunne bli oppild-
net til kriminalitet, og til respektløshet overfor politiet 
(som vi husker var politiet så udugelige at Guérande og 
Mazamette måtte ta saken i egne hender).15 Feuillade 
lekte med resepsjonen, og med publikums frykt for økt 
kriminalitet i senere produksjoner. I 1916 kom ciné-
vaudevillen Lagourdette, gentlean cambroleur, hvor Mu-
sidora spiller den unge Mademoiselle Musi som blir 
helt oppslukt av, nettopp: Les Vampires. Hun er faktisk 
så besatt av skurkebanden at hun overbeviser den ikke 
så unge frieren, Marcel Levesque – aka Mazamette, at 
hun kun vil ha ham dersom han beviser for henne at 
han er begavet med lignende skurketalent.16  

 For det andre: Musidoras rolle som femme fatale 

Förster har vist at Irma Vep 
figuren var mellomkrigstidens 
tenåringsgutters våte og rebel-
ske drøm.  Det som var nytt var 
heller det rebelske, handlekraf-
tige og livsfarlige som Musidora 

kom til å representere
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og superskurken Irma Vep vakte ikke noe særlig reak-
sjon blant fransk publikum. Förster mener dette har å 
gjøre med at Musidora spilte på estetikk og tradisjoner 
som publikum allerede kjente til gjennom de populære 
teatrene. Karakteren Irma Vep, superskurken i trang, 
nesten gjennomsiktig, silke-jumpsuit (eller maillot noir 
som det het på franske, po-
pulære scener) ble et kultu-
relt ikon i tiårene etter Les 
Vampires. Patrick Cazal 
har løftet frem Musidora 
som ikon blant surrealis-
tene og dadaistene i Paris 
på 1920-tallet.17 I forbin-
delse med konkurransen 
fransk film opplevde fra 
amerikanerne, og med re-
sepsjonen av Les Vampires, 
er det også verdt å nevne 
Irma Vep-karakteren som 
en ny kvinnelig arketype i 
populærkulturen. 

Femme fatale, ingénue og Musidoras selvfremstilling
Musidora inkarnerte femme fatale på film i sin rolle-
tolkning av Irma Vep. Femme fatale ble motsatsen til 
ingénue, den uskyldige, naive, empatiske og ofte sek-

sualiserte kvinnerollen, som dominerte den amerikan-
ske krimsjangeren.18 Ikke at det tettsittende silkeplag-
get til Irma Vep ikke var seksualisert – Förster har vist 
at Irma Vep figuren var mellomkrigstidens tenårings-
gutters våte og rebelske drøm.19 Det som var nytt var 
heller det rebelske, handlekraftige og livsfarlige som 

Musidora kom til å repre-
sentere. Irma Vep har tross 
alt flere titalls liv på sam-
vittigheten, og er tilsyne-
latende helt skruppelløs i 
sine lurerier og mord. Hun 
er dessuten en av vampy-
renes ledere og med i de 
viktigste avgjørelsene, så 
vel som i selve mord-akten. 
Der vampyrmesterne blir 
fengslet og drept kommer 
alltid Irma Vep seg unna 
– hun er smartere, sleipe-
re og mer (eller hvert fall 

like) skruppelløs som de mannlige lederne. Musidora 
var selv med på å dyrke Irma Veps rebelske image, og vi 
skal nå til slutt se på hvordan hun bidro til å koble Irma 
Vep sitt image til seg selv. 

Musidora skriver seg selv inn i filmhistorien
Musidora er en av profilene som Columbia universite-
tets digitale historie-prosjekt, «Women Film Pioneer 
Project» presenterer. Hun var en av filmens mødre, og 
etter sin 3-årige karriere hos Gaumont lagde hun sine 
egne filmer: skrev manus, hadde regi, var produsent og 
spilte selv.20 I tillegg forvaltet hun sin egen status som 
filmstjerne- og ikon gjennom å skrive for filmmagasi-
net Ciné-Mondiale. Seks uker på rad, fra 12. juni-18. juli, 
1942, publiserte magasinet serien La vie d’une Vamp – 
skrevet av Musidora, om Musidoras stunt og eventyr 
som stumfilmstjerne.21 Tekstene er tilforlatelige – som 
om eventyrene hun opplevde i filmverden kunne skjedd 
hvem som helst. Dette er en skrivestil hun hadde til fel-
les med blant andre Sarah Bernhardt.22 

I de to første utgavene av serien tar hun leseren med 
til det som virker som hennes første møte med film-
stunt. Hun skal falle i åtte etasjer, kun med et tau som 
sikring. Feuillade og Manichoux (sjef for filmingen) 
opptrer også i fortellingen – det er de to som har plan-
lagt stuntet. Musidora beskriver seg selv som overrasket 
over galskapen («émerveillé de ce fouillis»).23 Det virker 
sannsynlig å anta at stuntet hun beskriver er det vi i dag 
kan se i siste episode av Les Vampires, der Irma Vep rul-
ler utfor taket på bygningen som vampyrene gjemmer 
seg i på Montmartre, og som hennes makker er i ferd 
med å sprenge i lufta for å slippe unna politiet nok en 
gang. Irma Vep er kun sikret av et langt og tjukt tau 
– helt likt det hun beskriver begeistret for sine lesere i 

Dette er viktig hvis vi ønsker å 
forstå hvordan fransk film fun-

gerte som industri og  
kunst samtidig. Også er det  

Musidora: komisk superskurk 
og femme fatale. Hennes roller 
som skuespiller, regissør, ma-
nusforfatter, og produsent, er 
beretninger om handlekraft

Ciné-Mondiale – i det hun snurrer nedover de åtte eta-
sjene. Musidora plasserte seg dermed i samme båt som 
den amerikanske stumfilmstjerna Pearl White, som 
også var kjent for å gjøre stuntene selv.24 

Fremtidens filmskapere:
Hva er det vi kan lære av Les Vampires, Musidora og 
filmens mødre? Det kan virke som dette feltet, filmens 
mødre, som fremdeles åpner og utvider seg, bidrar til 
å se nye fortellinger og årsakssammenhenger i fransk 
og internasjonal filmhistorie. For eksempel den sterke 
kontinuiteten fra scene til skjerm. Dette er viktig hvis 
vi ønsker å forstå hvordan fransk film fungerte som in-
dustri og kunst samtidig. Også er det Musidora: ko-
misk superskurk og femme fatale. Hennes roller som 
skuespiller, regissør, manusforfatter, og produsent, er 
beretninger om handlekraft. Dessuten er Musidoras 
eventyr fantastiske! – og det er kanskje det viktigste vi 
lærer når vi skrur av taklampa, fyller opp vinglasset og 
reiser tilbake til Paris, 1916.
 

NOTER
1 Alle episodene ligger tilgjengelige på Archive.org: Download 

& Streaming : Moving Image Archive : Internet Archive Seri-
ene finnes midlertidig kun med engelsk, ikke fransk, tekst. Det 
engelske navnet på cabaret-scenen er «The Houling Cat».

2 Duckett, “The Actress-Manager and the Movies: Re-
solving the Double Life of Sarah Bernhardt,” 28. Film-
snutten finnes på YouTube: https://www.youtube.com/
watch?v=Mp_v_dP8s-8

3 Abel, The Ciné Goes to Town, 7.
4 Förster, Women in the Silent Cinema, 190. For Musidoras miks 

av film og live, se Förster, 271–77.
5 En av de mest presise (og morsomste) historieteoriene om te-

atrenes sentrale plass i det franske samfunnet er Yon, Une His-
toire Du Théâtre à Paris. Yon argumenterer for at revolusjonens 
ideer var mer levedyktige og til stede i teaterene enn i andre 
institusjoner. Han har lansert begrepet «dramatocratie», som 
en beskrivelse av teaterets sentrale plass i det franske samfun-
net. Ingen andre institusjoner, hverken kirka eller staten, øvde 
så stor innflytelse over den franske befolkningen som teatrene. 

6 Cazals Patrick, Musidora - La Dixième Muse; Förster, Women 
in the Silent Cinema, 141.

7 Disse kjennetegnes av å være slapstick-aktige komedier, gjerne 
inspirert av melodramaets romanser. Den eneste «ciné-vau-
deville» av Feuillade som finnes tilgjengelig på nett i dag er 
Lagourdette, gentlean cambroleur, som jeg kommer tilbake til 
senere i denne teksten. Se Försters sammenligning av ciné-
vaudeville og vaudeville på scenen, Förster, Women in the Silent 
Cinema, 192–210. 

8 Se oversikten her: https://wfpp.columbia.edu/pioneers/
9 Förster, Women in the Silent Cinema.
10 Duckett, Seeing Sarah Bernhardt; Duckett, “The Actress-Ma-

nager and the Movies: Resolving the Double Life of Sarah 
Bernhardt.”

11 Dette synes blant annet å ha å gjøre med manglende kilder 
og krediteringskultur. I Försters artikkel om Musidora på 
Columbia universitetets Women Film Pioneers Project, foreslåt 
Förster at Musidora kan ha unngått å stå som manusforfatter 
som en publiseringsstrategi: Musidora – Women Film Pione-
ers Project (columbia.edu)  

12 Abel, The Ciné Goes to Town, 7.
13 Förster, Women in the Silent Cinema, 210.
14 Förster, 227.
15 Förster, 227–28.
16 Filmen er tilgjengelig på Archive.org: https://archive.org/

details/silent-lagourdette-gentleman-cambrioleur
17 Cazals Patrick, Musidora - La Dixième Muse, 59–68.
18 I både The Perils og Pauline og Les Mystères de New York var 

de kvinnelige protagonistene ingénue-typer, eller jomfru-
er i nød. Skuespillerinnen Mary Pickford inkarnerte flere 
ingénue-type. 

19 Förster, Women in the Silent Cinema, 211.
20 På profilen hennes på «Women Film Pioneer Project» finnes 

en oversikt over filmene hennes: https://wfpp.columbia.edu/
pioneer/ccp-musidora/ 

21 Hele serien finnes digitalt på BnF, Gallica, Musidora, “La Vie 
d’une Vamp,” June 12, 1942.

22 Bernhardt, Ma Double Vie : Mémoires de Sarah Bernhardt.
23 Musidora, “La Vie d’une Vamp,” June 12, 1942.
24 Förster, Women in the Silent Cinema, 225. Musidora Bidro også 

med egne historier fra fransk film i Henri Langlois muntlig-
historie prosjekt Cinémathèque Francaise som startet opp i 
1936, og som er en viktig kilde for filmhistorikere i dag: htt-
ps://www.cinematheque.fr/expositions-virtuelles/langlois/#!/
index  
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Musidora ble et kulturelt ikon, som kom til å inspirere surrealister og 
dadaister i mellomkrigstiden. Pierre Choumoff/Wikimedia Commons
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Temaet for denne artikkelen kan virke mer-
kelig for noen lesere – og det er sannsynlig-
vis av to grunner. Først og fremst vil mange 
ikke umiddelbart se sammenhengen mel-

lom utenlandsk mat og spørsmål om dannelse. Nyere 
forskningsmetoder i samtids- og utdanningshistorie 
tydeliggjør imidlertid at pedagogiske konsept fortsatt 
spiller en sentral rolle i vestlige samfunn, og gjennom-
syrer alle livets områder.1 Disse forstås i økende grad 
som kunnskapssamfunn, fordi vitenskap og kunnskap 
spiller sentrale roller i å håndtere en stadig mer kom-
pleks og gjensidig avhengig virkelighet. I tillegg finnes 
det pedagogiske fundamentet i nesten alle institusjoner 
med sikte på å fundamentalt regulere borgernes opp-
førsel i en kompleks struktur av ekstern- og selvkon-
troll. Dette omfatter ikke bare tradisjonelle meklings-
steder som familier, skoler og universiteter, men også 
media og militæret. En visjon med sentral plass gjen-

PAT RI C K  B ERN H A RD
Professor i historie
Universitetet i Oslo

nom hele 1900-tallet var omforming og optimalisering 
av mennesker. 

Kosthold var ikke noe unntak, snarere tvert imot.2  
Forbrukeratferd – som Frank Trentmann nylig påpekte 
– er alltid en svært moralsk belastet sak. Vår forståelse 
av hvordan folk konsumerer, gjenspeiles av vårt syn på 
hvordan folk burde leve og konsumere.3 Gjennom er-
næringslære forsøker staten, skoler og andre sosiale ak-
tører å påvirke helseutviklingen og dermed bidra til å 
opprettholde og fremme ytelse og velvære i befolknin-
gen.4 I tillegg er og var ernæring, og spesielt utenlandsk 
mat i vid forstand, også en del av den politiske økono-
mien. For eksempel var «fremmed» gastronomi tidlig et 
tema for heftige debatter om hva som var «ens eget» 
og hva som var «fremmed», og således om spørsmålet 
om hva som bør og ikke bør betraktes som virkelig na-
sjonalt. Den «fremmede» gastronomien har derfor en 
identitetsskapende side som ikke bør undervurderes.5  

PEDAGOGISK PIZZA:
Ernæring, dannelse og den senmoderne 

italienske matlagingsboomen

Etter 1945 ville tyskerne igjen bli en del av det som i Europa ble referert til som 
kristen-Occidental kultur. I denne artikkelen argumenterer jeg for at spredningen 
av italiensk mat i Vest-Tyskland faktisk kan forstås som et forsøk fra tyskernes side 
på å utdanne seg til å bli kosmopolitiske europeere.

Argumentet i denne artikkelen er at spredning av ita-
liensk mat i Vest-Tyskland faktisk kan forstås som et 
forsøk fra tyskernes side på å utdanne seg til å bli kos-
mopolitiske europeere; etter 1945, og det enestående 
bruddet med sivilisasjonen som Holocaust represen-
terte, ville tyskerne igjen bli del av det som i Europa på 
den tiden ble referert til som kristen-Occidental kultur. 
Fra tysk side kan man si at det dreide seg om en kuli-
narisk kobling til Vesten. Dessuten er det betydnings-
fullt at det var det post-fascistiske Italia som ble idealet, 
fremfor det også høyt an-
sette franske kjøkken.  

Forskningen min pas-
ser inn i samtidshistoriske 
studier som fokuserer på 
kunnskapens rolle i resi-
viliseringen av det tyske 
samfunnet etter 1945. For-
skere som Konrad Jarausch 
er ikke lenger så interessert 
i de grunnleggende kon-
stitusjonelle og politisk-
økonomiske beslutningene som bidro til Forbunds-
republikkens antatte suksesshistorie,6 men heller i det 
vesttyske sivilsamfunnets innsats for å «vende tilbake til 
sivilisasjonen».7 I kraft av å være et bidrag til den kon-
temporære historien om konsum og migrasjon, hånd-
terer forskningen min også mattradisjoner hos migran-
ter. Samtidig legger den noen føringer som skiller seg 
fra tidligere forskning. Eksempelvis argumenterer jeg i 
denne artikkelen for at italiensk mat først etablerte seg 
etter slutten av den økonomiske boomen på 1970-tal-

let, slik at man fikk en boom etter boomen. Dette stri-
der mot den nåværende fortellingen. Der er det først 
og fremst tyskere på ferie i Italia på 1950-tallet, og den 
samtidige innvandringen av italienske gjestearbeidere, 
som ikke bare hjalp det italienske kjøkkenet med å bry-
te gjennom, men også førte til liberaliseringen av det 
vesttyske samfunn. Dette narrativet fremmes blant an-
net av Maren Möhring.8 Tvil om denne fortellingen er 
passende, spesielt om den postulerte sammenflettingen 
av mat, turisme, migrasjon og liberalisering.9 

Hovedmålet med mitt 
bidrag er å vise at tyskere 
siden 1970-tallet i økende 
grad har prøvd å gjenska-
pe seg selv gjennom uten-
landsk mat, da særlig Ita-
liensk. Dette forsøket på 
italianisering kom imidler-
tid fra vesttyskerne selv og 
produserte et tilsvarende 
ambivalent selvbilde, som 
var og er preget av kon-

tinuitet i nasjonale stereotyper -til tross for anstren-
gelser for å distansere seg fra nasjonalsosialisme, og 
en generelt mer kritisk holdning til modernitet. Med 
dette understreker jeg viktigheten av de lange linjene 
i historien, sammenlignet med de vanlige historiske 
vendepunktene i 1945, 1970-årene og 1989.10 Denne ar-
tikkelen har to deler. Første del er viet oppfatninger og 
klassifiseringer av italiensk mat i vestlige samfunn fra 
slutten av 1800-tallet til slutten av det vi kaller klassisk 
modernisme. Denne delen er nødvendig for å bedre 

Det italienske kjøkken  
korresponderte ikke med  

datidens gjeldende ideer om 
moderne, dvs. effektiv og  

angivelig ren vitenskapelig og 
kunnskapsstyrt ernæring

Iskrem serveres til cafégjester på Alexanderplatz i Berlin, 1970-tallet. Foto: Wikimedia Commons
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alarbeidere og husholdersker til å utdanne de italien-
ske arbeidsinnvandrerne i disse landenes mattradisjo-
ner. Innvandrerne skulle vennes til moderne ernæring, 
som det ble kalt den gangen. Et eksempel på et slikt 
opplæringssted var det berømte Hull House i Chicago, 
grunnlagt av Jane Addams i 1889, som tilbød egne mat-
lagingskurs for italienske innvandrerkvinner.14 Addams 
var ikke bare en kjent sosiolog, fredsaktivist og journa-
list, men også en av frontfigurene i kampen for like ret-
tigheter for kvinner i USA. Faktisk virker fremveksten 
av ernæringsvitenskap og ernæringsutdanning som nye 
(universitets) kunnskapsdisipliner å være nært knyttet 
til migrasjon, kvinners frigjøring og dannelsen av na-
sjonale identiteter.15

Det tok lang tid før den negative holdningen til det 
som ble ansett som fremmed – særlig italiensk mat – 
ble svekket. En slik holdningsendring skjedde blant an-
net på grunn av vitenskapelig utvikling, for eksempel 
bidro oppdagelsen av vitaminer til å fremme det grønn-
saksorienterte italienske kjøkkenet. Vitenskapelig ut-
vikling alene var likevel ikke nok til å skape holdnings-
endringen. Militær- og politisk utvikling spilte også 
viktige roller, for eksempel i det amerikanske tilfellet, 
der første verdenskrig var utslagsgivende. Krigen forår-
saket en flaskehals-effekt i kjøttforsyningen, og kjøttrik 
mat ble mer utilgjengelig. Gjennom italiensk støtte til 
Entente-maktene virket italienske oppskrifter, og de 
som kunne disse, dermed mye mer attraktive.16

I det tyske tilfellet forårsaket nasjonalsosialismen 
et mentalitetsskifte, selv om dette var mer gradvis og 
preget av kontinuiteter. På den ene siden var det unek-
telig forsøk i det vesttyske etterkrigssamfunnet på å 
gjenoppfinne seg selv som nasjon. Et eksempel på dette 

forstå endringer, men fremfor alt kontinuiteten i fore-
stillinger om Tyskland og Italia. Andre del tar for seg 
perioden etter 1970-tallet. Den sentrale tesen her er at 
det etter hvert har utviklet seg et problemfylt forhold 
til modernitet, og at italiensk mat siden har blitt for-
stått som modernitetens motgift. Til tross for skiftende 
formuleringer har ideer om italiensk mat og den antatt 
underliggende italiensk-middelhavslivsstilen forblitt 
relativt konstant. Det som forandret seg var simpelt 
hen måtene cucina italiana og den italienske livsstilen 
ble beskrevet på: Det som ble stemplet som latskap til 
langt ut på 1900-tallet, ble senere ansett som dolce vita, 
evnen til å nyte livet. 

Å utdanne migranten om modernitet: 
Optimaliseringsideer siden 1800-tallet
At spagetti og italiensk musserende vin burde bidra til 
mer livsglede var lenge en absurd idé for de fleste eu-
ropeere og amerikanere. De fleste samfunn i Europa 
og Nord-Amerika var ekstremt fiendtlige mot ita-
lianiseringen, som var merkbar allerede på slutten av 
1800-tallet og midten av 1900-tallet. I nasjonalismens 
storhetstid fryktet folk ikke bare fremmedgjøring av 
sin egen «nasjonale kultur», men også – og økonomisk 
motivert - konkurranse for lokale restauratører.11 Itali-
ensk mat ble samtidig antatt å være dårligere, om ikke 
direkte usunn. Dette gjaldt særlig grønne grønnsaker 
og tomater, som amerikanske kokebokforfattere derfor 
bare anbefalte i små mengder.12 Det italienske kjøkken 
korresponderte ikke med datidens gjeldende ideer om 
moderne, dvs. effektiv og angivelig ren vitenskapelig og 
kunnskapsstyrt ernæring. Det foretrukne «moderne» 
kostholdet skulle primært baseres på melk og kjøtt. På 
grunn av sin overflod av kalorier og protein var en slik 
diett ansett som den beste ernæringen for fysisk hardt-
arbeidende mennesker (det vil si: menn) i de industria-
liserte nasjonene. Igjen handlet det om å optimalisere 
samfunnet. Italiensk mat symboliserte derimot de an-
tatt bakvendte og underutviklede samfunnene i Sør-
Europa, sammenlignet med de nye industrilandene i 
Sentral-Europa og Nord-Amerika; en klisje som også 
resonerer med rasistiske fordommer. 

Statlige og sosiale aktører handlet deretter: de for-
søkte å forhindre ytterligere import av utenlandske, 
dermed også italienske varer, gjennom en rekke mot-
tiltak som begrensning av handelsfrihet i Tyskland og 
restriktiv lisenspraksis. 

Med bakgrunn i dette er det ikke overraskende at 
italienske innvandrere, i tråd med viljen til det respekti-
ve majoritetssamfunnet, måtte legge bort sine egne ku-
linariske tradisjoner i de landende de etter hvert befant 
seg i; dette var en integrert del av assimileringsinnsat-
sen. I USA, der det såkalte «Whitebread Protestant»-
idealet hersket,13 men også i Canada og Belgia, ble det 
for eksempel forsøkt å bruke ernæringseksperter, sosi-

er sterke pedagogiske undertoner i fagtidsskriftsdebat-
ter om det italienske «Gelateria», som snart ble et sy-
nonym for økonomiske oppgangstider og 1950-tallet.17 
Filmer som «Die Halbstarken» fremmet offentlig en 
kobling mellom iskrembarer og rebelsk ungdom. Sli-
ke iskrembarer, der iskrem og milkshakes kunne nytes 
i moderne innredede omgivelser, ble et tegn på vestlig 
nyorientering. I tillegg skilte slike iskrembarer seg er-
næringsmessig fra de øl- og brennevinsorienterte tys-
ke pubene som et mer helsegunstig alternativ. På den 
andre siden blir bildet av «Gelateria» som et populært 
møtested for unge mennesker i økonomiske oppgangs-
tider, overskygget av det faktum at isbarene var reelle 
tilfluktssteder, selv for eldre tyskere, spesielt i de umid-
delbare etterkrigsårene. Tidsskriftet for iskremprodu-
senten Die Eisdiele skrev i 1949 at på disse «vennlige 
øyer blant ødelagt landskap»18, kunne den triste hver-
dagen etter krigen i det minste glemmes et øyeblikk.19 
I tillegg ønsket ganske mange tyskere – bevisst eller 
ubevisst – å ta avstand fra tyske tradisjoner, som i deres 
øyne hadde blitt diskredi-
tert av nazismen. Mange 
søkte kulinariske koblin-
ger til Vesten, da særlig til 
de «kulturelle nasjonene» 
Italia og Frankrike, for ek-
sempel ved å besøke itali-
enske isbarer. Etter hvert 
innrømmet tyske iskrem-
produsenter, hvorav man-
ge for bare noen år siden 
hadde gått hardt til verks 
for å motsette seg itali-
ensk konkurranse, plut-
selig at tyskerne faktisk kunne lære en hel del fra sine 
sørlige naboer.20 De så nå til og med på seg selv som 
«bærere» av en europeisk gastronomisk tradisjon, som 
det var spesielt viktig å formidle til unge mennesker. 
Tyskland ble dermed en integrert del av de «vestlige 
kulturlandene».21

Samtidig var det fremdeles sterk bitterhet rettet mot 
italienerne og deres mattradisjoner – selv i storhetsti-
den for italiensk turisme. De vedvarende mentale for-
beholdene tyskere hadde overfor italienerne fungerte 
som et hinder for «italianiseringen» av Forbundsrepu-
blikken. Paradoksalt nok kan dette også sees i hvordan, 
og av hvem, debatten om omskolering av tyskere til 
sanne europeere ble ført: den forble i stor grad en tysk 
debatt. Det var et forsøk fra tyskere på å utdanne andre 
tyskere; denne tungtveiende oppgaven skulle bare i be-
grenset grad legges i italienernes hender. Diskusjonen 
om å håndtere fortiden, «Vergangenheitsbewältigung», 
ble også på det kulinariske området en oppgave forbe-
holdt tyskerne selv. Denne fortellingen samsvarer med 
tendenser i det tyske markedet. De første produktene 

som ble lansert i Tyskland etter 1945 merket med «itali-
ensk» eller «original italiensk» ble slett ikke produsert i 
Italia, men av selskaper som den tysk-sveitsiske Maggi. 
Allerede i 1958 lanserte selskapet ravioli i tomatsaus på 
boks, et produkt som ikke eksisterte i Italia, for tyske 
kunder på det tyske markedet.22 Frossenpizzaen av Dr. 
Oetker, som først ble lansert for urban ungdom i Eu-
ropa i 1970, hadde heller ikke noe italiensk motstykke. 
Dette resulterte i at Vesttyskerne i stor grad ble «selv-
lærte» italienere.23

Lær av Bella Italia: Italiensk mat som motgift 
mot moderniteten
1960-tallet anses i samtidshistorien som et av de vik-
tigste vendepunktene i det 20. århundre. Selv om ita-
liensk mat fortsatt var et ømt tema i Vest-Tyskland på 
denne tiden, ser tesen ut til å gjelde på nettopp dette 
området. Antall italienske restauranter har skutt i væ-
ret siden slutten av 1960-tallet; altså en boom etter den 
økonomiske boomen. Den nye venstresiden i Tyskland 

viste dessuten sin solida-
ritet med venstresiden i 
Italia, spesielt dets mat-
tradisjoner. Det er ikke for 
ingenting at folk har snak-
ket om en toskansk frak-
sjon siden 1980-tallet. Be-
tegnelsen er et populært 
slagord i Tyskland og Øst-
errike, som refererer til po-
litikere og intellektuelle på 
den nye venstresiden som 
er tilhengere av den itali-
enske livsstilen, og fore-

trekker å legge sine ferier til Italia – da særlig Toscana. 
Meningsmålinger ser også ut til å bekrefte endringen i 
verdier som Ronald Inglehart påpekte ved begynnelsen 
av 1970-tallet. Disse kan, for å si det rett ut, leses som 
en bevegelse i retning antatte italienske verdier. Ingle-
hart argumenterte for et grunnleggende skifte i norma-
tive standarder bort fra materielle mot post-materielle 
holdninger.24 Verdier knyttet til modernitet, som ytelse 
og arbeid, mistet sin slagkraft for mange. Samlet sett 
spredte det seg en mer skeptisk holdning til moderni-
tet, som i økende grad ble betraktet ut ifra sine mørkere 
sider. Mange klaget over rotløshet, økende sosial kulde 
og mindre fritid som følge av økt produksjon og økte 
arbeidstimer. 

 På denne bakgrunn ble spesielt Italia og ita-
liensk mat sett på som en motgift mot moderniteten. 
Det er ikke tilfeldig at «slow food», til tross for sine 
amerikanske røtter, ble sett på som en italiensk motvekt 
til «McDonaldifiseringen» man mente at pågikk i den 
kulinariske verdenen. Det faktum at italiensk mattra-
disjon tradisjonelt ble ansett som gammeldags, ble nå 

Verdier knyttet til modernitet, 
som ytelse og arbeid, mistet  

sin slagkraft for mange.  
Samlet sett spredte det seg  

en mer skeptisk holdning til  
modernitet, som i økende grad 

ble betraktet ut ifra sine 
mørkere sider

Italienske gjestearbeidere i Vest-Tyskland, 1960-tallet.  
Foto: Wikimedia Commons



FORTID | 2/2021 3130 PÅ TEMAPÅ TEMA FORTID | 2/2021

en betydelig markedsfordel, fordi mange forbrukere og 
produsenter nå kunne knytte eksempelvis pasta til hjer-
telige og intakte storfamilier. En rekke kokebøker fra 
andre nord- og sentraleuropeiske land viser at dette var 
et fenomen som ikke bare gjaldt i Vest-Tyskland. Som 
et eksempel er det referert til en publikasjon fra Irland 
her.25 Selv i dette landet, som jo ser på seg selv som ka-
tolsk og tradisjonelt, ble den utvidede italienske storfa-
milien ansett som motgift mot modernitetens sykdom. 
I forordet til en irsk kokebok står det faktisk: 

This is Italy where people live to eat, not eat to live. 
The more I considered this fact, the more clearly I 
got. I’d seen for myself that work stops when fri-
ends arrive (...) In other words, work fits around life 
and not life around work. (...) In order to eat like an 
Italian, we need to recondition ourselves to live like 
Italians.26

Her gjengis ubevisst utdaterte bilder av seg selv og an-
dre som man egentlig forsøkte å legge bak seg.  Den 
antatte evnen «italienerne» hadde til å nyte livet er til 
syvende og sist ikke noe mer enn den tidligere generali-
serende beskyldningen om latskap, som bare ble gitt et 
positivt, men ikke mindre generaliserende, uttrykk. Så-
ledes snakkes det her om en essensialisering av kultur-
begrepet. Både i feilaktige generaliseringer og euforiske 
hyllester av «de andre» blir folk gjort til marionetter for 
sin «kultur» og det etableres fordommer om hva som, 
på sett og vis, utgjør den. 

 Den siste finanskrisen har vist at skiftet i verdier 
bort fra det materielle, som det skrytes av, tilsynelaten-
de har sine grenser. Nedsettende omtaler om middel-
havs-slendrian og gresk og italiensk latskap har nylig 
gjort seg til kjenne igjen. Nok en gang blir arbeid og 
ytelse, altså de klassiske dydene tilknyttet modernitet, 
vektlagt. 

Det betyr at vestlige samfunn kanskje ikke er 
så postmoderne som de har fremstilt seg selv siden 
1970-tallet. Dette bringer oss tilbake til enda et spørs-
mål som tittelen på artikkelen kan ha vekket hos le-
serne: begrepet senmodernisme. Vi har kanskje tatt av-
stand fra modernisering og nå til og med modernitet 
som et vitenskapelig begrep, men vi kan fortsatt føle 
dens lange mentale etterklang i samfunnet og hverda-
gens kulinariske liv. 
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De mediene som først og fremst ble ram-
met av kritikken var tegneserier, cow-
boy- og westernblader, «røvermagasiner», 
«sex- og crimeblader», gangsterfilmer og 

gangsterlitteratur. Alle ble oppfattet som et betydelig 
samfunnsproblem med sosiale, psykologiske, kultu-
relle, ideologiske og pedagogiske implikasjoner. I Oslo 
bystyre ble det reist egne interpellasjoner1 om temaet i 
1955 og 1959,2 i tillegg til at det ble behandlet flere gan-
ger i Oslo skolestyre i årene mellom 1954 og 1956. På 
Stortinget ble det interpellert om saken i 1948, 1950, 
1952, 1954 og 1955.3 

Det var i særlig grad tegneseriene – både de serie-
ne som ble utgitt i egne hefter og de mindre stripene 
som ble publisert i dagspressen – som vekket harme og 
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debatt. I denne artikkelen skal jeg ved hjelp begrepet 
«mediepanikker» drøfte noen av de aspektene som kan 
forklare årsaken til den massive samfunnsmessige re-
aksjonen som denne populærkulturelle genren i sin tid 
utløste.4  

Statens folkeopplysningsråd tar grep
Tegneserier og ukeblader hadde en eksplosiv vekst et-
ter at papirrasjoneringen ble opphevet i 1952. Utvalget 
ble raskt både større og bredere enn det tidligere hadde 
vært. I 1945 eksisterte åtte ulike tegneseriehefter med 
til sammen ti årlige utgivelser på det norske markedet. 
Snaue ti år senere var antallet steget til 26 titler med 385 
utgivelser per år.5 I tillegg kom tegneserier i aviser og 
andre ukemagasiner. 

SLETTE PRODUKTER OG 
SKADELIGE EFFEKTER
Tegneserier som samfunnsmessig trussel

På midten av 1950-tallet oppsto det en politisk debatt om amerikanske populærkul-
turelle medier og de nedbrytende og skadelige effektene de hadde på barn og unge. 
Fra flere hold ble det hevdet en tydelig sammenheng mellom rotløshet og kriminell 
atferd blant unge, og deres konsumpsjon av tegneserier, magasiner og filmer. Te-
matikken engasjerte sterkt og bredt, og ble en rekke ganger tatt opp til behandling i 
Oslo bystyre og på rikspolitisk nivå.

Med økende antall tilgjengelige magasiner og bla-
der, fulgte bekymringene for eventuelle skadevirknin-
ger. Situasjonen ble opplevd som ny og uforutsigbar. 
Spørsmålet var hvilke konsekvenser dette kunne få for 
barn og unge og samfunnet for øvrig? Var tegneseri-
ene ufarlige, nærmest «åndelige meslinger» som alle 
unge skulle igjennom, eller representerte de tidens 
«største og farligste innflytelse på den oppvoksende 
slekts mentalitet»?6 Hadde bystyrerepresentant Georg 
Stousland Møller (Ap) rett da han karakteriserte si-
tuasjonen som like «dyptgripende og like alvorlig» som 
alkoholproblemet?7

For å kunne ta stilling til slike spørsmål og manøv-
rere hensiktsmessig i den nye medievirkeligheten som 
vokste frem, var det behov for mer kunnskap om em-
net. I 1953 satte Statens folkeopplysningsråd derfor ned 
en kommisjon som fikk i oppgave å innhente informa-
sjon om tegneserienes innhold og utbredelse samt do-
kumentere de unges lesevaner. Kommisjonen fikk nav-
net «Det Rådgivende Utvalg Angående Tegneserier» 
(DRUAT), og deres innstilling Problemet tegneserier ble 
publisert samme høst.8

Etter å ha gjennomgått tegneserier i ukeblader, ho-
vedstadens dagspresse samt norske og importerte seri-
ehefter, konkluderte utvalget:

Inntrykket som sitter igjen etter all denne billedlek-
tyren er at den for tiden domineres av forbrytelser 
krydret med slagsmål, knock-out, skyting, bilulykker 
og fly som smadres. Fredelige dyr slenges gjennom 
luften i et dryss av sol og stjerner. Kvinner i flagrende 
gevanter eller stram trikot bindes til trær, slepes ned i 
kjelleren til hemmelighetsfulle redsler for å reddes av 
Stålmannen, Lynvingen eller en annen supermann. 
Det karakteristiske for en stor del tegneserier er at 
alle handlinger er voldsomme, farten enorm, mann-
folk overmenneskelige sterke, enten komplett skurk-
aktige eller enestående heltemodige.9

Nå viste undersøkelsen som helhet at de fleste barn 
(over 62 %) faktisk foretrakk å lese bøker. Likevel ble 
seriene oppfattet som et problem som kunne ha en 
uheldig innvirkning på de unges «etiske og moralske 
verdier».10 

Året etter ble nok en innstilling fra Statens folke-
opplysningsråd fremlagt. Innstilling i tegneseriesaka 
(1954) tok til orde for å opprette et permanent rådgiven-
de utvalg for tegneserier, som kontinuerlig skulle følge 
med på de serier som til enhver tid var tilgjengelig i lan-
det. Forslaget ble realisert i 1955 da «Det rådgivende ut-
valg for tegneserier» (DRUFT) ble formelt oppnevnt. 

Gjennom publikasjonene Problemet tegneserier 
(1953/1954), Innstilling i tegneseriesaka (1954) og den se-
nere Rapport fra det rådgivende utvalg for tegneserier 
(1956) ble tegneserier og seriemagasiner underlagt et 

kritisk blikk som kom til å utgjøre et sentralt utgangs-
punkt for debatten som utspilte seg. I tillegg forelå det 
også flere utenlandske undersøkelser som problemati-
serte tegneserienes påvirkning på de unge. Ikke minst 
ble det referert til den amerikanske psykiateren Dr. 
Frederic Wertham og hans innflytelsesrike bok The Se-
duction of the Innocent: The Influence of Comic Books on 
Today’s Youth (1954), der han hevdet det eksisterte en 
sammenheng mellom serielesing og ungdomskrimina-
litet. Utfallene mot tegneserier, og frykten for hvilken 
innvirkning de hadde på barn og unge, var altså ikke 
et særnorsk fenomen, men del av en større internasjo-
nal debatt som pågikk i Europa og i USA fra slutten av 
1940-tallet til midten av 1950-tallet.11 

Mediepanikker
Kritikken som ble fremført i kommunale og statlige 
fora, i presse og fagtidsskrifter, var kompleks i både 
form og innhold. Likevel fikk fordømmelsen et ensartet 
og tilnærmet identisk preg. At det i tillegg vekket sterke 
følelser blant meningsaktørene, peker hen mot det den 
danske medieforskeren Kirsten Drotner betegner som 
mediepanikker.12 Panikkene forløper på følgende måte: 
Oppdragere, pedagoger, psykologer, og politikere defi-
nerer nye medier som et sosialt, moralsk og psykisk pro-

Tegneserier og Westernblader var blant de mediene som fikk kritikk. 
Foto: Myron Fass/Wikimedia Commons
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blem som berører barn og unge. De voksne inntar rol-
lene som eksperter og problemløsere, og ulike former 
for juridiske, pedagogiske og politiske mottiltak etable-
res. Debatten dør siden hen inntil et nytt medium blir 
introdusert.

Slike offentlige panikkreaksjoner er opprinne-
lig kjent under betegnelsen «moralsk panikk» og ble 
formulert av Stanley Cohen i boken Folk Devils and 
Moral panics (1972), der han analyserte pressens dek-
ning av sammenstøtene mellom «mods» og «rockers» 
på midten av 1960-tallet i England. Mens objektet for 
moralske panikker gjerne er mennesker, i Cohens til-
felle ungdommer, er det mediene selv som er objektet 
for mediepanikker. Det er mediene som både utløser og 
formidler panikkens reaksjoner.13 

Mediepanikkenes historie er lang og internasjonal, 
og eksemplene er mange. Noen av de tidligste eksem-
plene finner vi i 1700-tal-
lets England og Tyskland 
der trykt populærfiksjon 
ble møtt med beskyldnin-
ger om å være «usunn» og 
«vulgær».14 Senere ble rø-
verromaner og andre billig-
bøker utsatt for tilsvarende 
reaksjoner i 1800-tallets 
viktorianske England.  Det 
samme gjentok seg da de 
første tegneseriene ble in-
trodusert på slutten av 
hundreåret. 

Panikkenes fellestrekk 
hviler ifølge Drotner på tre 
grunnleggende forutset-
ninger som problematise-
rer ulike aspekter ved selve 
mediet.16 Jeg har valgt å be-
tegne de tre forutsetningene som henholdsvis det kul-
turelle problemet, det moralske problemet og det peda-
gogiske problemet.

Det kulturelle problemet
Mediepanikkenes første forutsetning angår det kultu-
relle aspektet, og bygger på premisset om at populær-
kultur defineres som en negativ motsetning til kunst. 
Motsetningen mellom populærkultur (tegneserier, ma-
gasiner, rytmisk musikk, TV) og kunst (bøker, klassisk 
musikk og stillbilder) understrekes ved hjelp av hierar-
kiske begrepspar som god/dårlig, høy/lav, høyverdig/
mindreverdig, verdifull/verdiløs, ren/uren, virkelig/uvir-
kelig, unikt/massetilvirket. 

Tegneserienes motstykke var litteraturen. I disku-
sjonen om hva som representerte god og dårlig lesning 
havnet de på hver sin side av et normativt verdiskille. 
Der tegneserier nærmest per definisjon var «dårlige», 

«slette», «mindreverdige» og «underlødige», ble littera-
turen løftet frem som serienes kvalitative, kulturelle og 
moralske motsetning. 

Tegneserienes tilvirkningsprosess understreket skil-
let mellom kultur og ukultur: «Billedene i seriene er 
gjenstand for rent industriell produksjon, gjerne med 
samarbeid mellom flere tegnere og ofte med bruk av fi-
gurarkiver der en kan velge i ferdige figurtegninger», ble 
det forklart i Innstilling til tegneseriesaka.17 Det var med 
andre ord en fremstillingsform som utgjorde en (dår-
lig) motsetning til det unike og individuelle litterære 
kunstverket.18 

Språket og «snakkeboblene» var et annet problem. 
Pedagoger og psykologer fryktet at serielesning kunne 
få uheldige konsekvenser for de unges leseferdighet og 
læreevne, ordforråd og konsentrasjon. Det ble heller 
ikke sett bort fra at det eksisterte en sammenheng mel-

lom tegneserielesning og 
intelligens. At serielesning 
var “mer populært blant de 
mindre begavede barn enn 
blant de mer begavede”, 
var ifølge den norske pe-
dagogen Eva Nordland en 
påstand som “særlig ofte” 
ble fremsatt i pedagogisk 
og psykologisk litteratur.19 
På tilsvarende vis ble det 
hevdet at handicappede 
barn var mer ivrige tegne-
serielesere enn andre barn. 
I sin kritiske artikkel om 
tegneserier henviste den 
danske pedagogen Anne 
Marie Nørvig til en ameri-
kansk undersøkelse utført 
ved Columbia University 

i New York, som slo fast at barn som var psykisk eller 
fysisk handicappede, eller som levde under spesielt van-
skelige livsforhold, ble særlig «besatt» av tegneserier. 
Årsaken var at denne gruppen barn ”trængte specielt 
til at forstærke deres selvfølelse igennem identification 
med Superman og Co”.20 Nørvigs referat av undersø-
kelsen ble senere gjengitt i et skriv fra skoleinspektø-
ren i Oslo, Eivind Jørgensen, til Oslo skolestyre, samt 
i DRUATs innstilling til Statens Folkeopplysningsråd 
(1954).21 

Debatten ble videre preget av et verdihierarkisk skil-
le mellom norsk og amerikanskproduserte tegneserier 
og magasiner. Amerikanske utgivelser vekket et kultu-
relt ubehag som ikke bare skyldtes bladenes handling, 
tematikk og moral, men også ønsket om at det i stedet 
kunne utvikles egne nasjonale tegneserier. «Varför må-
ste vi importera från USA?», spurte den svenske lære-
ren Lorentz Larson i Norsk pedagogisk tidsskrift i 1954. 

Var det slik at tegneseriene var noe samfunnet uansett 
måtte leve med, var det bedre at nasjonens egne kunst-
nere utviklet seriene. Da kunne man hindre at barn og 
unge ble ofre for amerikansk ukultur, og i stedet lede 
dem mot gode og oppbyggelige norske kulturprodukter. 
På denne bakgrunnen kan man forstå det ubehaget som 
tegneseriene vekket som en frykt for et nasjonalkultu-
relt forfall.

Det moralske problemet og overføringsprinsippet
Neste forutsetning for mediepanikker omhandler det 
såkalte overføringsprinsippet, eller det Drotner benev-
ner som det sosial-psykologiske aspektet. Overførings-
prinsippet fremstår som et grunnleggende premiss i 
nær sagt all kritikk som ble rettet mot tegneseriene, og 
vedrører forestillingen om at det er en direkte og kau-
sal forbindelse mellom magasinenes innhold og moral 

(eller mangel av en sådan), og voldelige, kriminelle og 
asosiale tendenser blant unge. 

Da Stortinget diskuterte tegneserier i 1954, fryk-
tet mange nettopp bladenes smitteeffekt når det gjaldt 
vold, umoral og kriminalitet.22 Det ble hevdet at seri-
ene forherliget forbrytelser og skildret dem på en så 
inngående og detaljert måte, at barn og unge kunne 
bli inspirert eller direkte veiledet til å begå straffbare 
handlinger.23 I tegneseriene ble barn og unge møtt av 
«Fantomet, forbryterske bandeførere, skurker, korrup-
te politifolk, og serier med direkte kriminelt innhold», 
uttalte Trond Halvorsen Wirstad fra Bondepartiet. At 
dette virket «moralsk nedbrytende» på de unge, var 
det allerede så alt for mange eksempler på: «Jenter og 
gutter helt ned i folkeskolealder er blitt grepet i krimi-
nelle påfunn. Går man inn på hva årsaken har vært, så 
har de ofte gått tilbake på film og tegneserier».24 Hel-

Foto: Marjory Collins/Wikimedia Commons
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ler ikke Kjell Bondevik (KrF) levnet seriene mye ære: 
«Dersom det gjeld å læra småborna å stela, rana, lyga, 
svika, plyndra butikkar og liknande, er sume av blada 
dei beste oppslagsbøker som ein kan finna». Tegneseri-
ene brøt ned «respekten for menneskeverdet» og svek-
ket alt det som skole og hjem forsøkte «å bygge opp i 
barnesinnet».25

Tegneserienes påvirkningskraft ble vurdert som sær-
lig sterk på grunn av genrens visuelle og direkte form. I 
motsetning til vanlige tekstbøker for barn, var det bil-
dene, og ikke teksten, som sto i sentrum. Tegningenes 
lettfattelige og tydelige uttrykk knyttet sammen med et 
enkelt og kortfattet språk appellerte til barns tanke- og 
fantasiliv på en slik måte at den kunne «framkalle ster-
ke forestillinger om atferd og handling».26 

Tegneseriene var ikke bare en trussel mot samfun-
nets lover og regler, men også mot etablerte moralske, 
etiske og humanistiske verdier. Arbeidsutvalget i Sta-
tens folkeopplysningsråd 
fant det derfor nødven-
dig at et fremtidig utvalg 
for tegneserier måtte ha 
mandat til å påtale serier 
som «forherliger forbry-
telser eller gir direkte el-
ler indirekte anvisninger 
på hvordan forbryterske 
handlinger skal utføres».27 
Likeledes serier som be-
handlet raser, trosretnin-
ger, krøplinger og syke på 
en diskriminerende og lite 
fordelaktig måte, eller som 
undergravde respekten og 
tilliten til politi og rettsap-
parat.28 Det var med andre 
ord fremstillinger som for-
midlet moralsk, ideologisk og politisk forkastelige ver-
dier, og som ville «bryte ned de moral- og atferdsnor-
mer som et sant demokrati ikke kan være foruten».29

Overføringsprinsippet hadde imidlertid også et po-
sitivt aspekt. Mediets kraft var ikke kun begrenset til 
uønsket oppførsel og slette idealer. Den kunne også 
utnyttes med motsatt fortegn til oppdragernes fordel: 
til å fremme moralsk og ideologisk ønskelige verdier. 
Det var for eksempel ingen ny tanke at filmen kunne 
ha en gunstig pedagogisk funksjon. Arbeiderbevegel-
sen hadde lenge benyttet filmen i sitt politiske opplys-
nings- og propagandaarbeid. Også tegneserier og lig-
nende billedfortelinger ble ansett å kunne ha «betydelig 
pedagogisk og moralsk verdi».30 Stortingsrepresentant 
Ole Bergesen (H) trakk i denne anledning frem Walt 
Disneys Donald Duck «med den sum av god moral og 
livsvisdom som der tilføres barna i deres eget sprog».31

Det pedagogiske problemet
Sammenhengen mellom det kulturelle og det sosial-
psykologiske aspektet danner det Drotner mener er 
panikkens tredje og viktigste forutsetning: Kulturell, 
sosial og psykologisk utvikling er alle ledd i barnets 
dannelsesprosess som i sin tur skal gjøre dem til full-
verdige mennesker og samfunnsborgere.32 Fra et opp-
dragelsessynspunkt var «god» litteratur og «gode» le-
seropplevelser sentrale og viktige ingredienser i denne 
prosessen.33 At barn valgte tegneserier fremfor litterære 
kvalitetsprodukter fremsto derfor som både et kulturelt 
og sosialt problem.

Drotner peker også på en annen konsekvens av de 
unges medieforbruk: Det truer voksengenerasjonens 
kulturelle autoritet og hegemoni. «De kulturelle kom-
petanser og lyster som barn og unge utvikler gjennom 
omgang med et nytt massemedium rokker ved eksiste-
rende maktforhold».34 Det er gjerne de unge som først 

omfavnet de nye mediene, 
og det er også denne al-
dersgruppen som i mange 
tilfeller utgjør medienes 
største konsumentgruppe.35 
De unge tilegner seg der-
med kulturell kompetanse 
som de voksne mangler, og 
for å demme opp for for-
andringene og frykten for 
kulturell oppløsning forsø-
ker voksne å redefinere og 
justere sosiale og kulturelle 
normer.36 

Mediepanikkene hand-
ler derfor om makt, sier 
Drotner, det er en kamp 
om å bevare eksisterende 
maktforhold og retten til å 

definere hva som er «godt» eller «dårlig». Mediepanik-
ker kan altså ses som en maktkamp som både omhand-
ler voksnes frykt for å tape sin hegemoniske kulturelle 
kompetanse, og uroen samfunnets kulturforvaltere (bi-
bliotekarer, politikere, pedagoger, kunstnere) føler for at 
samfunnets kulturelle verdier og deres egen dannelses-
autoritet står for fall. 

Panikkens vekst og fall
På bakgrunn av kildene kan det se ut som om medi-
epanikken var på sitt mest intense i årene 1953–55, men 
at det siden dabbet av. Mye tyder på at panikkens utløp 
hadde sammenheng med opprettelsen av DRUFT, og 
at deres samarbeid med aktuelle utgivere ga konkrete 
resultater: antall blader og hefter ble redusert. I tillegg 
hadde flere utgivere etterfulgt utvalgets oppfordringer 
om å utvise bedre skjønn i hva som ble trykket.37 Det 
ble også bemerket at den norske debatten og kritikken 

heller ikke hadde gått upåaktet hen blant distributører 
av utenlandske tegneserier. Det ble blant annet henvist 
til at «Lynvingen» hadde reklamert for at ungdom bur-
de benytte seg av kveldskurs med kommunale bidrag, 
og at «Stålmannen» hadde hatt en avdeling som skil-
dret skoleforhold i ulike land og verdensdeler.

Barn og unge som samfunnets brennpunkt
Hvordan kan vi så forstå bakgrunnen for panikkens 
fremvekst? Reaksjonen på tegneseriene må for det før-
ste ses i sammenheng med den voldsomme interessen 
amerikansk medie- og populærkultur fikk i etterkrigså-
rene og den kraftige veksten i antall produkter som ble 
tilgjengelig på det norske markedet. En annen viktig 
årsak finner vi i forståelsen av barn og unge som na-
sjonens fremtid, og den store politiske interessen som 
nettopp derfor ble rettet mot denne gruppen i årene et-
ter frigjøringen. 

I gjenreisningen av landet og i oppbyggingen av den 
nye velferdsstaten var det felles politisk enighet om at 
det skulle satses på den oppvoksende generasjonen. Det 
var de som skulle føre nasjonen videre og bygge et bedre 
samfunn. Troen på ungdommens betydning for landets 
fremgang og utvikling medførte at de unges livsstil og 
tidsbruk, kulturelle dannelse og moralske oppdragelse 
ble viet særlig oppmerksomhet. Dette er spørsmål som 
får særlig relevans når samfunnets endringstakt er rask. 
I slike situasjoner blir det ekstra viktig å klargjøre gren-
ser mellom rett og galt, det akseptable og uakseptable.38  
At etterkrigstiden var en ekspanderende periode med 
store forandringer er svært tydelig i all politisk tale om 
barn, ungdom og deres oppvekstforhold. Barn og unge 
ble betraktet som spesielt sårbare i forhold til sam-
funnsendringene og den økende industrialiseringen. 

Samtidig kunne man registrere at ungdommen selv, 
deres oppførsel og livsstil, uttrykksformer og interesser, 
viste tendenser til brudd med tidligere normer og tradi-
sjoner. Foreningsliv og studiesirkler hadde ikke samme 
appell som det tidligere hadde hatt. I stedet snudde de 
unge ryggen til, og vendte blikket mot vest – mot teg-
neserier, westernmagasiner og gangsterfilmer.

Når de unge valgte annerledes enn det de voksne 
anså som hensiktsmessig, utløste det en følelse av ufor-
utsigbarhet og manglende kontroll. Slik sett kan pa-
nikkreaksjonene tolkes som uttrykk for en uro for både 
den oppvoksende slekts oppdragelse og kulturelle dan-
nelse, og for landets og nasjonens fremtid og utvikling. 

NOTER
1 En interpellasjon er en forespørsel som en representant retter 

til medlemmer av regjering eller bystyre/kommunestyre, og 
som omhandler et tema vedkommende (interpellanten) øn-
sker diskutert.

2 AOK 1955–56: Interpellasjon fra Petter Koren om hva kom-

munen kan gjøre for å hindre spredning av pornografi eller 
annen skadelig lesning (15.09.55, sak nr. 44), AOK 1958–59: 
Interpellasjon fra Franziska Bødtker om hvilket ansvar Oslo 
kommune har for de filmer som vises på kommunens kinoer 
(16.01.59, sak nr. 126).

3 SF 1948: Interpellasjon fra Carl Henry om den kulørte uke-
pressen (07.05.48, sak nr. 1), SF 1950: Interpellasjon fra Kjell 
Bondevik om den kulørte vekepressa (29.03.50, sak nr. 5), SF 
1952: Interpellasjon fra Hans Svarstad angående pornografiske 
blad (26.11.52, spørsmål nr. 10), SF: 1954: Interpellasjon fra Er-
ling Wikborg om vern mot dårlige tegneserier mv. (03.03.54, 
sak nr. 6), SF: 1955: Interpellasjon fra Wirstad om tiltak mot 
smussbladene (26.10.55, sak nr. 4).

4 Artikkelen bygger på min avhandling for ph.d.-graden (2020): 
Rotløs ungdom: En kulturhistorisk undersøkelse av hvordan fem-
titallets ungdom ble fremstilt og konstituert innenfor en kommu-
nalpolitisk diskurs.

5 Haldar 1994:26
6 Oslo byarkiv, skoleetatens saksarkiv: A. M. Nørvig: “Et inter-

nasjonalt problem - tegneseriene”(Vår skole 1952)
7 AOK 1955–56: Interpellasjonsdebatt 15.09.55 (sak nr. 44):34.
8 Innstillingen ble trykket i Norsk pedagogisk tidsskrift i 1954, 

og de refererte sidetallene henviser til denne utgivelsen.
9 Problemet tegneserier: 1954:3.
10 Ibid:8.
11 Vold 2005:161, Springhall 1998:121.
12 Drotner 1990, 1999:34.
13 Ibid:134.
14 Drotner 1990.
15 Springhall 1998.
16 1990:144ff.
17 Innstilling til tegneseriesaka 1954:6.
18 Drotner 1990:144.
19 Nordland 1957:178.
20 Oslo byarkiv, skoleetatens saksarkiv, Nørvig: “Et internasjo-

nalt problem- tegneseriene” (1952:520).
21 Oslo byarkiv, skoleetatens saksarkiv: Skriv fra skoleinspek-

tøren i Oslo til Oslo skolestyre (25.08.54): “Barns atferd i og 
utenfor skolen”.

22 SF 1954: Interpellasjonsdebatt 03.03.54 (sak nr. 6).
23 Det samme argumentet ble fremført i Innstilling om tegnese-

riesaka (1954:6).
24 SF 1954: Interpellasjonsdebatt 03.03.54 (sak nr. 6):514.
25 Ibid, henholdsvis Wikborg (s. 508) og Wirstad (s. 514).
26 Innstilling i tegneseriesaka 1954:6.
27 Ibid:9.
28 Påtalepunktene ble senere retningsgivende for DRUFTs ana-

lyser av tegneserier og påtalelser.
29 SF 1955: Interpellasjonsdebatt 26. 10.55 (sak nr. 4):2691.
30 SF 1954: Interpellasjonsdebatt 03.03.54 (sak nr. 6):507.
31 SF 1959: Interpellasjon fra Kjell Bondevik om ungdomskrimi-

nalitet 15.01.59 (sak nr. 3):20.
32 Drotner 1990:146.
33 Ibid:139.
34 Ibid:149.
35 Ibid, Boëthius 1993:269.
36 Drotner 1990:147f.
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37 Rapport fra det rådgivende utvalg for tegneserier 1956:4.
38 Boëthius 1993:268.
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Oslo byarkiv:
Aktstykker for Oslo kommune (AOK)
AOK 1955–56: (15.09.55, sak nr. 44): Interpellasjon fra byråsjef Pet-
ter Koren (KrF) om hva kommunen kan gjøre for å hindre spred-
ning av pornografi eller annen skadelig lesning: “Hva kan Oslo 
kommune gjøre for å hindre spredning av pornografi eller annen 
skadelig lesning?” (s. 30–36).
AOK 1958–59: (16.01.59, sak nr. 126): Forespørsel fra Franziska 
Bødtker (H) om hvilket ansvar Oslo kommune har for de filmer 
som vises på kommunens kinoer (s. 7–25).

Skoleetatens saksarkiv, Oslo kommune:
Nørvig, A. M. (1952): Et internasjonalt problem – tegneseriene. 
I: Vår skole, nr. 34, 38. årgang, 6. september 1952, utgitt av Norges 
Lærerinneforbund.

Tukthus er vel neppe det vi forbinder mest 
med strikkeglede, men et historisk dypdykk 
i norsk strikkehistorie avdekker at det nett-
opp var fattige, «betlere og lettferdige kvin-

ner»2 som først ble satt til å håndtere strikkepinnene 
for å forhindre tigging og samtidig produsere klær slik 
at folk kunne holde varmen. Det var verken snakk om 
kreativ glede eller forseggjorte kreasjoner; men de mest 
nødvendige hverdagsplagg for folk flest: Strømper, 
«over- og undermundur», ragger, vanter, luer og trøyer 
– som er plagg oppramset i beskrivelsen av produkter 
fra de tidlige anstaltene av Sigurd Grieg i Norsk Tekstil.3  
Hele systemet var tankegods fra dronning Elizabeth 
1 og kong Christian IV på slutten av 1500 og begyn-
nelsen av 1600-tallet. Man skulle ta vare på de fattige, 
foreldreløse og andre som falt utenfor, for de var ikke 
nødvendigvis late eller ubrukelige; de kunne settes til 
meningsfylt arbeid4. Og det var da blant annet å strikke 
grove undiker. 

Det fantes også forseggjorte strikkeplagg for det 
meste i nattrøyer og strømper i silke, men dette var 
importerte luksusvarer fra strikkelaug i Europa, som 
hadde begynt å etablere seg så tidlig som 1200-tallet. 

I N G U N  G RI M S TA D  K LEP P 
Forske r  I , Os lo  Met r opol i tan  Unive r s i t y 
TO N E  S KÅ RDA L  TO B I A S S O N
Forfatter og skribent

Produksjonen av de mange plaggene vi tar for gitt i dag, 
som varmer oss fra innerst til ytterst, om de var norsk-
produserte – kom fra Veksthuset i Trondheim, Enke-
fattighuset eller Børnehuset i Bergen og andre liknende 
institusjoner eller «milde stiftelser» som de også kunne 
være kalt. Disse kunne selge til det offentlige, som mili-
tæret, fattigvesenet, marinen og slaveriet, men ellers var 
det omreisende som sørget for at denne typen tekstiler 
ble spredt i det ganske land5. 

Hvem disse omreisende var, er en annen historie. 
Det var særlig danske handelsmenn som kom til Norge 
med sine «bylter», for det mest danske strikkevarer. Vi 
var jo tross alt den gang samme land, og på Jylland var 
det en småskala forleggervirksomhet. Strikkerne mot-
tok ull og leverte særlig strømper og «bindetrøyer» til 
de som forvaltet systemet og videresolgte produktene. 
Dette har blitt kalt for både håndverksproduksjon og 
manufaktur, også «kaufsystem». På slutten av 1700-tal-
let ble det anslått at dette utgjorde den viktigste inn-
tektskilden for 90 sogn og 40.000 mennesker i Dan-
mark. På Færøyene, Island og etter hvert i Rogaland var 
det også tilsvarende virksomhet. Selv etter at Norge ble 
en del av Sverige, fortsatte danske omreisende å kom-

STRIKKING I NØD OG LYST

Vi strikker så det klirrer i både strikkepinner og glass, men her vi sitter denne våren 
på hver vår tue og deler våre kreasjoner og frustrasjoner digitalt; hva med å sen-
de en tanke til de som først tok strikkepinnene fatt her hjemme: De på samfunnets 
skyggeside? En broket historie leder oss fra anstalter via husmorens selvsagte plikt, 
til hobby og pur glede.1

Skoleetatens saksarkiv, Oslo kommune:
Skriv fra skoleinspektøren i Oslo til Oslo skolestyre (25.08.54): 
Barnas atferd i og utenfor skolen.

Stortingsforhandlinger (SF):
SF 1948 (07.03, sak nr. 1): Interpellasjon fra Carl Henry (Ap): “Er 
det mulig for Regjeringen å finne en form for rasjonering av det 
innenlandske papirforbruk som tilgodeser dagspressen og de pe-
riodiske publikasjoner som har samfunnsgavnlig innhold, selv om 
det vil ramme den såkalte kulørte ukepresse?” (s. 949–957).
SF 1950 (29.03, sak nr. 5): Interpellasjon frå Kjell Bondevik (KrF): 
“Er Regjeringa merksam på at den dårlege delen av den ku-
lørte vekepressa vert favorisert av staten når det gjeld porto?” (s. 
511–519).
SF 1952 (26.11, spørsmål 10): Hans Svarstad (KrF): “Ville det ikkje, 
ut frå den veksande og harde folkedom over dei pornografiske 
bladi, og at spørsmålet fleire gonger har vore føre i Stortinget, vere 
rimeleg at departementet sette ned ei nemnd som kunne granske 
dette spørsmål og kome med eit framlegg som kunne føre til eit 
positivt resultat i denne alvorlege sak?” (s. 2975).
SF 1954 (03.03, sak nr. 6): Interpellasjon fra representanten Wik-
borg (KrF) til Regjeringen: “Vil Regjeringen foreslå eller fremme 
tiltak for å beskytte barn mot dårlige tegneserier, gangsterfilm o. 
likn. Nedbrytende foreteelser?” (s. 507–518).
SF 1955 (26.10, sak nr. 4): Interpellasjon fra representanten Wir-
stad (Bp) til Regjeringen: “Er Regjeringen merksam på utgivelsen 
av en viss type ukeblad og magasiner som ved sitt innhold, for 
eksempel av seksuell, kriminell og sadistisk art, har uheldig inn-
flytelse, spesielt på barn og ungdom?» (s. 2683–2691).
SF 1959 (15.01, sak nr. 3): Interpellasjon fra Kjell Bondevik (KrF) 
til Regjeringa: “Kva tiltak kan Riksstyret setja i verk når det gjeld 
den skræmande barne- og ungdomskriminaliteten?” (s. 12–32). 
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me med sine bylter, og noen av dem grunnla etter hvert 
også trikotasjeindustri, altså strikkeindustri, i Norge – 
da de oppdaget den magiske vannkraften.

Det var ellers en stor gruppe ullhandlere som ble kalt 
«Uldjøder, tøyjøder og klesjøder» som kom fra Danmark, 
og de ble omtalt slik til 1930-tallet. Marta Gjernes, som 
skrev om dette i 2012, undres om det kanskje nettopp 
var jøder som overtok denne virksomheten etter jydene, 
både i byene og i bygdene6. Siden strikkemaskiner var 
blitt ganske vanlig, kunne de også enkelt starte opp sin 
egen lille bedrift.  Griegs beskriver dette slik: «I den spe-
de begynnelsen, da laugsvesenet fremdeles regjerte, kom 
den ‘eiendommelige entusiasten’ kaptein Ludvig Mari-
boe, som var født av jødiske foreldre i København men 

oppdratt som kristen, til Kristiania i 1804 for å jobbe for 
Bernt Anker. Mariboe fikk ansvaret for 12 fattige pike-
barn som ble undervist i strikking, karding, spinning og 
søm, og i 1812 startet han Lilleborg klædefabrikk. Han 
hadde også sitt eget Schäfteri som ‘bestod av 500 foræd-
lede Faar og Væder»7. Siden Lilleborg den dag i dag er 
firmaet bak Pierre Robert Group, er jo dette en litt mor-
som historie, som viser at ulljødenes innsats fortsatt bi-
drar til å varme norske kropper

Det å spore nåværende virksomheter via kriker og 
kroker i tid og rom, er en morsom øvelse, og for de 
som har lyst til å kaste seg ut i denne sporten, kan vi 
på det varmeste anbefale norsk tekstilindustri. Rett og 
slett fordi Sigurd Grieg har skrevet to tykke bind8, en 
skikkelig gullgruve fra slutten av den tiden norsk tek-
stilindustri ble tatt på alvor, men bare vent! Heldigvis 
har noe av dagens ullvareindustri også har sørget for å 
dokumentere sin tidlige historie. To bedrifter som kan 
spore sin spede begynnelse til samme utspring, er Rau-
ma Garn og Devold. Men det er en del krinkelkroker 
man skal åle seg gjennom for å komme dit.

Det begynte på gården Ophuus i Åmot, hvor Det 
Patriotiske Selskab, som ble konstituert i 1782, star-
tet Enighedsfabriken. Målet var å opprette «hekle- og 
spinneanstalter» og innbyggerne skulle sendes til Kø-
benhavn for å læres opp og så spre kunnskapen. Det var 
snakk om «umistelige Haand-Gjærninger» som skulle 
spres til almuen. I tillegg ble innbyggerne pålagt å kle 
seg i «hjemmevirkede Tøier allene»9, mens medlemme-
ne av Selskapet fikk unntak. 

Etter at to av bygdas innbyggere, Engebret West-
gaard og Anna Sætre, fikk sin opplæring i Kongens by, 
ble den lille bedriften startet opp og den morløse gut-
ten Halvor Ophuus fikk jobb her. For å gjøre en lang og 
ganske omstendelig historie kort, ble Ophuus fascinert 
av lekpredikanten Hans Nielsen Hauges (1771-1824) 
ideer og på Hauges anmodninger reiste han til Roms-
dalen for å starte opp der10. Hauge ville at såkornet (les: 
religionen) skulle spres over hele landet, og så samtidig 
at markedsplassen på Devold var et sted å igangsette 
handels- og næringsvirksomhet. Som sagt, så gjort. Og 
etter å ha kommet i gang på Mjelva, ansatte Ophuus 
leilendingssønnen Niels Devold i lære. Ole Andreas 
Devold, som var tredje sønnen til Niels, var mannen 
som startet Devold fabrikker. Han var også barnebarn 
av Niels Ophuus. 

Det er ikke bare «islender» modeller av strikkegen-
sere som Devold og Rauma har til felles; selveste Ni-
els Devold inspirerte med sin suksess til oppstarten av 
Møre Ullvarefabrik på Ørsta, fordi: Her får Arne Di-
gernes, og siden sønnen Erling, arbeid. Mens Erling 
jobber der, er sjefen oldebarnet til Niels Devold, Ole 
Andreas Molvig Devold. Selv om det er en rogalending 
som starter opp det som skal bli Rauma Ullvare ytterst 
på Veblungsnes, overtok en 25-år gammel Erling den-

ne fabrikken sammen med sin svoger, og senere broren 
Arne. Fabrikken har siden gått i arv i familien og i dag 
er det en ny Erling som er daglig leder, barnebarnet til 
han som overtok bedriften. Og her spinnes det strik-
kegarn til glade strikkere på et imponerende nye spin-
nemaskiner11. Denne fortellingen viser hvordan såkor-
net fra disse tidligere religiøse industri-pionerene er en 
viktig arv i dagens norske tekstilbedrifter.

Når vi sier strikket i Norge forbindes dette aller mest 
med nettopp det som også omtales som husflid12. Ikke 
like mange tenker at tights og boksere, strømpebuk-
ser og det meste annet faktisk er strikket. Men det var 
en avsporing. Det er mye vi ikke vet om strikking som 
husflid. Det er ulike historier i de ulike bygder og om-
råder i Norge. Felles er at strikkingen første ble tatt i 
bruk som en erstatning for den eldre teknikken nåle-
binding, og til de plagg som oftest ble laget i denne tek-
nikken, og ikke som erstatning for vevde klær. Det store 
gjennomslaget for strikkede trøyer er i mellomkrigsti-
den, selv om det var tatt i bruk strikkede trøyer som del 
av daglig påkledning på 1800-tallet flere steder, og de 
varme billige strikketrøyene var handelsvarer langs kys-
ten mye før. Som nye klær fikk de også nye, utenlandske 
navn, et av dem «trøye fra Guernsey» ble fornorsket og 

forkortet til genser, på samme måte som trøye fra det 
islandske kompani (et dansk handelshus med monopol 
på handel langs kysten her nord) ble forkortet til Islen-
der, som selvsagt ikke har noe med Island å gjøre – der 
bruker de andre trøyer13. 

I mellomkrigstiden skjedde det mye med den må-
ten folk tenkte rundt klær og måter de gikk kledd på. 
Det er en viktig periode som gjør strikkingen mer ut-
bredt og strikkeplagg vanlige i sammenheng med større 
plagg enn sokker og votter. Strikkegensere og tofarget 
strikk ble etablert som norsk og forbundet med tidens 
melodi: det nye og friske friluftslivet. Viktig i dette nye 
var våre polare helter, Nansen og Amundsen, men også 
kvinnen som samlet norske strikkemønster og kalte 
dem nettopp det: norske14. Det var ikke bare frontkjem-
perne som ville hjelpe Finland i vinterkrigen, og pin-
nene klirret i sympati mens norske kvinner strikket for 
kalde soldater da fienden var kommunismen15. Som i 
krig og krisetider generelt ble strikking en dyd av mer 
enn nødvendighet.  Enda norskere ble strikking altså 
under andre verdenskrig med forbud mot røde toppluer 
(da våknet kreativiteten med gule, grønne og blå!), full 
fart i hjemmeproduksjon og husflid og samling rundt 
alt som smakte av norsk felleskap, godt hjulpet av spin-

«Mand fra Fane ved Bergen»: Mannen er trolig en skreppekar, som 
går og selger enkle redskaper. Over skulderen har han en sekk, i i 
den kan det godt ha vært strikkevarer. Foto: Marcus Selmer / Norsk 
folkemuseum

Strikk og drikk på Værbitt-butikken i Oslo. Foto: Tone Tobiasson
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neriene, med Rauma i spissen. Vi har alle vokst opp i 
etterdønninger av dette, med «norske» strikkemønster 
som rett påkledning når nasjonalt felleskap, friluftsliv, 
sport og ski – skal markeres.  

De flinke og flittige husmødrene som tappert lappet 
sammen det meste som revnet på den virkelige store 
hjemmefronten under krigen, i de tusen hjem, fikk et-
ter hvert ikke like mye kreditt for sin innsats. Strikking, 
som mange andre kvinnelige husmor-dyder ble sett 
på som kjedelig i frigjøringen av kvinnekjønnet. Den 
kjærligheten som lå i og ble uttrykt gjennom ubetalt 
omsorg for andre, også gjennom masker i varmende ull 
ble passé. Men også kvinnesaken modnes, og i dag ba-
kes, pyntes og strikkes (og drikkes) det gladelig med de 
røde strømpene på. Det siste tiåret har et større mang-
fold av måter å leve sett dagens lys, også de som tør å 
vie seg hemningsløst til felleskap rundt pinner og tråd. 
Unge, sterke strikkere skaper sosiale og virtuelle felle-
skap, hengir seg til nye eller kompliserte teknikker, til 
dyrt garn og god vin. Vi strikker ikke lenger for de an-
dre. Strikking er en måte å samle tankene, være tilstede, 
til rytmisk, produktivt, meditativt, kreativt arbeid og 
mye, mye mer. Teknikken har gjennomgått en frigjø-
ring. Den er ikke lenger ufiks og tantete, og heller ikke 
lenger bare et uekte barn av industrialiseringen, en fat-
tigslig knute på tekstilhistoriens urgamle renning. 

Vi skåler derfor for strikkerne, både ung og gamle, 
kvinner og menn, som tar i bruk den enkle teknik-
ken med uendelige variasjonsmulighet som stadig gir 
oss gode klær og en rik og overraskende lite utforsket 
historie. 
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Husmorfamilien – med klare kjønnsroller. En borgerlig familie fra Majorstuen i Oslo, tatt like etter krigen. Foto: Privat.

KILDER
Grieg, Sigurd. 1948. Norsk tekstil bind 1. Oslo: Norske Tekstilfabri-
kers Hovedforening.
Grieg, Sigurd. 1950. Norsk tekstil bind 2. Oslo: Norske Tekstilfabri-
kers Hovedforening. 
Gjernes, Marta. 2012. Uldjøder, tøyjøder og klesjøder. Jødar i norsk 
varehandel 1851–1940. Heimen, ISSN 0017–9841, bind 49, 2012, 
side 145–162.
Hutchinson, Ragnhild. 2003. Enigheten – tekstilfabrikken i Øster-
dalen: fabrikkdrift og teknologioverføring i det norske bondesamfun-
net på slutten av 1700-tallet. Master thesis UiO.
Klepp, Ingun Grimstad og Tone Skårdal Tobiasson: Norsk strik-
kehistorie. Haugesund: Vormedal Forlag, 2018.
Klepp, Ingun Grimstad og Tone Skårdal Tobiasson: Strikk med 
norsk ull. Haugesund: Vormedal Forlag, 2017.
Se også diverse norske spinnerier og Devold i Store norske 
leksikon. 



FORTID | 2/2021 4544 PÅ TEMAPÅ TEMA FORTID | 2/2021

UTENFOR TEMA

Knut Kjeldstadli
Historisk materialisme i forskningspraksis: Norsk arbeidslivshistorie



FORTID | 2/2021 4746 UTENFOR TEMAUTENFOR TEMA FORTID | 2/2021

Jeg har landet på at elementer fra Marx fortsatt 
gir gode innsikter, uten at jeg må ta med hele 
pakka. Hvis ikke, må jeg si som han sa i en om-
tale av de franske sosialistene Jules Guesde og  

 Paul Lafargue, at «hvis disse er marxister, er ikke 
jeg marxist». 

Eklektisk altså. La meg derfor nevne en del av de 
begrepene og synspunktene jeg fortsatt synes er viktig - 
og begynne med det historiske i historisk materialisme. 
Et hovedsynspunkt hos Marx er at de samfunnsmes-
sige logikkene skifter fra samfunnstype til samfunns-
type. Logikkene, rasjonaliteten, det noen kaller «love-
ne», men snarere er tendenser, er ikke ahistoriske eller 

K N U T  K J ELD S TA D LI
Professor Emeritus 

overhistoriske. Mens kapitalisten kan hente ut verdi 
primært ved å øke arbeidets produktivitet, vil en føydal-
herre kunne hente ut mer ved en omdreining på utbyt-
tingsskruen, et synspunkt jeg for øvrig har hentet via 
Kåre Lunden.

Så til det materialistiske. Det er vel unødvendig å si 
at det ikke dreier seg om å få mest mulig. Og det mot-
satte – en filosofisk idealisme - innebærer jo ikke at ide-
alistene er idealistiske i betydningen spesielt moralsk 
høyverdige: Men det er å tilskrive ideer, bevissthet den 
avgjørende rolle i samfunnsutviklingen. I de par sei-
nare tiåra har den intellektuelle dominansen ligget hos 
dem som har hyllet språk, diskurser, symboler osv. som 

HISTORISK MATERIALISME I 
FORSKNINGSPRAKSIS
Norsk arbeidslivshistorie

Eric Hobsbawm sier i essayet «Marx and History» at kun Marx har prøvd å for-
mulere en metodologisk tilnærming til historien som et hele, og å se for seg og for-
klare hele prosessen bak menneskelig sosial utvikling. Hvis en med dette mener en 
holisme, der alle komponentene er relatert til hverandre og totaliteten, er vel den 
merkelappen undertegnede klistret på seg sjøl i en metodebok i historie, ikke mulig, 
nemlig at jeg er en «eklektisk marxist». Hvis en med helhet derimot mener et sam-
funn som har en reell eksistens utover, men ikke utenom individene - gjennom sum-
men av menneskers relasjoner til hverandre, er vel en slik posisjon mulig.

de sentrale størrelsene. Dette fortrengte den «common 
sense»-materialismen fundert i økonomisk historie, 
som jo har preget norsk historieskriving fra Halvdan 
Koht og Edvard Bull over Andreas Holmsen til Francis 
Sejersted. Nå er det på flere hold tale om en ny mate-
rialisme. Jeg tar det som en erkjennelse av at opplevel-
sen av tilværelsens letthet er i tilbakegang, at det i større 
grad er et knapphetens alvor.

Materialisme - hva kan det bety?   
Når vi skal innsirkle hva historisk materialisme er, kan 
vi først plassere det i forhold til andre materialisme-
forståelser. En første bestemmelse er da av dette at fa-
get mye mer forpliktende tar inn den materielle, fysiske 
natur. Vi må studere klimavariasjoner eller historisk 
genetikk som forteller om menneskehetens vandringer. 
Eller vi kan tenke inn energistrømmer og materialflyt i 
forsøk på å utvikle Marx’ begrep om produksjonsmåte. 
Jeg viser også til bokomtalen av Timothy Le Cains bok 
«The Matter of History» i Historisk tidsskrift.

En annen forståelse av en ny materialisme er at den 
kan funderes i studier av den menneskelige kroppen. Å ta 
den på alvor betyr en tilnærming der vi ser at våre san-
ser medierer mellom oss og verden. Vårt syn, vår hør-
sel, vår opplevelse av varme osv. styrer tilegnelsene av 
verden like mye som noen diskurs. Vår grunnleggende 

materialitet viser seg om vi får en hodeskade. Da kan 
endret nevrofysiologi gjøre oss til andre mennesker, gi 
oss en annen personlighet. Eller vi kan - om jeg har 
forstått ham rett, hente fra den franske eksistensialist 
og marxist Maurice Merleau-Ponty, kalt «kroppens fi-
losof». Erik Stoveland sier om ham: 

«Opprinnelig er det kroppen selv som «forstår» om-
givelsene. Forut for all bevisst tenkning og sansning 
er det den som utstyrer tingene rundt meg med me-
ning og betydning. Hans filosofi består i stor grad av 
forsøk på å beskrive denne grunnleggende, kropps-
lige sansning som et fundament for alle former for 
bevisst forståelse, og atferd generelt».

Kanskje kan en slik kroppsbasert tilnærming skje ved 
systematisk å tenke gjennom hva de ulike sansene gjør 
med vår persepsjon?

Så materialismen kan begrunnes ulikt. Og jeg tror 
både fysikk og fysiologi har noe å bidra med. Men for 
Marx gjaldt det noe annet. For ham var utvekslingen 
mellom menneske og natur det avgjørende. Måten vi om-
gås med naturen på for å skaffe det vi trenger for å leve, 
produksjonsmåten, er det avgjørende. I vekselvirknin-
gen skaper vi samfunn – og vi skaper oss sjøl som men-
nesker, med kropp og psyke. Nå må vi legge til at denne 

Karl Marx og Friedrich Engels ved Rheinische Zeitung. Olje på lerret. 1849. Foto: E. Capriro / Wikimedia Commons.
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utvekslingen ikke betyr at vi alle er på tømmerhogst; 
olja er vår omgang med naturen, sjøl om mange av oss 
stor sett sitter ved et skrivebord eller et kateter.

Kombinasjonen av teknologi og sosial organisering 
av arbeidet skapte som vi veit han mente, ulike produk-
sjonsmåter – fra slavesamfunnet via føydalisme til det en 
kan kalles et sidespor, den lille eiendommen/enkel va-
reproduksjon, så kapitalisme, sosialisme og kommunisme. 
Motsatt det som iblant hevdes - Marx åpner for at det-
te skjemaet ikke er universelt. I et brev i 1881 til russiske 
Vera Sassulitsj er han åpen for en overgang fra miren, 
landsbyfellesskapet, til sosialisme.

Insisteringen hos Marx på det materielle, på pro-
duksjonen, ble uttrykt i metaforen todelingen basis og 
overbygning. Misforståelser har florert om dette, for ek-
sempel dit hen at økonomien direkte skulle styre so-
siale, politisk og kulturelt-ideologiske forhold. Er det 
mulig å finne en fornuftig utlegning? Friedrich Engels 
sa jo at basis bestemte i siste instans. Men problemet er 
jo at en ikke kan si når i siste instans dette nås.

En mer gyldig og interessant måte er å se økonomi 
som en størrelse som setter grenser eller skranker for 
hvilken type overbygning 
som kan bæres. En kapi-
talistisk markedsøkonomi 
kan åpne både for politisk 
borgerlig demokrati og 
fascisme, men ikke for et 
slektsbasert politisk sys-
tem. Den samiske sidaen 
kan ikke bære en stat. 

Nok et forslag har vært 
å se produksjon og mentale 
størrelser som sammen tvunne aspekter av samme prak-
sis. En kan ikke skille skarpt mellom basis og overbyg-
ning: For å drive som fisker ved Newfoundland trengs 
en viss en samkjørthet, at en veit at folk er til å stole på 
i faresituasjoner, sier antropologen Gerald Sider. Han 
tolker en del lokale skikker som skapere av samhold. 
Her går produksjon og nødvendige kulturelle holdnin-
ger sammen i ett hele. Med samfunnsviteren Karl Po-
lanyis ord – økonomien er embedded i sosiale relasjoner, 
mens en fullt utviklet kapitalisme ville bety en separat 
og autonom økonomisk sfære. 

Et fjerde inntak til å takle basis og overbygning er 
fra strukturalistisk marxisme, og teoretikere som Lou-
is Althusser. Han sier at basis bestemmer hvilket sam-
funnsnivå som dominerer. Under kapitalismen do-
minerte økonomien, gjennom lønnsarbeidets tvang. 
Under føydale forhold var det ingen indre økonomisk 
tvang. Derfor, for å drive ut et sosialt overskudd, et 
merprodukt, var det nødvendig med indoktrinering og 
fysisk tvang. Derfor dominerte religionen og det fysiske 
voldsapparatet under føydale forhold. Interessant teori, 
synes jeg. Men den har vel et visst funksjonalistisk pro-

blem – hvordan virker økonomien slik?

De ulike produksjonsmåtene
I beskrivelsen av forskjeller mellom produksjonsmåter 
og i skillet basis/overbygning har Marx noe å fare med, 
etter mitt syn. Men dette er i grunnen av beskrivelser av 
steady state. Hvordan tenker han seg overgangen mel-
lom produksjonsmåter? Han ser for seg en voksende 
spenning mellom en mer og mer utviklet teknologisk 
basis og den eldre sosiale organiseringen av arbeidet, 
mellom produktivkrefter og produksjonsforhold. Den so-
siale organiseringen blir en hemsko. I denne situasjo-
nen vil den samfunnsklassen som rår over de framvok-
sende produktivkreftene, ikke lenger finne seg i å spille 
annenfiolin. De vil kaste det gamle regimet. Det er vik-
tig å peke på at det ikke dreier seg om noen enkel tek-
nologisk determinisme. Skal det gamle kastes, trengs 
organisering og hensikt. Det er ikke produktivkreftene 
som styrer, men mennesker i motsatt plasserte livsstil-
linger, klasseposisjoner. Det er klassekamp. Noen vin-
ner fram. Andre taper. Det er en tilstand av revolusjon. 
Men det er ingen automatikk her. Det Marx formulerer 

her er grunnspørsmål: fri-
het og binding, fri vilje og 
arvesynd, aktør og struktur, 
som ingen andre egentlig 
har besvart mye bedre. 

Men tilbake til motsi-
gelsen mellom produktiv-
krefter og produksjons-
forhold. Eksempelvis 
gikk trykkeribransjen på 
1800-tallet over fra å be-

stå av små sjapper til ganske store bedrifter med stort 
maskineri. Det krevde mange lønnsarbeidere, svennene 
kunne da ikke lenger regne med å bli mestre. I denne 
situasjonen dugde ikke lenger gammel organisering, 
laugene, som rommet både svenner og mestre. På arbei-
dersida kom i stedet fagforeninger. Prosessen går mot 
en mer fullendt kapitalisme; denne overgang fra føyda-
lisme/førkapitalisme til kapitalisme ser Marx som en 
modell for de andre overgangene. 

Denne ideen om produktivkreftenes sprenging av 
produksjonsforhold er vel av de svake og omdiskuter-
te punktene i historisk materialisme. Den må i alle fall 
påvises i detalj. Empirisk. Personlig har jeg ikke brukt 
energi på å studere overgangene. Derimot har jeg ment 
at Marx har stor interesse i analysene av utviklingen 
innafor kapitalismen – ulike former for produksjon 
innenfor produksjonsmåten. Med en fullvoksen kapita-
lisme tenker jeg disse elementene:

• En markedsøkonomi – som etter hvert ble ge-
neralisert, slik at markedet satte seg gjennom i 
flere nye områder.

• En økonomi bygd på konkurranse, (motsatt for 
eksempel redistribusjon fra et politisk sentrum 
eller bytte like for like).

Men hvis det kun er kapital i marked/distribusjon sfæ-
ren, er det handelskapitalisme. Så en må legge til:

• En markedsøkonomi så gjennomtrengende at 
det er salg og kjøp av arbeidskraft, med en beta-
ling som gir arbeidskraftkjøperen en merverdi, 
men lønnsarbeideren fratas dette overskuddet 
og blir utbyttet.

• Videre: Veksttvang i økonomien, akkumula-
sjonstvang, på det viset at enten vokser økono-
mien eller så råker den ut i krise. «Steady state» 
er i denne typen økonomi intet alternativ. 

• Av det følger at overskudd nok går til forbruk, 
men enda mer tvingende til reinvestering. Uten 
reinvestering og vekst taper en i konkurransen. 

Denne beskrivelsen gjelder den utviklete produksjons-
måten. Men kapitalismen har rommet flere historiske 
produksjonsformer, som Marx beskriver i Kapitalens 
bind 1; 11. og 12. kapittel.  Disse kan ses som en rekke av 
former, der produksjonskapasiteten, og produktiviteten 
stiger. Utviklingen har en teknisk side, fra håndredska-

pet via apparater til industri. Og utviklingen har sosiale 
sider, som graden av arbeidsdeling og graden av under-
ordning og fremmedstyring av arbeidet til de umiddel-
bare produsentene. 

Om det arbeides for en kapitalist med håndred-
skaper og med produsentene sittende atskilt – gjerne 
i husholdet, snakker vi om et forlagssystem. Om arbei-
derne er på ett sted under ledelse av en kapitalist som 
formelt kontrollerer produksjonen, er det kooperasjon. 
Er arbeidet ikke oppdelt, er det enkel kooperasjon. Er det 
arbeids delt snakker vi om manufaktur. Er yrkene fort-
satt en helhet, som en tømmermann på et treskipsverft, 
kalles heterogen manufaktur. Er arbeidet stykket opp i 
deloppgaver, men fortsatt håndverksbasert, er det orga-
nisk manufaktur. Og endelig var det etter hvert slik at 
maskiner reelt kontrollerer arbeidet til den direkte pro-
dusenten, altså industriell kapitalisme eller industrikapi-
talisme. Så kan vi også diskutere om vi nå har informa-
sjons- og tjenestekapitalisme, men det lar jeg ligge her.

Historisk materialisme i forskningspraksis
Så er spørsmålet – har historisk materialisme allment, 
og disse kategoriene spesielt, hatt noen nytte i  historis-
ke studier av arbeidet? Internasjonalt er det klart. E.P. 
Thompson var er en av de store  inspiratorene, med The 
Making of the English Working Class. En annen, som var 

Arbeidere ved Kværner Brug. Ca 1870. Foto: Ole Tobias Olsen/ Oslo Museum.

En kapitalistisk markedsøko-
nomi kan åpne både for politisk 
borgerlig demokrati og fascis-

me, men ikke for et slektsbasert 
politisk system. Den samiske 
sidaen kan ikke bære en stat.
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enda tettere på  arbeidet, var Harry Bravermans Labor 
and Monopoly Capital, The Degradation of Work in the 
20th Century. Han analyserte arbeidets endringer, fra 
håndverk til et industriarbeid tappet for tankeinnhold. 
I de seine 1970-åra og langt utover på 1980-tallet var det 
i Norge interesse for slike spørsmål i to miljøer og hos 
en del enkelthistorikere.

Det ene miljøet var det såkalte Ullensaker og Kris-
tiania-prosjektet ledet av Sivert Langholm som hadde  
som mål å utforske norsk samfunnsutvikling, særlig an-
dre halvdel av 1800-tallet. Her var historikere som Tore 
Pryser, Jan Eivind Myhre, Lars Thue, Andreas Øhren, 
litt etter Finn Olstad. I tillegg arbeidet flere med andre 
emner.

Det andre miljøet kom litt seinere, med base i Ber-
gen, der de til slutt dannet «Gruppe for flerfaglig Ar-
beidslivsforskning». Historikerne blant dem talte folk 
som Øyvind Bjørnson – som døde så altfor tidlig, Hans 
Jakob Ågotnes, Martin Byrkjeland og Jen Heiret for-
uten en rekke historisk orienterte samfunnsvitere. Og 
assosiert til dette miljøet var Inger Bjørnhaug. I Trond-
heim Ingar Kaldal, Håkon With Andersen og Berit 
Gullikstad. I Oslo Gro Hagemann, med tekstilarbei-
dersker og telegrafistinner. I Bø var Ellen Schrumpf 
med temaer som tjenestejenter og barnearbeid - det var 
berøringsflater mellom kvinnehistorien og arbeidslivs-
historien. Alle hadde også kontakter til andre oriente-
ringer – som Edvard Bull, som Per Maurseth og Jorunn 
Bjørgum og vel meg sjøl.

Når jeg nevner disse, er det ikke fordi de var marxis-
ter i en omfattende forstand. Etter Bull og Koht har det 
knapt vært noen historikere som har fullført et marxis-
tisk forskningsprogram, Kåre Lunden kanskje unntatt. 
Flere trakk vel mer på teorier om Ferdinand Tönnies’ 
Gemeinschaft og Gesellschaft. Men det var flere eksem-
pler på en virkelig produktiv bruk av marxistiske kate-
gorier. Kanskje kan en si at det var en Marx-inspirert 
retrospektiv arbeidssosiologi.

I Kristiania-prosjektet studerte Andreas Øhren i sin 
hovedoppgave fra 1977 arbeiderne ved Kværner Brug 
fra 1869 til 1885. Den er kanskje det beste eksempelet på 
en fruktbar bruk av Marx’ produksjonsformer. Særlig 
vil jeg nevne hans fantasivekkende bruk av Marx i for-
klaringen på hvorfor det var nesten drakoniske regle-
menter med trekk i lønn for å tvinge folk til å komme 
presis, holde tidsdisiplin. Han sammenliknet systema-
tisk Kværner Brugs manufaktur med hele håndverksyr-
ker som smeder eller mekanikere, med storindustri, 
med sine spesialiserte del-arbeidere og med arbeids-
kunnskapen bygd inn i maskinen. Storindustri er re-
presentert ved tekstilindustrien. Øhrens hypotese var at 
det i manufakturen ikke var den innebygde tidsdisipli-
nen som først kom med industrikapitalismen med den-
nes regelmessighet, intensitet og presisjon. Og skulle et 
verksted gå, måtte det synkroniseres, folk måtte være 
der. Når tilbøyeligheten deres var motsatt, i retning 
slakk tidsdisiplin og naturstyrt tidsfornemmelse, slik 
mange kjente fra landsbygda, måtte ledelsen møte dette 

med mottiltak. Altså måtte det være tvang, reglementer 
og straff.  

Berit Gullikstad i Trondheim studerte kvinnelige 
industriarbeidere i siste tredel av 1800-tallet. Hun fo-
kuserte på forskjeller mellom de industrielle tekstilar-
beiderskene og de manufakturarbeidende tobakksar-
beiderskene. Begge var kvinnedominert med hensyn til 
hvor mange som var ansatt. Hun tegner samme bilde 
som Øhren, forskjellene mellom de to produksjons-
formene. Et interessant punkt er at trass i forskjellene 
er det rådende kjønnssystemet intakt; med deling et-
ter kjønn og mannlige arbeidere der det understrekes 
hvordan de er menn. Via produksjonsmåteanalyse trer 
altså kjønnets betydning fram. Øhren og Gullikstad la 
vekt på produktivkreftene, teknologi. 

En annen i miljøet var Finn Olstad, som i en studie 
resonnerte ut fra produksjonsforholdene. Han trakk på 
skillene mellom håndverket og den industrielle kapita-
lismen for å forklare at det var håndverkere, og ikke slik 
en ofte tror proletariatet, industriarbeidere, som gikk 
i spissen for å danne fagforeninger. Resonnementet 
gikk slik: mens svenner tidligere hadde kunne vente å 
bli mester, ble det etter hvert klart at svennestatus ikke 
lenger var en aldersrolle, men en klasseposisjon som 
lønnsarbeider, livet ut. Produksjonsmidlene ble over 
tid kapitalkrevende, som nevnt i trykkeriene og der-
med var de fleste ekskludert fra å bli boktrykker. Det 
er symptomatisk at vår første moderne streik var typo-
grafstreiken i 1889. 

 Fyrstikkarbeiderskestreiken samme år hadde en an-
nen karakter. Sentralt i analysene sto produksjonspro-
sessen. En måte å forstå produksjonsprosessen på er 
slik: Fabrikkene hadde en indre arbeidsdeling – lodd-
rett mellom over- og underordnete, og vannrett mel-
lom ulike, men likestilte grupper. Den loddrette de-
lingen angikk myndighet, makt og kommando. Hvor 
lå kontrollen på forskjellige felter i bedriften –hos ar-
beideren eller hos kapitalisten og dennes representant?  
Arbeidsdelingen var altså ikke bare et teknisk spørsmål, 
men også del av et herredømme. Med Marx: «I og med 
mange lønnsarbeideres kooperasjon utvikler kapitalens 
kommando seg til en nødvendighet for at selve arbeids-
prosessen skal kunne gjennomføres […] Kapitalens 
ordregiving på produksjonsfeltet blir like uunnværlig 
som generalens ordregiving på slagmarken». Han snak-
ker også om kapitalens underoffiserer, formenn, gjeng-
bosser osv.

 Historisk skjedde altså en økende underordning av 
arbeiderne. Vi undersøkte på 1970- og 1980-tallet hvor 
langt den gikk, hvor stor kapitalens råderett var, altså 
den vertikale delingen. Men vi var også opptatt av den 
horisontale delingen, som angikk slik som hvor allsi-
dige eller spesialiserte jobbene var. Til sammen skapte 
disse oppdelingene ulike posisjoner eller plasser i fa-
brikksystemet. For å få adgang til disse posisjonene 

krevdes ulike kvalifikasjoner. Arbeidsdelingen var slik 
en yrkesstruktur. Det fantes et ordnet mønster av åpne 
plasser i systemet, et objektivt sosialt rom (metafo-
risk talt) som ble fylt av mennesker. Til plassen var det 
knyttet ulike belønninger i form av lønn og prestisje, og 
ulike interesser. Det skapte flere kategorier av ansatte - 
også blant de underordnete lønnsarbeidere. Disse plas-
sene besto nokså uavhengig av hvilke individer som på 
ethvert tidspunkt fylte dem.

Når det gjelder forskjellen mellom de ulike plassene, 
kan igjen nevnes Øhrens hovedoppgave og min egen 
avhandling om Kværner Brug og Spigerverket 1890 til 
1940. Det var det en slående skilnad mellom fagarbei-
dere og ufaglærte. De faglærte arbeiderne hadde i sitt 
fag en ressurs de kunne handle ut fra og organisere seg 
rundt. Høye kvalifikasjoner gjorde at fagarbeiderne i 
større grad ble på bedriften. De foretrakk voice-stra-
tegiene, for å bruke Albert Hirschmanns kategorier, 
å heve stemmen. De ufaglærte satset heller på å skifte 
jobb, en exit-strategi der de prøvde å trekke på etter-
spørsel i arbeidsmarkedet til å få noen øre mer i lønn 
på den neste bedriften de ble ansatt ved. De to katego-
riene skilte seg også i livsførsel, med en ordenskultur 
versus en med vekt på fyll og fest. Jeg har sagt at indi-
vider entret de ulike plassene. Da blir jo spørsmål om 
noen kom, hvem som kom, hvilken bakgrunn de hadde 
osv. Denne objektive registreringen kan sies å være en 
studie av arbeiderklassen an sich. Dette har Jan Eivind 
Myhre forfulgt i sitt arbeid om rekrutteringen av arbei-
dere på Sagene 1801 til 1875. Et funn var at de i større 
grad var rekruttert fra byen enn fra landsbygda, i alle 
fall i større grad enn en hadde trodd. Klassen für sich var 
det ikke rom for i denne studien. Men å kjenne bak-
grunnen er nødvendig for å forstå hvordan møtet mel-
lom den objektive plassen og personene med deres bak-
grunn slo ut.

Det ligger i ideen om plasser i strukturen at det kan 
kreves ulike ressurser for å komme inn i dem. I sin un-
dersøkelse av industrigründere i Kristiania satte Lars 
Thue opp en analyse av hva som trengs for å bli kapi-
talist. Det trengtes tekniske, kunnskapsmessige kvalifi-
kasjoner, som en kan ha sjøl eller som en kanskje kan 
kjøpe. En trenger videre pengekapital som igjen kan 
skaffes av en og familie, eller fra flere partisipanter. Det 
trengtes merkantil kunnskap, om markedene. Og det 
kreves vel også en entreprenør, en initiativtakende og 
organiserende figur – jfr. Marx om industriens gene-
raler. Sammensetning og mengde kvalifikasjoner som 
trengs, varierer fra bransje til bransje. Utrustet med 
denne Marx-inspirerte strukturanalysen kunne Thue 
avvise noen teorier om gründerne, som at det kun drei-
er seg om oppfinnsomhet, genialitet. Det er mønstre i 
hvem som blir gründer og i hvilke bransjer det skjer.

Her kan det høve og trekke inn den amerikanske 
marxisten Eric Olin Wright sitt arbeid med klassea-

Fra fyrstikkarbeiderstreiken i oktober1889, da jentene ved fyrstikkfabrikkene Bryn og Grønvold la ned arbeidet. Til venstre i flosshatt: Carl 
 Jeppesen. Damen til høyre i midten er Hulda Jeppesen. Foto: Ukjent fotograf/Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek
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nalyse i blant annet boka Class Counts. Han tar som 
Marx utgangspunkt i eiendom eller ikke- eiendom til 
produksjonsmidler, for å bestemme klassene. Men så 
legger han til to kriterier, som vel gir en mer realistisk 
analyse. Først: makt, kommandorett, hvem som be-
stemmer. Det kan falle sammen med eiendom, men 
kan ikke reduseres til dette. En kan se hvem som blir 
bestemt over og hvem som bestemmer og hvem som 
står i en ganske fri stilling. Og i tillegg – kvalifikasjoner 
(som å ha gått i læra eller tatt teknisk fagskole) som alt-
så flere enn jeg har lagt vekt på. Olin Wright kan kan-
skje sies å ha et islett her av Max Webers tenking, uten 
å ha forlatt det grunnleggende marxistiske. 

Som sagt, plassene ble fylt av individer. Ved å bli re-
kruttert til en slik plass kom personen inn i en posisjon 
som tilsa at de hadde visse interesser, som lønn og sik-
kert arbeid. Ved å være i disse posisjonene kan de også 
bli påført press (lønnsnedslag, arbeidsløshet osv.) Dette 
presset kan potensielt lede til et svar, føre til handling. 

Men overgangen fra an 
sich til für sich, at mennes-
ker var i en klasseposisjon, 
betydde ikke uten å vurde-
re at de tenkte om seg sjøl 
at de var like, at de forstod 
seg sjøl i klassetermer, at de 
så seg i motsetning til an-
dre klasser. Det er ingen 
automatikk her. Mennes-
ker forholder seg til forhol-
dene. «Menneskene skaper 
sin egen historie, men de 
gjør det ikke under om-
stendigheter som de sjøl 
har valgt, men under om-
stendigheter som er direkte 
møtt, gitt og overført fra fortida» sier Marx i Louis Bo-
napartes 18. brumaire fra 1859.

En grunn til at det ikke var automatikk, var indivi-
denes bakgrunn. Arbeiderne kunne komme med ulik 
sosial og kulturell bagasje - bygdebakgrunn, nedre mid-
delklasse, innvandrere osv. Det gjorde at møter mellom 
pre-sosialiserte individer og plassene kunne slå ulikt ut. 
En annen grunn til at det ikke var automatikk, var at 
det kunne komme konkurrerende fortolkninger. Med 
Pierre Bourdieu – kampen om fortolking er en del av 
klassekampen. Og sjøl om en holder fast på et grunn-
leggende materialistisk teoretisk ståsted, kan en, ja må 
en, tenke med für sich-prosessen, hvordan arbeidere 
dannet seg som klasse. Noen sa i Norge i 1880-90-åra 
og videre at vi var arbeidsfolk, lønnsarbeidere, ja pro-
letarer, og de – de andre – var rikfolk, overklasse, bor-
gerskap. Andre sa at vi er nordmenn, fremmede, atter 
andre sa at vi er Guds barn, de er verdens barn.

Så språk, tenkemåter osv. spiller en rolle. Det betyr 

ikke å gi opp klasseparadigmet. Fordi ikke alle budskap 
går hjem hos alle. Det har vært atskillig flere arbeidere 
som så seg som sosialister enn adelige som så gjorde, 
flere kvinnelige feminister enn mannlige. Språkets vir-
kelighetsskapende evne har grenser, ikke alle tolknin-
ger når gjennom. I denne kampen om tolkningene er 
det relevant å trekke inn Marx’ begrep om ideologi, 
som kan sies å være «sosialt bestemte feiloppfatninger», 
tenkemåter som tjente klasseinteresser, men som bæ-
rerne sjøl trodde på. Ideologien var verken nøytral eller 
et slags komplott funnet på i borgerskapets kontrollko-
mité. Marx skiller seg her for eksempel Jens Arup Seip 
med hans tanke om vikarierende motiver, metodisk 
skepsis og ønsker om å «kle av», ikke på. 

Marx skiller seg også fra Francis Sejersted som hev-
der en så høy grad av normstyring, for eksempel i den 
borgerlige rettsstaten, at interesser og interessekamp, 
for ikke å si klassekamp, tenderer til å bli vekk i hans 
tenking. Marx’ ideologibegrep – om at de herskende 

klassers tanker er de her-
skende tanker – ble utvi-
klet på en fruktbar måte av 
den italienske marxisten 
Antonio Gramsci. Ifølge 
ham fantes et kulturelt 
og ideologisk hegemoni, 
herredømme. De under-
ordnete presses til å tenke 
innafor rammene av de ka-
tegoriene som den domi-
nerende tenkingen setter 
opp. Det betyr ikke at de 
underordnete gir identiske 
svar med herrene, men at 
ramma settes av de domi-
nerende. Denne dominan-

sen sikres av de tradisjonelle intellektuelle –som geist-
ligheten. Propagandaen fra dem bidrar til å binde ulike 
klasser sammen til en sosial blokk. Men det fantes også 
det Gramsci kaller organiske intellektuelle, som sprang 
ut av den folkelige klassen, som Søren Jaabæk og Einar 
Gerhardsen. 

Hegemoniet er også forklaringen på at arbeiderbe-
vegelsen ikke spontant sprang direkte ut fra klassepo-
sisjonene. Øyvind Bjørnson, som døde så altfor tidlig, 
viste at tre forhold måtte på plass – en fortolkning av 
verden som traff folk hjemme, som vant fram i kampen 
om klassifikasjonene, videre en felles interessepolitikk, 
og endelig en felles praksis. 

Hva er da historisk materialisme? Ikke et livssyn. 
Heller ikke en ferdig totalteori om historie og samfunn. 
Ikke en påstand om at alle land går gjennom samme 
utvikling; det viser brevet til Vera Sassulitsj. Men det 
er slik historisk materialisme er blitt utlagt av denne 
teoriens motstandere. Og det har vært en slik ortodoksi 

hos mange marxister i generasjonene etter Marx. Han 
sjøl sa jo om Guesde og Lafargue, at er disse marxister, 
er ikke jeg det.

Men hva er da historisk materialisme? Innlegget her 
dreier seg om teorien anvendt i forskningspraksis. Da 
er den å forstå som en tilnærming til emner, som en hy-
potese, snarere enn en ferdig teori. Han sa at historisk 
materialisme ga Leitfaden, ledetråder, som anga hvor 
det trolig var fruktbart å forske. Historisk forskning om 
arbeidslivet er altså etter mitt syn et slik felt. Norrøn 
middelalder har også vært det.

Samtidig har også Marx tatt feil på viktige punkter. 
Som at utviklingen under kapitalismen skulle gå i ret-
ning av bare to klasser, borgerskap mot arbeiderklasse. 
Slik gikk det jo ikke. Derfor har jeg sjøl kalt meg en 
eklektisk marxist, men altså fortsatt marxist.
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Tittelen forteller mye om boka. Dette er en historie om en mann 
som i kraft av sin «rasemessige tilhørighet» ikke var ønsket, og en 
historie om det Europa som ikke ville ha ham. Zolo Karoli var 
«sigøyner», i dag ville vi kategorisert ham og hans familie som 
norske rom.

Maria Schwaller Rosvoll er medforfatter av flere bøker og 
tekster om norske roms skjebner.3 Hun er medvirkende i det 

grundige arbeidet som er gjort for å finne ut hva som skjedde 
med den norske rom-minoriteten. En gruppe som kom til Norge 
på siste halvdel av 1800-tallet og fikk norske pass, ble lovfestet 
uønsket i landet i 1927, og måtte kjempe for å få lov til å komme 
tilbake etter krigen.

Rosvoll har fortalt at hun også ønsket å synliggjøre enkeltper-
sonenes skjebne, derfor ble boka Zolo Karoli. En europeisk historie 
til.4 Dette ønsket oppfyller hun.

Viktig bok om en uønsket mann
ZOLO KAROLI. EN EUROPEISK HIST ORIE.

 
Maria Schwaller Rosvoll
Cappelen Damm, 2021

I Zolo Karoli. En Europeisk historie får leseren følge Zolo Karoli, og Europa, på vei mot un-
dergangen.1 Og selv om hver side er dystrere enn den forrige, vil jeg ikke legge boka fra meg. Al-
lerede i bokas syvende setning vet leseren hvor det ender: «Zolo Karoli ble drept i en konsentra-
sjonsleir to dager før frigjøringen av leiren 11. april 1945».2 Boka forteller hvordan Zolo og andre 
rom ble drept på rasemessig grunnlag, og leseren får innblikk i avhumaniseringen og politikken 
som førte dit. Maria Rosvoll har skrevet en fengende bok, om et forferdelig tema, som egner seg til 
å fortelle en viktig historie til et bredt publikum. 

Historien om Zolo Karoli
Boka følger Zolo kronologisk fra fødsel i 1921 til død i 1945. Bio-
grafien om Zolo Karoli beskriver en barndom som reisende i 
Norge og Europa, med stadig hyppigere sammenstøt med po-
litiet og problemer med myndighetene. Da den norske «sigøy-
nerparagrafen» ble vedtatt i 1927, og rom etter hvert ble nektet 
innreise, var Zolo og familien fanget i en runddans hvor forskjel-
lige europeiske myndigheter ikke ble enige om hvem som hadde 
ansvar. Vi får møte en familie som blir bedt om å bli fastboende, 
men som ikke får tilgang til fast bopel.5 Rom, som ofte ble møtt 
med fordommen om at de hadde «reiselyst» i blodet, fikk ikke lov 
å bosette seg uansett hvor hardt de prøvde.6

Vi blir så vitne til mennesker som har mye erfaring med å 
unngå myndighetene, og som til stadighet blir arrestert før de 
igjen slipper fri. I november 1943 blir Zolo arrestert for godt.7 
Zolo Karoli og familien ble da arrestert for hvem de var, ikke for 
noe de «hadde gjort».8

Tiden i konsentrasjonsleirene er grundig, men nøkternt, be-
skrevet. Det er rikelig med fryktelige hendelser, uten at disse 
beskrives i absolutt detalj. Biografien som sjanger gjør at be-
retningene gir inntrykk. Ikke bare er tortur og død noe som 
skjedde, men noe som skjedde med 
navngitte mennesker leseren nå har 
et forhold til.9 Rosvoll lar flere før-
stehåndskilder beskrive hvordan li-
vet i konsentrasjonsleirene, og særlig 
«Zigeunerlager», var – og hvordan 
forskjellige fangegrupper fikk ulik 
behandling.10

Boka avsluttes med et kapittel 
om skjebnen til Zolos nærmeste et-
ter hans død, særlig hans kone Clara. 
Hun må kjempe selv etter konsentrasjonsleirene, for rom var 
fortsatt ikke ønsket i Europa. Hun gifter seg igjen, og får barn. 
Dette er en vakker avslutning på boka, i det leseren ser at under-
gangen ikke er total.

Gjennom hele boka er det tydelig at Zolo Karoli er regelen, 
ikke unntaket i Europas «sigøynerpolitikk». Hans historie er ikke 
unik, hvilket gjør leseropplevelsen enda sterkere.

Lettlest tekst om et forferdelig tema
I tillegg til overordnede tematiske kapitler har boka også kor-
tere inndelinger etter sted og tid. Zolo, og hvor han befinner seg, 
er den røde tråden. De korte inndelingene er effektive. Det gjør 
boka lettlest, gir leseren rom til å reflektere og fordøye stoffet, i 
tillegg til å understreke det nomadiske levesettet til rom og hvor-
dan de ble en kasteball i Europas raknende politiske systemer. 
Det er også svært virkningsfullt når stedsnavnene som deler inn 
de korteste inndelingene går fra bynavn som «Brussel» til «bloc-
k24a» i Birkenau.11  

I tillegg til de korte inndelingene, hjelper språket på bokas les-
barhet. Boka er ikke skrevet som en tung akademisk tekst. Den 
er akademisk, men av typen som evner å skape en fengende le-

seropplevelse. Selv de mest forferdelige hendelser er edruelig be-
skrevet. Teksten er detaljrik, men lesningen flyter likevel godt. 
Det kan riktignok være utfordrende å holde oversikt over de 
mange navngitte aktørene, og de ulike familieforholdene. Noen 
ganger skulle jeg gjerne hatt et slektstre, men det er nok gode 
grunner til at dette ikke er inkludert. 

Når Zolo ikke er i hovedfokus, brukes plassen til å forklare 
relevant kontekst. Leseren behøver ikke å ha inngående histo-
risk kunnskap for å forstå boka. Lesere som allerede kjenner 
omstendighetene kjedes likevel ikke, fordi kontekstualiserin-
gen er kort og enkel. For eksempel blir Belgias kolonihistorie 
forklart i korte trekk der denne er relevant, uten at det føles 
overflødig.12

Boka er også et prakteksempel på hvordan bruke digresjoner: 
de tar ikke fokus bort fra hovedfortellingen, og de er alltid rele-
vante. De er årsaken til at leseren får et levende innblikk i Zolos 
historie. Digresjonene er ikke nødvendige for å fortelle historien, 
men de er nødvendige for å fortelle historien så godt som den 
blir fortalt. Leseren blir blant annet bedre kjent med rom, som 
for eksempel at de «brenner […] eiendelene etter sine døde, og 
snakker lite om avdøde», og hvordan dette resulterer i at det fin-

nes få kilder fra deres perspektiv.13 
Leseren får også vite mer om seig-
livede myter om rom. Blant annet 
at «sigøyneren» som bortfører barn 
er «en myte godt etablert i vår felle-
seuropeiske kulturarv».14 I tillegg til 
å følge Zolos vei mot undergangen 
får leseren kjennskap til blant annet 
roms kultur, fordommer om rom, 
norsk politikk, europeiske lands po-
litikk, OL i 1936 og rasehygiene. Alt 

er godt bakt inn i den overordnede historien om Zolo.

Kildemangel
Boka er ofte basert på arkivene etter europeiske lands overvåk-
ningspoliti, og andre myndighetsdokumenter. Rom skriver som 
kjent sjeldent ned sin historie og sine fortellinger, derfor er spor 
etter Zolos syn på egen historie en mangelvare. Rosvoll skriver 
selv om materialet at det er «i høyeste grad uforsvarlig å basere 
en biografi på overvåkningspolitiets arkiver. Til det er materialet 
for enøyd. Men det er vår eneste sjanse til å få et innblikk i Zolos 
liv».15

Selv om Zolos personlige perspektiv sjelden synes, er han li-
kevel svært til stede.16 Rosvoll gjør en vellykket jobb med å sup-
plere materialet fra overvåkningspolitiet med avisutklipp og be-
retninger fra de få som husket Zolo og de andre norske rom.17  
For eksempel får vi lese sitater fra Zolos jevnaldrende rom, som 
opplevde mye av det samme som ham.18 Dette materialet gir et 
innblikk i hva storsamfunnet tenkte, og enda viktigere: hvordan 
rom opplevde og så på sin egen situasjon. Rosvoll er tydelig på at 
sistnevnte er noe vi vet svært lite om, men at et bilde av hva som 
skjedde med dem i hvert fall kan dannes.19 Rosvoll vurderer kil-

Gjennom hele boka er det  
tydelig at Zolo Karoli er rege-
len, ikke unntaket i Europas  
«sigøynerpolitikk». Hans his-
torie er ikke unik, hvilket gjør 

leseropplevelsen enda sterkere.
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dene kontinuerlig. Hun er nøktern, men tydelig, de gangene hun 
avviser eller korrigerer kildenes perspektiv.20 Av og til skulle jeg 
gjerne sett en enda tydeligere vurdering av enkeltkildenes sann-
hetsgehalt, fordi enkelte beretninger blir stående uten at leseren 
får hjelp til å tolke hvilke deler som kan være troverdige – eller 
være direkte løgn basert på fordommer. For eksempel da det var 
ord mot ord i avhør om en opphetet krangel.21 I avhøret beskyl-
des Zolo for å ha truet med kniv, mens den andre parten beskyl-
des for å lyve om det hele. Men det er ikke sikkert det lar seg 
gjøre å si noe om troverdigheten til partene i slike tilfeller.

Kildene fra myndigheter som hovedstruktur, supplert med av-
isutklipp og andre kilder som svært viktig krydder, fungerer godt. 
De gangene norske roms stemmer høres, gis det et liv til boka 
som aviser og overvåkningspoliti ikke kan.

En viktig bok
Zolo Karoli. En europeisk historie er en faghistorisk bok som frem-
kaller følelser. Den er nøktern i sin beskrivelse av de mest for-
ferdelige ting, men treffer likevel hardt fordi leseren nå kjenner 
menneskene som ble mottakere for grusomhetene.

Biografien om Zolo Karoli er ikke morsom lesning, men den 
er viktig. Derfor er det av stor betydning at den er skrevet så godt, 
og på en slik måte at den kan bli lest av mange.

NOTER

1 Parafrasert fra Rosvoll, Maria. Zolo Karoli. En europeisk historie. Oslo: 
Cappelen Damm, 2021. 15: «for det som kom fram i arkivstudiene, var vår 
undergang. Ikke bare roms, familiens eller Zolo Karolis undergang. Nei 
vår egen, nasjonen og den europeiske sivilisasjonens undergang»

2 Rosvoll, Zolo Karoli. En europeisk historie,11.

3 Se for eksempel Brustad, Jan A. S., Lars Lien, Maria Rosvoll og Carl 
Emil Vogt. Et uønsket folk – utviklingen av en “sigøynerpolitikk” og utryd-
delsen av norske rom 1915-1956. Oslo: Cappelen Damm AS, 2017.

4 Rosvoll,.Zolo Karoli. En europeisk historie, 12.

5 Rosvoll,.Zolo Karoli. En europeisk historie, 67.

6 Rosvoll,.Zolo Karoli. En europeisk historie, 71.
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8 Rosvoll,.Zolo Karoli. En europeisk historie, 127-129.
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Rosvoll, Zolo Karoli. En europeisk historie, 122.

17 Rosvoll,.Zolo Karoli. En europeisk historie, 130.
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19 Rosvoll,.Zolo Karoli. En europeisk historie, 15.

20 Rosvoll,.Zolo Karoli. En europeisk historie, 86 og 109.

21 Rosvoll,.Zolo Karoli. En europeisk historie, 26.
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Hanne Marie Johansen, historiker og førsteamanuensis i hu-
manistisk kjønnsforsking ved Universitetet i Bergen, søker med 
boken Skeive linjer i norsk historie – frå norrøn tid til i dag å be-
lyse skeiv norsk realhistorie og historiografi, helt fra norrøn tid 
og frem til i dag. Idéen til dette svært ambisiøse bokprosjektet 
oppsto da Johansen ble oppmerksom på at det ikke fantes noe 
oversiktsverk over skeiv historie i Norge. I boken maler hun frem 
et kjent bilde innenfor vestlig historieskriving – at historien til en 
marginalisert gruppe beveger seg fremover mot et høyere mål, i 
dette tilfellet, skeiv frigjøring. 

Boken er organisert kronologisk. Fortellingen bukter seg fra 
norrøn tid og til middelalderen, og videre gjennom 1600- 1700- 
1800- og 1900-tallet, før den kulminerer i «Den skeive vendinga», 
som ifølge Johansen preger tiden etter år 2000. Bokens grunn-
leggende budskap kan oppsummeres slik: Skeive har alltid vært 
en del av det norske samfunnet, men samfunnets, og ulike sam-
funnsgruppers, forståelse av det å være skeiv, og behandling av 
skeive, har endret seg. Denne endringen har hovedsakelig be-
veget seg i positiv retning, og i tiden etter år 2000 har skeive i 
Norge det bedre enn noensinne, selv om ikke alle kamper er vun-
net. Johansen legger her vekt på at personer av samme kjønn i 
dag har retten til å inngå juridisk og kirkelig ekteskap, at det har 
blitt innført diskrimineringsvern for skeive, og at samfunnets syn 

Skjevt om skeivt
SKEIVE LINJER I  N ORSK HIST ORIE –  FRÅ N ORRØN T ID T IL I  D AG

 
Hanne Marie Johansen

Samlaget, 2019

Skeive linjer i norsk historie – frå norrøn tid til i dag er innom en rekke interessante tematik-
ker, og bokens formål, nemlig å tilby en realhistorisk og historiografisk fremstilling av norsk skeiv 
historie, svarer til et klart behov innenfor historiefaget i Norge. Boken er imidlertid svært refere-
rende, dreier seg først og fremst om én type skeive, inneholder ingen selvstendig overordnet ana-
lyse og preges i stor grad av en mangel på presisjon. 
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på og behandling av skeive er bedre enn før. «Den skeive ven-
dinga» er imidlertid noe mer enn kombinasjonen av disse seirene 
og inntoget av begrepet «skeiv» i norsk offentlighet: Den er «eit 
kulturfenomen, eller ein trend, som støttar utviklinga i samfun-
net med å bygge ned skilje mellom identitetskategoriar basert på 
seksualitet, kjønnsuttrykk og kropp».1

Fortellingen om veien fra norrøn tid til skeiv vending bygges 
i all hovedsak opp ved at Johansen, kronologisk etter hvilken pe-
riode disse undersøker, omtaler en rekke forskningsarbeider som 
på ulike måter faller inn under paraplyen «skeiv historie». Tema-
ene, funnene og tolkningene knyttet til disse arbeidene beskrives, 
men drøftes ikke i noen nevneverdig grad. Dette gjør Skeive linjer 
til en svært refererende bok, som ville fått et kraftig løft dersom 
forfatteren hadde inngått i en samtale med forskningen hun be-
nytter seg av, og brukt denne til å presentere en selvstendig og 
overordnet analyse. Mangelen på slike overordnede analytiske 
observasjoner gjør det vanskelig å finne fortellingens røde tråd, 
da de uavhengige forskningsarbeidene denne er bygget på, ikke 
bare favner svært bredt når det gjelder tema og periode for un-
dersøkelse, men i tillegg gjerne ope-
rerer med motstridende teoretiske 
antagelser. 

Skeive linjer i norsk historie?
Boken favner ikke bare bredt når det 
gjelder tematikk og periode, men be-
veger seg også påfallende ofte uten-
for landets grenser. Dette ville ha 
vært et mindre interessant poeng 
dersom det å skrive nettopp norsk 
skeiv historie ikke hadde vært bo-
kens uttalte formål. Hverken landet 
Norge eller menneskene vi i dag be-
tegner som skeive opererer i et vakuum. At man ikke kan skrive 
noen introduksjon til skeiv historie og skeiv historieskriving uten 
tidvis å bevege seg utenfor Norges grenser er åpenbart. Johansen 
beveger seg imidlertid svært ofte utenfor de geografiske grense-
ne hun selv har satt. For eksempel starter fortellingen om skeiv 
historie i Norge med en beskrivelse av hvordan den amerikanske 
historikeren John Boswell mente at urkirken var påvirket av en 
tolerant romersk kultur når det gjaldt homofili.2 Fortellingen har 
også en tendens til å bevege seg til Tyskland, og behandler blant 
annet tyske leger, psykiatere, homoseksuelle og nazisters syn på 
homofili. Følelsen av at denne boken ikke omhandler skeive lin-
jer i norsk historie er kanskje sterkest når Johansen i slutten av 
kapittel 6 begynner å fortelle om FN-forhandlinger knyttet til 
skeives rettigheter og diskriminering av skeive.3 

Det bør her nevnes at det er klart at utforskning av utvikling 
i andre land, og av normbyggende forhandlinger og vedtak i or-
ganisasjoner som FN, kan være interessante og viktige elemen-
ter også i en fortelling på nasjonalt nivå. Problemet er altså ikke 
det at Johansen velger å utforske disse temaene, men måten dette 
gjøres på. Fraværet av overordnede analytiske observasjoner, som 

begrunner disse valgene og deres relevans for fortellingen om 
norsk skeiv historie, gjør at utforskningen av de ovennevnte te-
maene virker mot sin hensikt, og heller enn å nyansere fortellin-
gen bidrar til et inntrykk av at den mangler tematisk og geogra-
fisk presisjon.  

Akkurat hvor skeive linjene som presenteres i Skeive linjer vir-
kelig er, kan også diskuteres. Boken handler i all hovedsak om sy-
net på, behandlingen av og rettighetskampen til dem som er til-
trukket av og/eller forelsker seg i en av samme kjønn – og da først 
og fremst menn. Transpersoner utgjør også en, om enn betrak-
telig mindre, del av fortellingen, gjerne presentert sammen med 
et par betraktninger knyttet til dem med interkjønn. Lesere som 
ønsker å lese om bifile, aseksuelle, eller omfattende om transper-
soner eller interkjønn, vil bli skuffet. Skeive linjer er unektelig en 
bok om skeive, men først og fremst om dem som er skeive i den 
forstand at de inngår i intime relasjoner med andre av samme 
kjønn. På denne måten, og i strid med forventningene som ska-
pes av bokens tittel, skiller ikke bokens innhold seg nevneverdig 
fra historieskrivingen innenfor «homohistorien». Dette reflekte-

rer, som Johansen selv poengterer, te-
maene som har blitt forsket på, men 
også at hun selv, slik tidligere nevnt, 
nøyer seg med å beskrive andres 
forskning og ikke selv tilbyr noen ny 
forskning på hittil uutforskede te-
maer innenfor norsk skeiv historie.4 

Mangel på presisjon
Bokens refererende tone gjør at man 
som leser utvikler et gradvis mer 
presserende ønske om å få vite hva 
det er forfatteren selv mener – ikke 
bare alle andre. Dette gjelder ikke 

bare hvordan hun stiller seg til forskningen og de teoretiske de-
battene hun beskriver, men også hvilken forståelse av helt sentra-
le begreper det er hun opererer med. Det er eksempelvis slående 
at det i Skeive linjer, en bok hvis formål er å tilby «ei framstilling 
om skeiv historie»,5 ikke presiseres hvilken forståelse av «skeiv 
historie» og begrepet «skeiv» det opereres med. «Skeiv historie» 
brukes både om historieskriving om temaer knyttet til personer 
hvis seksualitet og/eller kjønn ikke korresponderer med hetero-
normative idealer, og om historieskriving hvis teoretiske tilnær-
ming baserer seg på innsikter fra skeiv teori (queer theory).6 Det 
blir etter hvert klart at Johansen benytter seg av «skeiv historie» 
i den første forstanden, men dette er noe som burde klargjøres 
innledningsvis av forfatteren selv. 

Når det gjelder begrepet «skeiv» understreker Johansen at 
«bruken og tolkninga av omgrepet queer eller skeiv har variert 
ein god del, over tid og med kontekst».7 Det er med andre ord 
rimelig å forvente en presisering av hvilken forståelse av «skeiv» 
hun selv operer med. Johansen presenterer en rekke ulike forstå-
elser av begrepet, men slutter seg ikke til noen av dem. Det at 
hun benytter «skeiv» som den norske oversettelsen av det engel-

ske queer bidrar ikke til noen større klarhet, for hvorvidt queer 
handler om identitet, relasjoner og/eller strukturer, og hvordan 
queer praksis, identitet, eller tilnærming fungerer i samhandling 
med andre størrelser – som rase, kjønn og klasse, har vært hyppig 
diskutert helt siden begrepet først gjorde sitt inntog i aktivistisk 
og akademisk diskurs.8 Da «skeiv(t)» og queer benyttes om hver-
andre, hadde det vært både relevant og interessant å få servert en 
drøfting av begrepenes opphav og potensielle nyanseforskjeller, 
men dette gjøres ikke til tema i Skeive linjer. Etter å ha lest bo-
ken kan man konkludere med at «skeiv» anvendes som en samle-
betegnelse på personer hvis seksualitet og/eller kjønn på en eller 
annen måte ikke svarer til heteronormative idealer. 

Mangelen på presisjon knyttet til terminologi og teori er 
gjennomgående i fortellingen. Et eksempel er når aseksuelle i 
introduksjonskapittelet blir definert som «målgruppe for inte-
resseorganisasjonane til skeive» og som «ein del av det seksuelle 
mangfaldet».9 Hvem «aseksuelle» er, foruten målgruppe og del av 
det seksuelle mangfoldet, blir en ikke videre klok på. Et annet er 
følgende påstander, som fremmes i introduksjonskapittelet: «Ein 
kan ikkje studere fortida berre med fortidas eigne omgrep. No-
tidens omgrep og utrykksmåtar må takast i bruk».10 Denne på-
standen hverken utdypes eller begrunnes, noe som er slående, da 
dette er en oppfatning som fra mange hold, blant annet innenfor 
strukturalismen, postmodernismen, kulturhistorie, seksualitets-
historie og skeiv teori, har blitt kritisert som både ahistorisk og 
arrogant.11 Nedenfor på samme side informerer forfatteren om at 
hun benytter seg av «skeiv(t)» og «homoseksuell/homoseksua-
litet» som «dei mest tidlause omgrepa», men velger å reservere 
begrepene «homofil» og «lesbisk» for samtidshistorie, da disse 
begrepene «for alvor kom i bruk på 1900-talet».12 En slik rotete 
logikk, («skeiv», i den forstand det brukes i dag, er da på ingen 
måte et mindre moderne begrep enn «lesbisk»), vitner ikke bare 
om mangel på teoretisk presisjon, men også om at Johansen, på 
selvmotsigende vis forsøker å gjøre alle til lags.

Idéen Johansen fikk til å skrive en fremstilling om skeiv his-
torie i Norge svarer til et klart behov, da skeiv historie er et svært 
neglisjert felt innenfor historiefaget i Norge. Boken tar opp en 
rekke interessante temaer, men er svært refererende og innehol-
der ingen selvstendig overordnet analyse. Presisjon, både når det 
gjelder teori, terminologi og formuleringer, er viktig innenfor all 
historisk og øvrig akademisk skriving, og da spesielt når  

det dreier seg om et felt som er så komplekst, utfordren-
de og omstridt som skeiv historie. Skeive linjer egner seg der-
for best som oppslagsverk og guide til andre forskeres bidrag 
innenfor skeiv historie, uten å ha noe særlig eget å tilføre denne 
forskningen. 

NOTER
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Samenes historie fra 1751 til 2010 er et planlagt andre bind til bo-
ken Samenes historie fram til 1750 (2004) av Lars Ivar Hansen og 
Bjørnar Olsens. Forskernes introduksjon av hvilke forhold en bør 
studere med tanke på urfolkshistorie, har vært spennende å lese 
om. Historiografien er en solid sammensetning av de ulike verk 
som de bygger undersøkelsen sin på; en undersøkelse av: «samers 
liv og om forholdet mellom samer, deres naboer og stamkanten, 
først og fremst Norge, i tiden fra om lag 1750 til i dag».1 Forfat-
terne lener seg på artikler som Astrid Andresens «Vitenskapene 

og den nye samepolitikken (1945-1963)» fra 2016, hvor endringer 
etter andre verdenskrig i samiske miljøer blir undersøkt ved å se 
nærmere på tre viktige dokumenter.2 Videre bruker de verk som 
Henry Mindes forskning på urfolksspørsmål i samisk politisk 
kontekst i The Challenges of Indigenism. The Struggle of Sami Land 
Rights and Self-Government in Norway 1960-1990 (2003). De 
historiografiske elementene er viktige med tanke på hvor bredt 
spekter av skriftlige kilder forskerne har brukt. Både i form av 
når forskningen er skrevet, hvem det er som har skrevet den og 
også hvilke temaer forskningsbidragene tar opp.  

Forfatterne åpner en viktig dialog i første kapittel, som føl-
ger forskningen gjennom boken. Urfolk og minoriteter har lenge 

Bok som kan skape viktige samtaler  
om metode i forskning
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250 år med fortellinger problematisert, undersøkt, diskutert og gjennomgått i én fagbok. Samenes 
historie fra 1751 til 2010 gjennomgår urfolksmetodologi, gjengir samiske perspektiver og er et nød-
vendig samlende bidrag inn i historieforskning.  

vært underrepresentert blant forskere som undersøker urfolks-
personer og deres historie. Nå er det flere personer med urfolks-/
minoritetsbakgrunn som tar del i studier om og for urfolk. Det-
te er et tema som blir tatt opp i starten av boken. I de historio-
grafiske delene av introduksjonskapittelet diskuteres blant an-
net representasjon og også utførelse 
av forskning. Deriblant forfatter-
nes tolkninger av «hva samisk er»,3 
men også tidligere tolkninger av det 
samiske. 

Boken inngår i samisk historie-
forskning, som er høyst aktuelt. I 
2018 ble det, på vegne av ønsker fra 
Sametinget, oppfordret på Stortin-
get til å nedsette en sannhets- og 
forsoningskommisjon som skulle se 
nærmere på historien til samer og 
kvener.4 Kommisjonen ble nedsatt i 
2019 og tolv fagpersoner har blitt satt 
til å arbeide med prosjektet.5 Kom-
misjonen representerer et behov for 
nyere forskning på samisk historie. På denne måten blir Samenes 
historie fra 1751 til 2010 et viktig bidrag.

I introduksjonskapittelet til Samenes historie fra 1751 til 2010 
opplyses det om at forfatterne «nokså hardhendt måtte velge ut 
hvilke temaer som skulle få plass.»6 Boken er delt opp i elleve ka-
pitler, hvorav kapittel 1 er introduksjon og kapittel 2 omhandler 
drøftinger og undersøkelser av representasjon av samisk historie 
og kultur i forskning. De resterende ni kapitlene følger en krono-
logisk stil fra 1751-2010. De overordnede temaene i boken er sa-
miske leveveier, samisk og norsk politikk, rettigheter til land og vann, 
språk og utdannelse og fornorskingspolitikken (etter 1850).7 Boken tar 
for seg over 250 år med historie, som er et ambisiøst tidsspenn, 
men valg av tidsramme passer med spennet i første bind. Inne-
holder boken alt om samisk historie? Svaret er nei. Men dette 
er veldig forståelig. Det er jo tross alt 
snakk om 250 år. Forfatterne nevner 
dog flere forskningsområder, hvor 
mer forskning trengs, men som de 
ikke har hatt kapasitet til å under-
søke i dette studiet. Deriblant et-
nofeministisk historieskrivning – et 
fagområde de spår vil få økt interesse 
fremover. De legger frem at kvinne- 
og kjønnshistorie i Norge har vært svært lite fremtredende. Imid-
lertid peker forfatterne i denne boken på samfunnsviter Vig-
dis Stordahl som tidlig ute på dette feltet. Enda er ikke samisk 
kjønns- og kvinnehistorie et utbredt fagområde. En konsekvens 
av dette kan være at ukjente perspektiver og spørsmål om samisk 
fortid og identitet ikke blir tatt opp og undersøkt i forskning. 

Forfatterne legger vekt på at samisk historie ofte har blitt stu-
dert i enten et rettshistorisk eller historiefaglig perspektiv. Ved 
rettshistorisk har blant annet naturressurser, som retten til vann, 

vært aktuelle. I den rettshistoriske forskningen på samisk histo-
rie har den hyppig blitt sammenlignet og satt i kontekst av in-
ternasjonale urfolksspørsmål. Forfatterne av denne boken lener 
seg imidlertid mer på den historiefaglige metodikken, hvor blant 
annet nyansering og historiske utviklingstrekk står sentralt. Me-

todologien følger valg av type kilder 
og variasjonen av temaer, som blir 
inkludert i fortellingen om samenes 
historie. Denne metoden er passen-
de, fordi utviklingstrekk er helt sen-
tralt å følge når et så langt tidsforløp 
skal gjennomgås.8 Denne måten å 
skrive historie på er viktig for redak-
tørene ettersom boken handler «gan-
ske enkelt om hva som har skjedd, og 
hvorfor det har skjedd (den klassiske 
historieforskningens tema).»9 

Rent metodologisk tar forfatterne 
utgangpunkt i at samene var delak-
tige aktører i historien. Dette er ikke 
unikt for boken, og bør i dag være en 

selvfølge i urfolks- og minoritetshistorie. Som forfatterne poeng-
terer, og som potensielt andre historieinteresserte lesere kan ten-
ke seg til, har grupper som samene og andre urfolk/minoriteter 
ofte blitt fremstilt som et passivt offer i tidligere forskning. His-
toriene deres og deres perspektiver har ikke blitt tatt i betrakting, 
og de har blitt usynliggjort. Det kjemper denne boken imot. For-
fatterne av denne boken trekker blant annet frem metodologien 
presentert av maori-forskeren Linda Tuhiwai Smith.10

Et aspekt ved boka som var svært nødvendig å ta opp i kon-
tekst av samisk/urfolkshistorie er historiens rolle. Forfatterne tar 
opp Smiths kritikk av historien som noe «uskyldig». Hun peker 
heller på at den vestlige historieforskningen har kategorisert og 
valgt ut hva som er god forskning. I denne sammenheng faller 
ofte muntlige kilder vekk. Dette er også et kjent problem i blant 

annet Australia, hvor historikeren og 
aboriginerkvinnen Aileen Moreton-
Robinson har skrevet om feminisme 
og forskning i boken Talkin’ Up to the 
White Woman: Indigenous Women and 
Feminism (2002). Moreton-Robin-
son ser blant annet på hvordan for-
skeres miljø kan påvirke deres fors-
kning og kildebruk.11 Forfatterne av 

denne boken mener at det historiefaget som Tuhiwai Smith kri-
tiserer «ikke lenger dominerer».12 Det er muligens sant, men jeg 
vil tørre å påstå at det fortsatt er et stykke å gå for å normalisere 
ulike typer forskning og kilder. 

Språket som blir brukt i fagboken er klart, tydelig og forståe-
lig. Forfatterne kommer raskt til poenget. Den som har kjenn-
skap til samisk og kvensk historie vil kjenne igjen mye av innhol-
det i boken. Derimot presenterer forfatterne innholdet på en lett 
og frisk måte som ikke får undersøkelsene eller elementene til å 
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virke repetitive.  
Forfatterne viser til hvordan samene ble mer og mer diskri-

minert utover på 1800-tallet. Denne utviklingsfortellingen bidrar 
til å gi en dypere forståelse for fremveksten av fornorskningen, 
således også til den samiske motstanden. Dette skjer i all ho-
vedsak i kapittel 4 og 5 som tar for seg perioden 1814-1917. De 
overordnede temaene i disse kapitlene inngår i sosialhistorie 
og politisk historie. Hendelser som blir tatt opp er eksempelvis 
Wexels-plakaten, forskningsprosessen/politikken og tidlig sa-
misk mobilisering. For historikerne Rudolf Keyser (1803-1864) 
og Peter Andreas Munch (1810-1863) stod «innvandringsteorien» 
sentralt. Og Keyser og Munch stod sentralt i historiefortellin-
gene om nasjonsbygging i Norge.13 For å illustrere hvor allment 
godtatt denne teorien var, kan det nevnes at P.A. Munchs hus 
på Humanistisk fakultet ved Universitet i Oslo, er oppkalt et-
ter sistnevnte. Innvandringsteorien og det nedverdigende synet 
ikke-samiske personer hadde av samene og kvenene på denne 
tiden, er ganske allmentkjent i dag. Imidlertid frembringer for-
fatterne informasjonen på en god måte ved bruk av både eldre 
primærkilder, forskning fra ulike 
tiår og avisartikler fra den aktuelle 
tiden. Kapittel fire internasjonali-
serer den norske utviklingen også 
gjennom å knytte Keyser og Mun-
chs oppfattelse av samene opp mot 
G.W.F. Hegels (1770-1831) ideologi 
om nomadekulturer.14 

I kapittel 8 redegjør forfatter-
ne for omleggelsene som skjedde 
i norsk politikk etter 1945 og frem 
til 1963. Omleggelsespolitikken på-
virket også samiske miljøer, men samiske miljøer påvirket også 
norsk politikk sterkt i denne perioden. Forfatterne skriver at et av 
hovedspørsmålene som stod sentralt i denne perioden var «Hvil-
ken status skulle samisk språk og kultur ha, og hvordan skulle det 
samiske livsgrunnlaget best kunne trygges?»15 I denne sammen-
hengen poengterer forfatterne at begrepene «modernisering» og 
«tradisjon» står sterkt gjennom hele kapittelet. Begrepene går 
igjen i blant annet skolepolitikk og rettighetsspørsmål. I kapit-
telet blir også kjønnsdimensjonen tatt i betraktning. Dette skjer 
blant annet i undersøkselene av Nordisk Sameråd. Mangelen på 
kvinnelig representasjon gjenspeiler datiden.16 Til tross for man-
gelen på kvinnelig representasjon i samisk organisasjonsarbeid, 
blir flere kvinnelige aktører presentert gjennom hele boken. 

Det er et omfattende verk på 472 sider (ikke inkludert refe-
ranse- og litteraturliste). Boken er skrevet med et bredt makro-
perspektiv. Dette gir et godt grunnlag for samisk historie i Norge. 
Forfatternes respekt for historiene de skriver om kommer tydelig 
frem ved flere anledninger, blant annet i det avsluttende kapit-
telet. Her understreker de at «det er viktig å understreke at den 
samiske befolkningen har vært, og er, like sammensatte som na-
bofolkene...»17 De mangfoldige historiene som blir løftet fram i 
boka tilbyr ikke bare leseren samiske historier i Norge, men sa-

misk historieforskning fra hele Sápmi. Dette vil jeg si underbyg-
ger forfatternes poengtering av variasjonene og nyanser i samisk 
historie. 

Fagboken er et glimrende stykke forskning på de områdene 
den presenterer. Den er ikke det første studiet som har samlet 
samisk historie i Norge i ett innbundet verk, men det trengs sta-
dig ny forskning av ulike fagpersoner. Boken blir derfor relevant 
gjennom å blant annet stille nye spørsmål til eldre forskning. 
Historiene forfatterne drøfter og undersøker er viktig, men vik-
tigst er dialogen introduksjonskapittelet kan skape omkring fors-
kning, kilder og metode. Verket er også med på å supplere nor-
geshistorien med flere perspektiver i dens utvikling. Boken bør 
implementeres inn i historiepensumet med det samme! 

NOTER

1 Astri Andresen, Bjørn Evjen & Teemu Ryymin. Samenes historie fra 1751 
til 2010 (Oslo: Cappelen Damm Akademiske, 2021), 15.

2 Astri Andresen, «Vitenskapene og den 
nye samepolitikken (1945-1963)», His-
torisk tidsskrift 95, nummer 3 (2016): 
406. DOI: https://doi.org/10.18261/
issn.1504-2944-2016-03-05

3 Astri Andresen, Bjørn Evjen & Teemu 
Ryymin. Samenes historie fra 1751 til 2010 
(Oslo: Cappelen Damm Akademiske, 
2021), 16.

4 Stortinget. «Sannhets- og forsonings-
kommisjonen».URL: https://www.

stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Nyhetsarkiv/Hva-skjer-ny-
heter/2017-2018/sannhets--og-forsoningskommisjonen/; NRK. «Opp-
gjørets time: – Det var en skam å være samisktalende» URL: https://
www.nrk.no/tromsogfinnmark/sannhets--og-forsoningskommisjonen-
henter-historier-fra-dem-som-ble-berort-av-fornorskningspolitik-
ken-1.15170198; Andresen, Evjen & Ryymin. Samenes historie fra 1751 til 
2010, 15.

5 Astri Andresen, Bjørn Evjen & Teemu Ryymin. Samenes historie fra 1751 
til 2010 (Oslo: Cappelen Damm Akademiske, 2021), 15; Stortinget, Sann-
hets- og forsoningskommisjonen, nettlenke: https://www.stortinget.no/
no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Nyhetsarkiv/Hva-skjer-nyheter/2017-2018/
sannhets--og-forsoningskommisjonen/ , kommisjonens nettside: https://
uit.no/kommisjonen 

6 Astri Andresen, Bjørn Evjen & Teemu Ryymin. Samenes historie fra 1751 
til 2010 (Oslo: Cappelen Damm Akademiske, 2021), 16.

7 Andresen, Evjen & Ryymin. Samenes historie fra 1751 til 2010, 16.

8 Astri Andresen, Bjørn Evjen & Teemu Ryymin. Samenes historie fra 1751 
til 2010 (Oslo: Cappelen Damm Akademiske, 2021), 21.

9 Astri Andresen, Bjørn Evjen & Teemu Ryymin. Samenes historie fra 1751 
til 2010 (Oslo: Cappelen Damm Akademiske, 2021), 28.

10 Andresen, Evjen & Ryymin. Samenes historie fra 1751 til 2010, 23; Linda 
Tuhiwai Smith, Decolonizing Methodologies, 1999. 

De mangfoldige historiene som 
blir løftet fram i boka tilbyr ikke 
bare leseren samiske historier 
i Norge, men samisk historie-

forskning fra hele Sápmi. 

11 Aileen Moreton-Robinson, Talkin’ Up to the White Woman: Indigenous Wo-
men and Feminism (Queensland: Univeristy of Queensland Press, 2002), 
xi. 

12 Astri Andresen, Bjørn Evjen & Teemu Ryymin. Samenes historie fra 1751 
til 2010 (Oslo: Cappelen Damm Akademiske, 2021), 24. 

13 Astri Andresen, Bjørn Evjen & Teemu Ryymin. Samenes historie fra 1751 
til 2010 (Oslo: Cappelen Damm Akademiske, 2021), 132-133. 

14 Astri Andresen, Bjørn Evjen & Teemu Ryymin. Samenes historie fra 1751 
til 2010 (Oslo: Cappelen Damm Akademiske, 2021), 135. 

15 Astri Andresen, Bjørn Evjen & Teemu Ryymin. Samenes historie fra 1751 
til 2010 (Oslo: Cappelen Damm Akademiske, 2021), 305. 

16 Nordisk sameråd, «Samiid Dilit: Föredrag vid Den Nordiska konferansen 
Jokkmokk 1953», 23-28, Gunhild Tveiten, «Fra husflidsmøte til internor-
disk samarbeid: Nordisk sameråd og urfolksspørsmål 1952-1959» (Oslo: 
Universitet i Oslo, masteroppgave, 2020), 54.

17 Astri Andresen, Bjørn Evjen & Teemu Ryymin. Samenes historie fra 1751 
til 2010 (Oslo: Cappelen Damm Akademiske, 2021), 465. 
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MARIE KONST
Master i historie 
Universitetet i Oslo

Hva handler din masteroppgave om, og hva fant du 
ut i din undersøkelse?
Min masteroppgave handlet i bunn og grunn om ame-
rikansk utenrikspolitikk og hva som hadde innflytelse 
på utformingen av denne politikken. Jeg skrev om Ro-
nald Reagans første administrasjon og utenrikspolitik-
ken overfor Egypt mellom 1980-1984. Hovedaspektene 
i oppgaven var konsekvensene av Camp David-avtalen 
som forgjengeren Jimmy Carter hadde fasilitert og bøl-
gedalene av den velkjente fredsprosessen. Et annet sen-
tralt tema var Egypts og USAs forhold til Israel og det 
alltid skiftende konfliktbildet i Midtøsten. I perioden 
for oppgaven foregikk blant annet Iran-Irak krigen, 
Libanonkrisen i 1982 og sist men ikke minst den kalde 
krigen og Sovjetunionens økende innflytelse i Midtøs-
ten. Gjennom oppgaven satt jeg søkelyset på ulike hen-
delser og forhandlinger og så på hvordan dette påvirket 
Reagan-administrasjonen og hvordan den forholdt seg 
til Egypt. 

Egypt på 50-, 60-, og 70-tallet er mye omtalt i både 
lærebøker og forskningsartikler generelt. Sentrale te-
maer som Suezkrisen i 1956, Seksdagerskrigen i 1967 
og Oktoberkrigen i 1973 går igjen, men Egypt forsvin-
ner litt fra søkelyset mot 80-tallet etter at Camp Da-
vid-avtalen var signert. Dette var en viktig grunn til 
at jeg ønsket å undersøke dette landet og dets forhold 
til USA nærmere. Jeg kunne ikke skrive om Reagans 
politikk overfor Egypt i ett vakuum på grunn av at alt 
som forgikk i de andre landene i Midtøsten også på-
virket denne politikkutformingen. Jeg måtte alltid ha 
dette større bildet i bakhodet for å kunne prøve å for-
stå hvordan ting gikk til. Egypt var også spennende på 

grunn av at landet skiftet side i den kalde krigen, fra 
Sovjetunionen til USA, og hadde ett heller dramatisk 
presidentbytte i 1981 da Anwar Sadat ble myrdet og 
Mubarak ble Egypts president. Den kalde krigen had-
de stor innflytelse på Reagan og var en konstant fak-
tor i alt som ble diskutert i administrasjonen når det 
kom til Midtøstenproblematikken. Alt handlet om at 
Sovjetunionen ikke skulle få mer innflytelse og makt. 
Den kalde krigen ble beskrevet som godt mot ondt, 
og som en trussel mot USAs storhet. Denne holdnin-
gen er godt illustrert i Reagans tale tidlig i 1983 som 
ble kjent som «Star Wars-talen» hvor han kalte Sov-
jetunionen et «evil empire» i tillegg til «the focus of all 
evil in the world».1 

Det jeg fant i mine undersøkelser var et Egypt 
som ble ansett som nøkkelen til å få flere av landene 
i Midtøsten over på USAs side, og landet ble i flere 
tilfeller brukt som mellommann eller som en brikke i 
forhandlinger med ulike land i Midtøsten. Mange av 
samtalene høyt oppe i administrasjonen dreide seg om 
hvordan Egypt kunne brukes til å oppnå andre mål 
i Midtøsten. Et eksempel var diskusjonen om freds-
avtalen mellom Egypt og Israel kunne brukes som 
en anledning til å stasjonere amerikanske soldater i 
Egypt og dermed komme nærmere konfliktområdet i 
Libanon. 

Selv etter at Mubarak, som var mindre engasjert i 
forholdet til USA enn forgjengeren, ble president i 
Egypt holdt forholdet til USA seg relativt stabilt over 
lengere tid til tross for de turbulente forholdene både 
innenfor og utenfor begge landene. 

Masteroppgaven 
MARIE KONST

Hadde du en spesiell kilde du brukte som du vil trek-
ke frem, eller var det en bok/artikkel/annen sekun-
dærlitteratur som skilte seg ut som særlig nyttig når 
du skrev din masteroppgave? 
En stor del av min oppgave var basert på arkivkilder. 
Før jeg satte i gang med hoveddelen av oppgaven rei-
ste jeg til Reagan-arkivet, Ronald Reagan Presidential 
Library & Museum, i California som har stort sett all 
dokumentasjon fra Reagans to presidentperioder. Tu-
ren måtte jeg organisere selv. Det å reise til en helt ny 
plass alene, få se gjennom hemmeligstemplede doku-
menter og interne samtaler som så å si ingen har sett 
siden de ble skapt tidlig på 80-tallet var en veldig spen-
nende opplevelse. Jeg var på arkivet i ca. 10 dager hvor 
jeg satt på en litt kjip trestol i noe som lignet ett klas-
serom hvor aircondition gikk i hundre. De som jobbet 
på både arkivet og museet var veldig hyggelige og hjalp 
meg med alt jeg trengte. Jeg så på alle bokser som had-
de med utenrikspolitikk, Egypt og Midtøsten å gjøre. 
Dette var et enormt materiale som jeg hadde ikke tid til 
å lese gjennom mens jeg var der. Dermed endte jeg opp 
med 2-3000 bilder som jeg måtte bearbeide etter at jeg 
returnerte til lesesalen på Blindern. Dette var omfat-
tende pirkarbeid hvor jeg virkelig fikk kjenne på frus-
trasjonen over redigert eller sladdet informasjon. 

De dokumentkategoriene jeg fant mest interessante 
var det som ble kalt en «cable», som inneholdt kom-
munikasjon mellom de amerikanske ambassadene og 
Washington. En cable kunne være referat fra møter 
med den Egyptiske regjeringen, utviklingen i de andre 
konfliktområdene og tanker og spørsmål fra ambas-
sadøren. En annen dokumentkategori var «minutes» 
som var detaljerte møtereferater særlig fra det nasjonale 
sikkerhetsrådet (NSC). Her kunne jeg lese ord for ord 

hva alle hadde sagt, spennende diskusjoner om militæ-
re aksjoner -og mye som sannsynligvis ikke var ment 
å bli hørt eller lest av andre. Jeg fant også mye intern 
kommunikasjon hvor særlig de som hadde ansvaret for 
Midtøsten-regionen delte meningsutvekslinger om det 
som ble gjort og de som var ansatte i administrasjonen. 
Selv om jeg nok kun fikk se toppen av isberget, fikk jeg 
inntrykk av at Reagan-administrasjonen var veldig pla-
get av interne problemer, konflikter og baksnakking, og 
dette kom snikende gjennom i de offisielle dokumente-
ne. Og sist fant jeg håndskrevne notater på dokumen-
ter som kunne være veldig morsomt, selv om det ikke 
nødvendigvis var relevant for oppgaven. Denne typen 
arkivkilder var både interessant og til tider ganske un-
derholdende å jobbe med. 

Hva er ditt beste tips til nye masterstudenter?
Å skrive master kan være ensomt, du er stort sett alene 
om ditt prosjekt, det du velger å skrive om og hvordan 
du legger opp arbeidet. Ett viktig tips til nye masterstu-
denter er å finne noe du synes er interessant og spen-
nende samt å finne en veileder som funker for deg, og 
som kan hjelpe deg på vei for å oppnå det du ønsker. 
Det å kunne dykke dypt ned i ett tema du synes er 
kjempeinteressant kan være utrolig givende. Og så må 
man ikke glemme at tida på masteren forsvinner ras-
kere enn man tror. Å ha ett spennende tema å skrive 
om er ikke det eneste aspektet av opplevelsen på mas-
terprogrammet, det du gjør utenom skrivingen er vel 
så viktig. Bli med i Fortid, få deg en kollokviegruppe, 
en kaffe- og lunsjgjeng, noen du kan dele frustrasjoner 
og idéer med, ta en akademisk prat med så vel som å 
ta en is i sola utenfor Niels Treschows hus. Spesielt da 
Universitetet stengte ned og det ble hjemmekontor, var 
kaffepauser og quiz på Facetime en veldig fin del av ar-
beidsdagen hjemme på studentboligen.  

Hva gjør du nå?
Det er ikke til å stikke under en stol at vi fikk en pande-
mi slengt i fanget i innspurten av masteroppgaven. Jeg 
har virkelig fått kjenne på hva pandemien gjorde med 
arbeidsmarkedet, særlig for nyutdannede. Dette er jeg 
neppe alene om. Både de som leverte før pandemien i 
2019 og de som blir ferdig med studiene nå i 2021 har 
fått og kommer til å få kjenne på et arbeidsmarked som 
fikk seg en skikkelig knekk i 2020. Etter sommeren i 
fjor flyttet jeg hjemover for å ha en trygg, rolig plass til 
jobbsøkingen. Så langt har det vært veldig frustrerende 
med de ulike smittebølgene som i sin tur bremset mar-
kedet. Jeg følte meg veldig ferdig som student etter jeg 
hadde levert og ønsket ikke å fortsette innen akademia, 
så nå leter jeg etter en jobb hvor jeg kan trives, lære og 
gjøre masse nytt.

Til slutt har jeg bare lyst til å si at jeg håper så man-

Foto: Privat
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ge ferdigutdannede som mulig får seg jobb rett ut av 
studiet. Men selv uten en pandemi kan det ta en god 
stund før den jobben kommer og du endelig får en fot 
innfor døra. Du kan føle deg nedfor og alene. Det er 
så klart frustrerende når man har så mye kunnskap og 
erfaringer men kommer ingen vei. Når man er på dette 
punktet er det viktig å minne seg selv på at du absolutt 
ikke er alene! Det er så mange i samme båt som deg og 
det kommer til å løse seg til slutt.

Hvorfor trenger vi historikere?
Historikeren er viktig nettopp fordi historien er den 
eneste plassen vi kan se til for å forstå hvordan vi har 
kommet dit vi er i dag -som mennesker og som sam-
funn. Historikeren er viktig for å belyse alle aspekter 
av historien, kulturene og samfunnet, fra den vanlige 
mannen eller kvinnen på gata til store imperier. Hos 
mange andre vitenskapelige felt er det modeller og ide-
aler som står sentralt, men jeg tenker at dette ofte blir 
for avskåret fra virkeligheten. Der er historikeren vik-
tig, for å løfte frem andre perspektiver og måter vi kan 
tolke og se fortiden på. Jeg husker veldig godt et fag 
jeg tok om hvordan Frankrike, Danmark og Norge på 
hver sin måte gjennom historieskrivningen bearbeidet 
traumet av andre verdenskrig. I tiårene etter krigen ble 
andre aspekter av historien enn de store heltene, kon-
gene og rikene hentet frem av flere. Minoriteter, kvin-
ner, enkeltmennesker og steder ble i større grad skre-

vet om. Slike endringer i faget er nødvendige. Og vi 
trenger historikeren til å fortsette denne søken etter ny 
kunnskap og nye perspektiver. Det er fortsatt lang vei 
å gå når det kommer til å gi tilstrekkelig tid og opp-
merksomhet til de ulike aspektene av historien, særlig 
til minoriteter og mikrohistorie. Det er sjeldent to stre-
ker under svaret i historie og med et samfunnsoppdrag 
som aldri blir ferdig kan faget virke overveldende -her 
er det viktig at du selv finner noe du engasjerer deg for 
og løfter det frem.  

NOTER

1 President Reagan tale, https://www.reaganlibrary.gov/archi-
ves/speech/remarks-annual-convention-national-association-
evangelicals-orlando-fl

Eksempel på arkivmateriale jeg brukte. Bildene viser situasjonsrapporter fra den amerikanske ambassaden i Kario om attentatet av den egyptiske 
presidenten Anwar Sadat. Rapporten går kort gjennom hendelsesforløpet og eventuelle personskader. På tidspunktet for rapporten vet ikke ame-
rikanerne om Sadat i det hele tatt er skadet. De egyptiske myndighetene venter mange timer før de frigir denne informasjonen, lenge nok til at 
Reagan sender et ”god bedring”-brev til Sadat. 

Bilde fra inngangen til Reagan-arkivet i California. Foto: Privat
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Hva handler ditt doktorgradsprosjekt om?
På 1800- og begynnelsen av 1900-tallet flyttet mer enn 
850 000 mennesker fra Norge til USA. Mange av dem 
valgte å bosette seg i rurale områder, og enkelte har be-
skrevet et spesielt bånd mellom norskamerikanere og 
livet i Midtvestens småbyer. Noen av disse småbyene 
opplevde så sterk immigrasjon fra Norge at den norsk-
amerikanske gruppen ble en lokal majoritet. Her kunne 
det norske språket være dominerende, og den norske 
grunnlovsdagen ble feiret med offentlige parader, taler 
og musikk. Samtidig ble immigrantene og deres etter-
kommere også preget av kulturene de møtte i sine nye 
omgivelser. 

Mitt doktorgradsprosjekt handler om utviklingen 
av norskamerikanske identiteter innenfor disse ram-
mene på begynnelsen av 1900-tallet. Det handler altså 
om hvordan norske immigranter og deres etterkomme-
re forsto seg selv, og ble forstått, som en etnisk gruppe. 
Samtidig har mine studier et særlig blikk på småbyer 
som bosetning, og på hvordan ulike former for småbyer 
bidro til å forme den norskamerikanske gruppens iden-
titet og tilhørighetsfølelse. På den måten handler pro-
sjektet også om hvordan småbyer som bosetning kan ha 
bidratt til å påvirke utviklingen av en immigrantgrup-
pes kollektive identitet og tilhørighet. Den norskame-
rikanske gruppen, og de konkrete småbyene, kan der-
med anses som caser som brukes for å undersøke dette.

Hvordan kom du frem til dette temaet?
Dette henger kanskje sammen med opplevelser og er-
faringer fra mitt eget liv. Jeg har alltid hatt interesse 
for amerikansk historie, og deler denne interessen med 
mine eldre søsken. Jeg har blant annet en bror som er 
særlig interessert i USAs politiske historie, og en søster 
som har arbeidet med å få oversikt over våre utvandrede 
slektninger. Ulike deler av USAs historie har dermed 
vært grunnlag for gode samtaler gjennom oppveksten. 
Jeg begynte å fordype meg innenfor norskamerikansk 
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historie da jeg skulle velge tema for masteroppgaven, 
og har fått fortsette å arbeide innenfor dette temaet 
også i mitt doktorgradsprosjekt. 

Hvordan var veien fra masteroppgaven til doktor-
gradsprosjektet? Har du bruk for arbeidet du gjorde 
da i ditt nåværende prosjekt? 
Etter masteroppgaven tok jeg PPU ved UiB. Jeg full-
førte også et årsstudium i administrasjon og organi-
sasjonsvitenskap, og arbeidet ved UiB som undervis-
ningsassistent i et oversiktsemne over eldre historie. 
Samtidig skrev jeg en artikkel, delvis basert på kilde-
grunnlaget fra masteroppgaven, og arbeidet videre med 
kartlegging av aktuelle kilder som kunne bli aktuelle i 
et eventuelt doktorgradsprosjekt. 

Jeg har i stor grad fått bruk for arbeidet fra mas-
terprosjektet i mitt nåværende prosjekt. For min del 
handler det blant annet om at jeg har fått anledning 
til å fortsette med å arbeide innenfor det samme feltet 
også på doktorgradsprosjektet. Dermed kan jeg videre-
føre og videreutvikle tanker om temaet, litteraturen og 
kildegrunnlaget fra mitt arbeid med masteroppgaven. 
I tillegg har det, for meg, handlet om å opprette kon-
takt med historikere innenfor feltet. Jeg fikk gode råd 
fra flere historikere mens jeg arbeidet med masteropp-
gaven, og denne kontakten har også blitt videreført på 
veien fra masteroppgaven til doktorgradsprosjektet.

Hva er ditt beste tips til historiestudenter og fremti-
dige historikere?
Det vil ofte være enkelte temaer eller tidsperioder som 
engasjerer mer enn andre. For noen vil antikkens Roma 
være mest interessant, mens andre vil foretrekke mo-
derne idrettshistorie eller helt andre ting. Mitt tips vil 
være å finne temaer som oppleves som engasjerende for 
deg, enten det gjelder en bacheloroppgave, en master-
oppgave eller eventuelle fremtidige prosjekter. Det vil 
være både motiverende og stimulerende hvis du arbei-
der med temaer som du synes er interessant.

Hva er dine planer videre?
Mine planer de neste årene blir å arbeide videre med 
mitt doktorgradsprosjekt. I tillegg underviser jeg 
innenfor amerikansk historie ved UiB, og trives veldig 
godt med det. 
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Quiz
Q U I Z M E S T ERE : ELI S A B E T H  LY S F J O RD  BA RLAU G  O G  S A RA H  LI LLEB ERG  S A FAV I FA RD 

1 Christiania tivoli brakte forlystelse til Christianias bor-
gere, hva het strøket tivoliet lå i?

2 Hva heter brennevinen som blir produsert i delstaten Ja-
lisco i Mexico?

3 Hva heter brettspillet oppkalt etter en fransk by, mest 
kjent for sin middelalderbebyggelse, som i dag er et yndet turist-
mål ved bredden av elven Aude i regionen Occitaine?

4 Hva står P-en i p-piller for?

5 Kirsten Drotner skriver om en avart av “moralsk panikk”, 
som kjennetegnes ved en frykt for nye mediefenomener. Hva kal-
les dette begrepet?

6 Hvilket norskproduserte vare er en delikatesse i Nigeria?

7 Irma Vep var en av de første kvinnelige superskurkene i 
fransk film. Hennes navn er et anagram, for hva?

8 Når ble Samenes idrettsforbund-Norge stiftet?

9 Fra hvilket land stammer matvareprodusenten 
Dr.Oetker, som blant annet produserer frossenpizza?

Christiania Tivoli. Bilde: ukjent/hentet fra Riksantikvaren

Middelalderby i Frankrike. Bilde: Benh Lieu Song/Wikimedia Commons

10 Hva kalles musikksjangeren gruppene BTS, EXO,  
SuperM og Blackpink ofte assosieres med?

11 Og hva kalles gjerne dansestilen til nynazistiske 
skinheads?

12 I 1778 ble det innført en ny ekteskapslov i det spanske 
imperiet, hva var den umiddelbare årsaken til denne loven?

13 Hva heter datingappen som er mest populære blant ho-
mofile, biseksuelle og transpersoner?

14 Hvis du blir bedt om å ta med strikketøy og alkohol-
dig drikke, skal du mest sannsynlig på en type arrangement 
som de siste årene har blitt svært populært. Hva heter slike 
arrangementer?

15 Hvilket språk skriver forfatteren Ngugi Wa Thiong’o pri-
mært på?

16 Hvilken fisketype bruker parringsrop for å tiltrekke seg 
den best mulige kvinnelige partneren?

QUIZ

“En Skagenskone, der renser torsk”. Bilde: Michael Peter Ancher/Wikimedia 
Commons
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EINAR RANDSTED ANDREASSEN
begynner på andre året av historiemasteren på UiO, der han 
skriver om forholdet mellom mennesker og natur i middelalde-
rens England. De fleste felt i historie er av stor interesse men jeg 
er spesielt nysgjerrig på historie før moderne tid. I Fortid har 
Einar verv som abbonementsansvarlig. 

ELISABETH LYSFJORD BARLAUG 
er masterstudent i historie ved UiO, og medredaktør og søk-
nadsansvarlig i Fortid. Hun er særlig interessert i moderne mi-
noritetshistorie, og skriver masteroppgave om «forestillingen 
om «sigøyneren»». 

MORTEN AUNE FORBORD 
er webredaktør og masterstudent i internasjonal og transnasjo-
nal historie (MITRA) ved UiO. Han skal skrive masteroppgave 
om solidaritet med den tredje verden og ideer om en «ny økono-
misk verdensorden» i norsk offentlighet på 1970-tallet.

SIMEN ERIKSEN HUSTOFT 
er masterstudent i internasjonal og transnasjonal historie 
(MITRA) ved UiO. 

ANN-KRISTIN KORNELIUSSEN 
er masterstudent i historie og redaktør i Fortid. Hun interesserer 
seg for kultur og mentalitetshistorie, og skriver masteroppgave 
om ulike oppfatelser av fredsbegrepet under den kalde krigen i 
Norge. 

LÆRKE AJAAJA MADSEN OTZEN 
er redaktør i Fortid og masterstudent i historie. Hendes inter-
essefelt er Midtøsten, særlig Palæstina og Libanon, med vægt 
på nations- og identitetsbygning, flygtninge og humanitære 
organisationer. 

SARAH LILLEBERG SAFAVIFARD 
går på lektorprogrammet og skriver en masteroppgave om kvin-
nesyn og maskulinitetsnormer i norsk nynazisme.

MARTIN KNUTSEN ØEN 
økonomiansvarlig og masterstudent i historie ved UiO. Han in-
teresserer seg særlig for internasjonal historie med vekt på ame-
rikansk utenrikspolitikk ovenfor Midtøsten og Latin Amerika. 

Redaksjonen

1. Pipervika
2. Tequila
3. Carcassonne
4. Pincus – etter oppfinneren Gregory Pincus 
5. Mediepanikker
6. Tørkede fiskehoder
7. Vampire
8. 1990
9. Tyskland 
10. K-Pop
11. Stomping 
12. Prins Luis Antonius (1727-1785) sitt ustyrlige seksualliv

Svar til quiz

13. Grindr
14. Strikk og drikk 
15.  Kikuyu/gikuyu
16.  Torsk 

Foto:Wikimedia Commons



Hva trykker Fortid? 
Vi trykker akademiske artikler, essays og bokanmeldelser. Send 
oss gjerne en bearbeidelse eller et utdrag fra masteroppgaven el-
ler bacheloroppgaven din! Men husk at en oppgave eller et utdrag 
fra en oppgave ikke alltid er helt formelt lik en artikkel (se under). 

For å få teksten på trykk må den oppfylle våre krav. Alle bidrag må 
inneholde tittel, forfatternavn, samt faglig og etisk forsvarlige re-
feranser i henhold til tekstens form og sjanger. Bidragene til Fortid 
kan skrives på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Både tekster og 
spørsmål kan sendes til fellesadressen redaksjonen@fortid.no el-
ler du kan ta direkte kontakt med en av oss.

Vi opererer med følgende sjangre:
• Artikler og essay – teksten kan være fra seks til ti normalsi-

der (à 2300 tegn uten mellomrom.
• Korttekster – kan være litt mer polemiske og lekende, med 

en lengde på mellom én og tre normalsider.
• Bokmeldinger – lengden bør være mellom 
 tre til fem normalsider.
• Debattinnlegg – lengden bør ikke overskride 
 tre normalsider.
• Ex libris – bokessay om din leseropplevelse av en historisk 

bok e.l. Stilen kan være personlig og lekende, men tek-
sten må holde et godt nivå. Teksten bør ikke overskride tre 
normalsider.

• A fontibus – kildefunn («a fontibus» betyr «fra kildene»). 
Har du kommet over en interessant eller merkelig kilde 
som du vil analysere eller diskutere, eller rett og slett pre-
sentere for andre? Vi aksepterer kortere og lengre tekster 
her.

HVORDAN SKRIVE T EKST EN E?
Artikler bygges opp slik:
• Tittel
• Forfatters fulle navn
• Ingress som oppsummerer artikkelens tese
• Hovedtekst med undertitler
• Forfatteromtale (navn, år født, utdanning, evt. arbeider sist 

publisert)
• Sluttnoter, litteratur- og kildeliste.

Korttekster:
Likt som artikler, men ingress og undertitler er valgfritt. Kom-
plette sluttnoter, men ikke litteratur- og kildeliste.

Alle akademiske, historiske artikler må inneholde en eller flere ho-
vedpåstander (et hovedpoeng med teksten), og en argumentasjon 

som bygger oppunder påstanden, samt en konklusjon som oppsum-
merer argumentasjonen og validerer eller kvalifiserer påstanden.  
Artikler i Fortid må ikke nødvendigvis basere seg på originalt kil-
dearbeid, men alle påstander som ikke kan regnes som allment 
kjente og aksepterte må begrunnes i litteratur. Se gjerne tidligere 
artikler i Fortid. 

Bokmeldinger bygges opp slik:
• Tittel på bokmelding, boktittel, bokforfatter, forlag, år
• Hovedtekst
• Forfatteromtale (navn, år født, utdanning, evt. arbeider sist 

publisert)
• Evt. sluttnoter.

I bokmeldinger kreves en påstand om boka, som må fremsettes i 
første avsnitt/ingress, og bokmeldingen må begrunne påstanden 
med sidereferanser, sitater, og referater. For eksempel kan en påstå 
at boka er spennende/omfangsrik, men at den ikke makter å gå i 
dybden på tema. Resten av bokmeldingen må da begrunne hvor-
for den er spennende/omfangsrik, og hvorfor ikke boka makter 
å gå i dybden på tema. Begrunnelser kan gjøres ved direkte sitat, 
oppsummeringer av funn/konklusjoner, eller kritikk av påstander/
konklusjoner/metode. Se gjerne tidligere bokmeldinger i Fortid.

DEN REDAKS J ONELLE P ROS ES S EN
Artikler kan sendes inn til redaksjonen kontinuerlig. Dersom 
artikkelen er på tema for kommende nummer, må dødlinjen 
etterfølges. 

To redaksjonsmedlemmer vil komme med kommentarer, inn-
spill, og spørsmål, og forfatteren vil få tilbud om å sende inn en 
revidert utgave av artikkelen. Vi trykker de aller fleste artikler 
som blir sendt inn til oss, men noen sjeldne ganger er vi dessverre 
nødt til å avvise tekster som ikke er faglig eller etisk forsvarlige. 

Når artikkelen er revidert, er den normalt klar til trykk. Det kan 
allikevel hende at redaksjonens lesere har noen ytterligere kom-
mentarer. I så fall sendes teksten tilbake til forfatter med kom-
mentarer enda en gang.

Tekster som er sendt inn med mange typografiske feil, vil også 
bli kommentert, men det forventes at forfatteren griper tak i dis-
se før den reviderte utgaven sendes tilbake til redaksjonen. Skjer 
ikke dette, faller teksten dessverre igjennom.

Alle artikkelforfattere får tilsendt nummeret som artikkelen trykkes 
i. Se fullstendig skrivestandard på http://www.fortid.no/tidsskrift/
forfatterinstruks/
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Bidragsytere FORTID nr 2/2021
Anna Marie Skråmestø Nesheim  Doktorgradsstipendiat, Universitet i Oslo
Camilla Hedvig Maartmann Ph.d i kulturhistorie, Universitet i Oslo og 
 førstekonservator ved Museene i Akershus 
Elisabeth Lysfjord Barlaug Masterstudent i historie, Universitetet i Oslo
Gunnhild Tveiten Mastergrad i historie, Universitetet i Oslo
Ingunn Grimstad Klepp Forsker I, Oslo Metropolitan University 
Klaus Nathaus Professor i historie, Universitetet i Oslo  
Knut Kjelstadli Professor Emeritus, Universitetet i Oslo 
Marie Konst Mastergrad i historie, Universitetet i Oslo
Patrick Bernhard Professor i historie, Universitetet i Oslo 
Steinar Andreas Sæther Professor i historie, Universitetet i Oslo
Tone Skårdal Tobiasson Forfatter og skribent 
Trond Espen T. Bjoland Doktorgradsstipendiat, Universitetet i Bergen 
Victoria Sveberg Masterstudent, Universitet i Oslo

V I L  D U  G I  F O RT I D  EN  F R A M T I D ?
Fortid trenger stadig skribenter som kan 
bidra med korttekster, lengre artikler og  
bokmeldinger – på tema eller utenfor.
Kontakt: redaksjonen@fortid.no

A B O N N ER E  PÅ  F O RT I D ? 
Et abonnement koster kr. 150,–  
per kalenderår. 
Studentabonnement: kr. 50,–.  
Institusjonsabonnement: kr. 500,–. 
Kontakt: abonnement@fortid.no

A N N O N S ER E  I  F O RT I D ?
Fortid kommer ut fire ganger i året  
og har et bredt marked av lesere.
Kontakt: annonse@fortid.no

Studentenes historietidsskrift ved Universitetet i Oslo kommer ut fire ganger i året. Fortid 
speiler bredden i det norske historiefaget, og er en arena for nye stemmer, synspunkter og 
strømninger. I Fortid skriver studenter og etablerte forskere side om side.




