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D

ette nummeret er resultatet av et redaksjonsarbeid
som i stor grad er organisert på pandemiens premisser. Vi er stolte over å legge fram for leseren et bredt
utvalg av artikler som på ulike måter problematiserer begrepet autentisitet i et historiefaglig perspektiv.
Hva betegner begrepet autentisitet? Handler det om det
opprinnelige, som vi i kilder eller levninger fra fortida tidvis kan
glimte, men som er ugjenkallelig? Eller handler det om hva vi
opplever som ekte, og om en overbevisende, men syntetisk rekonstruksjon av fortida? Innenfor kulturminnevernsfeltet er disse spørsmålene særlig relevante. Alle museumsreformer er gjort i
autentisitetens navn, men med ulike forståelser om hva som utgjør nærhet til fortida. Blant mer teoretisk rettede historikere har
autentisitets-begrepets kanskje en mindre selvsagt plass. Dets
absolutte preg vekker skepsis hos relativistiske forskere, og kan
lett avfeies som uvitenskapelig. Derfor er det desto viktigere at
det problematiseres i en historiefaglig kontekst.
Autentisitetens historie er ikke begrenset til moderne tid. I
1447 oppdaget humanisten Lorenzo Valla at gavebrevet som angivelig var skrevet av Konstantin på 300-tallet, og som i århundrer hadde legitimert den romerske pavens økumeniske makt,
var en forfalskning fra tidlig middelalder. Vallas oppdagelse har
blitt omtalt som lingvistikkens store øyeblikk. Renessansehumanistenes ideal om å vende tilbake til kildene representerer et behov for ekthet som i deres øyne ikke var forenelig med den skolastiske middelaldertradisjonen.
Den pre-romantiske vendingen på 1750-tallet ga autentisitetsbegrepet fornyet verdi. Den tyske forfatteren Friedrich Schiller postulerer i verket Über naive und sentimentalische Dichtung
(1795-96) et skille mellom den moderne, etter-rasjonaliserte og
distanserte objektrelasjonen, som han kaller sentimental, og den
historiske, nære objektrelasjonen, som han betegner som naiv.
Ifølge Schiller er den moderne sentimentaliteten forbundet med
et romantisk ønske om å restituere fortida. Det samme ønsket ser
vi i ruinromantisismen som preget Europa i Schillers tid. Blant
medlemmer av borgerskapet ble det vanlig å bygge ruiner som
helst skulle se så gamle og autentiske ut som mulig. Den sentimentale erfaringen av historisk avstand fikk her et fysisk uttrykk.
Det radikale kravet til autentisitet karakteriserte framveksten
av en borgerlig kultur ved inngangen til moderne tid. I kildekritikken som fulgte historiefagets etablering på 1800-tallet fantes
et liknende behov for ekthet. I paradigmene som har preget faget
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til ulike tider de siste århundrene finner vi ulike, til dels motstridende krav til autentisk fortolkning av fortiden. For forskning på
eldre historie har karbondatering de siste årene gitt forskere en
ny visshet om gjenstanders alder. På tross av slike vitenskapelige
nyvinninger er det stadig lite vi kan vite om fortidas ekthet. Autentisitet i historiefaget er og blir et fortolkningsproblem.
Med dette nummeret ønsker vi å vise at historikerens autentisitet – enten den er i en gjenstand, en skriftlig kilde eller i fortolkningen selv – arter seg på ulike måter. Vi gleder oss over at
Natalie Zemon Davis, en av vår tids mest betydningsfulle historikere, er intervjuobjekt i «Historikeren». Hun forteller om de
ulike faglige impulsene som har preget hennes forskningsarbeid
og gir råd til vordende forskere. I bladets første artikkel bruker
Elise Matilde Malik den utstoppede geirfuglen på Naturhistorisk museum i Oslo til å vurdere autentisitet i en museumsfaglig
kontekst. Redaktør Anna Grøgaard skriver om temporalitetens
rolle i narrativet om det moderne i verdensutstillingene mellom
1851 og 1939. Videre beskriver Lærke Ajaaja Otzen betydningen
av Jordans relasjon til Palestina i utformingen av en jordansk nasjonalidentitet. Ann-Kristin Korneliussen drøfter hvilken rolle
forestillinger om seksualitet har spilt i håndteringen av veneriske sykdommer. Deretter følger professor Véronique Pouillards
tekst om å gjøre autentisitet til forretning og kreativ opphavsrett i Kongo på 1950-tallet. Minja Mitrovics problemstilling er
også knyttet til opphavsrett, men hun belyser spørsmålet med
eksempler fra fransk moteindustri i etterkrigstiden. I den siste
artikkelen i dette nummeret tar stipendiat Ingeborg Fossestøl
for seg diskusjoner om autentisitet i oversatte verk i den osmanske offentligheten mot slutten av 1800-tallet. Vår medredaktør,
Sigurd Bækkelund, har anmeldt Anne Eriksens nye bok, Livets
læremester. Deretter følger «Masteroppgaven» hvor tidligere Fortid-redaktør Jonas F. Øverland forteller om sitt masterprosjekt. I
spalten «På forskningsfronten» møter vi ph.d.-stipendiat og forhenværende Fortid-redaktør Anna Marie Nesheim. Hun forteller om overgangen fra master- til doktor-nivå, og gir innblikk i
forskningsprosjektet som hun deltar i. Som alltid, avslutter vi i
autentisk studenttidsskrifts-stil med en quiz.
God lesning!
Anna Pauline Grøgaard og Jon Carlstedt Tønnessen
Redaktører

4

FORTID | 4/2020

INNHOLD

FORTID | 4/2020

INNHOLD

Innhold
INTERVJU
06		 Historikeren
			

PÅ TEMA
12		 Elise Matilde Malik
19		 Anna Pauline Grøgaard

06

Interview with Natalie Zemon Davis
by Sigurd A. Bækkelund, Anna P. Grøgaard and Magne Klasson

32

Lånte fjær – om naturhistoriske museumsgjenstander

From Panorama to Prospect: The World Exhibitions 1851-1939 as
			
Temporal Heterotopias in the Modern World
32		 Lærke Ajaaja Madsen Otzen Konstruktionen av jordansk nationalidentitet og dens forhold til det palæstinske
40		 Ann-Kristin Korneliussen Forestillinger om seksualitet i håndtering av veneriske sykdommer
47		 Véronique Pouillard
Turning authenticity into business. Textile and music in the last decade of
			
colonial Congo
55		 Minja Mitrovic
«To the French the genious, to the foreigners the profit»:

			
63		 Ingeborg Fossestøl
			

BOK OG DEBATT
72		 Sigurd A. Bækkelund

			

Åndsverkslov i fransk og amerikansk historie med eksempel fra moteindustrien
Å oversette virkeligheten. Bruken av oversettelse i den sen-osmanske 			
offentligheten

Bokmelding: Livets Læremester. Historiske Kunnskapstradisjoner I
Norge 1650-1840) Av Anne Eriksen

SPALTER
78		 Jonas Fostervold Øverland Masteroppgaven
80		 Anna M. S. Nesheim
På forskerfronten
ANNET
82 Quiz

5

12

Svein-Olav Kaurin

47
19

6

HISTORIKEREN

FORTID | 4/2020

FORTID | 4/2020

HISTORIKEREN

The historian

NATALIE ZEMON DAVIS
The Canadian historian Natalie Zemon Davis has made significant contributions
to cultural and social history. Concerning the medieval and early modern periods,
her subjects of study have varied from communities to exceptional individuals and
the journeys that defined their existence. We are delighted to be interviewing Professor Davis about her career, her sources of inspiration and her advice for young
historians.
SIGURD ARNEKLEIV BÆKKELUND
ANNA PAULINE GRØGAARD
MAGNE KLASSON
Students at the Master’s programme in History,
University of Oslo

W

Natalie Zemon Davis at the Holberg Prize conference in 2010, in conversation with Jo Strømgren. The late professor Erling Sandmo is seated to her left. Photo: The Holberg
Prize/Wikimedia Commons.

hy did you choose to become a
historian?
I was fascinated with history already
in my first courses in high school—
ancient history, European history, American history.
The impulse here was double. I was the granddaughter of 19th-century immigrants to the United States.
My grandparents never
said a word about their
European Jewish past,
marked in their minds by
persecution. My parents
were firmly connected to
the American present.
Where was my past?
Filled with my youthful
ideals of democracy and egalitarianism, I was thrilled
to learn of the ideals of the Enlightenment and the
French and American revolutions. Here was my past,
one I could adopt.
But I was also fascinated by the simple details, the
events of the past – full of action and surprises. Once

I was at the university and began to read the primary
sources, this interest grew. I still recall the excitement
I had reading the newspapers published during the
French Revolution. And then there was the example
of Marc Bloch, whose Société féodale opened up history
in so many directions. And Bloch combined his meticulous scholarship a life
of political engagement.
Doing history seemed to
me an opening to a life of
great interest, meaning,
and worth.

Filled with my youthful ideals
of democracy and egalitarianism, I was thrilled to learn
of the ideals of the Enlightenment and the French and
American revolutions

Your initial studies on
peasants and artisans
in early modern France
seem highly inspired by
anthropological theory. How did this point of view
influence your work?
From the start I wanted to do social and intellectual
history, especially of the 16th century and early modern
times. Instead of looking at the Protestant Reformation as only the story of the theological ideas of great
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men and the political action of rulers, I wanted to examine the ideas of artisans and the “little people” and see
how religious change was linked to their social aspirations and forms of communication.
My turn to anthropology was linked to my turn to
the study of festivity. I was trying to decipher the meaning of the “charivari” in 16th-century France, a noisy
masked demonstration especially directed against couples where the wife dominated over the husband – and
other caranivalesque forms of behavior. Social history
typically assessed these activities in terms of their social function as defined by the criteria of modernity and
rationality. I wanted to find out their meaning to the
people of the past. Here the ethnographical studies of
Arnold Van Gennep on French rural populations gave
me an entry into meaning and social uses both. I could
supplement this with the insights of the anthropologists Victor Turner and Clifford Geertz on ritual and
meaning. Instead of intellectual history, I could expand
to cultural history.
Your perhaps most renowned work is about a 16thcentury impostor who claimed the identity of the disappeared French peasant Martin Guerre. What caused your interest in this story?
I came upon the 1560 book by Jean de Coras about the
man he had just condemned to death for posing as the
Pyrennées peasant Martin Guerre. The book had everything I wanted: an entrance into the peasant world in
all its intimacy; an entrance into family life, including
to that of the wife of Martin Guerre; and a gripping
narrative. Here was a chance to describe rural life in a
way that went beyond land tenure, farming techniques,
and peasant uprisings, important though these might
be. And here was a story
that could interest people well beyond the world
of academe. I started out
working with Jean-Claude
Carrière and Daniel Vigne
on the film, Le Retour de
Martin Guerre, but early along I realized that a well-researched book was needed as well. I loved doing it and
bringing to it a new sensitivity about narrative expression that had been inspired by my work on the film.

fully – something beyond a list of thankyous at the end
of the film.

Davis as a young woman dressed in 16th century garments on the film
set of one of her projects. Illustration: Åsne Dorthea Grøgaard.

that invention, “self-fashioning,” and dissimulation play
in our social life and in our forms of expression. The
key thing in sustaining social life and trusted relations
is honesty about such matters, acknowledgement and
recognition. Thus, when we use imagination in the course of our historical accounts—and inevitable act as
we interpret our documents – we must be sure to identify it as such. We recognize the precarious border, always sustain our claims with evidence from the past,
and always make clear – say, by the use of terms like
“maybe” or “perhaps” – when we are moving in the direction of speculation.
The topic of authenticity is highly present in your
work on movies, adaptation and history. In what
ways do you see cinematic representation of history
different from scholarly
representation of history?
In the cinematic representation of the past, the
filmmakers will inevitably
move into areas where the
historical scholar working
in prose has no precise evidence. Say, in the details
of a conversation, or the garments that persons were
wearing, and the like. If one is doing a narrative film,
a feature film, a film with a story, such moments occur all the time. There are two desiderata for the good
historical film: when it does not have precise evidence, it should try to create conversation, events, appearances and the like that are plausible within that time
frame (the French word here is vraisemblable). Historians always must show how they got to their evidence
(through foot-notes, bibliographies and the like). It
would be fun if makers of historical films would invest
more energy into finding appropriate and imaginative
cinematic means to communicate their sources more

(…) here was a story that
could interest people well
beyond the world of academe

In the debate which followed the publication, critics
such as Robert Finlay claimed that your book contained too many elements of speculation, making it
“difficult to see what distinguishes the writing of history from that of fiction.” Why do you think this project challenged traditional views on authenticity and
historical representation?
One of my intentions in writing The Return of Martin
Guerre was to encourage readers to think about the role
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A later book, Women on the Margins, is about the lives of three very different 17th century women. You
opened this book in quite an untraditional fashion.
Would explain to our readers how and why?
I opened Women on the Margins with an imaginary dialogue between me and the three women who were the
subject of my book: the Jewish merchant Glikl; the Ursuline nun Marie; the painter-entomologist Maria Sibylla. This came about as I thought about them, about
how they would not have wanted to have me write about them in the same book. We rightfully think of our
relation and responsibility to our readers today. I have
often thought about our responsibility to our subjects
of the past, those who have left us their lives, their writings, their evidence. We must respond to the evidence
as we see it, as we put it all together. But I wanted in
the prologue to suggest some of the human issues that
come up in the course of our work. ALSO, I wanted to
liven up the book and bring these women to life early. I
loved writing the prologue.
Two recurring themes in your research are agency
and scale: You started out studying groups/collectives (Society and Culture in Early Modern France) before you moved via the individual (Martin Guerre and
Women on the Margins) to the global (Trickster Travels). Could you elaborate on these shifts?
I’ve always joined together an interest in general historical questions and themes in the individual experience.
To understand, say, the appeal of the Protestant Reformation to French printers, you need to look at both
at the practice of many publishing houses and the in
depth experience of some printers who went through
religious change. Sometimes I’ve wanted to approach
my theme through an individual figure, whose life carried with it reference to the major movements of his/
her time—as with my continuing work on Leo Africanus/Hasan al-Wazzan – and sometimes I’ve waned
to approach my theme through many examples, as in
my book on The Gift in Sixteenth-Century France. In
all cases, you’ll see that I tell stories---I’m a story teller
at heart.
When you received the Holberg Prize in 2010, you
raised the question of whether global history might
be the only suitable form for recounting history in a
globalized world. How do you think the global scope
might affect historians' view on the authenticity of
the past ?
The current scholarship on global history is an exciting
and hugely important contribution to the field of history. It should have implications for those of us who

HISTORIKEREN
continue to work within more limited time frames and
prefer more focussed case studies. As we do this, we
recall the larger frame in which we are working, and
bring it bear — when pertinent – on our focussed study.
For instance, as one writes the history of a town, say,
in 14th-century Italy, one looks to see where the larger
world of empire impinged upon it. One draws on a
wider frame for historical comparison.
For me, the “global” move occurred first when I was
writing about the relation of Marie de l’Incarnation
with her indigenous converts in Canada and the relation of Maria Sibylla Merian with her African and indigenous slaves in Suriname. After that study, I tried
to resituate myself as a historian—never neglecting the
wider world beyond Europe.
Inevitably, our perceptions of evidence from the
past will be influenced by the categories of thought and
explanation current in our own day. How do we cope
with this? We try to be as conscious as we can of those patterns and assumptions; try to consciously challenge them with the evidence we have from the past;
and change our views when needed. I also think we
should view the categories of thought and explanation
from own day not just as problems or as obstacles to
our understanding of the past, but also as helpful tools,
as resources for our work as historians.
Are you currently working on any projects?
I am working on many projects that grow initially out
of the themes in Women on the Margins — the experience of people who move between worlds. My book
on Leo Africanus — Trickster Travels: A Sixteenth-Century Muslim Between Worlds –– was a fist effort. I’ve
now just finished a book which was also inspired by my
work as consultant for Wajdi Mouawad’s play, Birds of
a Kind (Tous des Oiseaux in the French original). It’s a
comparative study of theatre in Arabic lands and in Italy in the late medieval, early 16th-century period: Leo
Africanus Discovers Comedy: Theatre and Poetry across
the Mediterranean. I’ve also published several essays
on slavery in the Dutch colony of Suriname, where the
theme of crossing borders — here between slave and
free – is central. I have a few more of these under way.
What advice do you have for history students who
want to make a career out of their research?
Follow your own love of your work. Dig deeply into
research on questions that you think are important and
exciting. Find a way to tell them to others so that they
make a difference. Do not give up hope for the future.

9

PÅ TEMA
Elise Matilde Malik
Lånte fjær – om naturhistoriske museumsgjenstander

Anna Pauline Grøgaard
From Panorama to Prospect: The World Exhibitions 1851-1939
as Temporal Heterotopias in the Modern World

Lærke Ajaaja Madsen Otzen
Konstruktionen av jordansk nationalidentitet og dens forhold til det palæstinske

Ann-Kristin Korneliussen
Forestillinger om seksualitet i håndtering av veneriske sykdommer

Véronique Pouillard
Turning authenticity into business. Textile and music in the last decade of colonial Congo

Minja Mitrovic
«To the French the genious, to the foreigners the profit»: Åndsverkslov i fransk og
amerikansk historie med eksempel fra moteindustrien

Ingeborg Fossestøl
Å oversette virkeligheten. Bruken av oversettelse i den sen-osmanske offentligheten

12

FORTID | 4/2020

PÅ TEMA

FORTID | 4/2020

PÅ TEMA

LÅNTE FJÆR
Om naturhistoriske museumsgjenstander
Er utstoppede dyr på naturhistoriske museer autentiske? Artikkelforfatter Elise
Matilde Malik skriver om en geirfugl på Zoologisk museum i Oslo og hvordan
den kan tolkes som både et naturvitenskapelig objekt, en kulturhistorisk kilde og et
kunstverk.
Lundefugl-diorama fra Zoologisk museum i Oslo. Foto: Elise M. Malik.

ELI S E M AT I LD E M A LI K
Master i Museologi
Universitetet i Oslo

L

ørdag 3. august 1844 var geirfuglenes dager
omme. De siste fuglene ble fanget og drept
av to menn på Eldøy utenfor Island. Frem til
denne dagen hadde geirfuglen vært svært ettertraktet av mennesker på grunn av dens kjøtt og fjærdrakt. De siste årene før fuglearten ble utryddet, ble den
også en populær museumsgjenstand. Geirfuglskinn, og
ikke minst egg, ble samlet inn til zoologiske museer og
private samlinger. Det finnes omkring 80 preparerte
geirfugl-skinn verden over.1 Et av disse finnes i magasinet til Oslos eget naturhistoriske museum. Dersom publikum besøker den zoologiske utstillingen der, vil de
også få øye på en geirfugl. I utstillingen er den plassert
i et habitatdiorama på en steinundergrunn ved vannkanten. I maleriet i dioramaets bakgrunn er solen, symbolsk nok, i ferd med å gå ned og himmelen lyser i en
sterk oransje-farge. Dersom besøkende leser veggteksten ved siden av dioramaet, vil de lære om fugleartens
skjebne. Leser de videre vil de også få vite at fuglen de
står og betrakter slettes ikke er en geirfugl, men en nøye
gjennomført rekonstruksjon. Fuglen inne i monteren er

laget av lomvi og alke, to andre sjøfugler som fortsatt
lever langs Nord-Atlanterens kystlinje. Dyret i monteren er altså ikke autentisk, i hvert fall ikke en autentisk geirfugl. På grunn av geirfuglens sjeldenhet er det
en rekonstruksjon av skinn og fjær fra andre fuglearter.
Ulike deler fra forskjellige fugler er sydd sammen og
tredd over en modell etter geirfuglens anatomi. Det er
ikke en autentisk geirfugl, er det i det hele tatt et dyr?
Geirfuglen som objekt kan problematiseres. Hva er
egentlig dyrene i zoologiske utstillinger? Hva vil det si
å preparere dyr og er det ikke egentlig skulpturer publikum betrakter i utstillingsrommet? Geirfuglens transformasjon er en kompleks prosess. Den beveger seg fra
levende naturlig materie, til et manipulert artseksemplar i et konstruert klassifikasjonssystem i en museumsinstitusjon. Når det så blir klart at skinnet til geirfuglen
i utstillingen ikke engang stammer fra en geirfugl, men
er en konstruksjon satt sammen av geirfuglens nærmeste slektninger, er det nærliggende å spørre seg hva
zoologiske eksemplarer i utstillingen egentlig er. Hvilke vitenskaper skal vi anvende for å forstå geirfuglen,

kultur- eller naturvitenskap? Geirfuglen vil her bli betraktet på tre ulike måter: Som et naturvitenskapelig objekt, som en kulturhistorisk kilde, og som et kunstnerisk
produkt av en kreativ prosess.
Grenseobjekter
Susan Star og James Griesemer har studert det de kaller den institusjonelle økologien knyttet til det zoologiske museet ved University of California, Berkley.
Den institusjonelle økologien innebefatter ulike sosiale verdener, miljøer og ulike personer med forskjellige arbeidsområder og ståsteder. Vitenskapelig arbeid
er heterogent, mener forfatterne. Et av begrepene de
bruker for å forklare vitenskapelige praksiser og samarbeid ved museet, er boundary objects, eller grenseobjekter. Star og Griesemer bruker grenseobjekter som et
analytisk begrep for å kartlegge hvordan vitenskapelige
objekter har iboende ulike, men kryssende sosiale verdener. Grenseobjekter kan ha ulikt meningsinnhold på
tvers av fagdisipliner, men deres struktur er gjenkjennbar på tvers av disiplinene. I naturhistoriske arbeider
produseres grenseobjekter når sponsorer, teoretikere og
amatører samarbeider for å produsere representasjoner
av natur, sier Star og Griesemer. Specimens, eller artseksemplarer, er blant disse objektene.2 Jeg vil låne dette
begrepet og undersøke hvordan geirfuglen og annen
taksidermi kan være grenseobjekter.

De to forfatterne problematiserer grenseobjekt-begrepet. I denne sammenhengen vil jeg knytte det til én
bestemt type gjenstander, de preparerte dyrene. Grenseobjekter, slik de fremstår i den brukte litteraturen og i
denne teksten, er plastiske gjenstander som kan tilpasses individuelle synspunkter og behov, enten det er museologer, kulturhistorikere eller naturvitere. Taksidermi
er konkrete objekter som i utstillingssammenheng skal
formidle mer abstrakte systemer. Gjenstandene, og i
dette tilfellet geirfuglen, kommuniserer et overlappende meningsinnhold.
Grenseobjektenes natur karakteriseres av at de er
både konkrete og abstrakte, de er spesifikke og generelle, og de er stiliserte, men samtidig tilpassede. For eksempel kan vi si at geirfuglen på Zoologisk museum er
et grenseobjekt som beveger seg mellom ulike museale
kategorier. Museologi, naturhistorie og kulturanalyser
kan kombineres for å forstå museumstaksidermi som
praksis. Museet legger føringer for hvordan vi oppfatter
gjenstander, som allmenngyldige sannheter eller kreative produkter. Taksidermi befinner seg således i skjæringspunktet mellom fiksjon og virkelighet.
Geirfuglen: et naturvitenskapelig objekt
Naturhistoriske museer forvalter og formidler naturvitenskapelig kunnskap. De fleste bedriver vitenskapelig forskning og popularisering av denne kunn-

13

14

FORTID | 4/2020

PÅ TEMA

Foto: Michel Krafft, Musée de Zoologie Lausanne/Wikimedia
Commons.

skapen blant annet gjennom utstillingsvirksomhet.
I zoologiske utstillinger er dyrene ofte representert
gjennom taksidermi. Dette er preparering og montering av dyreskinn, en metode som har gjennomgått store tekniske utviklinger siden de første utstoppede dyrene. Dyrene i zoologiske utstillinger er først
og fremst naturvitenskapelige illustrasjoner. En zoologisk utstilling er som en tredimensjonal lærebok
i naturfag der besøkende beveger seg i tid og rom.
Geirfuglen inne i habitatdioramaet på Zoologisk
museum skal representere
alle geirfugler. Hvilke zoologiske kunnskaper om
geirfuglen blir publikum
presentert for i utstillingen? Gjennom veggteksten ved habitatdioramaet blir betrakteren informert
om dyrets navn og latinske betegnelse. Der står også
relevant artsinformasjon: Geirfuglen var en alkefugl,
dyktig svømmer, men mindre kyndig på land. Dyrets
utbredelse og hekkevaner blir også beskrevet. Fuglen
er plassert der for å beskrive og fortelle om en art, ikke
om det enkelte dyrets livsløp eller særegenhet. Geirfuglen, eller geirfuglmodellen er kun en representant.
Å representere alle tidligere og nålevende individer av
samme art, er alle monterte dyrs oppgave.

Geirfuglens transformasjon
Den fysiske transformasjonen som omgjør et levende
dyr til en museumsgjenstand er i naturhistoriske museer basert på zoologiske kunnskaper om det aktuelle
dyret. For å kunne rekonstruere en geirfugl, må museumstaksidermisten vite hvordan dyrets anatomi og bevegelsesmønster er. Geirfuglens morfologi, altså fuglens
kroppsbygning og utseende, bestemmer hvordan det
ferdigpreparerte dyret skal se ut. For å lage et zoologisk
preparat av en rev, brukes vanligvis skinnet av en rev. I
geirfuglens tilfelle derimot, er saken en annen. Geirfugl
er en utdødd art og tilgangen på geirfuglskinn er naturlig nok begrenset. De skinnene som finnes, oppbevares
av konserverings- og sikkerhetstilsyn som regel i magasiner. Geirfuglen i habitatdioramaet på Tøyen i Oslo
er derfor laget av skinn fra andre fuglearter og illustrerer dermed enda mer tydelig taksidermiens paradoksale
egenskaper.
For å konstruere en dyrekropp må den dekonstrueres. For å montere et dyreskinn, må dyret først dø. Materialet som er brukt til å lage geirfuglen er delvis naturlige materialer som skinn og fjær. Det er også brukt
kunstige materialer som plast, glass, lim osv. Resultatet
er en slags tredimensjonal collage av ulike materialer
som til sammen representerer en vitenskapelig modell.
Denne vitenskapelige modellen skal være visuelt autentisk og representativ. Hvilke dyr fjærene opprinnelig
kommer fra er ikke nødvendigvis det viktigste ved en
slik type utstillingsmodell.
Dyredelene som er brukt i geirfuglen er preparert på
en bestemt måte av taksidermisten. Etter at fuglene er
døde må de flås. Dette gjøres ved å lage et pent snitt
i fuglen og så forsiktig kutte membranen som holder
skinnet fast til muskler og kjøtt. Skinnet og fjærdrakten skal separeres fullstendig fra skrotten. Skinnet må
deretter renses, garves og finskjæres. Dette er både et
tidkrevende og pirkete arbeid. Av skrotten lages vanligvis en avstøpning som
det ferdig rensede skinnet senere skal tres over og
deretter sys ordentlig igjen.
Denne avstøpningen lages
gjerne i skumplast og må
slipes, pusses og bearbeides før skinnet kommer på.
Avstøpningen må være lik dyrets opprinnelige kroppsform. Jo mer detaljert den er med synlig beinstruktur,
sener og muskulatur, desto mer livaktig vil det se ut når
skinnet er trukket over og satt på plass. Når den anatomisk korrekte modellen er ferdig kan skinnet trekkes
over og tilpasses modellen. Det er mulig å etterfylle for
å skape mer muskler og fett. Geirfuglen på Zoologisk
museum er laget av skinn fra alke (Alca torda) og lomvi
(Uria aalge). Nebbet og føttene er avstøpninger fra det
originale artseksemplaret i museets magasiner.
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Fortolkninger av vitenskapelige objekter
Museumstaksidermistene er nærmest usynlige skapere av utstillingsobjekter. For mens kunstnerens navn
er tilgjengelig tilleggsinformasjon ved et kunstverk i
et kunstmuseum eller galleri, forblir omstendigheten
museumsdyrene er laget under ukjent. I zoologiske
utstillinger presenteres taksidermi som vitenskapelige
objekter, ikke som menneskeskapte skulpturer. Den naturvitenskapelige informasjonen som dyrene er med på
å formidle, presenteres ofte som tidløs og nøytral informasjon. I naturhistoriske museer er det ingen utbredt
tradisjon for å problematisere kuratorenes rolle. Dette
er ikke utstillingenes agenda, da deres hovedformål er å
presentere naturfaglig forskning.
I senere år har likevel stadig flere akademiske miljøer tatt for seg de ulike sosiale, politiske og kulturelle
lagene som ligger integrert i vitenskapelige praksiser
og objekter. Innen vitenskapshistorie og sosiologisk
forskning på vitenskapelig kunnskap, har forskere
som Donna Haraway og Bruno Latour åpnet opp for
en kritisk tilnærming til vestlige, vitenskapelige tradisjoner. Haraways toneangivende artikkel «Teddy Bear

En zoologisk utstilling er som
en tredimensjonal lærebok i
naturfag der besøkende
beveger seg i tid og rom

Foto: Ghedoghedo/Wikimedia Commons.

PÅ TEMA
Patriarchy»3 tematiserer forholdet mellom mening
og fremstilling.4 Hun viser at representasjoner av dyr
ikke er nøytrale fremstillinger. Haraway ser på hvordan ulike ideologier skinner gjennom i produksjonen
av utstillingen og vektlegger det narrative. Museet er
en historieforteller og utstillingen er noe mer enn rene
naturskildringer. I lys av Haraways teorier kan naturhistoriske museer, den informasjonen de formidler og
de gjenstander som brukes i utstillingene betraktes som
sosialt konstruerte. Kunnskapen som disse museene
besitter og formidler kan sies å være forankret i vitenskapsparadigmer. Slike paradigmer er verken tidløse eller nøytrale. De er derimot preget av politiske, sosiale
og kulturelle betingelser.
Innenfor vitenskapshistorie, vitenskapssosiologi og
vitenskapsfilosofi undersøkes vitenskapenes praksiser.
Utgangspunktet i denne delen av teksten er nettopp
at geirfuglen er et vitenskapelig objekt. Vitenskapelige objekter er materialisering av kunnskap. Til grunn
for objektet skal det ligge studium, undersøkelser og
granskning. Disse skal igjen være fundert på objektiv,
systematisk og metodisk innsamling av informasjon.
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PÅ TEMA
Vitenskap er bredt definert en sannhetssøkende praksis. Dersom sannhet er relativ, er det mest fruktbart å
studere hvordan vitenskap utøves. Vitenskapelige objekter konstitueres gjennom praksiser, argumenterer
Latour for.5 Med denne oppfatningen som teoretisk
bagasje, kan geirfuglen betraktes som en materialisering og konstruksjon av de diskurser som er knyttet til
museet der den ble laget. Hvorfor i det hele tatt vise
frem et dyr som ikke lenger eksisterer? Er det som en
advarsel mot menneskets oppførsel i naturen, for å vise
frem museets samling og dermed også museets egen
historie, eller rett og slett fordi kunnskap om dyr er verdifull i seg selv?
Haraway og Latours teorier gjør det mulig å betrakte fremstillinger av natur i museer som produkter
av ulike ideer og synspunkter. I lys av kritisk vitenskapshistorie kan geirfuglen og andre museumsdyr
analyseres som kulturelle
fremstillinger av dyr. De
er produkter av hvordan
vi betrakter dyr, hvordan
vi plasserer dem i våre vitenskapelige systemer og
hvordan vi til enhver tid
ønsker å fremstille dem.
Fremstillingene av dyr og
landskap i zoologiske utstillinger er verken tidløse
eller nøytrale. De er produkter av historisk, kulturelle og politiske betingelser. De er således også produkter av sosialt konstruerte vitenskapstradisjoner.

påpeker hybriditeten, altså at dyrene både er natur- og
kulturprodukter.7 Videre bruker hun preparerte dyr for
å se på den kulturhistoriske dimensjonen til naturhistoriske museer. Gjenstander endrer meningsinnhold
fra en tid til en annen, fra et sted til et annet. De kan
føre oss inn i ulike kulturelle, sosiale og idéhistoriske
kontekster hvor vi igjen kan få innblikk i skiftende tradisjoner og oppfatninger.
Dersom man betrakter naturhistoriske museumsgjenstander som kulturelle/sosiale fremstillinger eller
konstruksjoner, vektlegges prosessene som frembrakte
gjenstandene. Metodene som gjør dyr til vitenskapelige
objekter er både zoologisk forskning og håndverksmessige ferdigheter. Ved å studere teknikker brukt til å preparere, får vi et innblikk i hva taksidermister har kunnet, hvilke materialer de har benyttet seg av og hvordan
de har valgt å fremstille dyrene. Ved å se på tidligere
fremstillinger av dyr i eldre
naturhistoriske utstillinger,
kan vi også studere hvordan man tidligere har opplevd og erfart natur. Utviklingen i utstillingsmåter
henger ikke bare sammen
med en teknologisk utvikling. Den er også knyttet til
endringer i vår oppfatning
av natur og utviklingen av
biologi som fagfelt. Studiet av historiske zoologiske
utstillinger gir ikke bare innblikk i tidligere biologisk
kunnskap. De kan også brukes som kulturhistoriske
kilder.

Et studium av geirfuglen kan
gi kulturhistorisk kunnskap
omkring vårt forhold til dyr.
En nærmere kikk på fuglen
inne i habitatdioramaet kan
også lede oss inn i museets
institusjonelle historie

Geirfuglen: en kulturhistorisk kilde
På hvilken måte kan vi betrakte geirfuglen som en kulturhistorisk kilde? Veggteksten ved siden av geirfuglen
gir kulturhistorisk informasjon: «Beretninger fra 1600og 1700-tallet forteller om en betydelig utplyndring av
disse koloniene av fangstfolk».6 Beskrivelsen av geirfuglen knyttes til menneskets bruk av denne spesielle arten. Vi lærer om hva man brukte fuglen til og hvordan
mennesker hadde direkte påvirkning på artens skjebne.
Et studium av geirfuglen kan gi kulturhistorisk kunnskap omkring vårt forhold til dyr. En nærmere kikk på
fuglen inne i habitatdioramaet kan også lede oss inn i
museets institusjonelle historie.
Å skrive gjenstandsbiografier til museumsobjekter
er en velkjent museologisk metode. Å gjøre dyr om til
gjenstander er en museal praksis. Å skrive biografien
til et museumsdyr kan være kulturhistorisk forskning.
Preparerte dyr som kulturhistoriske kilder gir de musealiserte dyrene enda en dimensjon i tillegg til den naturvitenskapelige. Liv Emma Thorsen omtaler preparerte dyr som kulturprodukter i sin undersøkelse av en
sjøku og en flodhest i Museer i fortid og nåtid. Thorsen

Museumsdyrenes narrative kvaliteter
Geirfuglen på Zoologisk museum er kun ett av svært
mange dyr i en lang utstillingssal kalt Den norske salen.
Den ble bygget mens Rolf Vik (1917-1998) var museumsbestyrer, og hans naturfaglige holdning og samfunnsengasjement var en sentral forutsetning for de
nye utstillingene. Han var en aktiv miljøvernforkjemper, og jobbet fra 1972-1974 som sjefsøkolog i det nyopprettede Miljøverndepartementet. Økologi og miljøvern ble en integrert del av de nye utstillingene og
formidlingsagendaen ved Zoologisk museum. Geirfugldioramaet illustrerer godt tankegodset som er integrert i utstillingsproduksjonen. Geirfuglen vitner om
en naturfagsformidling der det er et behov for å trekke
frem menneskets bruk av dyr og miljø. Veggteksten
forklarer hvordan geirfuglen ble brukt av mennesker.
Teksten forklarer også hvordan dette ble geirfuglens
skjebne som art. Denne bruken og tolkningen av taksidermi kan sies å være en advarende interpretasjon.
Rachel Poliquin har skilt mellom fire ulike narrative
tilnærmingsmåter til taksidermi. Disse fire lesningene

FORTID | 4/2020

er deskriptiv, advarende, biografisk og erfaringsbasert.8
Den advarende lesningen illustrerer hvordan naturhistoriske museer problematiserer spørsmål knyttet til
miljø- og klimaendringer.
Lesning av geirfuglen på Zoologisk museum med
utgangspunkt i Poliquins kategorier, kan gi et innblikk
i politiske spørsmål og stridende meninger relatert til
miljøvern. Om den advarende lesningen av taksidermi, sier Poliquin at dyrene i utstillingene omformes til
symboler for en tilstand.9 Med denne lesningen kan
geirfuglen betraktes som et tegn eller referanse til noe
annet enn et dyr. Det advarende narrativ omhandler vår
relasjon til natur og dyr. Det formidler tilstander om
forfall, utryddelse, miljøproblemer og destruksjon. Det
at geirfuglen er en utryddet art, får oss som utstillingsbesøkende til å reflektere over vår aktivitet i naturen
når vi betrakter utstillingsmonteren. Fortolkningspotensialet med en slik innfallsvinkel til geirfuglen og annen taksidermi er stort. Geirfuglen kan betraktes som
et spor eller en indikasjon. I denne sammenhengen er
geirfuglens fysiske kvaliteter uvesentlig. Geirfuglen generaliseres til natur og reflekterer naturens uvurderlighet for mennesket.
Geirfuglen: et kunstverk
Geirfuglen kan også forstås som kunstverk. Prosessen
dyret gjennomgår, fra levende vesen via flådd skinn og
til slutt ferdig montert, er som beskrevet tidligere museumstaksidermistenes ansvar. I den zoologiske utstillingssalen der vår geirfugl er plassert, finnes over 30
andre montere, alle fulle av ulike dyrearter, alle fulle av
skulpturer. Geirfuglen står alene i sin monter. I andre
er det derimot yrende dyreliv med alt fra store pattedyr, fisk, fugl og ikke minst insekter. Inne på museet
presenteres innholdet som natur, men hvor mye dyr er
det igjen i et dyr som består av løse deler sydd sammen
utenpå en plastmodell, "frisket" opp med ekstra farger og med øyne av glass? Er det ikke egentlig skulpturer publikum betrakter når de beveger seg gjennom
utstillingssalen?
Habitatdioramaer omtales ofte som sammenflettinger av kunst og vitenskap.10 Det er ikke uten grunn.
Habitatdioramaene er tredimensjonale rom der dyrene
spiller hovedrollene i ulike sceniske fremstillinger. Den
bakre delen av montrene viser landskapsmotiver, malerier laget av kunstnere. Malerienes åpenlyse kunstneriske verdi, plasserer også dyrene inn i en kreativ og
kunstnerisk kontekst. De rekonstruerte habitatene som
dyrene er plassert i, er konstruert av ulike materialer
som hønsenetting, pappmasjé, maling også videre. De
store og små tablåene kan minne om kulisser, lyssatt for
å illudere bestemte årstider og tid på døgnet. De preparerte dyrene er nøye plassert i forhold til hverandre
og hvert diorama utgjør en helhet som forteller noe om
dyrene og deres omgivelser.

PÅ TEMA
Bakgrunnsmaleriene i Den norske salen er laget av
kunstneren Jan Fekjan (f. 1952). Fekjan kontaktet museet som ung mann. Som naturinteressert maler ønsket
han å fordype seg i dyr og landskap gjennom tegning
og maling. Fekjan ble opprinnelig ansatt i en to uker
lang prøveperiode, men ble ved museet i åtte år. Hans
arbeid med utstillingen, både med dyrene, maleriene og
landskapskonstruksjonene illustrerer hvordan kunstneriske uttrykk er en integrert del av museets fremstilling
av naturfag. Jan Fekjans arbeid er ikke trukket frem i
utstillingen.
Museal definisjonsmakt
Det ble tidligere nevnt hvordan også taksidermistenes
tilstedeværelse i naturhistoriske utstillinger er nærmest
utelatt. Skaperne bak de zoologiske objektene, bak
museumsdyrene, spiller en usynlig rolle i de naturhistoriske museene. I kunstmuseene derimot er nettopp
det at dyrene er menneskeskapte vesentlig. I en kunstutstilling der taksidermi vises som kunstverk, presenteres dyret på lik linje med andre kunstverk, altså som
produkter av kunstnerisk og kreativ virksomhet. Kontekstualisert som originaler, ikke utskiftbare artseksemplarer, er monterte dyreskinn i kunstutstillinger ofte
ment å provosere. De skal få publikum til å undre og
vise håndverkets kompleksitet. Betraktet som skulpturer snarere enn artseksemplarer, refererer taksidermi
som kunstverk ofte til noe annet enn arten i seg selv.
Kunstnere bruker ofte taksidermi som uttrykksform
for å kommentere menneskers forhold til dyr. Ofte er
det nettopp hvordan vi gjør inngrep i naturen, hvordan
vi pryder oss med pels og fjær, kunstverkene er ment å
referere til.
Geirfuglen på Zoologisk museum har en iboende kombinasjon av fantasi og faktum. Den pittoreske scenen i dioramaet skal gi publikum en illusjon av
å betrakte et ekte landskap. Veggteksten ved siden av
monteren påminner besøkende om at geirfuglen er
et montert skinn og at det er menneskeskapt. Denne veggteksten er det eneste stedet i utstillingen som
problematiserer taksidermi som fremstillingsform. I
taksidermi-kunst setter kun fantasien grenser for verkets form og betrakterens fortolkninger. Taksidermi
i en zoologisk utstilling derimot, er underlagt rammeverket til naturhistoriske museer. De skal illustrere
det vi faktisk vet. Geirfuglartens utseende er bundet til
kunnskapen vi har om geirfuglenes ytre form og farger.
Taksidermi som kunstform transformerer det opprinnelige dyret til visuelle representasjoner av tanker og
kunstnerens generelle trang til å uttrykke seg. Og mens
kunstnere svært sjeldent dreper dyr for å montere skinn
som kunstverk, er de naturhistoriske museenes innsamlingshistorie svært blodig. Per Thorsland, nåværende
taksidermist ved Zoologisk museum, mener det er liten tvil om at taksidermi er en kunstform, også i natur-
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PÅ TEMA
historiske museer. «Skal resultatet bli vellykket, må du
ha en idé. Du må være kreativ, ha god formsans og god
fargesans. Det er opplagt at dette er kunst!»12
De ulike typene museer: Kunsthistoriske, naturhistoriske eller kulturhistoriske, definerer hvordan vi oppfatter dyr i utstillinger. Museenes navn og øvrige innhold legger rammeverket for hvordan vi erfarer dyrene
på ulike måter i de forskjellige institusjonene. I enkelte
utstillinger integreres kunstbegrepet i zoologiske utstillinger, også ved Zoologisk museum på Tøyen. Enkelte
utstillinger befinner seg bevisst i skjæringspunktet mellom kunst og vitenskap. Her oppstår det interessante
problemstillinger som påvirker vår oppfatning av taksidermi. Museenes autoritære status og "sånn er det"stempel brytes opp og erstattes med spørsmål omkring
kuratering og fremstillingsmåter i museene.

9 Ibid, 128.

Geirfuglen: et grensesprengende objekt
Tross et utseende som ikke umiddelbart avslører dyrenes transformasjon og vei inn til museet, er taksidermi
konstruksjoner. Dyrene er manipulert av mennesker og
satt sammen av ulikt materiale for å skape en illusjon av
virkelighet i utstillingsrommet. Geirfuglen og de andre
dyrene er både konkrete og abstrakte, både autentiske
og ikke autentiske. De er kommunikative gjenstander
som taler om seg selv og større kontekstuelle forhold.
Dyrenes fysiske form er kanskje varig, men deres betydning er verken ensidig eller konstant. Ulike blikk på
én og samme gjenstand viser hvordan kunnskapen som
presenteres i det zoologiske museet verken er tidløs eller nøytral.
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“(…) the idea of accumulating everything, of establishing a sort of general archive, the will to enclose in one place all times, all epochs, cell forms, all
tastes, the idea of constituting a place of all times
that is itself outside of time and inaccessible to its
ravages, the project of organizing in this way a sort
of perpetual and indefinite accumulation of time in
an immobile place, this whole idea belongs to our
modernity.”1

Although they have been causally connected with the
early modern Wunderkammer, the world’s fairs of the
19th and 20th centuries were quintessentially modern
phenomena. The Great Exhibition, which is often considered the first world’s fair, was held in London in 1851
and dedicated to the theme The Works of Industry of all
Nations. The fair was generally deemed an outstanding
success and visited by over six million people. It created a wave of similar exhibitions over the following years, all attempting to surpass the previous in size and
profit. The international exhibition in 1939 was held in
New York and entitled Building the World of Tomorrow.
This marks the end of the world’s fairs’ main period of
success.2 Between 1851 and 1939, there were 24 exhibitions that in retrospect have been accepted by the Bureau International des Exposition as official international
expositions (BIE). These were spaces for demonstration
of technological, political and cultural progress. There

was a considerable change in the presentation of this
narrative throughout the period. Moreover, the way
in which the use of temporality changed is a question
requiring a less straight-forward answer. How did the
narrativization of temporality4 change in the international expositions throughout this period, and what can
that change tell us about the way modern society has
positioned itself in relation to the past and the future?
In order to answer this question, I will in the following attempt to map the characteristic elements of the
world’s fairs, firstly those in the 19th, and secondly those
in the 20th century. Thirdly, I will, based on this analysis,
use a selection of theoretical approaches to contend the
nature of the development. I will argue that the changing role of temporality in the world’s fairs between
1851 and 1939 marks a transition from a panoramic view
on history to a future-oriented, prospective anticipation, and that his transition is connected with the selfperception of modern society as a whole.
There are some critical aspects of which we must be
aware. Though the BIE have systematized and evaluated the exhibitions in retrospect, we must remember
that they initially were highly individual. Consequently,
the difference between two international exhibitions in
this period might be just as profound as that between a
world’s fair and another exhibitory institution entirely.
The 24 exhibitions to which this essay is limited were
ordered, organized and supervised by political actors in
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their respective countries. Thus, they are all subject to
intentions far beyond a neutral display of cultural differences and cannot uncritically be used as time witnesses to modern, global society as a whole. However,
with this limitation clearly in mind, the fairs might be
able to tell us something about the temporal view of
the host on the global society which they attempted
to conceptualize. Another critical aspect relates to the
definition of modernity. A notoriously wooly term, modernity adds a challenge to the analysis. I will primarily
be using the term in a temporal sense, as a description
of the period in question. However, the following analysis of the changing use of temporality in this period
will, I hope, enable a more dynamic characterization of
the nature of modernity in the world exhibitions.5
A many-faceted subject, the world’s fairs have been
treated in an extensive and cross-disciplinary historiography. Attempting to map out the period as a whole,
Paul Greenhalgh’s contribution from 1988 and John
Allwood’s, from 1977, have been established as standard
works.6 The most common approach is to treat the exhibitions as collections of material culture and as spaces
of knowledge. The following will be an attempt to treat
the fairs as spaces of temporality, not only as witnesses of a modern self-perception, but also as indicators
of an historical consciousness. However, a study of the
perception of time in the world’s fairs is, inevitably, also
a study of space.
I: THE FAIRS OF THE NINETEENTH
CENTURY
The London exhibition of 1851 is generally considered
the first of the world’s fairs. An unparalleled display of
innovation and wealth, the Crystal Palace exhibition
demonstrated the British economic growth at the time.
Brita Brenna has pointed to this display as a primary
function of the exhibition, arguing that it was received
as proof of the ideological victory of liberalism.7 Brenna
writes that historicism was predominant in the London exhibition of 1851, and presents the question of a
connection between aesthetic historicism and belief in
progress.8 Similarly, David Lowenthal describes Victorian Britain in the following way: “No people since
the renaissance combined such confidence in their own
powers with so much antiquarian retrospection.”9 A
historical perspectivation was, in other words, used in
order to emphasize the advancement of the technological innovations. As Jürgen Habermas points out, museums were amongst the first institutions with a bourgeois origin.10 As means of systematising and presenting
knowledge, they are characteristic of the nineteenth
century, and specifically of the progress-celebrating
bourgeois culture. Greenhalgh contends that though
the view on technology as a transformative, peace-making force became increasingly prominent in the ex-
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hibitions of the twentieth century, it has been present
from their very beginning. Since the Great Exhibition
of 1851, he argues, “the machine was consistently presented as the Messiah which would lead the human
race to the Promised land.”11
The first world’s fairs were characterized by a strong
consciousness of national identity. For that reason, Benedict Anderson’s Imagined Communities is frequently
cited. The fairs in the fifty years following the Great
Exhibition in London seem in particular to substantiate Anderson’s theory about the construction of a national identity in modern time.12 Anderson argues that the
discoveries and inventions commonly associated with
the beginning of early modern time led to an effectivization in communication which “drove a harsh wedge
between cosmology and history.”13 According to Anderson, one of the three paradoxes that frame the definition of nationalism is the relation between the objectively modern about nations in the eyes of the historian
as opposed to the subjectively antiquarian about them
on the eyes of nationalists.14 This paradox, I would argue, is applicable to our subject. The exhibitions referred to history as a means of framing their narrative of
progress. In that way, they consisted of both antiquarian and modern elements. However, both these elements were meant to substantiate the legitimacy of the
nation.
Lieven de Cauter has argued that the development
of the world’s fairs in this period illustrate the collapse of the panoramic world order, and the shift from a
utopia to a fragmented illusion. The exhibitions, he argues, are amongst the modern spaces that adhere to the
epistemological idea that all things can be explained
when put into the same horizon. De Cauter calls this
view ‘the panoramic gaze’ in connection with the eighteenth-century invention of the panorama: “the world
exhibitions are the spectacular version of the panoramic gaze, indeed the epitome of it, the panorama of panoramas.”15 He partly substantiates this theory in the
architectural development of the fairs. Like the previous ones, the exposition in Paris in 1867 was organized
in one main building. It consisted of concentric galleries around an open courtyard. From the exposition of
Vienna in 1873 and onwards, however, the world’s fairs
were no longer organized in one building, but in a miniature city of pavilions.16
With the exhibitions growing in size, new ways of
gaining a panoramic view, to use de Cauter’s term, became crucial. While the Philadelphia exhibition of 1876
made use of a hill in Fairmont park as an outlook from
which to view the fair, the Paris exhibition six years
earlier arranged balloon excursions. Towards the end
of the century, a ferris wheel was a part of the Chicago exposition of 1893.17 De Cauter argues that this
development was part of a change from panorama to
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Entrance to the world exhibition of 1939 in New York. Photo: Samuel H. Gottscho/Wikimedia Commons.
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stereorama, where the movement of the exhibition expanded to include the viewer, signaling a change in the
experience: “The static, slow ‘digestion’ of material is
abolished for the volatile, fleeting, transient and hasty
qualities of modern life. Contemplation is replaced by
distraction.”18 Here, de Cauter points to a central aspect
of change, which also applies to the way in which time
is experienced. The physical movement through the exhibition and through history silently substantiates the
claim of progress. As we shall see, however, the acceleration of time was to continue.
Roger Luckhurst argues that “It was in 1889 in Paris
that the world’s fair ethos shifted away from the spatial
organization of narratives of historical development toward a more overt temporalization that tilted towards
the future.”19 This is a significant claim, and I believe
Luckhurst is right to point to a shift within the genre
of the world’s fairs in this period. However, it seems less
certain whether this shift can so decisively be dated to
a single exhibition. Several of the exhibitions following
that of 1889 were built around narratives of historical
development.
According to Greenhalgh, the twenty-five-year period after the Paris exhibition of 1889 was characterized by the display of
human beings. Through
the medium of display,
he contends, people were
transformed into objects.20
This personification of
the progress-narrative can be indicative of the view on
temporality, especially in the case of historical cities, or
old towns, where actors were dressed up as historical
people. Following the spatial turn, much attention has
in the course of recent years been devoted to these sites.
In an article on the use of old towns in the general exhibitions between 1884 and 1908, Kate Hill argues that
this narrativization of history tells us that ideas about
historical authenticity were complex. Building on Michel de Certeau’s postulate of urban environments as
sundering memory attachments, Hill proposes what
she calls a “refined” theory on the process of modernity “as not so much removing memory from the urban environment, as assigning memory a specific and
ephemeral site within the city, a site moreover concerned with popular entertainment.”21 Hill’s conclusive remark clearly draws on Pierre Nora’s work on Lieux de
mémoire.22 The old towns, she argues, were a much more
central way of creating and exploring collective memory, as well as a relationship between past and present,
than what has been acknowledged.23 Wilson Smith has
also researched the old towns in the late 19th century
international exhibitions. Drawing on Foucault’s terminology, he argues that the historic city presented a

vision of the past which was mediated by contemporary
discourses of politics, power and belief:24 “Originating
in a desire for antiquarian reconstruction, the historic
city instead provided a pleasurable immersion in the
Olden Time, appealing to its audience’s vision of popular history: the past in the present, in the midst of modernity.”25 This description seems also to be in line with
Nora’s theory of collective memory. Though I believe
Smith and Hill are correct in asserting the significance
of the old towns’ popularity, I am less certain whether
this popularity should indeed be attributed to the site’s
roles as places of collective memory. This notion seems
to be in conflict with the contemporary use of humans
as displayed objects, which indicates a narrative of exoticisation. It seems reasonable, in this context, that the
popularity of the old towns must be attributed to their
uniqueness, rather than their nostalgic familiarity.
In considering what might explain the growing interest for old towns in exhibitions towards the end of
the nineteenth century, Hill emphasises the bodily experience of walking. Her description of appropriation
through tactile experience is, as she herself point out,
closely related to de Certeau’s. If walking in the modern city to de Certeau is a
form of poetry, Hill writes,
“then sitting in the stocks,
walking in old cobbles,
climbing ‘historical’ flights
of stairs and watching intensely physical craft demonstrations were also
forms of poetic interpretation and, importantly, appropriation of the past.”26 Though Hill here draws an
interesting parallel, it might do well to remember that
while de Certeau describes the general action of walking in the city, the walk that Hill studies is connected
with a certain form of sought experience. While walking in de Certeau’s city is to lack a space, walking in
the world’s fairs’ old town is to be between times.27
Though the old towns constitute one of the most
obviously temporal narratives of the exhibitions in this
period, they were not the only ones. While the Philadelphia Centennial Exhibition of 1876 celebrated a
century of American independence, the Chicago Columbian Exhibition of 1893 marked the 400th anniversary of Columbus’s arrival in the new world. However, not all the exhibitions were meant to celebrate
past events. The Centennial exhibition in Paris in 1900,
for instance, heralded the commencing century.28 There is no doubt that the anniversaries that justified the
arrangement of the exhibitions shaped their temporal
narratives.
In his classical essay “the Metropolis and Mental
Life”, Georg Simmel argues that the premodern individual was held back by oppressive bonds which by

The physical movement
through the exhibition and
through history silently substantiates the claim of progress
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Interior photo of the Crystal Palace Exhibition of 1851. Photo: C.M. Ferrier & F. von Martens/Wikimedia Commons.

the 19th century had become meaningless, and which,
demolished in the juxtaposition of romanticism and
the economic division of labour, paved the way for a
new ideal. As Simmel describes it, “individuals liberated from historical bonds now wished to distinguish
themselves from one another.”29 This observation of the
nature of modern individualism may be applied to the
use of history in the world’s fairs. The wish for global
distinction caused the hosting nations towards the end
of the century to exceed each other in the grandeur of
their national displays. Furthermore, one can argue for
another parallel to Simmel’s theory, in the world’s fairs’
wish to distinguish the past from the modern time of
which they were competing to be deemed the epitome.
II: THE INTERNATIONAL EXHIBITIONS IN
THE TWENTIETH CENTURY
With the turn of the century, time was more explicitly
thematized than before. Influenced by Anderson, Michael Wilson argues that the Paris Centennial Exposition of 1900 “produces its meanings by positioning its
spectators within the imagined communities of nationalism and within the imagined identities of mass
consumption.”30 Thus, Wilson points to an aspect of

continuity from the exhibitions of the past century, namely the use of nationalism in creating a narrative of
progress. Further, he describes the exposition of 1900
as presenting “a France of the imagination in which
history is only a pretext for new products and national
identity rests on the choice of commodities.”31 In the
BIE’s website, the centennial exhibition is presented in
the following way: “The Exposition of 1900 is a showcase for the 19th century, but at the dawn of a new era,
it also looks to the future and searches for modernity
at all costs.”32 Likewise, Wilson points out that official
guides routinely emphasize the world-historical position of the exhibition. The framing of past against present, he argues, becomes increasingly dichotomous by
“reducing the narrative of ‘progress’ to a single gesture:
the contrast of a generalized past, represented at the
Exhibition in only the most fragmentary and allusive
form, with a present hyper-signified by the spectacular
display of goods.”33 In other words, the past is used as a
backdrop for demonstrating historical progress.
The exhibitions following that of 1900 would to a
large degree continue this tradition. Several of the fairs
in the early 20th century used historical jubilees as occasions for celebrating modern progress. The 1904 ex-
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position of St. Louis celebrated the 100th anniversary
of the Louisiana Purchase. One year following, the exposition in Liege coincided with the 75th anniversary of
Belgian independence. In 1935, the Brussels exhibition
was given the theme Transport in celebration of the
century which has passed since the first railway line in
continental Europe.34
However, in some areas of the fairs, the past remained a theme in its own right also after the turn of
the century. In a study of the Ghent exhibition in 1913,
Davy Depelchin debates why the use of history in the
exhibition narrative was less prominent than in Brussels in 1910. In both Brussels and Ghent, there were popular old town-attractions. Brussels, Depelchin argues,
relied less on local history to anchor its position as a
modern metropolis: “In Ghent – without denying the
chronological, market-driven changes in colonial displays – the desire to emphasize local history explains
the suppression of exoticism.”35 Based on Depelchin’s
analysis, it could seem like Ghent’s “Old Flanders” served a different purpose than “Brussels Kermess” had
three years before. Still, the popularity of these attractions indicate that historical sites were still a natural
part of the progress narrative until World War I.
While celebrating historical anniversaries remained
an occasion for a world’s fair throughout our period, it
seems that in the course of the 20th century, historical
contextualisation of modern progress became less vital. To an increasing degree, technological innovations
were celebrated in their own right. In the exposition of
Milan in 1906, the occasion was to celebrate the inauguration of the Simplon Tunnel the same year. Likewise, the San Francisco exposition of 1915 celebrated the
opening of the Panama Canal. The next exhibition to
have been included by the BIE was hosted in Barcelona in 1929. For this exhibition, a railway station was
rebuilt, and modern light-lit roads were laid, all celebrating the theme of industry, art and culture.36 It is fascinating how precisely the last of the exhibitions’ old
towns and explicit historical attractions coincide with
the outbreak of World War I. While the 19th century
exhibitions incorporated history in their narrative of
national success, it seems that arrangers after 1913 were
more eager to emphasize the future.
In his work on the Paris exhibition of 1937, Ulf
Strohmayer seeks to expand the field of research beyond seeing history only as “a constitutive, material element of the geography of ‘modernity’”.37 He point out
that the exposition of 1937 had a self-proclaimed goal of
becoming “a date in the history of modern progress”.38
What the exhibition has been remembered for, however, is the symbolic juxtaposition of the German and
the Soviet pavilions. Strohmayer argues, through his
thorough analysis of the Paris exposition, that it marks
a change in the history of the world’s fairs from adhe-
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ring to the ideology of nationalism, to that of modernity. This change, Strohmayer contends, entails a subsequent change from being situated in time and space,
to being without both.39 The exposition of 1937 was forward-looking, he argues, because it attempted to make
‘the modern’ traditional. Herein lies the key to understanding why modernity is both historical and contemporary.40 Danilo Udovicki-Selb, analysing the Paris
world fair of 1937 from an architectural point of view,
characterized this fair as the last of the classical French
“universelles”, yet the first to open to radical modern
art. In this arena, Udovicki-Selb argues, occurred the
first meeting between “New architecture” and “Retour
á l’ordre” – a “mutual rapprochement of the two stylistic
realms (…) each claiming the right to speak for modernity.”41 He writes on the symbolic use of light as a victory over darkness at the eve of World War II: “Light
gave to the pursuit of modernity the lustre of a common goal, the shine of a consensus.”42 Like Strohmayer,
Udovicki-Selb seems to view modernity, rather than
nationalism, as the uniting ideology of the 1937 fair.
The last international exhibition in our period opened six months before the outbreak of World War II.
The exhibition of 1939 was held in New York City, and
entitled Building the World of Tomorrow.43 From this
theme, it is clear that the exhibition was turned to the
future, rather than towards the past. In a contemporary
source, this impression seems to be confirmed. A report
from the Committee on Theme, signed 1936, stated the
committee’s thematic intention for the upcoming exhibition: “We suggest that the past be demonstrated
only as a stepping-stone to a more complete life in the
future.”44 Also on the subject of art, which, much like
previous exhibitions, was central to that of 1939, the
committee expressed a preference for relevance over inheritance: “Objects of Art having a high historical and
acquired value should be exhibited here only as a directly relate to the development of contemporary expression on Art value, the technique of the crafts or
otherwise.”45 This intention seems to have been obliged.
The main attraction of the exhibition was the “Futurama”, which took visitors on a ride over a diorama of the
city in the 1960s. Intended to overshadow the memories of the economic depression, the exhibition was a
tribute to the world of capitalism, democracy and consumerism. The BIE interestingly describes the exhibitions temporal focus: “Even though the Expo was held
on the 150th anniversary of the government of George
Washington and the new American Constitution, New
York 1939 was resolutely turned towards the future.”46
In correspondence with this description, de Certeau
describes the city of New York thus: “Unlike Rome,
New York has never learned the art of growing old by
playing on all its pasts. Its present invents itself, from
hour to hour, in the act of throwing away its previous
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accomplishments and challenging the future.”47 Accordingly, it would seem that the New York world exhibition of 1939 gained legitimacy by being innovative, rather
than traditional. De Certeau’s description reminds us of
the cultural variations that
shaped the narratives of
different exhibitions. The
New York world’s fair cannot alone be seen to signify
a global change in the view
on temporality. Still, in relation to the previous exhibitions, its focus on the
future seems to adhere to
a trend. A contemporary
parallel to the New York
exhibition’s interest in the
life of ordinary people can
be found in the reception of Middletown, a sociological
study of an anonymous American city which received
great attention in the late 1920s. In explaining the popularity of the book, Sarah Igo has argued that it provided a reassuring image of who Americans were in a
tumultuous time.48 It is possible that the intention for
the world’s fair of 1939 was to create a similar sense of
identity, based on the contemporary and the potential,
rather than the historical.
From the development we have seen within the
genre of world’s fairs between 1851 and 1939, it seems
clear that there was a change in the perception of modern society’s relation to the past and the future. What
can this change tell us about the modern temporal
self-conception?

lective, individual and concrete, and history as intellectual, general and critical.51 Consequently, it would seem
that the fairs attempt, for instance through certain old
towns, to create an experience of the past, is compatible with Nora’s definition
of a lieu de mémoire. Still,
there is an element of history in the fairs’ use of this
experience in forming a
narrative, if not of continuity, then of development
through change, and in the
consequent exoticisation
of the past. The transition
from memory to history,
Nora finds evident in the
change of the historical
science since the 19th century, when the nation was considered an entity of teleological continuity, to after the turn of the century, when
the teleological right of the nation was increasingly less
certain. In the 1930s, Nora postulates, there was a movement towards a coupling of state and society:

[History] goes from being a
memory which in the early days
of industrialization is still clear
in people’s minds, to becoming
estranged around World War I,
and, like the pavilions that constituted the space of the fairs,
the entity of a foreign country

III: TEMPORALITY IN THE WORLD FAIRS
1851-1939
One possible answer to this question, regarding the
changing role of the past, we find in returning to Nora’s
theory of Lieux de mémoire. Nora argues that the spaces
of collective memory exist because there are no longer
what he calls “real environments of memory”. He explains how the relation between memory and history
has changed in modern time: “The ‘acceleration of history’, then, confronts us with the brutal realization of
the difference between real memory (…) and history,
which is how our hopelessly forgetful modern societies,
propelled by change, organize the past.”49 The divergence of the two terms, Nora argues, has increased in
modern time, with our faithful conviction of our right,
capacity, and duty to change.50 From this perspective,
it can seem like the turn from a panoramic, continuous temporal perception in the earliest exhibitions to
a fragmentary, exoticized portrayal of the past around
the turn of the century mark a shift from memory to
history. Nora differentiates between memory as col-

“(…) history was transformed, spectacularly, from
the tradition of memory it had become into the
self-knowledge of society. As such, history was able
to highlight many kinds of memory, even turn itself
into a laboratory of past mentalities; but in disclaiming its national identity, it also abandoned its claim
to bearing coherent meaning and consequently lost
its pedagogical authority to transmit values.” 52

Perhaps the turn in the exhibition practice, from the
panoramic educational use of the past, to a more temporary-oriented entertainment of the audience in the
1930s, can be understood on these terms, as a symptom
of a changing view, not only on history, but on time in
general. Nora formulates this quite clearly: “With the
advent of society in place of the nation, legitimation by
the past and therefore by history yields to legitimation
by the future.”53 The New York exhibition’s wish to appeal to ordinary people seems to correspond with this
shift.
As opposed to Nora’s theory of the change from nationalism to modernity, Anderson famously argues in
the 1980s that nationalism still is a powerful ideology.54
Anderson thoroughly analyses the changing face of nationalism. Though the nation remains at the centre for
the arrangement of world’s fairs throughout his period,
the temporal narrative seems to become decreasingly
reliant on its bounds. I would therefore, in favour of
Nora, argue for an ideological change in the conception
of history. It goes from being a memory which in the
early days of industrialization is still clear in people’s
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minds, to becoming estranged around World War I,
and, like the pavilions that constituted the space of the
fairs, the entity of a foreign country.55
Koselleck has, much like Nora, postulated that modern time is characterized by a form of acceleration.
He writes about the transformation of chance in modern history: “The role Fortuna played in the space of
a prehistoric concept of history has in modernity become that of ideology, impelled to ever more novel manipulation the more it assumes the guise of immovable
lawfulness.”56 In the period which we have analysed, the
two most prominent ideologies seem to be nationalism
and modernism. It is clear that they contribute to the
temporal narrative of the exhibitions by which they are
connected. Koselleck observes that “the more a particular time is experienced as a new temporality, as ‘modernity’, the more that demands made of the future increase.”57 In this regard, Koselleck treats modernity in a
temporal sense, as a period in its own right. In line with
this description, one could argue that the change in the
way world’s fairs relate to the future throughout this period indicate an increasing consciousness of modernity
as a temporality in its own right.
Foucault’s article “Of Other Spaces” offers another
interesting perspective. Initially, Foucault argues for a
structural view on time, and emphasizes that space itself
has a history: “We do not live inside a void that could
be coloured with diverse shades of light, we live inside
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a set of relations that delineates sites which are irreducible to one another and absolutely not superimposable
on one another.”58 Further, Foucault presents the term
heterotopia, which refers in one meaning of the word to
a space within society which is not inherently a part of
society. He describes the nature of these other-spaces
as capable of juxtaposing in a single, real place several
sites that are themselves incompatible.59 Foucault writes
of libraries and museums as places where time builds
up inevitably. Heterotopias, however, he differentiates
from these:
“By contrast, the idea of accumulating everything,
of establishing a sort of general archive, the will to
enclose in one place all times, all epochs, cell forms,
all tastes, the idea of constituting a place of all times
that is itself outside of time and inaccessible to its
ravages, the project of organizing in this way a sort
of perpetual and indefinite accumulation of time in
an immobile place, this whole idea belongs to our
modernity.”60

The world exhibitions are the prime example of such a
space. They are microscopic versions of the world, and
thus, elevated above their placement in both space and
time. According to Foucault, there is something inherently modern in the compression of time in a place of
compressed space. Foucault, then, treats modernity as

Painting of the 1893 World’s Columbian Exposition in Chicago by John Ross Key (1894). Photo: Unknown/Wikimedia Commons.
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both a temporal and an ideological entity, to which he
associates the very idea of heterotopianism.
More oriented towards the temporal element of
future in the exhibitions, Luckhurst argues that the
world’s fairs from their very beginning were spaces
of science fiction, at that they helped pave the way for
“mass-cultural conditions for the emergence for recognizable generic sf.”61 Using yet another of Foucault’s
terms of differentiation, namely heterotemporality,
Luckhurst emphasizes that global culture within the
exhibitions was organized along linear temporal schemes, on a scale from a primitive Eastern past to a civilized Western present.62 In that way, the temporal element was inherent in the narrative of space.
Here, we return to De Cauter’s claim that the
world’s fairs demonstrate a general shift within modernity. In the short century between the first and the last
exhibition before World War II, De Cauter argues for
a change in the temporality of the narrative towards a
splintered panoramic gaze: “The transformation from
the future-directed time to one of immediacy and instantaneity, from the aesthetic of utopia to the aesthetic
of illusion, from the panoramic gaze to synergetic
pleasure could have been
illustrated by all sorts of
processes in modernity.”63
This tendency indicates a
move away from history,
but also from the future.
What seems to increase,
according to de Cauter’s
theory, is the focus on the
immediate. He describes “the shock of the new” as an
inherently modern sentiment.64 Though de Cauter’s
emphasis on the immediate seems particularly applicable to the latest of the exhibitions we have studied,
it seems difficult to argue against a temporal focus towards the future in the New York exhibition of 1939,
where the main attraction was the “Futurama”. Perhaps
one may argue that though the impression of the exhibitions became more immediately impactful, temporal relations remained a part of the progress narrative
throughout our period.
After having visited the centennial exhibition in Paris, Walter Benjamin wrote on the meaning of history
in a society’s prospects towards the future:

Benjamin argues that the art of the nineteenth century
is in the process of subjecting itself to the market. The
panoramas and exhibition halls deriving from this period, Benjamin speaks of as residues of a dream world:
“The realization of dream elements, in the course of
waking up, is the paradigm of dialectical thinking. This
dialectical thinking is the organ of historical awakening. Every epoch, in fact, not only dreams the one to
follow but, in dreaming, precipitates its awakening.”66
Benjamin, in connecting our vision of history with the
future, turns the question upside-down. Based on his
description, one could argue that a vision of the remote
past is always present in a future prospect, and consequently, that the world’s fairs of the 20th century, in turning towards the future, indirectly also imagines their
past.
Let us, then, return to our initial question. How did
the narrativization of temporality change in the international expositions throughout this period, and what
can that change tell us
about the way modern society has positioned itself
in relation to the past and
the future?
In the 19th century’s treatment of the present as an
advancement of the past,
anticipating the future
is not yet at the centre of
the narrative. The temporal self-conception in the first world exhibitions treated the past as a memory, driven towards the present
by the fortunate progress of the nation. With the turn
of the century, the modern self-conception became increasingly independent of tradition, and the distance to
the past increased. World War I marked a shift in the
temporal identity of the exhibitions. The past was no
longer a vague memory of a time of innocence, but a
near history of meaningless brutality. Thus, a new source of temporal self-definition was found in the contingency between the present and the future. In other
words, modern self-conception in the international exhibitions reveal a dependence on both the past and the
future in the forming of a modern temporal identity.

In the dream in which each epoch entertains images of its successor, the latter appears wedded to elements of primal history [Urgeschichte] – that is, to
elements of a classless society. And the experience
of such a society – as stored in the unconscious of
the collective – engender, through interpretation
with what is new, the utopia that has left its trace

To conclude, it seems convincing that the international
exhibitions in the period which we have observed were
subject to several changes. Amongst the most prominent tendencies in the development we have seen, seems to be the change from comparing modern society
with the past, to using progress to look into the future.
From a panoramic, continuous view on the tradition

in a thousand configurations of life, from enduring
edifices to passing fashions.65

World War I marked a shift in
the temporal identity of the exhibitions. The past was no longer a vague memory of a time of
innocence, but a near history of
meaningless brutality
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expositions as what Nora would call a lieu de mémoire,
the arrangers of the international exhibitions after 1918
seem rather more eager, if not to forget, then to create a
place of imagination, where prospects of the future play
an integral part. From a narrative of “looking back in
order to set course” the exhibitions turn towards experiencing modernity “from now on”.
NOTES
1
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that lay the foundation for the modern world, the use of
history towards the end of our period becomes increasingly fragmentary. Parallelly, the prospect of the future
gains an ever more prominent place in the exhibition
narrative. As we have seen, the world’s fairs between
1851 and 1939 used a wide range of techniques by which
to incorporate temporal aspects in their narratives of
progress. In other words, the ideas of the past and the
future played a part in the shaping of the fairs as modern heterotopia. There have been a number of different
interpretations of the way in which the fairs changed.
While some attribute it to an ideological shift from nationalism to modernity, others argue for a general shift
within modernity itself. Others, still, view the shift in a
temporal focus as an expression of modernity’s establishment as a temporality in its own right. Regardless
of conceptualization, the change is probably best observed by comparing the circumstances in which the
exhibitions were held. While the arrangers behind the
Great Exhibition of 1851 were confident in the British
world dominance, and the superiority of their domestic culture, the nationalistic, imperialist view on the infallibility of the West had been significantly shook by
World War I. Instead of proving oneself through tradition, one increasingly turned the focus ahead, to what
might be achieved in the future. While the changing
perception of time in the world’s fairs does not necessarily equate a change within modern society at large, it
indicates a mentality which, based on the success of the
fairs, must be said to have had a wide appeal. Though
the nation state at the beginning of our period seems to
have been the world’s fairs’ primary hallmark of modernity, it seems that, in the course of the following century, technological advancement had become such an
integral part of the time as to encompass an international modern society. Instead of trying to establish the
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at fremme den jordanske identitet. Dette har gjort at
den palæstinske nationalisme har tilskyndet den jordanske nationalidentitet, især i årene 1988-2002 hvor en
ny krise for konstruktionen af den jordanske identitet
opstod med kulmineringen af den politiske kampagne
”Jordan First” i 2002.

KONSTRUKTIONEN AV JORDANSK
NATIONALIDENTITET OG DENS
FORHOLD TIL DET PALÆSTINSKE
Samspillet og relationen mellem den jordanske regering og den palæstinsk-jordanske
befolkning har gennemgået en lang række vildledte forsøg på at sameksistere. Forsøget på at bevare billedet af Jordan som Palæstinas forkæmper har gjort det svært for
Jordan og dens folk at opretholde den eksisterende jordanske identitet ved siden af den
voksende palæstinske.

L ÆR K E A JA A JA M A D S EN O TZ EN
Masterstudent i historie
Universitetet i Oslo

J

ordansk nationalidentitet har gennemgået en
udviklingsproces der har været alt andet end lineær, og der stadig har ændret sig i relation til
omstændighederne. Ofte er denne proces flerfacetteret og socialt konstrueret omkring tanker
som, i tråd med Benedict Andersons teori om nationalitet som et sociokulturelt koncept, kan anses som
imagined communites.1 Identitet kan derfor siges at være
en flydende matrix af historiske, økonomiske, politiske
og kulturelle kræfter der på samme tid arbejder for at
skabe en individuel identitet i den kontekst den er formet i. En udviklingsproces der er autentisk i sig selv,
men hvordan kan en forestillet nationalidentitet være
autentisk?
I de moderne og klassiske tekster om identitet har

den ”andre/de/dem” spillet en marginal rolle for at give
mening og forstå følelsen af en kollektiv identitet som
for eksempel i en nation.2 I artiklen vil et gennemgående fokus være at prøve at forstå rollen af de ”andre”
og selve forskellen mellem ”os” og ”dem”, til fordel for
lighederne, som ellers har været dominerende. Dette
medvirker til at den konstruerende proces af identiteten til jordanerne bedre kan forstås. ”Os” og ”dem” er
en vigtig del af konstruktionen af en national identitet
i Jordan og i denne artikel vil relationen til Palæstina
være vigtig for dette.
Denne artikel fokuserer på hvordan Jordans relation
til Palæstina har påvirket konstruktionen til den jordanske nationalidentitet. Jordan som nationalstat har
gennem historien brugt den palæstinske befolkning for

KONTEKST
Studier indenfor Jordansk nationalidentitet har lagt
vægt på at stammen eller klanen (’ashirah) har haft
størst indvirkning på hvordan Jordan har skabt en national identitet. Stammerne har historisk altid udgjort
en stærk politisk og sociokulturel rolle i staten.
Antropologerne Mohammed Ali Al Oudath og
Ayman Alshbou vægtlægger hvordan ”tribalism” bedre
kan blive forstået gennem perspektivet de kalder for
”Jordansk nationalisme”. For dem er stamme-identiteten essentiel for at kunne forstå produktionen af en
jordansk identitet. Midtøsten professoren Joseph A.
Massad argumenterer for at loven og militæret er helt
centrale i produktionen af en nation og noget som han
mener mangler i debatten om nationalisme.3 Han benytter termerne som ”os” og ”dem”, noget som denne
artikel også vil understøtte. Både Massad, Al Oudath
og Alshboul har argumenteret for hvordan de moderne
institutioner er blevet skabt, og hvordan de hovedsagligt afhang af støtten fra stammerne og ekspansionen af
nationalmilitæret.4
Midtøstenforsker Laurie A. Brand, med fokus på
internationale relationer (IR), vægtlægger derimod
samspillet og spændingerne mellem Palæstinere og Jordanere og spørger om ”hvem er jordansk?” og ”hvem er
palæstinsk?”5. Dette er også et tema Luisa Gandolfo,
forsker på arabisk og islam, berører ved at diskutere palæstinernes rolle i Jordan og hvordan en hybrid identitet er opstået i samspillet mellem den palæstinske og
jordanske identitet.6 Igennem ovenstående studier, kilder som flere fredsaftaler, deklarationer og plakater er
medvirkende til at give et perspektiv på hvordan Jordan har konstrueret en nationalidentitet i relation til
Palæstina.
(TRANS)JORDANSK NATIONALISME
Efter Første Verdenskrig og faldet af det Osmanske
Rige skabte Hijazi Amir ’Abdullah og briterne en nation – territorielt. Transjordan bliver proklameret i 1921.
Herefter prøvede begge organer, ’Abdullah I og briterne, at opbygge en nation der indeholdt en politistyrke,
en regeringsstruktur, en hær og beaukratiet. Oprør mod
nationalstaten og dens institutioner (som kun var bemandet af folk udefra), blev slået ned af (britisk) militær, men med ’Abdullah I’s vilje. Massad argumenterer for a denne periode er vigtig for konstruktionen
af den jordanske nationalidentitet, da der her opstår
en Jordansk ”os” og ”dem”. ”Dem” indebærer ”the Bri-

Denne plakat blev udgivet af den israelske ambassade i USA. En
lobbyisme skabt for at støtte op om forestillingen om at Jordan ér Palæstina. Foto: Palestine Poster Project.

tish, the Amir, and the Hijazi, Syrian, Palestinian, and
Iraqi bureaucrats and politicians”.7 Den Transjordanske nationalidentitet bliver da sat op imod de koloniale
kræfter. Da landet senere blev et uafhængigt kongerige
i 1946 med ’Abdullah I som konge skiftede navnet fra
Transjordan til ”Hashemite Kingdom of Jordan”. Under ’Abdullah I forsøgte han at oparbejde en autentisk
jordansk historie og nationalitet for at fremme Jordan
som en nationalstat.8
Et problem ved at konstruere et komplet billede
af udviklingen til en nationalidentitet blandt Jordanere, er at der er for lidt research og forskning indenfor dette, især indenfor indenrigspolitikken til Jordan
mener Laurie Brand.9 Men for at forstå dette bedre, er
det derfor også vigtigt at uddybe hvad (Trans)Jordansk
nationalisme er – og især vigtigt er det at skille mellem Transjordansk og Jordansk nationalisme. Ofte bliver de to blandet, noget som ofte rejser spørgsmålet om
denne titel kun er en semantisk attribut, underlagt en
historisk reference.10 Gandolfo inddeler Transjordansk
nationalisme som perioden før 1970, som indebærer
Jordaniserings processen, mens Jordansk referer til den
samtidige historie. Denne artikel skal hovedsageligt
bruge Jordansk nationalisme/nationalidentitet som referer til årene efter 1970.
Som før nævnt, blev den Transjordanske nationalidentitet sat op imod de koloniale kræfter som ”os” vs.
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”dem”. De eksklusivistiske Jordanske nationale identiteter begyndte at udvikle sig i 1950erne og stadfæstede
sige endnu tydeligere efter 1970 hvor de eksklusivistiske
nationalister begyndte at se på de palæstinsk-jordanske
som de ”andre”, hvoraf de definerer sig selv. Der sker
derfor et skifte i hvordan ”andre” bliver defineret. Et
skifte fra at det er kolonimagterne der er ”andre”, til at
det bliver palæstinerne, og specielt de palæstinsk-jordanske der er ”andre” og Jordan som ”os”.
Pragmatisterne, en anden Transjordansk nationalisme, blev også skabt.
Denne form for nationalisme voksede især indenfor
klanen og hæren. For dem
er monarkiet en uundværlig del af den Jordanske
identitet. Pragmatisterne
skiller tydeligt og klart
mellem hvem der er autentiske jordanere og hvem er
der er palæstinere.11

mod monarkiet.17
Jordans krav på Vestbredden og være palæstinernes
repræsentant har altid været af central betydning for
jordanernes identitet. De har derfor altid modsat sig
organer der ellers kræver at repræsentere palæstinerne,
noget som udfordrer det eksisterende jordanske krav på
både repræsentativiteten og Vestbredden. Da Palestine
Liberation Organization (PLO) blev etableret I 1964 i
henhold til en resolution fra den Arabiske Liga støttede den jordanske regering
etableringen, på baggrund
af at PLO ikke havde et
krav om at være eneste
repræsentant for det palæstinske folk, heller ikke
at have suverænitet over
Vestbredden.
En
forhåbningsfuld
Kong Hussein udtalte i et
brev til den nye statsminister i Jordan, Wasfi al-Tall
at ”[..] we shall stand by
the Organization, support, agree with it, and back up
its efforts until Palestine’s children and the Arab nation
reinstate Arab rights in Palestine”18. Politikken og strategien til PLO ændrede sig til at blive en paraplyorganisation for guerillagrupper i Jordan. Den jordanske regering indså at det militære PLO var blevet en utålelig
trussel for kongedømmet, noget som toppede i Black
September 1970-71. En borgerkrig mellem den jordanske hær og PLO. Efter krigen måtte Jordan erkende at
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Der skedde et skifte i hvordan ”andre” blev defineret.
Et skifte fra at det var kolonimagterne der var ”andre”,
til at det blev palæstinerne, og
specielt de palæstinsk-jordanske der var ”andre”

ET ALTERNATIVT HJEMLAND?
Den største trussel for jordanere i nyere tid, har været
truslen om et alternativt hjemland for palæstinere også
omtalt som al-Watan al-Badil.12 Efter ’al Nakba i 1948
kom der en stadig strøm af flygtninge fra Palæstina til
Jordan. Den højnede population af palæstinere i Jordan
medvirkede til spændinger mellem de to samfund og
en udfordring for jordanere for deres opbygning af en
national identitet. Da Jordan annekterer Vestbredden i
1950, havde de palæstinske borgere i Jordan året inden
opnået fuldstændig statsborgerskab.
De palæstinske flygtninge der kom fra, nu Israel, til
Vest- og Østbredden gjorde at hele Jordans befolkning
gik fra 375.000 mennesker til 1.270.000 over natten.13
Det var nu anden gang at Jordan havde ekspanderet,
både demografisk og fysisk. En demografisk og fysisk
udvidelse der omdannede Jordan på måder der var skadelige for den jordanske nationalidentitet.14
Efter snigmordet på ’Abdullah I15, overtog sønnen
Talal fra 1951-53, før hans anden søn Hussein overtog.
Hussein prøvede at reproducere en enhed mellem Vestog Østbredden og ved at beskrive dem begge som ét
land (al-balad al-wāhid) og en familie (al-’ā’ilah alwāhidah) for at fremme deres fælles forbindelse og dermed indordne den palæstinske identitet ind i et større
jordansk rammebillede. Han var derfor en forløber for
den jordanske nationalisme der baserede sig på en hybrid identitet.16 At indordne palæstinere betød også at
de måtte assimileres, og gennem påtvungen magt blev
en ”jordanisering” af det palæstinske folk begyndt.
Massad mener at det var for at forhindre en eventuel
klassealliance mellem de to, der senere kunne vende sig

Emir Hijazi ‘Abdullah I af Transjordan med Sir Herbert Samuel og Winston Churchill ved regeringshusets reception i Transjordan, 28. Marts
1921. Fra venstre: Colonel Aref al-Hassan, Colonel Fu’ad Sleem, General Ghalel Pasha Sha’alan, Mrs. Beatrice Samuel, Emir ’Abdullah I af
Transjordan, Herbert Samuel, Winston Churchill, Clementine Churchill og Wyndham Deedes. Foto: American Colony, Jerusalem/Wikimedia
Commons.

en palæstinsk nationalidentitet var blomstrende og en
”jordanisering” ikke længere var en mulighed. De måtte
også erkende at den nye palæstinske vitalitet og kollektive energi kunne være en trussel mod det Jordanske
kongerige. At gøre Jordan til at alternativt hjemland for
palæstinerne (al-watan al-badil)19 medvirkede igen til
at kløften mellem de to nationalidentiteter blev større
og et større skille mellem ”os” og ”dem”. Efter PLO blev
smidt ud af landet, måtte palæstinere vælge mellem den
palæstinske identitet eller den jordanske nationalitet,
da det jordanske statsborgerskab krævede nu fuldstændig integration.20

”Support the Palestinian right of return”, 2009. Pointen med denne
desinformationsplakat er at antyde, at de oprindelige folk i Palæstina,
palæstinenserne, ikke oprindeligt var fra Palæstina, men havde migreret derfra fra Jordan. Foto: Palestine Poster Project.

ET BRUD MED PALÆSTINA –
EN REPRODUKTION AF JORDAN
1980erne bød på en voksende palæstinsk nationalisme
på Vestbredden – der som kendt startede den første intifada i 1987 og PLO’s proklamering af palæstinsk stat i
1988 efter Jordan skilte sig fra Vestbredden samme år.21
Muligheden for en separat palæstinsk enhed gjorde at
Jordan kunne fokusere på Østbreddens jordanske national identitet.

En ting der forværrede frygten for den palæstinske
”andre” i Jordan var proklameringen fra den nyligt indsatte Ariel Sharon i Israel der sagde ”Jordan is Palestine”.22 Ariel Sharon’s revisionistiske parti Likuds ideologi var at Østbredden originalt set var palæstinsk og
dermed var Jordan altså Palæstina. Palæstinerne havde
derfor allerede et hjemland. Modreaktionen i Jordan
førte til ”Jordan for Jordanians” (al-Urdun lil-Urdunyyin),23 og ”East Bankers First”.24 Idéen om ”Jordanian’s
First”, ikke at forveksle med den senere politiske bevægelse ”Jordan First”, var med til at skabe en stærkere
fornemmelse for den jordanske nationalidentitet.25
Likud var derfor en ydre faktor der fremmede opdelingen mellem jordanere og palæstinere, og den jordanske frygt for palæstinernes eksistens i Jordan.26
Forestillingen om at Jordan var Palæstina blev styrket
gennem propaganda og plakater – især USA var med
til at øge frygten hos jordanerne.27 Både de indre spændinger mod det palæstinsk-jordanske folk, hovedsageligt fra de eksklusivistiske nationalister, og de ydre faktorer som impassé i den arabisk-israelske fredsproces
og truslen om at ”Jordan is Palestine” gjorde at kløften
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mellem Jordanerne som ”os” og Palæstinerne som ”dem”
blev større.28
Da Jordan separerede sig fra Vestbredden, var det en
direkte reaktion på deres tvangsmæssige beskæftigelse
med truslen om et alternativt hjemland for palæstinerne.29 Igen blev det jordanske ”os” og det palæstinske
”andre” stadfæstet i separationen. Kong Hussein udtalte i talen samme dag som separationen at ”Jordan is not
Palestine”.30
Jordans angst for at de skulle blive det nye Palæstina
gjorde at de fratog sig alt ansvar for Vestbredden, som
ellers havde været en stor del af jordansk identitet til
da. Bruddet medvirkede til en bevidst indsats i at dyrke den jordanske identitet fuldstændig, og ikke i lige så
høj grad dyrke den palæstinske. Den jordanske identitet skulle nu udvikles og separeres fra palæstinernes.
Efter separationen og en (økonomisk) liberalisering
indad i Jordan begyndte de eksklusivistiske Jordanske
nationalister at lægge de palæstinsk-jordanske borgere
for had. At de var til stede i Jordan, mente eksklusivisterne at have udsat den jordanske nationalidentitet for
fare.31 Bruddet var altså også en bevidst indsats i at kultivere en særlig autentisk jordansk identitet. En fælles
historisk arv måtte skabes og et indholdssøgen blev sat
i gang for at producere, hvis ikke fabrikere en brugbar
fortid.32 I henhold til Andersons teori om ”imagined
community” blev nationalidentiteten og et kollektivt
minde produceret, for at legitimere en nationalstat og
Jordans nationalidentitet blev yderligere gen- eller reproduceret i årene efter bruddet.
EN VOKSENDE ANTIPALÆSTINSK
FRUSTRATION
Nationalismen i Jordan blev især stærkere i 1990-tallet, da Massad også beskriver perioden som en politisk
slagmark med ”anti-Palestinian frustration that had
been growing”.33
Gandolfo argumenterer for at begge Intifadaerne er
to af fem begivenheder der har været med til at fremme den jordanske nationalisme.34 Efter begge intifadaer var der en stor tilstrømning af palæstinske flygtninge til Jordan. Den palæstinske diaspora var med til
at forstyrre den jordanske politiske sfære og fungerede
også som en, ifølge Gandolfo, en katalysator for den
jordanske nationalisme.35 Her uddyber hun at hele dikotomien mellem palæstinere og, især Østbreddens
jordanere, var med til at forme en ”nation-threatening
cleavage” i det jordanske samfund, der igen medførte
til en øgende jordansk nationalisme og ”Jordan Only”
mentalitet.36 Efter at de palæstinske flygtninge kom til
Jordan, var der mange som så på sig selv som de jure jordanere, men ikke de facto jordanere. Ønsket om et eget
hjemland har medvirket til at de palæstinske flygtninge
ikke har formet og udviklet en egen jordansk nationalidentitet, hvilket har gjort at de ser Jordan som deres
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værtsland, men ikke hjemland.37 Omvendt har Jordans
mange etniciteter, og dermed også identiteter, gjort at
der er opstået en unik hybrid identitet blandt den palæstinske-jordanske befolkning, der faktisk ser Jordan
som deres hjemland.
Endnu en medvirkende årsag til den voksende nationalisme i Jordan kom straks efter bølgen af en ny
tilstrømning af palæstinere fra Kuwait til Jordan efter
Golf-krigene i 1991, der var med til at belyse den allerede store arbejdsløshed i Jordan, som bevirkede til
at anstrenge statstjenesterne og samtidig højnede det
mad- og huspriser.38 Konsekvensen af dette var at mange Jordanere igen følte at de var i gang med at miste
kontrollen over deres land grundet endnu en fortløbende bølge af ”outsiders”39 og eksklusivistiske nationalister
så på det som ””drowning” Transjordanians deeper in a
”sea” of Palestinians that only get bigger with time”.40
At Jordan fratog sig ansvaret for Vestbredden var
ikke ensbetydende med at Jordan ville forlade det palæstinske spørgsmål fuldstændig. Jordan havde fortsat
en interesse i løsningen af det palæstinske spørgsmål.
Jordan har indtil da fungeret som en paraply for palæstinernes sag, og fungerede også som det under Madrid Konferencen i 1991. Da Kong Hussein ikke var
blevet informeret om Oslo-processen i 199341 blev han
frustreret. Endnu engang bliver en kløft mellem palæstinerne og jordanere malet som ”os” vs. ”dem”.
Spændingerne vokser og efter Israel og PLO begge underskrev Declaration of Principles (DOP). En
bestemmelse i artikel 3, punkt 1-3 der henviser til bestemmelse om valg i Gaza og på Vestbredden.42 Dette
medførte at Østbreddens palæstinere implicit kunne
bruge muligheden for dobbelt afstemning og gjorde
derfor at en debat om retten til at stemme i det kommende jordanske valg for Østbreddens palæstinere blev
sat til værks. Igen sker der en kløft mellem jordanere
og palæstinske-jordanere, noget som resulterede i at et
fåtal palæstinere deltog i det kommende valg i november 1994.43 En grund til at der var så få palæstinere der
deltog i valget er, ifølge Brand ”in part because of the
extremely negative reaction to Palestinian participation
expressed by Transjordians during the postponement
discussion”44. Denne kløft og ”os” vs. ”dem”/”andre” bliver nu endnu dybere, og er med til at staten tager magten i sine hænder til at konstruere en stærkere national
identitet blandt jordanerne. Statsborgerskab blev dermed brugt for at konstituere et jordansk ”selv” og et palæstinsk ”andre”, noget som kun er med til at fodre de
jordanske eksklusivistiske nationalister.
At Jordan i 1994 underskrev fredsaftalen mellem
Jordan og Israel i kølvandet på Washington Deklarationen45 fra tidligere på året gjorde at den nylige produktion af de palæstinske-jordanske ”andre” blev det
organiserende princip for at udgøre det nye jordanske
”jeg”. Dette blev manifesteret i fredsaftalen Artikel 9
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punkt 2, om at Israel respekterer ”[…] the present special role of the Hashemite Kingdom of Jordan in Muslim Holy shrines in Jerusalem”46 som gjorde PLO og
de palæstinsk-jordanske specielt vrede – og et mønster
viser sig, cyklussen er i gang igen, hvor palæstinerne
er de ”andre” og den jordanske nationalidentitet bliver
da igen produceret og stadfæstet. Det er dog vigtigt at
sige at der også var enorme utilfredsheder blandt både
det jordanske, palæstinsk-jordanske og det palæstinske
folk angående fredsaftalen mellem Jordan og Israel, og
PLO og Israel.
Efter Husseins død i 1999, overtog hans søn Kong
’Abdullah II. Han videreførte den samme populære nationalisme som Kong Hussein ved at vægtlægge
hæren en essentiel rolle for den Jordanske nationalitet, som indebærer at forsvare de hellige helligdomme
i Jerusalem.47
‘JORDAN FØRST’ BETYDER REGIMET FØRST
Efter den anden intifada i 2001, har den palæstinsk-israelske konflikt påvirket den jordanske økonomi, skabt
ustabilitet og usikkerhed, samt vækket frygten for en
ny tilstrømning af Palæstinere til Jordan. Oven i det
kom usikkerheden omkring en ny Golf krig, der igen
vækkede minderne fra den første og den socioøkonomiske ustabilitet der kom efter den. Jordansk nationa-
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lisme har hævdet sig selv i kampagnen ”Jordan First”
(al-Urdin awwalan) – en nationsbyggende kampagne
skabt af Kong Abdullah II, med hensigt at udbrede
principper om ligestilling, retsstatsprincip, gennemsigtighed, menneskerettigheder, pluralisme og demokrati.
Et middel skabt for at forene alle Jordanere bag et nationalt mål og tilskynde en modernisering.48
Et brev fra Kong Abdullah II til statsminister Ali
Abul Ragheb 29. oktober 2002 understreger vigtigheden af ”Jordan First” kampagnen, grundet landets
og regionens ustabilitet.49 Med andre ord; en politisk kampagne der etablerede en fælles politisk legitimitet der var nødvendig for at skabe en moderne stat
– samtidig som Kong Abdullah II ønskede at stoppe
den palæstinsk-jordanske rivalisering og hellere ”forge
a national identity based on the Kingdom, rather than
kinship”.50
Modsat har kampagnen også opsat et ultimatum
for de med flere identiteter, som palæstinsk-jordanere,
om at vælge én. Er du Jordaner eller Palæstiner? For at
tilskynde denne ”beslutning”, fremmede programmet
et forslag om en decentralisering af Amman’s politiske kontrol og inddele staten ind i nordlige, centrale og
sydlige områder med guvernører. Noget som frigør majoriteten af palæstinske-jordanere i de områder og dermed styrke deres jordanske identitet.51

Kong Hussein af Jordan der tænder cigaretten til den israelske statsminister Yitzhak Rabin i Husseins kongelige bopæl i Akaba, kort tid efter
fredsaftalen blev underskrevet i 1994. Foto: National Photo Collection of Israel/Wikimedia Commons.
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Brugen for en national kampagne øger når indenrigs oppositioner fortsætter med at udfordre regimets
beslutninger i dens politik. ”Jordan First” blev lanceret
også for at slå ned ”udenlandske” påvirkninger i Jordans
indenrigspolitik. Oppositionspartierne om det er de sekulære venstre eller de religiøse højre har Kong ’Abdullah flere gange kategoriseret som u-jordanske.52 Selv før
”Jordan First” blev flere systemkritikere arresteret eller
fængslet, på baggrund af deres udtalelser mod regimet.
I august 2002 lukkede regimet Al-Jazeera’s Amman
kontor, på baggrund af et interview med den amerikanske lærde Asad Abu Khalil der direkte kritiserer den afdøde Kong Hussein for at være for tæt forbundet med
USA og Israel. Imens er oppositionen i oprør i Ma’an.53
Oprøret blev slået hårdt
ned af regimet og sammenlignet det med Israels
undertrykkelse i Intifadaen.54 Den truende USAIrak krig lå ikke langt væk
og regimet prøvede derfor
at bremse oppositionen
og andre systemkritikere.
Fra 1999-2003 har regimet
udstedt over 100 midlertidige love der begrænser
publiceringen markant.55
At en kampagne som
”Jordan First” har været
med til at legimitere den
alvorlige politiske undertrykkelse kong ’Abdullah II
har ført, som følge af frygten for en spredning af intifadaen og USA-Irak krigen til Jordan. I et forsøg på at
forene alle stammer, nationaliteter og identiteter, skabe
stabilitet og forudsigelse under én paraply har Kong
Abdullah II formået at skabe mere ustabilitet. Flere radikale oppositionsbevægelser blev skabt, mindre kritik i
den offentlige sfære og stammer og beduiner blev vrede
for uretfærdigheden. Kløften mellem regimet og samfundet blev større, og konceptet ”Jordan First” er egentlig regimet først, som en strategi der har været med til
at forme et nyt syn på nationalidentiteten i Jordan.56

kræfter som den ”andre”, hvorefter et skifte i 1950erne
der gjorde at det nu var de palæstinske-jordanere som
den ”andre”.
Dette blev gjort for at konsolidere en jordansk national identitet. Med andre ord er det ikke kun de
palæstinsk-jordanske der har været målet for produktionen af den ”andre” i søgen efter en ren jordansk national identiet. Mange nationalister sætter spørgsmålstegn ved jordanskheden ved andre grupper i landet som
Syrerne, Circassianerne, Chechenerne og endda nogen
af de beduine stammer for at skabe et ”os” og ”dem”.57
Truslen om et alternativt hjemland for palæstinere
og frygten der blev forstærket af det israelske parti Likud, den demografiske og fysiske ændring i kølvandet
af palæstinske diaspora,
bruddet med PLO og
Vestbredden – alle disse
ting har været med i konstruktionen af den jordanske nationalidentitet, her
sat i sammenhæng og relation til den palæstinske.
”Jordan First” kampagnen
viste hvordan statspolitikken gik ind og gjorde kløften mellem ”os” og ”dem”
endnu større ved at tvinge
den palæstinske-jordanske befolkning til at vælge
hvilken identitet, igen for
bedre at stadfæste og konstruere den jordanske.
Den jordanske, lige som så mange andre nationale
identiteter, er i stadig udvikling og ændring. Konstruktionen af den jordanske nationalidentitet i relation til
den palæstinske har måske mere vist hvad den ikke indebærer, end hvad den faktisk indebærer ved konstant
at reproducere tanken om ”os” og ”dem” og ulighederne mellem palæstinerne og jordanerne, hellere end
lighederne.

Nationalidentiteten til
Jordanere er sociokulturelt
konstrueret, især op imod
den palæstinske. Det forestillede fællesskab bygger på en
forestilling om autentisitet, og
denne autentisitet spiller en
rolle i netop at konstituere
sådanne fællesskab

KONKLUSION
Jordans nationalidentitet kan siges at være et ”imagined
community” i det at nationalidentiteten til Jordanere er
sociokulturelt konstrueret, især op imod den palæstinske. Det forestillede fællesskab bygger på en forestilling
om autentisitet, og denne autentisitet spiller en rolle i
netop at konstituere sådanne fællesskab. At det er de
palæstinsk-jordanske der er hovedgruppen for denne
artikel, viser hvordan den nylige produktion af de ”andre” er blevet princippet for det nye jordanske ”os”. I et
forsøg på at hævde sig selv i samfundet, har det Hashemitiske kongerige effektivt brugt først de koloniale
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FORESTILLINGER OM
SEKSUALITET I HÅNDTERING
AV VENERISKE SYKDOMMER
«Og mens hun lå der med hånden for øynene, tilbakelent oppe i den høye stolen, med
leggene og føttene hengende ned fra kanten av setet, nesten bevisstløs av skam, følte
hun klærne bli brettet opp om hoftene og lagt henover brystet. Og det ble koldt omkring de sammenpressede knær, og på hvert av dem la det seg en varm hånd som tok
tak og ville bryte dem fra hverandre.»1
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Masterstudent i historie
Universitetet i Oslo
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lik lyder Christian Kroghs skildring av Albertines møte med Reglementeringen. Dette var en
strategi for å bekjempe smitte av veneriske sykdommer, og var en vanlig fremgangsmåte i en
rekke europeiske land på 1800-tallet, også i Norge.2 I
Kristiania varte reglementeringssystemet fra 1840-1888,
og var rettet utelukkende mot prostituerte. Dette innebar at politiet hadde omfattende myndighet over disse
kvinnenes liv.3 De kvinnene som ble mistenkte for å være
prostituerte ble registrert hos politiet. De registrerte
måtte regelmessig møte opp på politilegens kontor, og
gjennomgå omfattende gynekologiske undersøkelser.4
Forståelse av reglementeringssystemet setter både ulike samfunnsmessige forhold og fortidens forestillinger
i spill. Hovedfokuset her er ikke på Reglementeringen
som sådan, men på hva den kan fortelle om 1800-tallets
forestillinger om seksualitet, og hvilke teoretiske tilnær-

minger som fremmer en slik forståelse. I historiografien
om Reglementeringen kommer det frem at den hadde
betydning utover det å bekjempe veneriske sykdommer.
Det argumenteres for at den bygget på og ivaretok klart
kjønnsmessige forestillinger om seksualitet. Hvilke teoretiske tilnærminger tillot historikerne å se nettopp disse forestillingene? Med reglementeringssystemet som
eksempel vil jeg drøfte hvorvidt poststrukturalistisk og
postmodernistisk sannhetsteori kan ha vært redskaper
som har utvidet historikernes forståelse av myndighetenes håndtering av veneriske sykdommer på 1800-tallet. Først vil jeg redegjøre for de nye teoretiske impulsene
disse er en del av. Deretter vil jeg drøfte kritikken rettet
mot postmoderne og poststrukturalistisk teori opp imot
Reglementeringen. Videre vil jeg drøfte hvilke deler av
dette teoriapparatet som kan føre til en bredere forståelse
av Reglementeringen.
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Nye teoretiske impulser
I diskusjonen om historiefaget beveget historikere seg
gradvis fra å vektlegge en hang etter fakta og vitenskapelighet mot å erkjenne at både historikere og historiske kilder er produkter av valg og kontekst, og at flere
beretninger om det samme kan være sant, så lenge profesjonens protokoller blir etterfulgt.5 En del av endringene historiefaget gjennomgikk i lys av denne diskusjonen skjedde på bakgrunn av filosofiske utfordringer for
tradisjonelle former for historie, som gjorde sitt inntog
rundt 1980-tallet.6 Sara Maza beskriver det som traff
akademia på 80-tallet som en «intellektuell tsunami»,
gitt betegnelser som eksempelvis poststrukturalisme
eller postmodernisme.7
For kjønnshistorie var poststrukturalismen og den
språklige vendingen på mange måter en «game changer». Med den språklige vendingen begynte historikere
å tilnærme seg tekster fra nye perspektiv, hvilket førte
med seg et nytt fokus på tekster og språk. Tekster ble
ikke lengre sett på som bevis for hvordan fortiden så
ut, men som språkuttrykk med selvstendig meningsinnhold.8 I slike teoretiske tilnærminger til kjønn dreide det seg om å analysere hvordan forståelse av kjønn
har blitt skapt gjennom historiske prosesser, og hvordan kulturelle forestillinger om kjønn ikke bare preger
språk og symboler, men også sosiale strukturer.9 Virkelighet ble relativt.
Leidulf Melve påpeker
at språk som meningsbærende ikke var noe nytt,
men at tanken om at virkeligheten er språklig konstruert og uforenelig med
en objektiv verden uavhengig av språket var ganske fersk.10 Gro Hagemann
beskriver den språklige
vendingen som en «kilde
til styrke og vitenskapeliggjøring» av den kvinnehistorien hun og mange andre feminister utformet på 1970
tallet. Både Eirinn Larsen og Gro Hagemann, begge
sentrale teoretikere innen kjønnshistorie, påpeker også
at den nok har etterlatt seg flere spørsmål enn svar.11
Samtidig finnes det en styrke i å legge flere spørsmål på
bordet. Ved å gjøre nettopp dette har det postmoderne skiftet avdekket historiekunnskapens kompleksitet.
Både Hagemann og Larsen slår fast postmodernismens
sentrale betydning for historiefaget, noe bruken av betegnelsen «vekkelsen» vitner om.12
Disse nye vindkastene som blåste over historiefaget,
gjorde seg særlig gjeldende i spørsmål som omhandlet
sosiale grupper og identiteter.13 Det hamskiftet kvinnehistorie gjennomgikk på 1990-tallet har vært et avgjørende historiografisk vendepunkt. Kvinnehistorie ble

Christian Krogh, Albertine i politilægens venteværelse, 1885. Foto:
Wikimedia Commons.

relansert med betegnelsen kjønnshistorie, i regi av Joan
Scott.14 Ikke bare åpnet dette for at historieskrivingen
kunne handle om alle kjønn, men det førte også til at
selve kategorien «kjønn» fikk nytt analytisk innhold.15
Scott argumenterte for viktigheten av å anse kjønn i
seg selv som analytisk redskap i historiefaget.16 Med
«kjønn» som forskningsperspektiv fremfor forskningsgjenstanden «kvinne», ble kjønnshistoriografi utvidet til å fokusere på kjønn som forklaringsvariabel og
perspektiv, fremfor å kun posisjonere seg i forhold til
tradisjonell historieskriving. Den sosiale og kulturelle
organiseringen bak forholdet mellom de biologiske
kjønnene havnet i sentrum.17 Studier av kjønnsrelasjoner i fortiden basert
på biologisk determinisme
ble avvist. Fokuset skiftet
fra biologiske forskjeller
mellom menn og kvinner
som forklaringsmodell for
ulike roller til selve ideene bak disse rollene. Helt
sentralt står således spørsmålet om sosiale konstruksjoners opphav.18 Larsen beskriver en overgang som for henne er det viktigste gjennomgangstema i kvinne- og kjønnshistorie:

Den sosiale og kulturelle
organiseringen bak forholdet
mellom de biologiske kjønnene
havnet i sentrum. Studier av
kjønnsrelasjoner i fortiden
basert på biologisk determinisme ble avvist

Kvinnehistorien ble slik ikke bare opptatt av å se på
hvordan historien påvirket fortidens kvinner og omvendt, men også hvordan kjønn som en grunnleggende sosial struktur, meningsbærende kategori og
en sentral maktrelasjon, bidrog til å forme de historiske prosessene og aktørene som utgjør historiens
studieobjekter.19

Her åpnes helt nye muligheter for nye tolkninger med
rot i språk, meningsdannelse og makt.20 For Scott innebar dette metodologiske skiftet ikke bare ny histo-
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rie om kvinner, men også ny historie.21 Samlet sett ser
det ut til at mye av det tankegodset 1980-tallet bydde
på også har hatt stor betydning for kjønnshistoriografi.
Når ideer bak sosiale konstruksjoner havner i senter for
analysen, åpner dette for nye tolkninger av Reglementeringen. Denne tilnærmingen åpner for spørsmål til
hvilke ideer som lå bak denne måten å bekjempe veneriske sykdommer, i lys av at den var rettet utelukkende
mot kvinner.
Kritikk av de nye impulsene
Samtidig som det på mange måter kan argumenteres
for at det her har oppstått en del nye verktøy til historiefaget, har disse også vært utsatt for kritikk. Denne
kritikken gjør seg utslag på et spektrum. I sannhetsdebatten i Norge rundt tusenårsskiftet betegnet Tor Egil
Førland den som «vranglære».22 Det fins imidlertid en
mer moderert kritikk. Kritikere setter spørsmålstegn
ved poststrukturalismen og postmodernismens problematisering av virkelighet og vektlegging av sannhetens

Henri de Toulouse-Lautrec, Two half naked women seen from
behind in the Rue Des Moulins Brothel, malt i 1894. Foto: Wikimedia Commons.
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utilgjengelighet. Kritikken dreier seg om at det å betegne sannhet om fortiden som noe utilgjengelig eller
uoppnåelig fører til at fortidens menneskers opplevelser blir underminert. Tekster blir gitt agens over mennesker.23 Dette gjør seg da særlig gjeldende i spørsmål
om lidelser og undertrykkelse.
Scott har også blitt kritisert for sitt fokus på teksten som analytisk nøkkel til å studere kjønn. En slik
kritikk kom for eksempel i form av Laura Lee Downs
essay If ”Woman” is Just an Empty Category, Then Why am
I Afraid to Walk Alone at Night?. Som tittelen indikerer forsøker Downs å sette fokus på at slike konstruerte
kategorier har en virkelighet utenfor språket, i form av
faktiske opplevelser. Når Scott vektlegger at kategorier
som for eksempel «kvinne» er kulturelt konstruert, er
disse da konstruert av de med defineringsmakt i samfunnet. Opplevelsene til kvinner kan da best brukes
som et uttrykk for de mektiges ønsker og forestillinger. Her påpeker Downs risikoen for at kvinner igjen
havner i bakgrunnen.24 Hun argumenterer for at forståelsen av kategorien «kvinne» er fanget på det epistemologiske planet hos enkelte akademikere, som for
eksempel Scott.25 I dette ligger det at selv om «kvinne»
er et kulturelt konstruert konsept, er det ikke er slik at
kvinner i fortiden ikke har følt undertrykkelse og trakassering i kraft av å inngå i konseptet «kvinne». Dersom det legges til grunn at identiteter er konstruerte
kategorier, betyr det altså ikke at disse ikke kan komme
til uttrykk i helt reelle handlinger og strukturer som
blir en del av eksempelvis kvinners virkelighet.26 Opplevelsene er der, selv om historikere problematiserer
konsepters opphav.
Kritikken Downs legger frem kan også drøftes i
sammenheng med Reglementeringen. De forestillinger om seksualitet den hvilte på var knyttet til kjønn,
og var således ulike for menn og kvinner. Disse forestillingene ble lagt til grunn når veneriske sykdommer ble
et økende problem. Det avviket prostituerte representerte mot kvinners antatte seksualitet, samt tanken om
at menns seksualitet ikke kunne kontrolleres, gjorde at
de ble målgruppen for Reglementeringen.27 Med andre
ord, forestillinger, hvor enn disse kom fra, fikk direkte
utslag for mange prostituertes liv. Å si at Reglementeringen var resultat av diskurser om seksualitet, gjorde
nok ikke opplevelsen av den mindre virkelig for de den
var rettet mot.
Det akademisk konstruerte veivalget
Det er viktig å understreke at postmodernismen og relatert teorigods ikke har fått utslag som et slags karrieremessig sidevalg for historikere, men heller har blitt
en ny verktøykasse der historikere plukker fra både
den ene og den andre.28 I sannhetsdebatten stod Erling Sandmo frem som en slags talsmann for postmoderne teori. Han understreket i Mer og mindre sannhet
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at debatten om det postmoderne teoriapparatet fremstod som mer polarisert enn den i virkeligheten var, og
argumenterte for at enkelte sider ved det kunne gagne
historieskriving betydelig.29 For Sandmo kreves lokalisering og kontekstualisering av sannheter for å oppnå
ytterligere forståelse for hva de har betydd for fortidens
mennesker. Inspirert av Michel Foucaults historieskriving argumenterte Sandmo for at sannheter har sine
historier. Foucault var interessert i idéstrukturer og tankesystemer heller enn samfunnsmessige forklaringer.30
Tor Egil Førland på sin side, oppfattet postmodernismen som en trussel mot historiefagets vitenskapelighet, der han selv stilte seg bak sistnevnte. Et nøkkelbegrep her er «sannhet», som de to har ganske ulike
oppfattelser av og betegnelser for. For Sandmo kan det
finnes flere sannheter om samme fenomen, avhengig
av kontekst.31 For Førland, er det en fundamental forskjell på det å tro, og det å vite.32 Ut ifra det premiss at
postmodernismen er et bredt spekter av ulike teoretiske
innfallsvinkler, hvor enkelte anvendes i historiefaget, er
den en styrke for å forstå Reglementeringen.
Kulturelt konstruerte forestillinger i Reglementeringen
Når begrepet «seksualitet» problematiseres innenfor
postmoderne rammer for sannhetsforståelse, og forestillinger studeres på bakgrunn av sitt kulturelle og
politiske opphav, får Reglementeringen et nytt ansikt.
Ifølge Ida Blom var oppfatningen den at kvinners seksualitet var forbeholdt ekteskapet og følgelig reproduksjon. Kvinner som tok veien inn i prostitusjon ble
betraktet som umoralske avvikere. Menns seksualitet
derimot, var en sterk og ustyrlig drift, og det var et nødvendig onde at denne fikk sitt utløp. Når veneriske sykdommer ble et økende problem rettet myndighetene
sitt fokus mot de seksuelle avvikerne, de prostituerte.33
Det fremstår som paradoksalt at kvinner, da nærmere bestemt prostituerte,
utelukkende ble målgruppe i Reglementeringen, i
stedet for menn, som man
tross alt anså som det seksuelle kjønn. Ifølge Blom
var det kun tvangstiltak i
forbindelse med veneriske
sykdommer som gjorde
forskjell på menn og kvinner. Ved andre alvorlige
sykdommer ble det for eksempel iverksatt isolasjon
og meldeplikt dersom en
var syk. Det smittehåndteringen hadde til felles er at tiltakene tok sikte på å
isolere de syke for å beskytte de friske, men i forbindelse med veneriske sykdommer ble tendensen den at de
prostituerte kunne smitte, og de friske mannlige kun-

Jaques-Louis Copia, Par ici! (denne vei!). Gravering av prostituterte i Paris under revolusjonsperioden 1793-1795. Foto: Wikimedia
Commons.

dene deres måtte beskyttes.34
Anne-Marit Gotaas påpeker at selv om det borgerlige samfunnet opererte med et rasjonale om at kvinner ikke hadde seksualitet, var de samtidig klar over at
den fantes.35 Selve ideen
om at kvinner ikke hadde
noe seksualitet utover det
å produsere barn var således ikke biologisk determinert, men heller sosialt
konstruert. Det ser ut til
at det også er en relativt ny
konstruksjon. Mary Spongeberg argumenterer for at
det skjedde en rekonseptualisering av femininitet på
1800-tallet. Kvinner gikk
fra å være seksuelle vesen til å skulle være «rene»
frem til ekteskapet. Denne overgangen gikk, ifølge
Spongberg, hånd i hånd med politisk, kulturell og sosial utvikling i middelklassen.36 Michel Foucault, som
Spongberg ser ut til å bygge på, beskriver utviklingen

Selve ideen om at kvinner
ikke hadde noe seksualitet
utover det å produsere barn
var således ikke biologisk
determinert, men heller sosialt konstruert. Det ser ut til
at det også er en relativt ny
konstruksjon
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som «undertrykkelse av kjønnet».37 Et slikt resonnement viser at sannhet om seksualitet ikke fantes isolert
i biologiens paradigme, men ble formet av samfunnet
som helhet – den har sin egen historie.38
Kroppen som objekt for maktutøvelse
Tatt i betraktning de innvirkningene Reglementeringen fikk på prostituertes liv, reises spørsmålet om det
her er snakk om en form for maktutøvelse. Christian
Kroghs roman Albertine er
et av de sterkeste vitnesbyrdene vi har om Reglementeringen.
Romanen
maler et dystert bilde av
1800-tallets industrialiserte
Kristiania, der kvinner er
blant de svakeste. Fra sin
arbeidsplass ved symaskinen lengter Albertine etter
det meste i livet – både materielt og sjelelig. Hun tar
etter hvert steget ut i prostitusjon.39 Fra skildringen
i artikkelens innledning av Albertines møte med politilegens kontor, kommer maktutøvelsen i Reglementeringen tydelig frem, noe Albertine føler på kroppen på
mer enn ett vis. Hun tvinges inn på kontoret, der synet
av stolen hun skal undersøkes i gjør henne «nesten bevisstløs av skam». Hun tvinges opp i stolen og må gi ifra
seg makt over egen kropp til politilegen som skal undersøke henne - til hennes fortvilelse og ydmykelse.40
Romanen skildrer en prostituert som møter Reglementeringen med maktesløshet.

Foucault var en av de som lot seg inspirere av språkfilosofien i den språklige vendingen. Sentralt i hans
teoretisering var at han gjorde oppmerksom på forholdet mellom makt, kunnskap og diskurs. Ifølge han er
makt knyttet til språkbruk, som igjen får sitt uttrykk i
strukturelle endringer av samfunnet.41 I hans forståelse
er makt overalt i det moderne samfunn.42 I Seksualitetens historie fordrer Foucault til analyse av dannelsen
av en bestemt type viten om kjønnet.43 Denne typen
viten fikk ifølge Foucault
sitt uttrykk i for eksempel
institusjoner som brukte
kunnskap om veneriske
sykdommer som legitimering for å luke ut de med
moralske skavanker fra
samfunnet. Denne praksisen ble rettferdiggjort av
biologiske sannheter.44
I forbindelse med Reglementeringen, der kroppen ble gjort til objekt for
maktutøvelse, er det relevant å trekke på Foucaults teori om biopolitikk. I denne
teorien forklarer Foucault hvordan makt på 1700-tallet gikk fra å konsentrere seg om døden, til å påta seg
forvaltningen av livet.45 Biopolitikken tilnærmer seg
kroppen som art og som innehaver av biologiske prosesser som forplantning, fødsel, dødelighet, helsetilstand og lignende. Det er nærliggende å kontekstualisere Foucaults teori i voksende urbane miljø, slik som
1800-tallets Kristiania. I et slikt voksende urbant miljø
oppstod problemer knyttet til fødselsrate, boligforhold,
dødelighet, og helse. Det banebrytende i denne sammenheng var – ifølge Foucault – at slike faktorer ble
et politisk anliggende. På 1800-tallet ble biopolitikken
slått sammen med anatomisk politikk og tok form som
det han kaller seksualitetsanordningen.46 Denne gikk
hånd i hånd med kapitalismen og dens behov. Det var
ikke bare nødvendig å optimalisere og føye mennesker,
men også å sørge for befolkningsvekst. Seksualitetsanordningens maktstrategier ble således utformet i tråd
med disse behovene.47
Helt sentralt i denne tankegangen er viten om kjønnet og dets rolle som politisk anliggende. Kjønnet ble
mål for både befolkningsreguleringen og kroppsdisiplinen. Ut ifra disse målene vokste seksualmoral, normer
knyttet til ekteskap og måling og studering av «sannheten om seksualitet» frem. Seksualiteten ble sett som
inngangen til livet, og var med dette blitt et høyst aktuelt politisk anliggende.48 På denne måten kan Reglementeringen og de forestillinger om kvinnens rolle i
ekteskap og forplantning den bygget på, forstås som et
resultat av politiseringen av seksualitet.
Mary Spongberg har en slik tilnærming i sin stu-
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Strandgata i forstaden Pipervika, omtrent der Rådhusplassen ligger
i dag. Her foregikk mye av prostitusjonen i Kristiania på 1800-tallet.
Bildet er tatt i 1913. Foto: Beate Muri/Wikimedia Commons.
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die av prostituerte i medisinsk diskurs i det viktorianske Storbritannia. Hun argumenterer for at medisinsk
kunnskap på 1800-tallet, tross forsøk på å behandle
medisin som en ren vitenskap, i stor grad var preget av
kulturelle forestillinger samt moralske og kulturelle koder.49 Kolliderende forestillinger om menn og kvinners
seksualitet og det ubehaget smittebærende prostituerte
skapte mot dette bildet, ga drivkraft til kunnskapsregimer om prostituerte som kvinner som ikke kunne
kontrollere sin seksualitet. De ble således en trussel mot
befolkningens helse og moralske organisering, og legitime mål for kontroll og maktutøvelse.50
På slutten av 1800-tallet var prostitusjon i teorien
forbudt i Norge. Samtidig førte reglementeringssystemet til at prostitusjon i praksis ble legalisert, i form av
myndighetenes tiltak for å regulere fremfor å nedkjempe. Siden bekjempelse av veneriske sykdommer stod
høyt på agendaen hos myndighetene, ville det kanskje
være nærliggende at det herfra ble satt inn insentiv for
å håndheve forbudet, snarere enn å legalisere det. Både
med hensyn til loven, men også i bekjempelsen av smitte. Dette kan indikere hvor sterkt disse forestillingene
stod i datidens samfunn. Istedenfor håndhevelse av loven ble altså prostitusjon tillagt streng regulering.51
Systemet la føringer for hvor prostituerte kunne
bo og oppholde seg og påla kvinnene hyppige og nedverdigende undersøkelser hos politilegen.52 Dette skulle
ikke bare sikre menns tilgang til seksuell omgang, men
også beskytte deres koner mot kjønnssykdommer.53 Latent i denne praksisen er tanken om at menns seksualitet ikke kan undertrykkes, og av denne grunn var prostituerte nødvendig. Et slikt blikk på forestillinger bak
Reglementeringen gir samlet sett et inntrykk av at den
ble en manifestasjon av det å stemple prostituerte som
avvikere fra seksualidealet kvinner måtte forholde seg
til, og dermed mål for statlig kontroll.
Oppsummering og konklusjon
Artikkelen har diskutert hvorvidt de nye teoretiske impulsene som traff historiefaget på 1980-tallet har bidratt
til en mer omfattende forståelse av Reglementeringen.
Analysen har hatt poststrukturalisme, postmodernisme
og den språklige vendingen i kjønnshistorisk sammenheng som omdreiningspunkt. Historikere som har befattet seg med Reglementeringen argumenterer for at
den ikke bare var en strategi for å bekjempe veneriske
sykdommer, men at den også belyser rådende forestillinger om menn og kvinners seksualitet på 1800-tallet.
Dette viser hvordan makt, kunnskap og diskurs kan
operere sammen. Således åpner tolkninger med rot i
språk, meningsdanning og makt i historiske analyser
nye dører for historisk kunnskap. Slik dypere forståelse
er et eksempel på hvilken innvirkning de nye teoretiske
tilnærmingene har hatt for historiefaget og for kjønnshistoriografi. De har aktualisert begrensningene ved å
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hige etter de autentiske svar om fortiden, ved å tydeliggjøre tolkningsprosesser. Samtidig burde ikke 1980-tallets nye teoretiske tilnærminger forstås som en historiografisk omkalfatring hvor historikere enten motsetter
seg de, eller omfavner de fullt ut. Realiteten er at poststrukturalistisk og postmoderne teorier gjerne brukes i
kombinasjon med andre tilnærminger. Således må de
nye impulsene som traff historiefaget sees på som et
supplement til historikernes teoretiske verktøykasse.
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T

his paper examines the status of the creative
industries, especially textile and music, during the 1950s, which was the last decade of
the colony of Belgian Congo and the Belgian mandates on Ruanda-Urundi. For the colonizers,
the arts and crafts of Congo deserved to be preserved
as authentic forms of aesthetic expression. In so doing,
the colonial authority developed politics of subventions and institutions ranging from ephemeral projects
to long-lasting museums. Yet a delicate issue was to be
found in the question of how to define the notions of
authenticity and of tradition. In order to shed light on
the idea of authenticity, the colonizers in charge of art
and crafts politics mobilized categories of analysis defined by the disciplines of aesthetics and of ethnography.
Politics of conservation were hampered by numerous factors, including the international trafficking and
looting of Congolese productions, and the practical

and financial challenges of setting up expeditions to
record oral traditions, music, and other productions in
Congo. Subventions supported, to some extent, the newer and emerging forms of creativity and of art, but the
politics of intellectual property were decisive in establishing a regime of authorship for the people in Congo, Ruanda and Urundi who, at that time, did not have
access to the franchise. Intellectual property created a
small niche that, from the point of view of the legislative framework, gave new, although very limited rights
to the Congolese creators and authors.
Research for this paper is based on sources that include legal treaties on the Belgian colony of Congo
and mandates over Ruanda-Urundi kept at the Royal
Library of Belgium, the archives of the Commission
pour la Protection des Arts et Métiers Indigènes kept
at the Africa Museum in Tervueren, and secondary
literature.
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Protecting and conserving arts and crafts
from Congo
In 1948 Gaston-Denys Périer, a Belgian civil servant specialized in the management of Congo heritage, attempted an analysis of the traditional Congolese arts and
crafts in a little book he published on the arts and crafts
of Congo: “At the base of the Congolese arts and crafts,
appears the rhythm. It is rhythm that orders speech, song
and music. It is the symmetry that presides to the regular
return of a similar movement, of a similar gesture, of a
drawing that will become a decorative image constantly
repeated until its disposition translates in the opposite.”1
Rhythm could also be found in other crafts: “The musical or instrumental rhythm conduces to the rhythm of
craftsmanship (…), that also manifests itself in the interweaving of the raffia, sisal, or other fibers used to weaving and plaiting, as well as in the weaving of mats, or the
weaving of vegetal fabrics.”2
Périer was the author of several studies on the arts of
Africa, and a member of the COPAMI, the Commission for the Protection of Indigenous Arts and Crafts
(Commission pour la Protection des Arts et Métiers
Indigènes, hereafter also mentioned as Commission),
founded by the Belgian
Ministry of the Colonies
in 1935, following a parliamentary interpellation by
socialist representative and
Belgian Pen Club founder
Louis Piérard.3 This commission aimed to map out
the arts and crafts in Congo, and to contribute to their preservation through various initiatives, including the building and maintenance of museums both in Belgium and in Congo.4 In so
doing, the COPAMI used two methods to study the
Congolese arts and crafts: ethnography and aesthetics.
It was at the crossroads of ethnography and aesthetics,
wrote Périer, that rhythm was to be examined. It was
also rhythm, he argued, that unified ways of production, whether they be in music or in textile.5
A significant part of the activities of the COPAMI
gave way to the creation of museums of Congolese and
of African art, both in Belgium and in Congo. The objectives of these museums were to conserve and to educate, for both African and European publics, but they
also aimed to “maintain the native artistic sensibility
among the indigenous populations”.6 This goal was to
encourage forms of African art deemed to be classical
by the members of the Commission.7 Such a construction of the idea of a corpus of traditional African art
has remained highly problematic to the present day, as
the reorganization of the Africa Museum in Tervueren,
finished in 2018, and the subsequent debates in the public sphere have shown well.8

Another important aspect of the work of the Commission throughout its existence, was to track the commerce of valuable arts and crafts objects from Congo,
and to prevent any circulation of ancient objects without an authorization.9 Some members of the COPAMI understood early on that if the Belgian authorities wanted to do so, they should not spoliate the
Congolese populations from the product of their arts
and crafts, but accept that these products should benefit Congo and not end up in the collections of Belgium
and elsewhere.10
The conservative efforts of the COPAMI aimed to rescue both objects and traces of artistic activity. The Commission tried within the limited extent
of its reach, to prevent the destruction of artistic objects inside of the colony; as reported in the Commission archives in the mid-1950s, observers witnessed the
destruction of musical instruments, often by, or instigated by, missionaries who aimed to repress the beliefs
of magical powers in native music. The COPAMI opposed such destructions and aimed to educate the people in the conservation of any musical instruments.11
The Commission also launched initiatives to record
the oral tradition told or
sung, by organizing missions gathering at least one
philologist, one musicologist, and one technician for
each travel. The Commission members noted that
recordings of traditions in
Congo had until the 1950s
been sporadic, and had not allowed to constitute complete collections.12

The Commission tried within
the limited extent of its reach, to
prevent the destruction of artistic objects inside of the colony

Changwe Yetu and the challenges of reenacting
authenticity in spectacle
Efforts from the COPAMI also went to mapping out
the patrimony of dance, by members visiting in 1956 the
provinces of Kasaï, Katanga, and Ruanda-Urundi. The
choice of these regions was made by the large mining
firms, the Union Minière du Haut-Katanga, the Société Minière de Bécéka, and the Forminière, based in
Katanga, that funded the project and the ensuing commemorative dance spectacle of Changwe Yetu (“Notre
plus grande fête à tous”, “the greatest celebration for
us all”) on dances, music, and indigenous chants from
Kasaï, Katanga, and Ruanda-Urundi.13 Several recordings were made by the same occasion in the Katanga
province, where the final version of Changwe Yetu was
played. The spectacle Changwe Yetu proved to be a mix
of dancers, musicians, and choirs (including a Catholic
and a Protestant one) from diverse regions of Congo.
All participants rehearsed and worked in groups supervised to some extent by Belgian administrators. The re-
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sults were ambitious and seemed to have been received
favorably by the public.
Reports in the COPAMI archives underline challenges in making Congolese and white administrators
working together, in bringing everyone on site, in making people from different parts of Congo work together. Possibly the most important difficulty that the
colonial administration experienced was, again, to try
to preserve what they perceived to be the traditional
forms of art of Congo, from too much fusion with modernity. Reports to the COPAMI deplored, in the case
of the dances observed in the territory of Luisa, a “deterioration” of the costumes worn by the dancers. The inclusion of Western elements were a topic of criticism in
the report of the Commission, that showed a complete lack of understanding of the humorous distance or
simply the practical reasons for such changes in costume: “It is among the Passus that we could see the most
clearly the deterioration of folklore; of the costumes,
nothing remained, those indigenous people – albeit
they are among the most primitive in Congo cannibals
[sic] feast not being a rarity
among them – wanting in
their celebrations to ornate
the most unlikely rags and
European instruments; the
spears are sometimes replaced by bicycle pumps
and in the hair, it is common to see that one has
spilled the contents of a
matchbox.”14 The colonial
administrators in charge
of organizing the spectacle
also reacted to the fact that the Congolese set decorator
Mwenze and his team of artists had decided to paint
representations of the dancers on the décor. The Belgians thought that the dancers should not be represented
in painting on the background, and they were so certain
that their view on aesthetics was the only correct one,
that they tried to discourage the Congolese to do what
they wanted, but to no avail.15
The COPAMI observed that the organization of
spectacles of traditional dances went along with the
urge to “patiently fight against the often sneaky reintroduction of shoes, floppy hats, etc.”16 among the traditional costumes of the dancers. The expectations of
traditional dances were therefore sometimes subverted with fusions and co-optation of objects from the
West, with what was expected to be local costumes to
the eyes of the Western observers in search of authenticity.17 Observations on such events as recorded in the
files of the COPAMI are one example of the difficulties and injustices posed by the artificial reconstruction
of an authenticity that only existed in the imagination

of the colonizers.18 Nonetheless, the organization of the
Changwe Yetu spectacle, presided by Maurice Huisman, director of the Centre belge des échanges culturels, was considered very successful, and went on with
similar cultural programs for the Belgian Congo Section of the 1958 Brussels World Fair.19
Authenticity and the market
The care taken by the COPAMI to foster authenticity
developed into an attention to conservation and encouragement to numerous forms of production. The
Commission explored possibilities to turn the Congolese arts and crafts into profitable trades. One example
is the textiles woven from raffia fibers, for which the
Commission played a role of intermediary with Belgian buyers and department stores. The Commission calculated how many square meters a person could weave
per hour, the reasonable price to pay, and whether a
continuation in the traditional motifs and colors could
be expected in the production. The Western buyers expressed a preference for the traditional dyes, made of
natural products, over newer colors. The COPAMI
worked on the premises
that the authenticity of the
arts and crafts of Congo
needed to be fostered by
commercialization whenever possible. Another
form of textile creation, a
woven fabric called by the
Westerners the Kasaï velvet (“velours du Kasaï”),
received attention for its
intrinsic decorative beauty. The Commission observers
found it so beautiful that they expected Belgian women
of the high society might want to include little panels
of this fabric in evening couture dresses. Such fabrics
however were originally not intended to be cut for use,
but to be kept in their entirety, as small mats or chairs
covers. This example shows again that some aesthetic
transfers and hybridizations were better accepted than
others by the colonizers. Kasaï velvet has remained to
this day appreciated by amateurs and collectors, but the
technical difficulty of its production made larger-scale
production impossible.20
In fostering the larger-scale, economically profitable
production of traditional objects from Congolese arts
and crafts, the colonial administration was preoccupied
with the authentication of this production. One issue,
as we have seen earlier, was to prevent antique objects
to be looted from the territories of the colony, exported,
and that the trace of such objects would then be lost.
Another issue was to authenticate the contemporary
objects produced by Congolese craftsmen for com-

In fostering the larger-scale,
economically profitable production of traditional objects from
Congolese arts and crafts, the
colonial administration was
preoccupied with the authentication of this production

49

50

PÅ TEMA
merce. In order to tackle both problems the COPAMI
decided, during its last years of existence, that a specific
stamp (“estampille”) would be used to signal the provenance of the objects.21
The Commission struggled with the relation between authenticity and art. It defined authenticity and
aimed to foster it, but members also voiced the complex
enactment of the tradition, and the limits of remaining
tied to a very strict view of artistic practice: “an exaggerated traditionalism in teaching the indigenous people
would present one danger, that it could lead to the servile formal copy of anterior works.”22 The definition of
art as original expression therefore limited the quest for
authenticity. Furthermore, there was a distance between
the Commission’s aspirations to foster authentic forms
of African art, and the actual forms and currents of arts
and crafts that succeed on the market.
Cultural transfers and modernization
In the last years before the decolonization, the members
of the COPAMI perceived that newer cultural forms
were emerging from the urban centers of Congo, where a new proletariat came from the internal migrations
of workers from the countryside.23 In the examination
of the newly formed urban art milieus, the COPAMI
showed sensitivity towards the role that art could play
for the emerging proletariat, that was subjected to strict
laws by the colonial authority, included racial segregation of neighborhoods and a curfew for the Congolese
inhabitants: “Of the enquiries made in the extra-customary centers of Elisabethville24 and Léopoldville25, it is

Véronique Pouillard. Photo: Humanistisk fakultet, UiO.
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obvious that the possibilities they actually offer from
the artistic standpoint deserve the strongest attention
from the Commission. Of course, art there does not remain mixed to the tribal life as in the inland villages,
but the sprawling cities, too, attract most of the artists
that find outlets there. Besides that, it is logical that art
for art’s sake replaces, as in every civilization, the magical, or at least the functionally religious art.”26
The openness of the COPAMI members towards
newer art forms remained limited. The commission
devoted much less attention to the transfers between
Congolese artists and American ones, for example.
Little follow-up was provided by the COPAMI on this,
and yet some members deplored that the Congolese
“musical instruments’ and their music itself, [was] so
often sacrificed to the profits of its American degradations.”27 In other instances, however, the Commission
when aiming to develop a program of Congolese dance
decided to include what they called modern elements,
and in so doing called in groups that worked on crossovers, such as the group of “the Sous-marins du Katanga and the group of the Gecokat, a music-hall band
inspired by American examples, wearing mismatched
costumes or tuxedos and dancing on English, Spanish,
South-American airs, dances that curiously remind of
the ancestral dances. They are generally accompanied by
guitar.”28 Overall, the Commission assessed more favorably cross-overs between African and African-American arts in the field of the visual arts, especially when
these were showcased in prominent exhibitions in New
York or other centers of the art market.29
The decolonization of Congo turned into a hasty, illprepared process. The major historical works on Congo
underline that in 1956, Belgian intellectual Jef Van Bilsen promoted the rights of the Congolese and the residents of the mandates on Ruanda-Urundi to equality,
to self-determination, and to end segregation regimes.
And yet Van Bilsen’s plan was for a decolonization that
he, as many in Belgium, expected to see happening over
the span of a generation, a thirty-year plan published
under the title Un plan de trente ans pour l’émancipation
de l’Afrique belge, that shows well to what extent the colonial authorities had unrealistic expectations.30 Less
than two years later, the 1958 Brussels World Fair devoted a large and controversial space to the colony. Instability, including in the soldiers’ barracks in Kinshasa
(then Léopoldville) agitated the colony during the next
year. Congo accessed independence on June 30, 1960
and became the Republic of the Congo. Ruanda-Urundi became independent and separated in two states on
July 1, 1962.
This context plays an important role in understanding that the musical movements deplored by the COPAMI as a “degradation” gave birth to Congolese jazz
and Congolese rumba. Not all critics of the time ignored
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the power of musical transfers. The musical critic Robert
Goffin was early to notice the flourishing of Congolese
music and wrote several works on Congo jazz, in which
he sought to draw continuities between influences from
New Orleans, Cuba, New York, Kinshasa, and Brussels.
As far as its archives can tell however, it does not seem
that the COPAMI sought to make use of Goffin’s erudition when it tried to define authentic Congolese art.31
Historian Isidore Ndawyel è Nziem, the author of one of
the most important syntheses on the history of Congo,
analyzes the emergence of the Congolese music industry during the 1950s in the two centers of Elisabethville
et Léopoldville as central to the formation of a Congolese identity.32 In the meanwhile, the COPAMI focused its attention and efforts on what it considered to be
authentic, and was blind to the emerging talents in jazz
and rumba. The Commission preferred to ignore the ability of jazz and rumba music to federate and gather the
Congolese youth that would eventually throw out the
colonial authority. Rumba, as it is often reminded, gave
a hymn to the independence of Congo on June 30th,
1960, Joseph Kabasele’s (or Grand Kallé) “Indépendance
Cha-Cha”.33
Legal asymmetries and the emergence of an intellectual property regime
Care for authenticity remained central during the entire existence of the COPAMI from the mid-1930s to the
independence of Congo. The Commission took an interest in the establishment of a proper legal system for
the protection of the intellectual and mechanical rights
of the artists and craftsmen in Congo. The Commission examined the situation of other colonies and indigenous populations.34 The late 1940s and 1950s were the
time for a reflection on intellectual property rights, and
a revision of the text of the Berne Convention defining
copyright was then under way. The work of the lawyers
was not, as distinct from the Commission’s, oriented
towards a reflection on the nature of art. Determining
which forms of art are good or bad, is not in principle
the role of the legislator. Its role is to provide a framework that allows the acknowledgement of the dignity
of the artist or the creator, and of his or her work.35
The legislative framework protecting innovation, invention, and the arts in Congo, and from 1922 in Ruanda and Urundi (that became Belgian mandates in 1924),
was established early on. The COPAMI examined this
legislative framework in order to integrate its notions
into their protective activity of the arts and crafts.36
Historians of colonialism have underlined the importance of examining questions related to citizenship
and potential legal asymmetries between metropolises
and colonies. The legislation of the Belgian Colony of
Congo from 190837 was written into the Colonial Charter, a text that reproduced some extracts from the Bel-
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Belgian Congo 20 Francs bill, 1950. Photo: Centrale Bank van
Belgisch-Congo in Ruanda-Urundi. Photo: Nieuwe Haas/Wikimedia
Commons.

gian Constitution but with important limitations. The
colonized populations of the Congo were not citizens
of Belgium, and were not expected to become citizens.
The Colonial Charter did not guarantee the freedom
of the press, of cult, and of association. The Congolese
populations were, from the interwar period, organized
in districts and did not enjoy freedom of circulation. A
laissez-passer was required to travel between Congolese
provinces. During the last decade of the colony, a new
regime of colonial status developed with the creation
of a small group of colonized who had more rights to
circulation, based on their level of education, and who
were called the “évolués”.38 Yet the colonial regime kept
strict limits to circulation and kept a curfew in place in
the Congolese neighborhoods during the existence of
the colony.39
The protection of intellectual property in Congo
and in the mandates of Ruanda-Urundi comes off as
a contrast to this state of affairs. In 1948, the Belgian
parliament included the colony of Belgian Congo and
mandates of Ruanda-Urundi in its adhesion to the
Convention of Rome of June 2nd, 1928, that amended
the Berne Convention of 1886 for the protection of
author’s rights.40 The adhesion to the Berne Convention in its Brussels text of 1948 came into effect in Congo in 1952. The Belgian state however retained the right
to withdraw its colony and mandates from the Berne
Convention at any time.41
At that point, authors’ right – that can be shortly
defined as the civil law form for copyright – was the
only right in the system of intellectual property laws
that was complete in the Belgian colony and mandates. The patent, trademark, and industrial property laws
that were into force in Belgian Congo had been modeled on the Belgian law, yet they were still incomplete.
As elsewhere, patents were in relatively limited use to
the music and textile industries. Protection of industrial design (“dessins et modèles”), trademark law, and
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author’s right were the laws that were most in use to
protect creative works.
Rules on the ascertainment of counterfeiting, decided in 1952, completed the decree on author’s right
adopted for Congo in 1948. The colonial authority justified the adoption of the decree of 1948 as follows, “that
participating to the world’s artistic and scientific life,
Congo cannot remain any longer a territory where the
contraband of the productions of the mind can exercise freely. According to the wish of all the organizations that are in charge of the matter, it is urgent that
author’s right is legally acknowledged and protected
there.”42
The overarching principle of the law on author’s
right applied in the Belgian colony and mandates was
that the protection was exactly the same for the author of a work, whether s.he was Congolese, Belgian, or
from any other nationality of a country signatory of the
Berne Convention. The author’s right therefore, compared to other areas ruled by colonial decrees, provided on paper greater equality between people, thanks
to the principles of Berne
that assimilated the union
members to the nationals.43
Numerous musicians and
musical authors in the later years of the colony of
Congo and the mandate
of Ruanda-Urundi used
the Belgian society for
the protection of authors’
rights, the SABAM (“Société d’Auteurs Belge – Belgische Auteurs Maatschappij”), to manage their rights, and they received royalties in the form of checks mailed by the SABAM.44 The
SABAM closed its Léopoldville, soon to become Kinshasa office when the Belgians departed, and in the ensuing years, a couple of societies of authors’ rights tried
to fill the gap in Congo but encountered difficulties, especially in the redistribution of revenues.
The dictator Mobutu Sese Seko whose rule over
Congo lasted from 1965 to his death in 1997, launched
a political program of return to authenticity that he
subsumed under the notion of zaïrianization. Zaïre became the name of the country, of its largest river, and
of its currency. Music played a central part in the propaganda program of the Mobutist dictatorship. In this
context, Mobutu’s regime sought to order the status of
the musicians and founded a government-controlled
authors’ rights society, the Société Nationale des Editeurs, Compositeurs et Auteurs (SONECA).45 Musicians however deplored that the SABAM, that was a
cooperative managed by its members, was much more
efficient than the government-managed SONECA.46

Conclusion
COPAMI member Gaston-Denys Périer underlined
the importance of rhythm when he participated in the
missions that aimed to protect the authenticity of the
arts and crafts of Congo. Rhythms of production remain a conceptual tool for the study of arts and crafts,
as recent studies on textile have shown.47 The actions of
the COPAMI attempted to preserve as much possible
what its members – who were all Belgians – perceived
to be the authenticity in Congolese arts and crafts. This
developed into important initiatives to prevent looting, and to preserve and record objects and traditions
for conservation both in Belgium and in Africa. An
authenticity bias however prevented to Commission to
perceive the interest of arts that seemed to veer away
from the acknowledged tradition. Members of the
Commission completely left aside important parts of
the artistic production of Congo mainly because such
productions were not considered authentic enough.
The Commission also developed an interest in the
laws and regulations that could protect the integrity,
rather than the authenticity of the arts in Congo.
The efforts of the legislator
gave way to one the most
complete systems of intellectual property in Africa.
Congolese artists could
enjoy a royalty system that
functioned decently well,
and to some extent kept
functioning within the
framework of the Belgian society of author’s rights, the
SABAM, after the Belgian departed. The regime of the
dictatorship of Mobutu Sese Seko was interested in
music as an authentic expression of the people and as
the most efficient vehicle for propaganda, but the new
organizations that aimed to replace the SABAM were
the subject of criticism, as the users considered that
their efficiency was variable. In the meanwhile, Kinshasa had become a center of creativity featuring cultural
movements such as the Sapeurs, that durably influenced Congolese fashion at home and abroad.48 Kinshasa
had also become the first capital of music in Africa, and
exported its productions all over the world.

The patent, trademark,
and industrial property laws
that were into force in Belgian
Congo had been modeled on the
Belgian law, yet they were
still incomplete
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«TO THE FRENCH THE GENIOUS,
TO THE FOREIGNERS THE PROFIT»:
Åndsverkslov i fransk og amerikansk historie
med eksempel fra moteindustrien
Det filosofiske grunnlaget for opphavsrett har vist store historiske variasjoner på tvers
av nasjoner og ikke minst mellom ulike kreative industrier. Åndsverkslovene handler på mange måter om å beskytte autentisiteten i et kreativt verk. Michel Foucault
brukte også begrepet ”autentisitet” i forbindelse med opphavet til litterære åndsverk
i foredraget ”What is an Author? i 1969”.1 I denne artikkelen skal jeg belyse de historiske forskjellene i fransk og amerikansk opphavsrettsfilosofi og illustrere dette med et
eksempel fra fransk moteindustri i etterkrigstiden. Mote har vært et problematisk område i åndsverkslovgivning gjennom store deler av 1900-tallet blant annet fordi det
er så lett å kopiere. Avslutningsvis drøfter jeg kort nyere teorier knyttet til piratvirksomhet i denne industrien.
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I

ntroduksjon: Den lille sorte
Opphavsrett er en tråd med mange knuter –
både historiske og samtidige. En av de større har
handlet om balansen mellom offentlighetens tilgang til åndsverk eller kompensasjon til det kreative
opphavet. Demokratisering og proteksjonisme. I tillegg

har grensen mellom imitasjon og inspirasjon ofte vært
tåkete fordi mote er derivativt: det bygger på tidligere
idéer og verk.2 I så måte representerer motekreasjoner
litt av et paradoks i opphavsrettslig sammenheng. Denne problemstillingen har skapt hodebry for både designere og domstoler siden tidlig 1900-tall.3 Produsentene
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av en kort, sort bomullskjole hos kjedeprodusenter som
ZARA refererer ikke til motegiganten Chanel selv om
vi unektelig finner ”den lille sorte” så og si overalt i dag.
Coco Chanel fikk aldri rettighetene på den opprinnelige – autentiske - idéen bak
den sorte cocktailkjolen.
Grunnen til dette er åndsverkslovenes
komplekse
natur, samt balansen mellom kollektive interesser
og rettferdig kompensasjon til opphavspersonene.

en verdensledende haute couture-eksportør - ønsket
en rekke skapere sterkere rettslig beskyttelse i land som
ikke hadde copyright på denne industrien. Christian
Dior var en av dem. Dette kommer jeg tilbake til om
litt.

Ble idéer oppdaget eller oppfunnet? I opplysningstidens
ånd identifiserte ikke forfattere
seg lenger som ”formgivere” av
gudesendte idéer, men som det
egentlige – autentiske intellektuelle opphavet til egne
åndsverk

Kreative og innovative
åndsverk
Det finnes to overordnede
grupper åndsverk og lover for å beskytte dem mot
ulovlig bruk: kunstneriske
og innovative. Selv om begge føyer seg under det World
Intellectual Property Organization (WIPO) kaller
”creations of the human mind” er det noen grunnleggende forskjeller som vi må være klar over her.4 Kunstneriske åndsverk som bøker, musikk, mote og kunst
beskyttes hovedsakelig av copyright og er beskyttet så
fort verket eksisterer, mens innovative og kommersielle
åndsverk beskyttes under samlebetegnelsen industrial
property.5 Patenter er et eksempel på sistnevnte, og brukes ofte i innovasjonssammenheng. Her er det større
krav til originalitet enn for copyright. I motsetning til
sistnevnte, er ikke et åndsverk automatisk beskyttet av
patenter. Disse må søkes om og kan være tidkrevende
å få.
Mote og konfeksjon havner stort sett under trademark-lov som bare beskytter merkevare og logo.6 Det
betyr at klesdesign, foruten produsentens logo, har vært
fult lovlig å kopiere uten at man kan tas til retten for
dette. Det er dette som gjør at vi finner ”den lille sorte” så og si overalt, selv om det var Coco Chanel som
var det intellektuelle opphavet til den ikoniske coctailkjolen allerede i 1926.7 Den kjente franske designeren,
Yves-Saint Laurent (YSL), uttalte ”jeg har vansker for
å datere den sorte kjolen [...] den er en satt stil” til New
York Times i 1984 i forbindelse med en utstilling under
navnet ”The Little Black Dress” samme år.8 Med andre
ord har Chanels opprinnelige lille sorte vært gjenstand
for så mange gjentakelser, versjoner og modifiseringer
at det er i ferd med å bli vanskelig å huske dens autentisitet, og om den i det hele tatt kan defineres som et
åndsverk lenger, som YSL formulerte det i 1984. Mote
er likevel en kreativ industri og trademark har historisk vist seg å være i overkant for kommersielt for dette,
spesielt gjelder det haute couture – den mest eksklusive
typen unike motekreasjoner. Selv om mote og haute
couture var sterkt beskyttet av copyright i Frankrike –

Opphavsrettenes opphav
Det var på 1700-tallet at
nødvendigheten for et
rettslig system for beskyttelse av åndsverk meldte
seg. Konseptet ”intellektuelt opphav” var inntil
da forankret i en dogmatisk filosofi som opererte
med at menneskeheten
var tildelt en forutbestemt
mengde gudesendt intellektuell vitenskap.9 Skapernes oppgave var bare å materialisere idéene. Gi dem
form. Dette var spesielt gjeldende for forfattere av litterære åndsverk.
At hvem som helst kunne være det intellektuelle

En variant av ”den lille sorte” designet av Yves Saint-Laurent for
Christian Dior, 1959 Foto: Wikimedia Commons.
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opphavet til et åndsverk var et paradigmeskifte som
snudde hele den europeiske forfattertradisjonen på
hode. Som den amerikanske historikeren Carla Hesse
skriver stod lovgivere overfor et filosofisk dilemma: Ble
idéer oppdaget eller oppfunnet? I opplysningstidens
ånd identifiserte ikke forfattere seg lenger som ”formgivere” av gudesendte idéer, men som det egentlige –
autentiske - intellektuelle opphavet til egne åndsverk.10
I forlengelsen av denne sekulære vendingen kom også
en forståelse av at verket som menneskelig eiendom, på
lik linje med materiell eiendom.11 Men i likhet med
sistnevnte ble også åndsverkene nå også gjenstand for
tyveri: ”Publishers of pirate editions successfully represented themselves as champions of the ´public interest,´ against the monopolistic members of the book
guilds”.12 Som Hesse viser ble det allerede her reist
spørsmål om hvorvidt piratvirksomheten var et gode
eller onde. Der autentisiteten i et åndsverk tidligere
hadde blitt tilskrevet Gud på normative vis, stod forfattermiljøene nå overfor utfordringer i hvordan dette
skulle tilskrives opphavspersonene, ikke minst formaliseres juridisk i møte med voksende piratvirksomhet.
I kjølvannet av dette skiftet gir det mening at den
europeiske filosofien for forfatterskap på 1800-tallet utartet seg til det historikeren Zorina B. Khan kaller ”[...]
an elitist notion of authorship as a creative act of individual genious”.13 Det hele utviklet seg til én subjektivistisk og én utilitaristisk retning alt ettersom hvilke
interesser som ble vektlagt – skapernes eller allmennhetens.14 Åndsverkslovene ble formalisert som et insentivsystem i skjæringspunktet mellom disse interessene
– å generere mer kreativitet ved å gi kunstnere tilskrivelser, men samtidig øke sosioøkonomisk velferd gjennom offentlig tilgang til verkene.15
Dette ble også en hjørnestein i den såkalte Bernkonvensjonen som ble vedtatt i den sveitsiske byen
Bern i 1886. Konvensjonen kan omtales som det første
steget for internasjonal samordning av opphavsrett og
var et initiativ i regi av den franske forfatteren Victor
Hugo.16 Konvensjonen var først en Europa-dominert
avtale. Landene Frankrike, Belgia og Italia var blant de
første som signerte traktaten i 1886, mens det amerikanske medlemskapet lot vente på seg til 1988.17 Jeg skal
forsøke å forklare dette tidsgapet på 102 år ved å se på
de nasjonale filosofiske tradisjonene for immaterialrett
i henholdsvis Frankrike og USA.
Frankrike: droit d´auteur
Mange tenker kanskje at økonomisk kompensasjon er
det viktigste elementet ved copyright, noe som for så
vidt stemmer for USA. I Frankrike har derimot kunstnerisk integritet spilt en like viktig rolle helt siden revolusjonstider. Kombinasjonen av de to elementene ble
samlet under begrepet ”droit d´auteur” (forfatters rett
på norsk) som utgjør den franske varianten av copy-
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right.18 I dette systemet var åndsverk betraktet som et
produkt av kreativ genialitet. Bernkonvensjonen sa følgende om konseptet:
Independently of the author´s economic rights [...]
the author shall have the right to claim authorship
of the work and to object to any distortion, mutilation or other modification of, or other derogatory
action in relation to, the said work, which would be
prejudicial to his honor or reputation.19

Det var i 1910 at økonomisk kompensasjon kombinert
med rettigheter knyttet til kunstnerisk integritet fikk
offisielt nedslagsfelt og lik juridisk vektlegging i fransk
copyright.20 Sistnevnte ble i første halvdel av 1900 så
viktig i Frankrike at det fikk et eget begrep: ”droit moral” - moralske rettigheter.21 Konseptet var en ”juridisk
pakke” som ga opphavspersonen rett til tilbaketrekking,
regulering av salg og distribusjon av kopier egne åndsverk, tilskrivelser og ivaretagelse av deres kunstneriske
integritet. Etter en revisjon i 1957 fikk loven følgende
ordlyd: ”The author of a work of the spirit, enjoys that
work, by sole virtue of its creation, a right of incorporal
property, exclusive and opposable against all”.22
Kjernen i denne juridiske filosofien var opphavspersonen legger en del av seg selv i det kreative verket
”[...] and subjects it to the ravages of public use”.23 I
dette systemet ble ikke et åndsverk ilagt verdi utelukkende for sine kommersielle egenskaper, fordi den
kunstneriske integriteten kunne potensielt stå på spill.
Det var mer nærliggende å kompensere for dette, enn
å vektlegge offentlig tilgjengelighet til verket. Formuleringene av ”droit moral” skulle i så måte skjerme forfatteren fra krenkende bruk av åndsverket. Lovene hadde
en salgs personvernende funksjon i så måte. Et paradoks i kjølvannet av dette var at det ble forslått å tillate
utelukkende nøyaktige kopier.24 Som en forelengelse av
dette gir ”droit moral” i dag opphavspersonen rett til å
avvise åndsverk som knyttes til hen.25 En rett til å forsvare sine åndsverk fra det en selv anser som urettmessig eller overdreven kritikk og til å beskytte sine verk
fra ytre modifiseringer eller endringer, for eksempel
coverlåter.26 Kan vi egentlig være sikre på at Queen´s
Freddie Mercury ønsket kunstnerisk assosiasjon til
Pepsi-Cola dersom han levde i 2004? Den franske copyrighten ville gitt Mercury rett til å avvise at coverutgaven av ”We Will Rock You” fremført av Beyoncé
Knowels, Britney Spears og Pink hadde noe med ham
å gjøre rent kunstnerisk. ”Droit moral” har imidlertid
vært gjenstand for påstander om elitisme, selv om det
ble hevdet at konseptet hadde sosiale imperativer ved at
sterk kunstnerisk proteksjonisme genererte mer kreativitet som følgelig tjente kollektive interesser.27 Et system som derimot ikke var belastet med ”droit moral”
var det amerikanske.
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Den franske forfatteren Victor Hugo var en av initiativtakerne til
Bernkonvensjonen i 1886 Foto: Wikimedia Commons.

USA: skip o´hoi
”[N]othing in this act shall be constructed to extend to
prohibit the importation or vending, reprinting or publishing within the United States [...] by any person not
a citizen of the United States.”28 Denne lovfestede retten til kopiering av åndsverk i USA fra 1790, viser at
de kollektive, pragmatiske og utilitaristiske interessene
tidlig veide tyngre enn opphavspersonens tilskrivelser.
Mye av målet i dette juridiske klimaet var å rettferdiggjøre kopiering gjennom
lov.29 Selv om amerikanske domstoler var liberale
med hensyn til de moralske rettighetene ved copyright, er svartmaling av
den amerikanske tilnærmingen til copyright gjennom 18- og 1900-tallet er
verken hensiktsmessig eller nødvendigvis sann. Underoverskriften jeg har valgt her kan derfor fremstå noe
misvisende. Copyright-systemet i USA hadde nemlig
sosioøkonomiske imperativ og må leses i lys av USA
som et utviklingsland i denne perioden.30
Kopiering av åndsverk var som vist over en lovfestet rett i USA, og Kongressen avslo ved gjentatte anledninger forslag om reformer, av nettopp velferdshensyn.31 Det som ble betraktet som ulovlig under ”droit

d´auteur” i Frankrike, var her en slags fribruksrett.32
Historisk har beskyttelse av litterære og kunstneriske
verk i form av copyright i USA vært unntaket, mens
fribruksretten var regelen.33 Uten den fribruksretten,
ble det hevdet, ville det lovfestede mandatet for å spre
vitenskapelig og kulturell fremgang for offentligheten
forhindres av et elitistisk kulturelt åndsverksmonopol, skriver Khan.34 Den demokratiske senatoren John
Ruggles påsto ved 1836 at copyright var en unødvendig
skattebelastning på offentligheten.35
Amerikanske åndsverkslover – især copyright - har
operert med kunstneriske verk som kommersielle produkter, mer enn intellektuelle åndsverk. I tillegg omfattet den bare utenlandske åndsverk.36 Amerikanske
opphavspersoner stod juridisk sterkere enn for eksempel franske, noe som også forklarer at Bernkonvensjonen ikke var aktuell for USA da en av grunnpilarene
i avtalen var lik beskyttelse i alle medlemsland. Historikere argumenterer for at dette kan ha å gjøre med
at amerikansk kulturell produksjon totalt sett har vært
svakere enn den europeiske.37 Importen av europeisk
kultur i USA var eksplosiv i skiftet 1800 til 1900, og
motehusene var spesielt romantiserte.38 Den teknologiske innovasjonen i USA var derimot sterk, og patentsystemet var påfallende langt fra like liberalt som
copyright her. Igjen må dette leses som en form for nasjonal proteksjonisme. Poenget her er at land har strenge åndsverkslover på industrier de selv dominerer, og
at europeisk copyright av den grunn historisk har hatt
mer vektlegging av opphavspersonens integritet enn i
USA. Av den grunn har også mote i Frankrike, nærmere bestemt haute couture, hatt sterkest opphavsrettslig beskyttelse i verden.39 Eksplosiv forbruksvekst, amerikansk etterspørsel og kolliderende juridiske kulturer
for åndsverksbeskyttelse ble betent for franske haute
couture-designere i etterkrigstiden.
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der i pressen var et tveegget sverd. Produsentene mislikte ikke publisiteten, men pressefoto av ny, eksklusiv
design kom også med en fare for lynrask plagiering.43
Mange haute couture-produsenter trakk derfor kortene
tettere til brystet, mens plagiatindustrien gikk langt i å
spå trender. Forfatteren av Dressing Modern Frenchwomen, Mary Lynn Stewart, skriver at industriell spionasje skjøt i været.44 Å beskytte autentisiteten i haute
couture var ikke utelukkende viktig på produksjonssiden - kjøpere av eksklusiv, skreddersydd fransk mote
var også misfornøyde med overeksponering av de dyrt
anskaffede plaggene.45 Kundene betalte i så måte også
for autentisiteten i de kostbare kreasjonene.
Etterspørselen etter fransk luksusmote i etterkrigsårene ble imidlertid for stor til at skaperne av eksklusiv
haute couture kunne unngå en konfrontasjon.46 Franske motehus som Dior var mot 1950 dratt mellom
det å modernisere sine produksjonsmetoder og bevare autentisiteten i håndverket. En gradvis overgang
fra skreddersydde plagg til konfeksjon var nå i støpeskjeen.47 I mellomkrigstiden hadde dilemmaet blitt
løst ved å gi utenlandske kjedeprodusenter en autorisert bevilgning til å reprodusere deres design under
en rekke vilkår.48 Men dette ga bare en engangsavgift
til produsentene, ikke vederlagsinntekter.49 Mange av
disse produsentene var fra New York, og denne stor-

Franske skapere av haute couture la enorme mengder stolthet
i det nitidige arbeidet, og forbød
uautorisert reproduksjon som
en beskyttelse av autentisiteten i
håndverket

Problemet med moten
Mote er en kreativ næring
i skjæringspunktet mellom
kunst og industri. Haute
couture hadde gjennom
1800-tallet vært lokalt, eksklusivt håndverk som etter
andre verdenskrig ble en
global forbruksvare. Kanskje sterkest var etterspørselen i USA, og landet var selve fakkelbæreren for demokratiseringen av ”elitistisk” moteforbruk.40 Franske
skapere av haute couture la enorme mengder stolthet
i det nitidige arbeidet, og forbød uautorisert reproduksjon som en beskyttelse av autentisiteten i håndverket.41
Allerede ved 1880 hadde produsentene av de eksklusive
plaggene anstrengte forhold til en ny disruptiv teknologi på dette tidspunktet: fotoapparatet.42 Motebil-

Freddie Mercury. Foto: Ukjent fotograf/Wikimedia Commons.
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byen begynte i de første etterkrigsårene å hevde seg
som mote-metropol.50 Syndikatet Chambre Syndicale
de la Couture Parisienne (CSCP) overvåket systemet,
regulerte den kommersielle gjestelisten på de første visningene av nye kreasjoner og begrenset bevilgningene
til prestisjetunge produsenter.51 CSCP var på vegne av
franske haute couture-skapere aktive i kampen mot
plagiering. Tidligere var ikke franske kjedeprodusenter velkomne på visningene da opphaverne, inkludert
Coco Chanel, var bekymret for at massekopiering ville
sjenere autentisiteten og eksklusiviteten i originalplaggene.52 Gjestelistene ble i etterkrigsårene liberalisert og
tillot konfeksjonsprodusenter på visningene da manuell
håndverksproduksjon ikke møtte etterspørselen.53
Det ble tydelig at analog, skreddersydd produksjon
av luksusplaggene for enkeltkunder ikke lenger var økonomisk bærekraftig.54 Haute couture var en viktig fransk
eksportvare, insentivene for å bevare næringen var derfor
også statlige. Dior, for eksempel, utgjorde ca 5% av fransk
eksport mot slutten av 1950-tallet.55 Også de hadde også
vansker med den analoge produksjonsmetoden. Mote
var en sterk del av den franske nasjonale identiteten, og
landets myndigheter ønsket å hindre en kollaps i denne
håndverksnæringen og bevilget økonomiske støttetiltak
for å unngå dette. Men det innebar også strenge krav til å
fortsette den autentiske håndverksbaserte produksjonsmetoden.56 Dior-konsernet havnet således i skvis mellom lojale haute couture-entusiaster og den voksende
almennetterspørselen. En måte var å forlate håndverkstradisjonen i haute couture-næringen for å bygge en
sterk, internasjonal merkevare.57 Som jeg straks viser, ble
dette også litt av et paradoks for franske haute couturedesignere i møte med et amerikansk marked.
Haute couture, som annen kunstnerisk produksjon,
var svært godt beskyttet i fransk åndsverkslov.58 Slik
var ikke tilfellet for mote i USA, tvert i mot gjaldt fribruksretten utenlandske åndsverk. Ikke nok med det,
mote – verken amerikansk eller utenlandsk – fikk ikke
copyright her.59 Som jeg var inne på var ikke haute couture som kunst å betrakte i USA, men kommersielle
varer. Det ble derfor enda mer pressende for giganter
som Dior å kommersialisere navn og merkevare som en
måte å jobbe rundt dette liberale copyright-systemet
på.60 Slik ville beskyttelse for motekreasjoner under
trademark bli aktuelt – også i USA. Moteprodusenter
i New York jobbet til sammenligning ofte under anonyme navn og uten å merke plaggene med opphavet.
Amerikanske produsenter slet i kjølvannet av dette
med å skape sterke merkevarer.61 Et paradoksalt spørsmål som reiser seg her er om fransk vektlegging av det
kreative opphavet – som navnet og merkevaren ”Dior”
– bidro til romantiseringen av fransk mote i USA. Plagiering av blant andre Dior sine plagg ble nemlig en
svært lukrativ industri ved 1950. Spesielt for en entreprenør i New York med navnet Frederick L. Milton.

59

60

FORTID | 4/2020

PÅ TEMA
Diors hodepine: Frederick L. Milton.
Milton drev et foretak ved første halvdel av 1950-tallet i New York som solgte ulovlige skisser fra franske
motegiganter som Dior.62 Gjennom industriell spionasje på visningene fikk Milton tilgang til design av kreasjoner som enda ikke var gjort offentlige.63 Virksomheten var så lukrativ at enkelte produsenter i New York
abonnerte på Miltons tjenester, og Dior var en storfavoritt.64 Sistnevnte påstod at 25% av inntektene gikk
tapt til virksomheter a la Miltons årlig.65 Franske designere hadde lenge irritert seg over den omfattende amerikanske plagieringen og en fransk senator satte tidlig
på 1900-tallet ord på irritasjonen: ”To the French the
genius, to the foreigners the profit” som også er tittelen for denne artikkelen.66 Ekkoet av droit d´auteur er
ikke til å skimte av! I 1955 gikk Christian Dior sammen
med tre andre franske motehus til sak mot Milton, med
CSCP i ryggen.67 Grunnet tåkete copyright-lover for
mote i USA, ble også rettssakens videre prosedyre deretter, og Milton benektet det hele.68
Ettersom Dior og flere hadde satset på sterke merkevarer for så å beskytte dette under trademark, ble
Milton funnet skylding av domstoler i New York på
det grunnlag at han hadde solgt forretningsinformasjon – skisser- ikke de fysiske plaggene.69 Anklager om
kopiering av klærne i seg selv ville potensielt frifunnet
Milton da vi vet at plagg ikke var beskyttet av copyright
her. I tillegg til fribruksretten på utenlandske åndsverk
som styrket Miltons sak. Overgangen fra eksklusivt,
manuelt håndverk til sterk, kommersiallisert merkevare under trademark-beskyttelse var et smart trekk av
Dior. Dommen var en stor seier for de kreative miljøene på tvers av industrier i Frankrike, og saken ble brukt
som et forsøk på å forsterke amerikansk copyright for
mote.70 Selv om saken mot Milton endte i favør av Dior
med flere, var det tidkrevende å ta pirater til retten og
mange løste konfliktene
uten å ta rettslige skritt.71
Copyright for franske motekreasjoner forble imidlertid problematisk i USA.
Patenter ble foreslått som
en alternativ beskyttelse,
men men siden prosessen
for disse var svært tidkrevende, var ofte motesyklusene gått videre før patentet
var i effekt.72 I tillegg krevde patenter at oppfinnelsen
var fullstendig original. Ettersom mote var derivativt,
og bygde på tidligere stiler, trender og kreasjoner, var
patenter utelukket for motekreasjoner.73 Noe av det
nærmeste motekreasjoner har kommet opphavsrettslig
beskyttelse i USA har vært en variant av trademark kalt
trade dress.74 Dette innebærer at logo/merke trykkes
over hele kreasjonen. Dette systemet er imidlertid for
lite anvendelig på tvers av hele moteindustrien.75 Spesi-
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til 1900 ignorerte mindre, ubetydelige tilfeller av plagiat, og viste heller muskler ved omfattende, kommersiell
piratvirksomhet.79 Som Dior gjorde i Milton-saken ved
1955. Teorier om at piratvirksomhet potensielt kan være
positiv eksponering, og faktisk generere mer salg og mer
innovasjon lever i beste velgående i åndsverkslovenes
forskningsdebatt den dag i dag.80

Coco Chanel 1937 Foto: Wikimedia Commons.

elt for mindre og nyetablerte foretak.
I pose og sekk
Det er muligens nærliggende for mange å være enig i
det franske filosofiske grunnlaget for copyright. At
ulovlig kopiering og plagiat er uetisk. Enkelte akademikere hevder imidlertid at piratvirksomhet – spesielt i moteindustrien - kan ha positive kommersielle
bieffekter. Coco Chanel, for eksempel, hadde et ambivalent forhold til piratene, noe også Pouillard belyser: ”Chanel´s position was that illegal copying was the
ultimate
advertisement,
costing nothing to the
creator”.76 Kort forklart at
plagiat var ren smiger. Et
sitat fra 1938 støtter denne
påstanden: ”[...] the day a
designer isn´t copied, he
is dead”.77 Riktignok gikk
Chanel til sak mot sine
pirater og hennes sjenerøse ord om dem må leses i et
kritisk lys. Det er likevel ikke desto mindre påfallende
at Chanel aldri ble med i syndikatet CSCP som jobbet nokså aggressivt for å slå ned på piratvirksomhet, og
heller brukte egne metoder for å takle problemet. Som
Pouillard viser, var Chanels sosiale og økonomiske kapital sterk nok til at hun kunne få i både pose og sekk:
nyte godt av pirateksponering, men samtidig saksøke
enhver plagiarist – og vinne.78 Mary Lynn Stewart viser
at de fleste haute couture-produsenter ved inngangen

Plagiat var ren smiger. Et sitat
fra 1938 støtter denne påstanden: “[...] the day a designer
isn´t copied, he is dead”

Oppsummering
Åndsverkslovene er komplekse. Det samme er problemene knyttet til dem. Det franske ”droit d´auteur” har
tung historisk forankring i kunstnerisk integritet, der
den amerikanske hadde sterkere kommersielle imperativ. De to landene representerte én proteksjonistisk
og én kommersiell side av samme sak: å generere og
distribuere kreativitet og kulturell velferd. Disse svært
forskjellige filosofiske tradisjonene fikk alvorlige implikasjoner for fransk haute couture-næring i etterkrigstiden. Frederick L. Miltons skissevirksomhet på
1950-tallet var på mange måter et produkt av kommersialisert amerikansk copyright-doktrine som kolliderte
med fransk kunstnerintegritet i etterkrigstidens forbruksvekst. Globalisering i etterkrigstiden førte til nye
problemer da industrier med sterkt opphavsrettslig forankring på hjemmebase havnet i ukjente juridiske territorier. I dette tilfellet gjaldt det eksklusiv fransk mote
i et land uten sterke copyright-systemer for denne industrien – USA. Milton-saken belyste et svært problematisk område av åndsverkslovgivning for mote og
konfeksjon som fremdeles er gjeldende. Copyright på
motekreasjoner kan potensielt bli unødvendig proteksjonistisk, og lager fare for elitisme i moteforbruket.
Patenter er på sin side for tidkrevende for de raskt endrede motesyklusene. Et sterkt varemerke ble den mest
hensiktsmessige løsningen for aktører som Dior, men
også denne åndsverksloven har vist svakheter ved beskyttelse av motekreasjoner. Som for eksempel at det
krever en sterk merkevare. Dette er krevende og kostelig å skape for små foretak. Summa summarum faller moteindustrien mellom sprekkene i de ulike åndsverkslovene. I nyere tid har akademikere lansert teorier
om at piratvirksomhet potensielt kan være et gode – en
kostnadsfri eksponeringstjeneste for eksklusive motehus. Coco Chanel illustrerte tidlig at tilstrekkelig kapital kan tillate både positiv eksponering fra piratvirksomheten, samtidig som man seirer mot disse i retten.
Opphavsretten er full av paradokser.
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«H

vorfor huser litteraturen og teatret
alle de mest villfarne sjeler, de mest
fryktinngytende mordere, de mest
æreløse blant mennesker, de mest
durkdrevne ranerne, de mest utspekulerte av svindlerne?»1 Sitatet er et hjertesukk fra en som kaller seg Fatma, og som skrev et innlegg i et av de første osmanske
kvinnetidsskriftene, Hanımlara Mahsus Gazete («Kvinnenes egen avis»). Innlegget er fra 1895, og innsenderen beklager seg over hvordan romankunsten og teatret,
og særlig europeisk litteratur og teater, utelukkende
vier plass til de dystre sidene av virkeligheten. «Burde
ikke teatrets mål være å få Vestens korrumperte moral

på rett kjøl, å endre og forbedre de skrekkelige forholdene [der borte]?»2 Hun fortsetter med å etterlyse litteratur som viser en fars ubetingede kjærlighet til sine
døtre, som, hevder hun, tross alt er normalen, snarere
enn en fars urettferdige ekteskapsplaner for en ubesudlet datter. Dermed sier hun også at den osmanske virkeligheten er en ganske annen enn den som fremstilles
i litteraturen.
Dette eksemplet fra Hanımlara Mahsus Gazete illustrerer noen av spenningene som bodde i sen-osmansk
oversettelse og mottakelsen av den, slik den utfoldet
seg i perioden fra 1860 og frem mot tidlig 1900-tall.
Den tidlige osmanske pressen rettet seg først og fremst
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Karikatur fra Çıngıraklı Tatar, nr. 7, 18 Nisan 1289 [30. april 1873]. «Slutt med det der! Jobben min er å være rask!» Foto: Atatürk Kitaplığıs
samling.

mot et utdannet og urbant publikum, men mot slutten
av 1800-tallet utvidet lesergruppen seg. Pressen inntok rollen som lesernes læremester, og gradvis begynte
menn uten fremstående posisjoner og privilegert bakgrunn, kvinner og barn å ta del i offentligheten.3 Tekstene som ble oversatt til osmansk i denne perioden,
illustrerer på mange måter denne utvidelsen. Leserne
begynte å stille krav til litteraturen de leste, noe som
igjen førte til at pressen måtte ta nye hensyn etter hvert
som målgruppene endret seg og vokste. Mange lesere
ønsket seg parisiske fortellinger fylt med kjeltringer,
tragiske skjebner og grusomme familieforhold, mens
andre bekymret seg for manglende moral i oversatte
romaner og for hvilken påvirkning de kunne ha på det
sen-osmanske samfunnet.
Det lå en spenning i den
oversatte litteraturen, og
denne spenningen vitner i
sin tur om en offentlighet
i endring. Nye stemmer
kom til orde, og den oversatte litteraturen utløste
debatter som gikk langt utover selve teksten, og som tok opp i seg sentrale strømninger i sen-osmansk tenkning og samfunnsliv. Dermed gir oversettelser oss også mulighet til å diskutere
spørsmål om offentlig mening, om autentisitet og om
forholdet til «Vesten.»

den oversatte føljetongromanen et fast innslag. De fleste av disse var oversatt fra fransk.4 For mange sen-osmanske tenkere og forfattere var oversettelse en mulighet til å bringe det de oppfattet som vestlig fremskritt
og utvikling til Det osmanske riket. Ahmed Midhat
Efendi, en av de mest produktive og suksessrike forfatterne på slutten av 1800-tallet, anså oversettelse som
et viktig virkemiddel for å bringe osmansk sivilisasjon
og litteratur fremover.5 Men i likhet med Fatma var
også han skeptisk til «skandalelitteraturen.» I stedet
understreket han betydningen av å oversette klassisk
litteratur: Når osmanske lesere ble kjent med Racine,
Molière, Shakespeare og Goethe, ville det tilføre både
litteraturen og den offentlige samtalen nye og nødvendige innsikter. Mange delte
Ahmed Midhats oppfatning, og debatten om hvordan klassikere skulle oversettes og hvilken rolle de
skulle spille, gikk høyt.6
I praksis var det imidlertid ikke de såkalte klassikerne som spilte hovedrollen. I stedet oversatte pressen samtidslitteratur,
populær så vel i Frankrike som i andre steder. Forfattere som Jules Verne, Alexandre Dumas, Xavier de Montépin, Eugène Sue, Paul Bourget og Émile Richebourg
ble oversatt jevnlig og nøt stor popularitet hos osmanske lesere. Og ikke bare var de populære hos den tyrkiskspråklige majoritetsbefolkningen. Også greske og
armenske miljøer, særlig i Istanbul, oversatte de samme
forfatterne. Dermed skapte den oversatte populærlitteraturen en felles referanseramme for leserne uavhengig
av språklig og religiøs bakgrunn så vel som på tvers av
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landegrenser.
Fatma og Ahmed Midhats innvendinger mot populærlitteraturen sto med andre ord i motsetning til det
som faktisk ble trykket og lest. Det var en spenning
mellom idealer og praksis. Mens de fremste osmanske
intellektuelle brukte spalteplass på å forsvare klassikerne, fortsatte pressen å publisere oversettelser av ny litteratur som lett vant gjenklang hos et bredt spekter av
lesere.7 Denne spenningen gir innsikt i en sen-osmansk
offentlighet der mye sto på spill. «Vesten» var til stede
både som ideal og som salgsvare, samtidig som osmanske forfattere og oversettere forsøkte å skape et rom der
idéer kunne utveksles og prøves ut.
Å diskutere oversettelse i sen-osmansk tid innebærer også å forholde seg til en historisk kontekst preget
av store endringer og omveltninger. Siden 1830-tallet hadde osmanske styresmakter ført en omfattende
reformpolitikk: Sentralisering av utdannelsen, reformer knyttet til skatt, minoritetsgrupper og militærvesen. Sultanens og hans store byråkrati søkte å skape
et statsapparat som kunne gjøre imperiet i stand til å
hamle opp med de store endringene som fant sted i Europa i samme periode. Parallelt med reformpolitikken
gjorde moderne infrastruktur og kommunikasjonsmidler sitt inntog, flere fikk utdannelse og pressen spilte en
stadig større rolle som nyhets- og kunnskapsformidler
og som arena for offentlig debatt. Oversettelse til os-
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mansk dreide seg, i alle fall til dels, om å belyse samfunnsendringer og om å plassere den osmanske offentligheten i forhold til disse endringene. «Vesten» var et
av referansepunktene i denne prosessen. Den libanesisk-amerikanske litteraturviteren Tarek El-Ariss har
argumentert for at den arabiske litteraturens møte med
«det moderne» ikke kan reduseres til møtet med vestlig innflytelse. I stedet for å la Vesten utgjøre sentrum,
søker han å dekonstruere dikotomien mellom sentrum
og periferi, mellom Øst og Vest. Han diskuterer fremveksten av arabisk 18- og 1900-tallslitteratur som en
prosess preget av «borrowing, resistance, tradition, and
representation.»8 El-Ariss viser hvordan spørsmålet om
modernitet ikke kan reduseres til den arabiske verdens
møte med Vesten, men snarere dreier seg om forsøk som
sprikte i flere retninger. Forsøk på å imitere litterære
former, forsøk på å avvise dem og forsøk på å skape en
litteratur som kunne ta opp i seg omskiftelige omstendigheter og hendelser.
El-Ariss’ tilnærming kan langt på vei overføres til
en tyrkiskspråklig kontekst, og med den som utgangspunkt kan også spørsmålet om autentisitet bringes på
bane. Av enkelte, som Fatma, ble oversettelse ansett
som en inngripen i veletablerte normer, og dermed
som en utfordrer, av det enkelte nok ønsket å definere
som autentisk osmansk kultur. Av andre, som Ahmed
Midhat, dreide det seg snarere om å velge det beste fra

Det lå en spenning i den oversatte litteraturen, og denne
spenningen vitner i sin tur om
en offentlighet i endring

“Vesten” i oversettelse. Idealer møter praksis.
Fra 1860-tallet og frem mot århundreskiftet spilte
oversatt skjønnlitteratur en stadig større rolle i sen-osmansk offentlighet, ikke minst i pressen. Det ble oversatt på spreng, og nesten alle aviser og tidsskrifter var

Istanbul på sent 1800-tall med Galata-tårnet i forgrunnen. Foto: Wikimedia Commons.
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Vesten for så å formidle det, på begripelig vis, til et osmansk publikum. En stor andel av leserne ønsket imidlertid levende og medrivende skildringer fra europeiske
storbyer – nærmest en forestilt autentisitet. Det vestlige
ble i så måte innlemmet i en pågående prosess der kultur og lesning var gjenstand for debatt og forhandlinger,
og der spriket i forventninger, idealer og forestillinger
var stort. Oversettelse utfordret etablerte tankemønstre
samtidig som den bidro til en ny form for offentlighet
og ytringsklima.
Med El-Ariss i bakhodet kan oversettelse fra fransk
til osmansk forstås nettopp som et forsøk. Det handlet
om mer enn å overføre «vestlige» ideer til en «østlig» offentlighet, og slik vi allerede har sett hadde både Fatma
og Ahmed Midhat Efendi et svært bevisst forhold til
hvilken funksjon oversettelse skulle fylle og til hva det
kunne medføre av ulemper og utfordringer. Oversettelse var en kilde til debatt, kritikk og utveksling. I så
måte ble oversetterne drivkrefter i et osmansk samfunn
i endring, og deres skjønnlitterære oversettelser påvirket den sosiale, økonomiske og kulturelle utviklingen
på flere plan. Oversettelse handlet med andre ord ikke
først og fremst om autentisitet eller om å yte originalteksten rettferdighet. I stedet ble oversettelse en del
av et intrikat flettverk der
ulike hensyn måtte veies
opp mot hverandre. På den
ene siden finner vi tanken
om oversettelsens dannelsespotensial, på den andre
siden lesernes preferanser og, ikke minst, pressens økonomiske motiver. Dannelseslitteraturen solgte mindre
enn populærlitteraturen, og førte dermed til at idealene
måtte vike for handlingsdrevet og spennende litteratur.
Behovet for å lese om den franske hovedstaden og
for å forstå det franske, reflekteres på flere nivåer i det
osmanske samfunnet. Allerede på 1870-tallet trykket
det satiriske magasinet Çıngıraklı Tatar («Den klirrende
budbringer») en tekst som ironiserte over istanbulernes nesegruse beundring for vestlige vaner og livsførsel.
Forfatteren går så langt som til å omtale denne gruppen
vestligorienterte tyrkere som «en halv stat,» den levantinske staten.9

Den humoristiske skildringen rommer sentrale aspekter ved sen-osmansk Istanbul-kultur. Igjen kan det
knyttes til diskusjonen om autentisitet. Teksten gjør
narr av en gruppe mennesker som gjør alt de kan for
å virke vestlige, men som i stedet faller mellom to stoler, og verken kan tyrkisk eller noe annet språk. Dette
vestlige Istanbul, med moteforretninger, teatre, herreklubber og pianoklimpring, ble også gjenspeilet i litteraturen, i den oversatte så vel som i den osmanske.
Hanımlara Mahsus Gazete måtte for eksempel forsvare
valget om å trykke en oversettelse av den rumenske
dronningen Elisabeth Pauline Ottilie Louise de Wieds
roman Astra (skrevet under pseudonymet Carmen Sylva) fordi leserne hadde uttrykt stor misnøye.11 En roman kan ha kvaliteter, skriver tidsskriftet, «selv om åpningssetningen ikke er ‘en sen kveld i 1895, i en parisisk
gate…’» De forsikrer leserne om at «verken tema eller
handling er gitt på første side. Når man fortsetter å lese,
vokser også fornøyelsen.»12 Leserne har altså etterlyst en
franskere handling enn det dronningens roman kunne
tilby. De ville ha Paris slik litteraturen fremstilte byen.
Oversettelse av skjønnlitteratur, og særlig i føljetongformat, skriver seg inn i dette landskapet. Lesning
av utenlandsk litteratur
skapte forestillinger om
byer, mennesker og sosiale
rom, og selve lesningen –
det å lese – ble et symbol
på dannelse og verdier.13
Mye lesning foregikk offentlig, og såkalte lesehus (kıraathane), der aviser og tidsskrifter ble lest høyt,
bredte om seg utover på 1800-tallet, og ga dermed lesningen en sosial dimensjon. Lesehusene ble steder der
offentlig samtale og sosialt samspill fant sted. Dermed
ble også den oversatte litteraturen en del av byen, og
noe som foregikk i det offentlige rom.

Oversettelse utfordret etablerte
tankemønstre samtidig som den
bidro til en ny form for offentlighet og ytringsklima

Hva angår vaner og moral, minner de [levantinerne]
verken om tyrkere eller italienere. Levantinerne er
nemlig siviliserte. De snakker mange språk, men kan
ingen av dem ordentlig […]. De liker kaféer, ball og
teater. […] Levantinerne vil lære alt, og derfor kan
de ingenting skikkelig. […] For levantinske kvinner
er det én ting som gjelder: Å spille piano. En levantinsk kvinne som ikke er i stand til å klimpre litt på
pianoet, kan knapt regnes som en av dem.10

En offentlighet i endring
Oversettelse fant med andre ord sted i et komplekst
samspill mellom idealer om hva oversettelse skulle
være, hva leserne ønsket å lese om og hvordan byen tok
form og ble en scene der litteraturen kunne utspille seg.
I sentrum av dette samspillet befant oversetterne seg.
I sin doktorgrad fra 2008 viste Özgür Türesay hvordan sen-osmanske forfattere og oversettere hadde flere
funksjoner samtidig. Mange virket parallelt som oversettere, forfattere, journalister, redaktører, lærere og byråkrater.14 Dermed ble de også drivkrefter i osmansk
kulturliv, samtidig som dette kulturlivet var tett knyttet
til politiske og sosiale endringer.15 Teodor Kasap (18351897), redaktør i blant annet Çıngıraklı Tatar og en av
de mest mangfoldige personlighetene i sen-osmansk
Istanbul, er et eksempel på hvordan oversettelse var en
av flere aktiviteter som til sammen skapte en kraftfull
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den franske originalen.17 Tidsskriftet svarer i samme
nummer, og forklarer at siden leserne er så mye færre i
Istanbul enn i Paris, må prisen også bli høyere. Dermed
peker de også på noe helt sentralt: Med få lesere blir de
økonomiske aspektene desto viktigere. Det samme er
den anerkjente bokselgeren- og trykkeren Arakel inne
på når han i 1892 irriterer seg over de mange som vil at
katalogen hans over utgitte bøker, oversatte så vel som
osmanske, burde deles ut gratis etter fransk modell:
Skal bokselgeren Arakel, som tørster etter å drive
kunsten fremover, som har brukt flere år og store
summer på å utgi sammendrag av bøker, tilby publikum katalogene som han har lagt sjelen sin i og som
han har brukt hele femti-seksti lira på, gratis?18

Hanımlara Mahsus Gazete, nr. 45, 22 Kanunisanı 1311 [3. februar
1896]. Foto: Atatürk Kitapliğis digitale samling.

og innflytelsesrik offentlighet. Han utga flere satiriske
magasiner samtidig som han var virksom som oversetter av Molière og Alexandre Dumas, og mot slutten av
livet også som kriminalforfatter.
Mest kjent er oversettelsen av Alexandre Dumas’
Greven av Monte Cristo som etterfulgte et mislykket
forsøk på å oversette Voltaires kortroman Micromégas
i magasinet Diyojen. Der
Micromégas forsvant ut av
tidsskriftet halvveis ut i
oversettelsen uten forklaring, ble Greven av Monte
Cristo et omdreiningspunkt. Til tross for at også
den ble avbrutt under halvveis i føljetongutgivelsen,
og heller ble utgitt som
separate deler, fortsatte
Diyojen å trykke annonser
for den og lesere sendte
inn respons og forslag. En
leser klager for eksempel
på at en av delene ble forsinket, og anklager tidsskriftet for å «holde leserne i
spenningens uutholdelige lenker.»16 I tillegg er leseren
misfornøyd med prisen, og ber om å få pengene tilbake hvis ikke utgivelsen går som planlagt, og han undrer
seg hvordan en oversettelse kan være så mye dyrere enn

Både Teodor Kasap i Çıngıraklı Tatar og Arakel fremhever forskjellene mellom fransk og osmansk offentlighet som hovedårsaken til at utgivelsene deres må koste
mer. Samtidig endret den osmanske offentligheten seg
betydelig mot slutten av 1800-tallet.
Oversettelse var bare ett av mange elementer som
preget den sen-osmanske offentligheten, men oversettelse kan like fullt belyse andre sentrale utviklingstrekk. Gjennom å studere oversettelse kan vi få innsikt
i lesergrupper, i utviklingen av pressen og i fremveksten av et tilgjengelig språk som ble tatt i bruk blant
stadig større deler av befolkningen. Der offentligheten
tidligere hadde vært dominert av en elite bestående av
byråkrater og fremtredende intellektuelle, ga pressen
gradvis mer rom for at mennesker som ikke tilhørte
denne eksklusive gruppen, også kunne delta i offentligheten. Dermed vitner også den sen-osmanske pressen om et lesende publikum i vekst. Og til tross for at
kvinner i stor grad var henvist til «kvinnetidsskrifter»
mens mennene boltret seg
i dagspressen, tyder deres
økende deltakelse på at en
ny form for offentlig mening og debatt var i emning. Murat Şiviloğlu har
argumentert overbevisende
for at offentlig mening (public opinion) fikk ny betydning i løpet av 1800-tallet,
stikk i strid med det man
skulle tro var tilfellet under Sultan Abdülhamid
IIs strenge sensurregime.19
Denne utviklingen var ikke nødvendigvis knyttet til
demokratiske idealer, men var snarere et uttrykk for behovet for å bruke den offentligheten som var tilgjengelig. Behovet for å ytre seg, for å mene noe om samtiden,
om litteraturen, om byen og om hverandre gjorde seg

For sen-osmanske oversettere
og lesere dreide ikke oversettelse seg først og fremst om å formidle en annen virkelighet, men
snarere om å skape sin egen,
en virkelighet som befant seg
under press fra flere hold, men
som samtidig ga rom for mer
debatt og meningsytringer
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gjeldende hos flere, og samtidig som bidragsyterne til
pressen stort sett respekterte sensurlovgivningen, skapte de et rom der flere fikk plass og der den offentlige
meningen ble utvidet og mer mangfoldig. Oversettelsenes bidrag til denne utviklingen var sentralt.
Oversettelse kan fungere som inngang til å studere
dyptgripende samfunnsendringer av stor kulturell og
sosial betydning. For sen-osmanske oversettere og lesere dreide ikke oversettelse seg først og fremst om å formidle en annen virkelighet, men snarere om å skape sin
egen, en virkelighet som befant seg under press fra flere
hold, men som samtidig ga rom for mer debatt og meningsytringer. I denne virkeligheten gjorde også spørsmålet om autentisitet seg gjeldende. Flere hold påberopte seg autentisitet. Fatma fryktet at moralen skulle
bli ødelagt, Ahmed Midhat ville skape en ny litteratur
i møtet mellom tyrkisk og oversatt litteratur, mens leserne og istanbulerne manøvrerte mellom spenningsromaner, et endret bybilde og muligheten til å ta ordet.
Dermed tok også en ny offentlighet form.
Oppsummering
Oversettelse av skjønnlitteratur fant i stor grad sted i
pressen. Avis- og tidsskriftoffentligheten spilte en sentral rolle i å skape nye lesere så vel som i å introdusere
leserne for oversatte tekster. Innledningsvis viste jeg
hvordan kvinnetidsskriftet Hanımlara Mahsus Gazete
trykket et innlegg som uttrykte stor misnøye med moralen i den oversatte litteraturen. Samtidig ble «Parisromanene» satt på prøve av osmanske intellektuelle
som hadde klare tanker om hva moderniteten innebar,
og dermed om hva som måtte oversettes. Men fra leser- og utgiverhold kom det imidlertid andre impulser, og den populære romanen med dårlig moral gikk
sin seiersgang i avis- og tidsskriftspalter gjennom siste
halvdel av 1800-tallet og utover på 1900-tallet. Dermed
befant den oversatte litteraturen i et svært interessant
skjæringspunkt, nemlig skjæringspunktet mellom idealer og praksis, og mellom de som opprinnelig hadde sittet på definisjonsmakten og den stadig større lesende
middelklassen som begynte å kreve plass.
NOTES
1

Hanımlara Mahsus Gazete, nr. 16, 12 Teşrinievvel 1311 [24. oktober 1895].

2 Hanımlara Mahsus Gazete, nr. 16, 12 Teşrinievvel 1311 [24. oktober 1895].
3 Frierson, «Unimagined Communities», 139-40.
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7 Goudmand, «Le roman-feuilleton»; Nesci, «De la littérature
comme industrie.»
8 El-Ariss, Trials of Arab Modernity, 12.
9 Çıngıraklı Tatar, nr. 29, 6 Temmuz 1289 [18. juli 1873]. Opprinnelig ble ordet «levantiner» brukt om den kristne befolkningen av europeisk opphav som var født og oppvokst i Midtøsten, særlig med italiensk bakgrunn. Gjennom 1800-tallet
skjedde det en betydningsendring, og som eksemplet her viser
ble «levantiner» i stadig større utstrekning brukt om den delen
av befolkningen som etterliknet europeisk livsførsel og moral
eller som levde alafranga, altså på europeisk maner.
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10 Çıngıraklı Tatar, nr. 29, 6 Temmuz 1289 [18. juli 1873].
11 Hanımlara Mahsus Gazete, nr. 2, 24 Ağustos 1311 [5. september
1895].
12 Hanımlara Mahsus Gazete, nr. 2, 24 Ağustos 1311 [5. september
1895].
13 Fortna, «Reading Between Public and Private».
14 Türesay, «Être intellectuel à la fin de l’Empire ottoman,” 173.
15 Demircioğlu, «Agents of Translation».
16 Çıngıraklı Tatar, nr. 21, 6 Haziran 1289 [18. juni 1873].
17 Çıngıraklı Tatar, nr. 21, 6 Haziran 1289 [18. juni 1873].
18 Arakel Kütübhanesi Esami-i Kütübü, 5–6.
19 Şiviloğlu, The Emergence of Public Opinion.
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Kunnskapshistorie er et voksende felt i historieskrivningen. Og begrepet rommer
så mye mer enn tradisjonell vitenskapshistorie! Det kan knytte an til ulike
praksiser, til kunnskap om hvordan man gjør noe eller rett og slett til ukunnskap.
Hva er kunnskap? Hva var kunnskap? Hva var det viktig å ha kunnskap om?
Hva betød det å «vite», å besitte kunnskap? Her åpnes det her for mange type
artikler – bare fantasien setter grenser for hvilke kilder man kan granske!
Send ditt bidrag til redaksjonen@fortid.no !
Frist: 25. januar 2021.
Forfatterinstruks finner du på www.fortid.no
Vi tar også imot tekster utenfor tema.
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på 1800-tallet. Boka er et resultat av årevis med forskning på
ulike historieverker innen den eksemplariske historietradisjonen
som dominerte europeisk fortidsforståelse fram til 1800. Gjennom elleve kapitler undersøker hun historieverk over en 400-årsperiode, fra Absalon Pederssøn Beyer til Wilhelm Frimann Koren Christie. Felles for de fleste tekstene er at enten forfatter eller
objekt har en forbindelse med Norge, og at de har fått en mer
eller mindre obskur status i ettertida – også i de tilfellene der
verkenes forfattere ellers er velkjente. Eriksens prosjekt er å vise
hvordan hvert eneste verk representerer vitale, ofte århundrelange europeiske kunnskapstradisjoner,
der historien skulle ha en eksemplifiserende og manende funksjon på sine
lesere.
Utgivelsen reflekterer en økt interesse det siste tiåret for historieskrivningens egen historie. Nylig avdøde Erling Sandmos Tid for historie
kom som et friskt pust i det norske
historiefaget i 2015, med inspirasjon
fra teoretikere som Reinhart Koselleck og Michel Foucault dirrende i underteksten.2 Øystein Rian
og Håkon Evju har fulgt et mer politisk spor – førstnevnte med
en maktkritisk tilnærming til den eneveldige sensurens betydning for historieskrivingen, sistnevnte i en studie av hvordan den
norrøne historien ble brukt som retorisk skyts under realpolitiske
kamper i 1700-tallets dansk-norske offentlighet.3 Eriksens eget
prosjekt ligner i så måte langt mer på Sandmos bok. De sentrale
inspirasjonskildene hennes er hentet fra kultur-, bok- og kunnskapshistoriske fagdebatter. Eriksen retter søkelyset mot lærde
nettverk: Hvordan kunnskap ble sirkulert i en felleseuropeisk debatt og påvirket lærde nordmenn. Ved å plassere norske historieskrivere i en transnasjonal kunnskapstradisjon, bidrar hun også
til å endre det etablerte synet på den førvitenskapelige historieskrivningen i Norge.

73

særskilt kompetanse, primært forbeholdt de første moderne yrkeshistorikerne.6 Og de hadde det travelt: I Vitenskapens, Kildekritikkens og Metodens navn begynte de å luke ut ugresset de
hevdet å finne i sjangerfloraen som hadde blomstret i hundreårene forut. Historie skulle skrives som vitenskapelige avhandlinger, bøker og artikler, ikke som eksemplariske lærestykker,
lovprisninger eller topografiske stedsbeskrivelser. En slik standardisering av hva sannferdig historieskriving egentlig består har
nødvendigvis også påvirket ettertidas tilnærming til førmoderne
fortidsforståelser.

De ulike verkene representerer
en tett vev av ulike intensjoner
og kunnskapstradisjoner –
dermed fungerer de også som
speil på bredere kunnskaps- og
kulturhistoriske strømninger

I historiefagets speilkabinett
L I V ET S L Æ RE M E ST E R . H I ST O RI S K E KU N N S K A P ST R A D I S J O N E R I N O RG E 1 6 50 - 1840 )
Anne Eriksen
Pax forlag, 2020

Anne Eriksen beretter om de tidligmoderne historietradisjonene med analytisk teft. Likevel kunne en til dels oppstykket framstilling nytt godt av mer komparasjon og syntetisering.
SIGURD ARNEKLEIV BÆKKELUND
Masterstudent i historie, Universitetet i Oslo
Det var, for en gangs skyld, en ekte gjenganger på Kronborg slott.
Ikke av den typen som skulle komme til å skremme vettet av engelske aristokrater på The Globe tjue år seinere, naturligvis. Også
denne gjengangeren fortalte riktignok om et brutalt kongemord.
Til forskjell fra kong Hamlet, hans kollega på den elisabethanske scenen, formanet han imidlertid ikke ettertiden til hevn, men
ettertanke:
På sin makt bør ingen blindt stole
Gud straffer ond gjerning for liten og stor1

Gjengangeren – og budskapet hans – var synlig for alle de besøkende i kong Fredrik IIs dansesal på Kronborg slott mot slutten av 1580-tallet. Han var vendt tilbake fra de døde, ikke i kjøtt
og blod, men i kostbare tekstiler. Navnet hans var Erik Glipping,

og tilstedeværelsen skyldtes at kongen hadde bestilt et sett med
gobeliner fra Nederland som skulle vise gjestene alle de danske
kongene til og med hans egen tid. Her skulle de ikke bare henge
for å demonstrere kong Fredriks prakt, men også minne gjestene
og kongen på hvilke lærdommer historien kunne gi deres egne
liv. Gobelinen over kong Eriks liv, som hadde endt fatalt med et
brutalt kongemord, skulle mane alle tilskuerne til refleksjon over
hvordan maktmisbruk ville føre inn i avgrunnen. Nøyaktig 300
år etter at middelalderkongen hadde trukket sitt siste sukk, var
ikke endeliktet hans en fjern og tilbakelagt hendelse, men høyst
tilstedeværende og vital. Teppene Fredrik II fikk vevd over Erik
Glipping og hans kongekolleger var nemlig del av en tusenårig
tradisjon: Fortiden skulle gi eksempler til etterfølgelse. Historien
var en læremester, og pensum var intet mindre enn styringskunst,
levesett og moral.
Det er dette historiesynet – magistra vitae-tradisjonen – som
er emnet for Anne Eriksens nye bok om historiske kunnskapstradisjoner i Norge forut for det moderne historiefagets inntog

I historiens randsoner
Tradisjonelt har nemlig norske historikere hatt et negativt syn på
historieskrivinga i denne perioden. 1800-tallets historikere påpekte at den var uvitenskapelig eller preget av å være skrevet i en
grisgrendt provins milevis unna de dominerende lærdomssentrene på kontinentet.4 Eriksen setter seg fore å nyansere dette bildet
ved å undersøke hvordan norske historikere var del av transnasjonale europeiske kunnskapsnettverk, der informasjon sirkulerte
gjennom brev og reiser. Historieskriverne vi møter i boka var ikke
preget av «kunnskapsmessig isolasjon» eller «intellektuell provinsialisme». De var mer eller mindre aktive deltakere i et kontinentalt kunnskapsfelleskap og skrev «innenfor rammene av sentrale europeiske kunnskapstradisjoner».5
Og her er vi inne på det andre stikkordet: Kunnskap. Vitenskapeliggjøringen, institusjonaliseringen og profesjonaliseringen
av historiefaget på 1800-tallet bidro til at historieskrivning ble
flyttet inn i seminarrommene på universitetene. Historie ble en

Utsyn over norsk historieskriving
Eriksen forsøker å nå bak dette ved
å vise at eldre historieskriving var
del av helt andre kunnskapstradisjoner enn våre egne. Dette er ingen enkel oppgave. I historiefagets
speilkabinett ser vi vårt eget virke
strukket ut og fordreid, iblant til
det bortimot ugjenkjennelige. Ofte
er de førmoderne historietekstene
preget av andre standarder for kronologi, evidens og kildebruk
– for ikke å snakke om religiøse, retoriske og pedagogiske innslag. Det er noe lettere paradoksalt over det å bruke det moderne
historiefagets metoder for å forstå historieskrivere som selv aldri
gjorde bruk av dem.
Premisset for historieskrivningen var nemlig, som antydet
innledningsvis, radikalt annerledes. Historiske hendelser, som
drapet på vår kongelige venn Erik Glipping, skulle mane ettertida til etterfølgelse eller advarsel. Tidsavstanden til den myrdede
middelalderkongen var stor, men den eksemplariske tilnærmin-

En konge vender tilbake: Middelaldermonarken Erik Glipping og hans sønn Erik
Menved på et veggteppe fra Frederik IIs tronsal på Kronborg slott i Helsingør.
Fotografi: Ukjent fotograf/Nationalmuseet.
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gen gav likevel historien en umiddelbar nærhet. Følgelig var det
ofte det gjenkjennelige og relaterbare, og ikke det fortidig fremmede man fokuserte på når man studerte eller viste fram historiske hendelser. De nederlandske håndverkerne som utarbeidet
gobelinen med Erik Glipping gestaltet ham ikke som en autentisk middelalderkonge, men som bredbeint renessansefyrste med
moteriktige pludderhoser, fyldig skjegg og prangende kappe.
Kronborgs besøkende skulle kunne forestille seg selv der oppe på
veggen, og se hvilken relevans historien kunne ha for deres egne
liv.
At mange historieskrivere hadde et felles eksemplarisk historiesyn, må imidlertid ikke forstås dithen at den tidligmoderne
historieforståelsen var enhetlig og statisk. En 300-årig tradisjon
omfatter naturligvis en rekke variasjoner – og historieskrivernes
mål og metoder kunne være vidt divergerende. Noen, som Ringerikspresten Jonas Ramus, forsøkte å illustrere hvordan verden
var styrt av Guds plan. Atter andre, som fogden Iver Wiel, skrev
historien som del av større topografiske avhandlinger, mens embetsmannen Ove Malling samlet hendelser fra den dansk-norske helstatens historie som skulle underbygge latinskoleelevenes
fedrelandskjærlighet og patriotisme. De ulike verkene Eriksen
beskriver representerer en tett vev av ulike intensjoner og kunnskapstradisjoner – dermed fungerer de også som speil på bredere
kunnskaps- og kulturhistoriske strømninger.
At det eksemplariske historiesynet var dominerende, betyr imidlertid ikke at det var enerådende. Den italienske historikeren Arnaldo Momigliano har argumentert for at det fantes
et tydelig skille mellom den eksemplariske historieskrivinga og
antikvarianismen.7 Der historieskriverne var opptatt av å fortelle, forklare og å gi eksempler, var antikvarene mer orientert mot
samling og systematisering av materielle levninger. Historiske
bygninger, gamle dokumenter og artefakter ble utførlig gransket og katalogisert med formål om å supplere den eksisterende
kunnskapen om fortida. Dette skilte dem fra de eksemplariske
historieskriverne, som i tråd med sitt retoriske siktemål var mindre orientert mot detaljer, og mer mot å bruke det historiske materialet til å overbevise og belære. I likhet med magistra vitaetradisjonen går antikvarianismen igjen som en rød tråd gjennom
Eriksens bok: Vi følger Edvard Edvardsen gatelangs gjennom
Bergen mens han speider etter spor
i bybildet og Gerhard Schøning på
vandring i Nidarosdomen mens han
på omstendelig vis teller søyler, vinduer og pilarer. Noen ukritisk reproduksjon av Momiglianos dikotomi
er det imidlertid ikke: Eriksen viser
med tydelighet hvordan både den
eksemplariske historietradisjonen og
antikvarianismen ofte konvergerte
og gled over i hverandre. Forfatterne
opererte gjerne i begge tradisjoner, og kunne kombinere dem når
de skrev. Skillelinjer som kan virke klare for ettertida blir, som så
ofte ellers, diffuse når man går ned på mikronivå.
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på utdøende og framvoksende kunnskapstradisjoner, forgangne
pedagogiske grep og markedets betydning for kunnskapsproduksjon.8 Analyser som dette krever ikke bare et stort historiografisk
og teoretisk repertoar, men nitidig kildearbeid og analytisk teft.

En konge vender tilbake: Middelaldermonarken Erik Glipping og hans sønn Erik
Menved på et veggteppe fra Frederik IIs tronsal på Kronborg slott i Helsingør.
Foto: Ukjent fotograf/Nationalmuseet.

I det hele tatt er Eriksens beste egenskap at hun klarer å fange
det mangedimensjonale ved eget materiale. I et klart språk viser
hun hvordan hver enkelt tekst representerer et bredt mangfold av
kunnskapstradisjoner, samtidig som de tjener vidt ulike funksjoner. Kapittel fem er et godt eksempel i så måte: Her tar hun for
seg Ludvig Holbergs lærebok i verdenshistorie, Synopsis historiæ
universalis. Med analytisk finpensel maler Eriksen fram hvordan
boka representerer både framvoksende og utdøende kunnskapstradisjoner: Den er nemlig et eksempel på den til da over tusen år
gamle universalhistoriske tradisjonen der man forsøkte å skildre
hele verdenshistorien i én sammenhengende fortelling.
Samtidig skiller den seg fra denne tradisjonen på et avgjørende punkt: Der forfatterne bak tidligere universalhistoriske verker
hadde forsøkt å skildre Guds plan for verden, er Holbergs egen
beretning påfallende sekulær. Holberg skuer kanskje bakover når
han skildrer menneskenes historie, men gjør det med beina trygt
plantet i den framoverrettede opplysningstida. Samtidig er den
vesle læreboka eksempel på en annen århundrelang kunnskapstradisjon: Den kristelige trosopplæringsdidaktikken. Teksten er formet som
en serie spørsmål og svar i katekismeform, en pedagogisk modell rettet mot utenatlæring av historiske
eksempler, som igjen kunne brukes
som byggesteiner i resonnement og
videre tenkning. Avslutningsvis viser
Eriksen hvordan latinsk språkdrakt,
sjanger og pedagogiske grep på mer eller mindre tilsikta vis bidro
til å gi boka stor suksess på et konkurransepreget transnasjonalt
bokmarked. Slik blir den drøyt 150 sider læreboka et eksempel

Leseren ville oppnådd større
forståelse av kildetekstenes historiske posisjon dersom Eriksen
hadde vært mer eksplisitt på
hvilke paralleller og differanser
som finnes mellom dem

Å skape en sammenheng – kollasjens problem
Eriksen er eksplisitt på at hun ikke ønsker å fortelle en «sammenhengende utviklingshistorie», men lar boka tar form som
en antologisk ordnet serie med nært beslektede mikrostudier.9
Dette har sine klare fordeler: Snarere enn å måtte underordne
hver eneste tekst et samlet narrativ, åpner det for en bred, intensiv og mangfoldig lesning av hver eneste kilde. Hadde Eriksen
forsøkt å underordne kapitlene ei helhetlig fortelling om den
antikvariske eller eksemplariske historietradisjonen i Norge, ville hun neppe fått plass til å analysere hver enkelt tekst i så stor
bredde og detalj. Samtidig taper hun noe på et mer oppstykket
preg: Rommet for komparasjon mellom de enkelte verkene blir
langt mindre – og dermed også noe av rommet for å syntetisere
analysen i lange kultur- og kunnskapshistoriske linjer. Dette bidrar til å gjøre tekstene upoengterte. En tisiders epilog (og en og
annen setning) kompenserer riktignok noe for dette, men leseren
ville oppnådd større forståelse av kildetekstenes historiske posisjon dersom Eriksen hadde vært mer eksplisitt på hvilke paralleller og differanser som finnes mellom dem. Iblant virker også
de i overkant mange gjentakelsene av tematiske grunnpoeng til å
gjøre teksten mer omstendelig enn nødvendig. Dermed blir også
den analytiske tråden til tider diffus.
Dette svekker imidlertid ikke inntrykket av ei bok som vil
bli en viktig referanse for alle som interesserer seg for historieskrivningas egen historie i årene framover. Menigmann vil finne
glede i det interessante og brede materialet, mens yrkeshistorikere vil ha nytte av inngående analyser som vitner om historien
slik den en gang var.
Og Erik Glipping? Han ville stirret sørgmodig ned til oss fra
gobelinen og nikket anerkjennende.
Vi har mye å lære av historien.
Sigurd Arnekleiv Bækkelund (f. 1996) er masterstudent i historie og
medredaktør i Fortid.

NOTER
1

Sitert i Reindel, Ulrik. Kronborgtapeterne. Makt & propaganda på Frederik
II’s Kronborg. Slots- og Ejendomsstyrelsen, 2009, s. 70.

2 Sandmo, Erling. Tid for historie. En bok om historiske spørsmål. Universitetsforlaget: Oslo, 2015. For en diskusjon av Sandmos teorigrunnlag, se
Jensen, Bernard Eric. «Erling Sandmo: Tid for historie. En bok om historiske spørsmål.» Bokmelding i Historisk Tidsskrift No. 2, 2015, s. 335-339.
3 Rian, Øystein. «Historie i tvangstrøye. Kongemakt og historieformidling
i Danmark-Norge 1536-37». Historisk Tidsskrift 2013, No. 1, s. 63-89. Evju,
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Håkon. Ancient Constitutions and Modern Monarchy. Historical Writing
and Enlightenment Reform in Denmark-Norway 1730-1814. Brill: Leiden,
2019.
4 Et glimrende eksempel er P. A. Munchs Om den saakaldte nyere historiske
Skole i Norge. Christiania: Chr. Tønsbergs forlag, 1853, s. 15-20.
5

Eriksen, Anne. Livets læremester. Historiske kunnskapstradisjoner i Norge
1650-1840. Pax forlag: Oslo, 2020, s. 11 & 23.

6 Den oppmerksomme leser vil ha oppdaget at jeg ikke bruker termen «historikere» – nettopp fordi dette er en profesjonsbetegnelse som ikke favner
over det mangfoldet av lærde som befattet seg med historie i tidlig nytid.
7 Momigliano, Arnaldo. The Classical Foundations of Modern Historiography.
Berkeley: University of California Press, 1990.
8 Eriksen, kap. 5.
9 Eriksen, s. 7.
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regjeringen Nygaardsvolds propaganda overfor de allierte landene. Mer spesifikt går prosjektet ut på å finne
belegg for påstanden om at eksilregjeringen forsøkte gjennom propaganda å selge poenget at Norge var
en krigende nasjon, og ikke bare okkupert. På grunn
av Covid-situasjonen har han selv ingen mulighet til
å se på kildene i Norge, så det er her jeg kommer inn.
Dette prosjektet har sin naturlige slutt, så jeg har beholdt deltidsstillingen min på Jernia i påvente av nye
utfordringer.

Masteroppgaven
JONAS FOSTERVOLD ØVERLAND
JONAS FOSTERVOLD ØVERLAND
Master i historie
Universitetet i Oslo

Hva handler din masteroppgave om, og hva fant du
ut i din undersøkelse?
Oppgaven min handlet om den noe mystiske organisasjonen Nasjonal Samlings Kamporganisasjon (forkortet NSKO eller bare KO). Jeg arbeidet under problemstillingen «hva var NSKOs rolle i NS-apparatet,
før og etter 9. april?». Jeg tok altså først og fremst for
meg utviklingen i KOs rolle, fra organisasjonens førsteutkast til bestemmelser høsten 1935, via krigsårene, og
til sist medlemmenes straffeforfølgelse under landssvikoppgjøret. I utgangspunktet var KO antatt å ha
spilt en marginal rolle i NS, men dette er jeg ikke enig
i. Quisling planla KO som en eliteorganisasjon for de
spesielt ideologisk overbeviste NS-medlemmene. I realiteten var det en organisasjon som skulle sikre lojalitet
til Quislings person gjennom troskapsløfte, i en tid da
partiet var preget av intern lederstrid og medlemsflukt.
I begynnelsen var den nok det, men studien min viser
at KO utviklet seg til å bli en organisasjon for å sikre
økonomien i NS-bevegelsen. Medlemmene av KO betalte dobbelt medlemskontingent, og organisasjonen
ble i så måte en økonomisk bærebjelke som NS bygget hele sin finansielle modell rundt i årene før krigen.
I begynnelsen av 1940 gikk det store pengeoverføringer
fra Berlin til Oslo og dermed var det ikke lenger behov
for den doble kontingenten fra KO-medlemmene. Organisasjonen gikk da tilbake til røttene sine som en eliteorganisasjon for de mest Quisling-tro i partiet.
Hadde du en spesiell kilde du vil trekke fram?
De håndskrevne medlemsprotokollene etter KO er bevart i sin helhet i Riksarkivet. Disse har vært en uvur-

derlig kilde til informasjon om organisasjonen, men
også NS som sådan. Jeg tok meg bryet med å digitalisere disse, noe som muliggjorde en statistisk analyse av
medlemmene. Dette ga i sin tur belegg for påstanden
om at KO spilte en viktigere rolle i NS enn tidligere
antatt, fordi jeg fant at på det meste sto 80-90% av hele
NS i KO.
Det var nitidig arbeid å plotte inn de om lag 5000
medlemmene av KO inn i Excel, men det ga god avkastning. Det ble mulig å se geografisk fordeling,
kjønnsfordeling og innmeldingsfrekvens. Fra disse dataene kunne jeg trekke konklusjonen at KO som regel
var et tverrsnitt av bevegelsen: der og da NS vokste,
vokste også KO – og vice versa. Jeg opplevde en skikkelig «aha-opplevelse» da jeg så en enorm økning i medlemstallene over et par måneder i 1941, og kunne koble det opp til en endring i bestemmelsene for KO som
lempet på medlemskriteriene.
Hva er ditt beste tips til nye masterstudenter?
Bli med i Fortid! I tillegg er det lurt å skaffe seg en god
kollokviegruppe tidlig. Ikke vær redd for å strekke ut
hånden til de du studerer sammen med. Det er utrolig
nyttig å ha noen rundt seg å prate fag med, men jeg kan
heller ikke underdrive hvor viktig det var å ha noen å
dele felles frustrasjoner og gleder med. Å skrive master
i historie er en ensomt geskjeft, men å prate med folk
som er i samme båt kan være veldig befriende.
Et hjemmekontortips jeg levde etter da UiO stengte under masterinnspurten min var å stå opp tidlig og
gjøre det vanlige morgenstellet som om jeg skulle på lesesalen, spise frokost og så gå meg en tur. Da jeg kom
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hjem igjen var det akkurat som om jeg hadde ankommet lesesalen og skillet mellom hjemmet og studiestedet var etablert.
Hva gjør du nå?
Det er ingen tvil om at arbeidsmarkedet for nyutdannede historikere har fått seg en knekk. Jeg har vært så
heldig å bli tilbudt en vit.ass.-stilling ved Indiana University East hos en førsteamanuensis som forsker på

Hvorfor trenger vi historikere?
Jeg tenker at søken etter kunnskap og perspektiver i
fortiden bare blir viktigere og viktigere. I en postfaktuell tidsalder er studier av kilder som inngangsport til
fortidens liv en nyttig linse å se verden gjennom. Historikeren tilfører noe annet enn statsviteren, selv om jeg
en gang hørte professor emeritus i statsvitenskap, Bernt
Hagtvet, spøkefullt uttale at «historie er for viktig til å
overlate til historikerne». Historikerens oppgave, slik
jeg ser det, er ikke å opprette sikker kunnskap om fortiden for at politikere og byråkrater kan ta riktige valg.
Vår samfunnsoppgave er å tilføre debatten det kulturelle og menneskelige aspektet, der modeller og idealtyper
kommer til kort. På individnivå er det viktig å huske på
at du som historiestudent utdanner deg til alt og ingenting på samme tid. Det er opp til deg selv å velge hvilken retning du vil gå med kunnskapen du opparbeider
deg gjennom studietiden – på godt og vondt.

KO-protokollenes første side. Medlem nummer 1 var Vidkun Quisling, deretter fulgte bevegelsens stiftere. Sidene til venstre var reservert for tilleggsinformasjon om medlemmene, mens på sidene til høyre sto medlemsnummeret, adresse, verv, fylkesorganisasjon og innmeldelsesdato. Foto:
Jonas Fostervoll Øverland.
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ANNA MARIE SKRÅMESTØ
NESHEIM
Hva handler ditt doktorgradsprosjekt om?
Jeg skriver om skuespillere og dramatikere i Frankrike i
tiårene da teater og film konkurrerte om publikum (ca.
1895-1940). Jeg er interessert i skuespillere, dramatikere
og opphavsrett. Ble skuespillerne sett på som arbeidere
på lik linje med andre arbeidere? Eller ble de forstått
som kunstnere på lik linje med forfatterne? Begge disse
fortolkningene fantes, og fikk økonomiske og juridiske
konsekvenser for de som arbeidet på teateret og i film.
Fordi copyrighten i Frankrike på dette tidspunktet
først og fremst beskyttet tekst og kopier av tekst, lurer
jeg på hvordan det påvirket arbeidet skuespillerne gjorde på scenen og i film. Det var gjerne avgjørende for en
dramatiker at superstjerner som Sarah Bernhardt, Gabrielle Réjane, Eleanora Duse og Max Linder «gjorde»
rollene deres. Victorien Sardou og Edmond Rostand er
to eksempler der berømmelsen skyldtes skuespilleren
som fortolket. Et spørsmål som melder seg da er hvem
som skaper – holder den romantiske ideen om det ensomme geniet?
Mange andre temaer er viktige: Kvinner og eiendomsrett; fagbevegelsenes rolle (de første fagbevegelsene for skuespillere i Frankrike ble opprettet rundt
1890); stjerner og amatører; actress-managers; Frankrike og verden.
Hvordan kom du frem til dette temaet?
Da jeg så utlysningen i vinter ble det en mulighet til
å lage et prosjekt som kunne mikse teater, historie og
fransk. Jeg tok meg god tid til å sette meg inn i litteraturen. Jeg har alltid vært interessert i teater og har spilt
siden jeg var barn. Flere av spørsmålene har jeg lurt på
lenge.
Hvordan var veien fra masteroppgaven til doktorgradsprosjektet? Har du bruk for arbeidet du gjorde
da i ditt nåværende prosjekt?
På master jobbet jeg med en amerikansk kampanje for
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tsjekkiske flyktninger etter Münchenavtalen. Selv om
temaet jeg jobber med nå er annerledes (veldig annerledes!) fra det jeg gjorde på master, ligner erfaringen av å
skrive og streve med å forstå. Det som ligner er at flere
av arkivene jeg jobber med nå, som da, er fra organisasjoner, og at jeg gjør et «nedenfra og opp» studie av
en stor og innflytelsesrik organisasjon. Jeg ventet litt før
jeg søkte videre etter master, jobbet med andre ting.
Hva er ditt beste tips til historiestudenter og fremtidige historikere?
Kanskje å begynne med det som er mest morsomt i det
en jobber med, og så gå videre til det som er mest vanskelig etter hvert? Da kan det jo hende at en finner ut at
nøklene er i det morsomme.
Hva er dine planer videre?
De neste ukene skal jeg bare lese og skrive på kontoret. Har nettopp bestilt en bok som virker ganske fantastisk. Den heter Playing to the Gods: Sarah Bernhardt,
Eleonora Duse, and the Rivalry that Changed Acting
Forever, og handler om tidenes diva-duell i 1895. Neste
semester håper jeg veldig å kunne reise på arkivtur til
Paris!

Illustrasjon: Anna P. Grøgaard.

Anna Marie Skråmestø Nesheim
Alder:

26

Stilling:

Doktorgradsstipendiat

Institusjon: IAKH, UiO
Har
tidligere
studert:
Aktuell
med:

Historie og fransk
1. September i år startet jeg som stipendiat med arbeidstittelen ”The actor
and the playwright: Conceptualizing
artistic work”. Prosjektet mitt er del av
det større forskningsprosjektet om immaterielle rettigheter i kreative industrier, fra 1886 til i dag, som Véronique
Pouillard holder.
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Quiz – En liten tur til Afrika
Q U I Z M E S T ER : S V EI N - O L AV K AU R I N

1
2
3
4
5

11 Under hvilken hersker på 1300-tallet ble Mali-imperiet

I afrikansk kontekst: Hva står forkortelsen AU for?

en middelaldersk afrikansk stormakt?

Og hva står forkortelsen OAU for?

12 Europa hadde Marco Polo, Asia hadde Zheng He. Men
hvilken kjent middelalder-oppdager kom fra Afrika?

Hvor mange afrikanske stater er i dag godkjent av FN?

13 Hvilket afrikansk imperium besto helt fra middelalderen

Hvilket år ble Somalia en uavhengig stat?

og inn i moderne tid?

Kora er et strengeinstrument som har blitt spilt siden
1300-tallet. Men fra hvilken del av Afrika har den sin opprinnelse? Sør-, Vest-, Nord-, eller Øst-Afrika?

14 Hvilken nåværende afrikansk republikk er den eldste?

I hvilken periode var Nelson Mandela president i
Sør-Afrika?

15 Hvem var Jean-Bédel Bokassa?

Hint: Denne staten var også den første afrikanske republikken til å
erklære uavhengighet.

6
7

I 1913 var mesteparten av Afrika kolonisert. Hvilke syv
europeiske makter kontrollerte det meste av kontinentet?

8

Hvilke land inngikk i Den forente arabiske republikk og
i hvilken periode eksisterte den?

Kora er et strengeinstrument som kan forklares som en luttliknende harpe. Kroppen
er laget av spent hud, og instrumentet har tradisjoner tilbake til 1300-tallet. Foto:
Kannan Shanmugam/Wikimedia Commons.

9

Hvem var statsoverhode i Libya før Muammar Gaddafi
tok makten i 1969?

10 Hvilken nordafrikansk hærfører invaderte og erobret
store deler av Spania på 700-tallet?

Mandela stemmer i det første frie valget på 1990-tallet.
Foto: Paul Weinberg/Wikimedia Commons.

Flagget til Den forente arabiske republikk. Foto: Ukjent/Wikimedia Commons.
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Svar til quiz
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

African Union, en samarbeidsorganisasjon av 55 afrikanske
stater.
Organization for African Unity, var forløperen til African
Union.
54, i følge FN.
1960.
Vest-Afrika.
1994-1999.
Belgia, Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Italia, Portugal og
Spania.
En union mellom Egypt og Syria som varte fra 1958 til 1961.
Egypt var offisielt kjent som dette fram til 1971.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Kong Idris av Libya.
Tariq ibn Ziyad.
Mansa Musa.
Abu Abdullah Muhammad Ibn Battuta, oftest omtalt som Ibn Battuta.
Det etiopiske imperiet, fra 1270 til 1974.
Liberia, som erklærte seg uavhengig i 1847.
President av Den sentralafrikanske republikk 19661976, seinere keiser av Det sentralafrikanske imperium 1976-1979.
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Vi opererer med følgende sjangre:
•
Artikler og essay – teksten kan være fra seks til ti normalsider (à 2300 tegn uten mellomrom.
•
Korttekster – kan være litt mer polemiske og lekende, med
en lengde på mellom én og tre normalsider.
•
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Har du kommet over en interessant eller merkelig kilde
som du vil analysere eller diskutere, eller rett og slett presentere for andre? Vi aksepterer kortere og lengre tekster
her.
HVO RDAN S KRIV E T EKS T EN E ?
Artikler bygges opp slik:
•
Tittel
•
Forfatters fulle navn
•
Ingress som oppsummerer artikkelens tese
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som bygger oppunder påstanden, samt en konklusjon som oppsummerer argumentasjonen og validerer eller kvalifiserer påstanden.
Artikler i Fortid må ikke nødvendigvis basere seg på originalt kildearbeid, 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:
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•
Hovedtekst
•
Forfatteromtale (navn, år født, utdanning, evt. arbeider sist
publisert)
•
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DEN REDA KSJ ONELLE P ROSESSEN
Artikler kan sendes inn til redaksjonen kontinuerlig. Dersom
artikkelen er på tema for kommende nummer, må dødlinjen
etterfølges.
To redaksjonsmedlemmer vil komme med kommentarer, innspill, 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 kommentarer. I så fall sendes teksten tilbake til forfatter med kommentarer enda en gang.
Tekster som er sendt inn med mange typografiske feil, vil også
bli kommentert, men det forventes at forfatteren griper tak i disse før den reviderte utgaven sendes tilbake til redaksjonen. Skjer
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