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sammen? Som
har lært at følelser ikke har noen
er det ikke nettopp
gre netter, med krummede rygger over
bøker? ,..,,.., .... ".,,,..
Fortid takker Linda Beatrice Aarvik for dette ... ~t ........,,...,.,l,.
lese om kokken som skal representere
i kommende verfor at maten skulle bli
var
Uten
ble ikke maten
annet enn ordinær. Sitter det en
med ordinære mennesker
Blindern som skriver ordinære
historier? Vi tror ikke det er tilfelle. Vi tror det sitter en
med ekstraordinære mennesker
fordi de beste "retter" har blitt
som skriver ekstraordinære historier. Hvorfor mener vi det?
et
for hief'nr·iøf"'"''''" Hilde Sandviks beskrivelse
i så måte. Hun skriver at "bøker
som Montaillou var svært
fordi de ga
til å fortsette
av tema som var introdusert og som hadde vekket stor interesse."
nn,nc:1cøn

Fortid lovet
bredde i
nummer. Det innebærer mange
Det var stor "'"''"'<:rlr::.ti<:!.c
og tematisk bredde første nummer, men den
eldre historien uteble.
oss med å rette
det i dette nummeret av Fortid. For de som lurer
artet seg, kan man lære noe av denne artikkelen. lovte
å vise at histo,.,,..,"'"'"' ~"">,ømr1"1"•~~ av flere enn den
historikeren. Hva er vel bedre enn en artikkel som
Bård
innblikk
og svakheter ved
Hvor
av kritikk fra historisk hold bare misun~->;,..,,. ....,to ... n sannere enn Oliver Stones Aleksander den Store?
Er det noen som har hørt om studenttidsskriftet Clio? Har dere i så fall hørt annet enn
Clio som et blad for
har tatt turen innom kontoret til Knut
for å få se
hadde foretatt en
er at bladet var mer enn ,",",.,..",,..."
rødt er klare
En smakebit kommer
men det
bli en
gang Fortid kommer ut.
les så dette nummeret med

og omhu!
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l
til å lese om hvordan
familier og tidvis
med mørkhudede ble stilt ut for danskenes
Have
og
i Københavns
og Tivoli mellom 1878 og 1909 1 Rikke Andreassen har skrevet
i Race and
nummer
en artikkel om disse
45, 2003. Historien om disse
er
mennesker
ble utstilt som
og for å bevare
autentiske" ble de
Danmarks høstkulde stilt
nærmest uten
som ikke
å gi dette skinnet av
omtale i avisene. Villmenn var et
jo "villere", jo
bedre. På den ene siden var det den eksotiske edle
ubesudlet av
som vakte ""'''-H<ao
siden var det den ville villmann som vakte 1"'''-'-"'"''uu
Mest
av en av disse <rP·rpt,r;~·n",nP
var
en "vellykket" utstilling. Noe en utstilling av
var mislykket
Australske aboriginere i 1886 viser.
fordi så mange av aboriginerne hadde dødd under
for å få opp interessen for utstillingen ble det fra arrangørenes
at aboriginerne ikke hadde
side hevdet at dødsfallene
fått tilfredstilt sitt behov for
og derfor var ekstra
ville og

ved seg, som
Andreassen mener dette er noe av

Artikkelen heter The 'exotic' as mass entertainment: Denmark
1878-1909, og er
Selectvia
UiOs

l

l

Middelalderarkeolog Øystein Ekroll har transkribert
historikeren Gerhard Schønings bok om Nidarosdomen fra
som beskriver kirken svært nøyaktig slik den så ut før
restaureringene tok til. Beskrivelsen av domkirken er en spesiell
sammenheng. Dette er første gang
en middelaldersk katedral blir forsøkt beskrevet.
mru-nmown del for
og deretter kildene til kirkens
og hva eldre forfattere
foneller.
Gerhard
var født Lofoten og levde
mange år 1
men det var i Trondhe1m og
han kom til å sette mest spor etter seg. Han var blant anner
rekror ved Katedralskolen 14 år, og sammen med Suhm og
Gunnerus stiftet han
i 1760. Historie
men han ble
førsre
moderne historiker.
og Suhm delte
Danmarks historie mellom seg, og
fikk
sm
fØr han døde, Hans mest
verk ble
1773-75, og beskrivelsen
beskrivelsen av reisene
av Nidarosdomen fra 1762. Den siste er
det
nytt
kildeskrift til domkirkens
med moderne skrift.
skrevet en ny
til "Beskrivelse over Dom-Kirken
1762".

Hilde

l

-

'

tar en kristisk
til den franske elitens

var
med hans virke som historiker.
at "[ ... ] den
sosialdemokratiet kan
""''·"'M'" Steens
Videre at Steen var en
under hva Berge Furre har døpt 'den sosialdemokratiske orden', og endelig at Steens
fikk som
funksjon en rettferdiggjøring i denne orden].
Kilde HIFO nytt."

Av Marius

l
Hvorfor ønsket Christofer Columbus å
sm
og
hva kan
fortelle oss om dette~ Dette er
vi kan stille oss nå, etter at amerikanske
Historien kan fortelle oss om en
av Columbus
kilder. Dette kan dels

ønske om at "alt som

korsikaner og
hevdet at han var etterkommer av
og var vokst opp

Kilde: hrEp://dsc.discovery.com

til hvilken rolle den økonomiske basis spilte for idemifikasbåde innenfor eliten og de "ikke-adelige klasser"?
Dette fokuset fletter han videre inn i den større konteksten som
stiller
til hva som førte fram til selve
Han
adelen og datidens
penger
stiller han den klassiske marxistiske teorien til veggs. Den
største
mellom de to gruppenes
at adelen
mens de
så dette som en
innkomstmulighet. Her stiller han seg bak det revisjonistiske
ståsted. Samtidig motgår han denne erkjennelsen på visse
punkter. For det
den adelige form for kapitalisme
var nært knyttet til gamle, formelle privilegier og tilgang til
offentlige midler. For det andre; utviklingen innen den franske
adel førte til at den ujevne fordeling av samfunnets goder etter
hvert ble mer og mer uutholdelig. Elitebegrepet var for dem
ikke en
og dikutabel
her skulle adel og elite mer
eller mindre beregnes som synonyme. Det var dette, fremfor
noe annet, som ga den ikke-adelige eliten det
"kruttet" til å kvitte seg med
mener

Av

o

paa
her
Strømme av Petroleo ..
og
Bildet viser det først kvalitersfunnet av
1968. Bildet ble tatt av et av
lll'.·'""·•f-', som sendte det videre til Arne
i Stavanger Aftenblad. Funnet viste seg å ikke
være kommersielt drivverdig. Likevel representerer bildet på
mange måter overgangen for den norske stat fra å være et lite
oljenasjon. 2
ubetydelig land til å bli en
Det var
Petroleum Company som hadde fått tillatelse
ril å bore i dette området. Det var det samme oljeselskapet som
i 1962 var det første til å kontakte norske myndigheter for å
til å
letevirksomhet etter
forhøre seg om

Funnet
Cod-feltet viste seg første omgang å ikke være
kommersielt
dette
og var en skuffelse for
både
nye
svært
og så
funn i området var det ikke økonomisk
å utvinne
så
hadde funnet
Cod-feltet. De fleste
boret den første tiden bare tørre
og
når det
mange mlstet
norsk sokkeL 4

1. sitar funnet i Olav ErikAreklett 1991, Fm Term Inkognito til 5'uart Gull, sitat fra Erik

Pomoppidan d.y. 1752, Det Forste Fm-sog pr{(/ JVo;xe\·

JVaturlt~(t

Hi.rtoric

2. Tore Jørgen Hanisch og Gunnar Nerhcim 1992. JVorsk o(je hi.1torie, bind l, s. 112-114

hadde tenkt til å gi opp den
USA, ønsket at
"Ocean
var
bundet til en femårskontrakt med
OD ECO, som eide "Ocean
, og dermed led ikke
noe store økonomiske tap ved å forsette å bore. 1969
traff de
det som senere er blitt
norsk
som Ekofisk-feltet. Dette første kommersielle funnet
det norske
mange måter starten
sokkel representerte
Det så

Namtvedt

5, ibid,

S,

!2-U,

5,

!!2-! !1

It. ibid s. lH-11'1

S. Obv Erik Arcklu { l99L s. l2l-l22, Hanisch og Nerhelm 1992. s. 121-125. og Rnlf
Tamnes 1997, iVorsk zrlenrikspolitikks historie, Oljealder l9C/)-l99). bind 6, s. 186
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Av Anders Persson
I universitetshistorien markerer 1980 et
skille. Ikke fordi
det året, snarere fordi
noe spesielt bemerkelsesverdig
man 1
ofte har et behov for å
innenfor det feltet man skriver historie om.
fra 1980 og utover,
har
ikke noe
er i universitetshistorien "den akademiske
"akademisk
tidsalder. Det er dette
, som vil bli forsøkt
denne artikkelen.
for å drøfte konsekvensene det har han for
forklares lin nærmere
universitetene, men aller først må
det

formulert noenlunde
USA 1 . De er som

2. Konkurransen mellom
skal
kommersialiseres. Med andre ord at forskningsresultater skal
oppfanes som salgsvarer som kan kjøpes på et fritt marked 2 .

Ingen steder er det slik at disse
er
realisert, og lite
er det at de noensinne vil bli det.
Det er
slik at
ikke har kommet like
alle
de tre nevnte landene fører fortsatt an, i særdeleshet
USA. Trenden er imidlertid å regne som
alle
land har
en aller annen måte funnet
for å imøtekomme de ovennevnte kravene.
Når denne trenden har grepet om seg
er det
fordi visse

og
må overgangen fra det industrielle
samfunn tas med i
En
mer
Bruken av avansen
er større, og dermed blir
etter arbeidere som ikke bare kan
men
også vedlikeholde og viderc:urvikle den. større. Dermed blir
nasjonaløkonomien, enten det er ønsket eller ikke, mer avhengig
av høyere: utdanning. Også med tanke på målsettingen om
kommersialisering av forskning, kan overgangen til det

postindustrielle samfunn sies å ha forklaringskraft. For å
bruke Sheila Slaughter og Larry Leslies ord: "In the post
industrial society, knowledge is commodity"3 . Det betyr at
selve kunnskapen et forskningsprosjekt kommer fram til (i
v1sse
selvsagt) seg selv kan
penger på. Da har
man
to valg, enten å
denne kunnskapen
eller å gi den bort og la andre
den. Sen
denne måten er
en
konsekvens av det

universitetet i så langt som alle utviklede land, hvor antallet
på studenter innen universitets- eller annen høyere utdanning
vokste med nærmest eksplosiv kraft. Det betyr imidlertid
ikke ar
spådommer var fundert i
om den reelle situasjonen. Bekymringene
var reelle, samfunnet var i forandring, og det var ikke gitt, til
tross for den nylige
at universitetene kunne forandre
de ·
seg i samme takt. Der
tempo. Universitetene er i
aktør i
fordi de har overlevd og fortsatt å
til å være med
å

mot
flere beslektede

og fra 80-tallet og utover til
den økonomiske sektoren.

Et
denne utviklingen mot en "akademisk
som negativ eller
Det finnes gode
argumenter for begge
La oss først se
argumentene for at det har vært
I 1974 utkom
forfatterne tilkjennega et
framtid. I deres syn var
en foreldet
ikke egnet for datidens eller framtidens samfunn.
Hovedargumentet deres var at universitetene var
nedarvet fra så
idealer om forskning og
tilbake som Humboldts universitetsreformer fra det
1800-tall. Et
for Humboldt var at
o ba
var midler til karakterdannelse, altså
karakter i denne
Humboldt et
universitetenes
fortsan
fant sted
sm egen
for anvendelse. Den avanserte
rapporten
sidestilles med anvendt
å utvandre fra universitetene fra midten av 1960- taileL
Det var denne typen
som var verdt å satse
som
datidens samfunn etterspurte, og framtidens samfunn ville
sm
med
etterspørre. Derfor
universitetene
mindre de kastet lenkene de
idealene representerte, og
forandret sine virkeområder til å tilfredsstille mer konkrete
behov. Når
mot "den akademiske
fra cirka 1980 og utover, var det nettopp det som
Ikke bare overlevde universitetene, de blomstret. Det
poengteres at denne blomstringen faktisk hadde
før 1980, før 1974 for den saks
1960-årene så
fra det elitepregede universitetet til masse-

....

men en realitet. Der har økt
kan kalles
tydelig i retning av at humanist- og
fag som ikke raskt kan ventes å generere penger, er taperne i
utviklingen mot en "akademisk kapitalisme"
I samme åndedrag vil selvfølgelig kriterier for hvilke
forskningsområder det skal satses på følge samme mønster.
Forskning som
kort sikt kan ventes å generere penger blir å
foretrekke framfor forskning som ikke kan ventes å ha denne
effekten. Dermed har en relativt ny tendens meldt seg, en
tendens Aant
har kalt
drift": Kriteriene for
hva som er
Relevansen av
men dens
Det synet den nevnte
altså å ha vunnet fram.

En annen tendens som
har
seg
USA, at
mellom bedrifter og universiteter har
mer
. Dette har ikke bare konsekvenser for hva det
men
bedrifter betaler for
det

Alle disse forholdene har altså
fremst USA, men i økende
flere å være en trussel mot de
Autonomien har
universitetene - deres autonomi og
vært under angrep
sterkt press fra både næringslivet
og politisk hold. Retten til å definere studietilbud og
forskningsområder internt innen universitetene er fortsatt
tilstede, men spørsmålet er om det lenger er snakk om en
reell handlefrihet, i og med at man har sett at de midlene
universitetene mottar i stadig økende grad har kommet med

sterke føringer på hvor og hvordan de skal brukes. Det har
riktignok aldri vært sånn at slike avgjørelser noensinne har vært
tatt i et økonomisk vakuum, at interesser utenfor universitetene
ikke har spilt inn også i foniden 9 Det er snakk om graden av
den har økt kraftig i perioden fra 1980 og
press utenfra.
utover.

Noter
L Shcila Slaughter og Larry L Leslie: Academit Capita!ism. Politics, Policies and tht'
Entreprr::neurial Uniuersi~y, Baltimore. 1997

2. Sbughrer og Leslie, 1997

3. Sbughrer og Leslie. 1997
4. Yaron Ezr::thi: The Descent of!caru::;, iviass: Harvard lJniversirr Press, part III: The
Priuatization o/Science in Lr.!te-Ttuentieth-Ct:ntltJ)I Amerimn DemoarlLJ'
5. Se bl.a Kim Hclsvig: Pedr~gogil.:kens grewer. Kampen om pedagogildJ:lget ved

seg om
samfunnet.
har som
av at universitetene tilfredsstiller
og at deres
ikke
samfunnsbevarende og allmenndannende
verdsettes like
. I denne
vil
argumentet for at dette er
motsi argumentet om at
dette har ført til at universitetene har økt sin
for
samfunnet. Snarere, har det vært
vil dette alle fall
sikt føre til at universitetene mister sin relevans for samfunnet
som helhet. Når
universitetene
allmenne
ikke
interesser, men særinteresser.

Uniwrsitetet I Oslo 1938-1980. Avhandling for dr. an.-graden, Universiteter i Oslo:
I-Iiswrisk insriturr/ Forum Cor universirershistorie 2002

6. Edgeir Bcnum: "Universiteter, akademisk integritet og kommersialisering", i 1\)1tt

Norsk Tidsskrift nr. l, 2003
7. Aam Elzinga: Research, Bureaucmq and the Dr~ft ofEpistemic Criteria i !he Uniuersi~y

Research ~-ystem. The Public Policies o/the lJome ofScientists, Stockholm 198'1
8. Benum (2003)

9. David A. Hallinger: "lVfoney and Academic Freedom a Half.Century after
lVkCarthyism: Universiries amid the Force Fields of Capiul'', i Peggie]. Hollings"vonb:

Un}fttered E)(prenion, Ann Arb or, 2000
lO. Se ogs:1 Parricla Gumporr: Builr to serve: "The Enduring Legacy of Public Higher
Educarion", i Philip G. Ahbach, Parricia J. Gumport and D. Bntce Johnsrone: In Definer

ojAmaican lf(q;her Education, Baltimore, 2001
l l. Cumpon, 2001

Hvem skal universitetene
kan man altså si ar debatten om hvorvidt
av en "akademisk
er
for universitetene, dreier seg om hvilke deler av
samfunnet de er ment å
Eller kanskje mer presist, om de
skal tjene spesielle eller allmenne interesser. Om dette er det
åpenbart ulike meninger. Jeg vil
at utviklingen har gått
i den retning at universitetene i større og større grad først og
og i økende grad i
har
fremst
seg selv. I
det blitt vanlig for universitetene å se
seg selv som bedrifter
i konkurranse med hverandre om å gi det beste tilbudet i
kunnskaps- og
. Den indre
i en bedrift et
penger. Derfor ligger det
verken det ene eller det
grunn for at universitetene skal
andre formålet- universitetene
de som betaler. Derte
bildet er
som universitetene r.Pmrru•r
som
og kostnadseffektivisere sine
å foreta
Med tanke
det siste har vi
Blindern sett hvordan derte
har kollidert med
om
og noens
øyne alle
den mye omtalte utskriftskvotesaken, der
100
altså studentene må betale for utskrifter hvis kvoten
av et semester. I dette tilfellet har
vunnet. Likevel er det grunn
å understreke at disse tendensene som her er beskrevet ikke
bilde av hvordan
1

mange både innenfor og utenfor
har stoppet opp og spurt seg om hva farene med
er 12 . Det er derfor
å
at det nå
om hvilken rolle universitetene
hva man tror og med
både med tanke
er ikke
enestående i universitetshistoricn.

12. Se bL a. Gumpon. 2001 og Hallinger. 2000
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Historikere er som
Der er imidlertid
i menneskehetens historie hvor
verken
omfattende eller
selv om vi mener å
er
ha ganske klare bilder av dens særtrekk. La meg illustrere hva
som kan være problemet for en historiker som beskjeftiger seg
med så fjerne tider som Romerriket og dets kulturliv. La oss
si at historikere om et par tusen år skulle rekonstruere norsk
bevarte kilder: Fire
i vår tid og hadde
nummer av
en cd med Absolute Pary hits no 29 og Vi
av Martha og Ari Behn,
e konga av DDE, Fra Hjerte til
og magisteravhansamt Gift med Gro av Arne Olav
HF-dekan Even Hovdhaugen, Protetisk
til
vokal i armensk og gresk i
av
Videre en video

tur, Hos Martin og
og et
Petersen forklarer
hvor utenriksminister
til
fra
sarnt
et
av
Are og Odin. Videre er
referat fra stortingsbehandlingen om nytt operabygg, EUs
direktiv om matsminke, et brev i avisinnleggs form
var det
av en Thorbjørn Jagland, KrFs partiprogram, og en
liste sjekketips for årsmøter i Frp. Og så store deler av Hoksund
gravd fram fra lavaen, ruinene etter Oslo Spectrum, domkirken,
Blitz og Obs på Hasle, samt en Tomra returmaskin, en
med
sammenbrettede pappkartonger til
bordvin
og en boks med
merket med
adressert til Norsk
helt til slutt en diskett
med det
Det kunne sikkert blitt en
om nordmenn og det norske
av dette
alle helt i tråd med den historiske
er det ikke så ille
av
som kunne kaste
derfor uvisst,
ubekreftet -og derfor lever
mytene
fremdeles i beste
Noen av dem skal vi
se nærmere
For denne artikkelen skal handle om fest og
festkultur Roma.

Ved å nevne ordet fest og Roma sammen, ja da ser vel de fleste
for seg en et
rogaparry, med overflod av
mat og drikke en
Det er den
myrer
forteller ar romerne var
vil ta livet av. For hvis
drakk oppblandet vin til middagsselskaper,
nøkterne,
andektig til harpemusikk og vertens
gikk
tidlig hjem og skrøt av at deres bidrag til verdens sivilisasjon og
kultur var våpenmakt og herskekunst, ja da er jeg redd leseren
nå ville hoppe videre til neste artikkel. Dessuten hadde jeg da
ikke hatt stort mer å skrive i sakens anledning, og det ville jo

være leit når redaksjonen av dette utmerkede studenttidskriftet har latt meg få flere sider å boltre meg på til å skrive noe
om den perioden i verdenshistorien jeg brenner
nemlig
antikken.
myte må imidlertid falle: Romerne hadde ikke ville fester
i toga.
er et 5 1/2 meter langt, avrundet plagg. For å
om størrelsen og hvorfor studenter ser rare ut i
få et
kan jeg meddele at der
med 4
laken for å
togaen er
en modell i full størrelse. Ikke nok med
av ulL Vi kan med andre ord si at en bunad framstår som en
i forhold. Tenk dere
tolv kvadratmeter
etter et nolJTl"K"VI
og myten om at man var naken under må
ta livet av: Man kunne ha bare et

fornemme hadde en egen
togaen
så buene og foldene
senator hadde man en bred
ene
var man ridder var den smaL Vel iført togaen var den ene
hånden
stuck med å holde formen at den
kunne
brukes. Derfor kunne romerne, som ikke var like
snakket i
om en
ett hode og
en
. Togaen var
til Roma
innenfor bymurene
skulle en ikke opptre med våpen eller i rustning/uniform, her
hersket
pax
og da var antrekket toga. Derfor
ble togaen også
til fred. Da
med Brurus
og Cassius i
tok livet av Julius Caesar midt i ,nldc:"d'c
hadde de imidlertid gjemt sine dolker i den store folden foran
nok det siste Caesar
togaen, kalt sinus. Det fortelles
gjorde før han utåndet var å rette
togaen så han skulle se
ut i sin død
82).
Keiseren kunne opptre
prester gul, men
bedre. Som et ledd i
togaen inn med
toga, toga
candida. Denne
at embetsansøkerne stakk
seg
og etter sin hvite toga ble de kalr candidati. Så når vi
snakker om å
kandidater her
universitetet så burde
V!
i snøhvit toga.
At togaen
var
kan vi lese flere steder. Det
fortelles om svette fotturer
hos
stormenn og patroner, og flere
det å reise ut av
og
kaste togaen. Med
av de store utendørsfestene
ble feiret av det offisielle Roma, brukte altså ikke romerne
var
et
romerske kvinner
hvorfor i all verden har togaen blitt assosiert med fest og
En
og
ikke skulle
en romersk
eller matrona. De
få bære
ble tvunget til å
toga. Dette altså til ettertanke for
vei til

Fest og
Vi har arvet vårt ord 'fest' fra latin,fistum ogfestivitas, som
festdag eller
Begrepet var gjerne knyttet til
de offisielle romerske festene hvor man feiret en viktig guddom
med ofringer og tradisjonelle riter og kulthandlinger. De
største festene varte i flere dager med festspill og lekene som
romerne er så berømte
czrcus, og
og gladiatorkamper. De av dere som har sett filmer som Ben
Hur og Gladiatoren har fått en dose - for ikke å si overdose å arrangere,
av disse grenene. Det lå til embetsmennenes
og
for kalaser. Disse festene var
romerske
fester og
i kalenderen.
var ofte
banketter og felles
fest. Når
ble han og
æret med
en
ble han trukket i en vogn
Forum opp
som en levende utgave av den statuen
som skulle reises til hans minne der.
Denne type
var imidlertid ikke bare forbeholdt det
offisielle Roma. I de rikeste aristokrarfamiliene var det ikke
pomp og
at man bød folket
var det en
og leker. Når
og keisermakten ble etablert med
sikret keiseren seg den militære overkommandoen som ga
ham
Han står
tilbake som
vinneren i det pyramidespillet som kan kalles
eller
klientelisme. Derfor har han også kontroll med de religiøse
feiringene og ikke minst enerett på show-off i det offentlige
rom. Følgelig ble viktige dager for keiserfamilien, som
fødselsdager, tiltredelsesdag, militære triumfer, feiringer av
skytsånder osv. også feiret som offentlig
keiserfamiliens
Å arrangere fester og sørge for nye merkedager
for
ble dessuten begjærlig grepet som en
nye keisere til å vinne folket for seg- ideen var å
antall
i den
- og dermed økte
romerske kalenderen fra 66 under keiser
ved vår
til 135 under keiser Marcus Aurelius
150 år seinere. Vi kan bare drømme om hvor det hadde endt om
Romerfreden og Romerriket hadde vedvart. Men
til
den
disse store
var slett ikke stedet for

ukontrollert
ekstase
og
at de holdt et strengt grep om hva som
eller
ble tillatt og ikke i den forbindelse. Da
Mater
ble hentet til Roma under den andre

en gang i året, og
blanr romere var forbudt. Lukkede
klubber var man dessuten sterkt
om ville
vold og frivolt sex i
såkalte Bacchanalicne- i 180-årene
dødsstraff utskrevet.
var romerne
lukkede kristne
hvor man kalte hverandre søsken
og drakk herrens blod og spiste hans legeme.

Det
middagsselskapet, cena, var dessuten en mye
mer moderat selskapsform enn hva tradisjonen tillegger de
Ja da blir det ikke mye tilbake, tenker nok
leseren nå. La meg da · det minste ile til å si:
man lå til
bords!
det kunne nok være
og både mye
og tildels eksotisk mat, men
var lite ansett og vinen
var
utblandet med
eller vann. Man inviterte
venner og eventuelle klienter ril slike
var
en stor
beskriver med forakt stormenn som holder sine klienter utenfor
HLtuLtd~~~"'dluutcuc, eller
dem tynn suppe og beholder
kommer:

Vi vet noe om vinproduksjon og distribusjon i antikken, og
Romerrikets grand crux var Falernervinen fra Campania. I et
skikkelig svirelag, såkalt comissatio, kunne velstående ungdom
møtes med blomsterkranser i håret og god vin i glasset, til
gambling og drikkcleker. Et slikt spill gikk ut
å trekke ut en
rex eller
bibendi, altså en drikkekonge eller dronning som
bestemte reglene for drikkeleken. En av Romas mest avholdte
Catull, beskriver en real fylldest etter dette mønsteret i
sin Carmina 27
1 mm nnge

lov befaler
selv om hun selv er fullere enn ei full drue.
vann 1 Forsvinn fra oss
ril dølle
Vl11.
Her hersker Bacchus ublandet'

er et til navn
vi at vin hadde forløsende
r01nere.

del av

antikke

var så utbredt som i
kunne gutter i sin spede ungdom
bli invitert med til seksuelle handlinger i visse kretser.
Homo- og biseksualitet var i det hele et langt mindre tabu for
grekere og romere enn for deres kristne etterkommere. Intimt
mellom gutter var ikke uvanlig, heller ikke seksuelle
forhold mellom den eldre mentor og den unge elev. være den
parten i slike forhold var derimot ikke vel ansett for en
voksen mann. Cicero
Marcus Antonius for dette og
en
andre 'utsvevelser' i de så berømte
talene noe som til slutt kostet ham livet.
da nærmer vi oss noe som
- og alltid har
historier om
og
og deres
og
livsførsel.
den romerske antikken

kan vi se storherer som Peter
Mirren og ikke minst Malcolm McDowell som den grusomme
keiseren, i en svært
hvor man velter seg
sex og aparte livsførsel.
selv om filmen var bisarr og
sterkt
hadde den rot historiske kilder. For myten
og
er ikke
Nær sagt
var det unntak fra det nokså
bilde
så
det
meg å skrive noen flere

har en
var
1
og uuc:u.""'"
å feste og drikke seg fulle. Bilder av
men
av litterære henvisninger
rangler
nakenbading i Tiberen
"a"'""·' bordellbesøk. Man var
med øl fra gallerne
men vin var så definitivt den vanlige drikken.

Ser vi nærmere på bildet av romerne som fråtsere, finner
vi at det er blitt dannet gjennom noen ganske få partier
i litteraturen. Særlig kjent er romanfiguren Trimalchio i
Petronius' bok
(filmatisert av Frederico
en
uten egentlig dannelse som liker å velte seg
luksus. Beskrivelsen av hans middagsselskap med 60 retter
anbrakt
de
En annen
kar er
hvis navn er
til en kokebok fra antikken
med
mang en kulinarisk fulltreffer.
er utvilsomt en av verdenshistoriens største gastronomer,
og historiene om ham er flere. Blant annet skal han ha tatt
sitt liv da han
at han hadde svidd av mesteparten
av
men fremdeles var
for millioner sestertser,
siden han ikke orket å leve dersom han sto i fare for ikke
å kunne unne seg alt han ønsket. Ettersom
var en
for romerne beskrev man fråtsere satirisk
eller moralfilosofisk
over onde
eller
tema å utbrodere. Som i
Svetons beskrivelse av
et
Bordets
måltider:
og nattmat, og han klarte å være
brukte brekkmidler. Han hadde
en og samme dag å anmelde seg som gjest hos flere
forskjellige folk, og det laveste beløp slike gjestebud kom enhver
var firehundretusen sestertser. Mest oppsikt vakte den middag
hans bror spanderte for å feire hans ankomst i Roma; da skal det
være blitt serven to tusen av de sjeldneste fiskesorter og dessuten
syv tusen forskjellige fugler. Men selv dette oven raff han da
han innviet et sølvfat som var så kolossalt at han pleide å kalle
det
Minervas
satt sammen av lever fra
av fasaner
tunger fra
rogn fra murener; for å få tak i
det siste hadde han satt flåter i
fra alle hav fra Parthia og
stredet ved Gibraltar.

i Nilen under mystiske omstendigheter fra Hadrians båt. Han
ble guddommeliggjort og sågar utsatt for bred kultus i hele
Romerriket, og det var ikke noe skam forbundet med dette
forholdet i seg selv. Men måten Antinous døde på ble offer for
ville rykter. Onde tunger ville ha det til at han var blitt ofret av
keiseren i en okkult seremoni.
Men historiene om lidderlighet og intriger ved hoffet er
verden er slike
ikke
Keiser Claudius' kone
framstilt som så umoralsk og full
av
at hun om kvelden dro rett fra
til et
av
bordell hvor hun iført en hvit
bød seg fram
et eget kammer og
den siste som ønsket å stenge
Satire 6.1
For

å gi den
leseren som har
seg helt til
denne artikkelen litt
for strevet, vil
med en utpreget aparte beskrivelse fra der romerske keiserlivet.
Det er den flere steder nevnte og siterte
Sveton og
hans
av hvordan keiser
som residerte
fram for å
opp

levde tilbaketrukket
hadde han innrettet et
som
for sine hemmelige
Her lot han
skarer av piker og gledesgutter som han hadde samlet fra alle
kanter, sammen med eksperter i perverse coitus-varianter~ slike
folk han kalte bakstikkere ~ drive gruppesex i avdelinger
tre
for at synet av dette skulle sette fart i hans hendøende begjær.
Soveværelsene som lå rundt omkring i huset hadde han utstyrt
med bilder og statuer av frivolste sort og med bøker av Elefamis, så
at
ved sin
skulle mangle modell for den
han eller hun fikk ordre om å innta. Han fant også
å anlegge
og lundene små
der det var

øyas navn.
seksuelle utskeielser og
var et
satirikere og
Seksualmoralen ble
tid til annen og
mot
skattefordeler til dem som avlet tre barn i
like
sexskandale og
er jo beskrivelsene av
som hadde seg, først
med Julius Caesar, siden med Marcus Antonius, men ikke
med å få

og utsvevende
seksualliv var for alltid klistret til keiserhuset.
vet
at han var svak for gutter og vin", sier historikeren Dio Cassius
Romana
om keiser Trajan,
"men han drakk all den vinen han måtte ønske uten å bli full
og i sine forhold til gutter skadet han ingen." Hans etterfølger
keiser Hadrian pleiet også omgang med unge menn, særlig
kjent og omtalt er den greske yndlingen Aminous som druknet

Så er

bare å

at mytene lever videre.

den økonomiske faktoren som determinerende

En
kan ofte være
for
av
tema,
og hvilke kontrafakriske
alternativer som blir fremstilt. Slike verdisett vil prege ulike
vil
retninger innen et forskningsfelt. I denne
den
underliggende verdier ha betydning for
koloniale (liberale), og den radikale
dette vil
uenigheter mellom dem. Stor avstand mellom retningene
er
vanskeliggjør enighet. Et eksempel som kan
den radikale Walter
og den liberale L.
H. Ganns 2 syn
Gann hadde mye større tillit til
det han kalte de
kreftene det "df-'llau'u''""
enn til afrikansk sosialisme og
er derimot svært
til

Et

av
og har et større
i form av nye

Teori er et hjelpemiddel. Når forskeren har gjort sine funn,
sitter hun/han med bruddstykker av fortiden. Disse bitene er
mer eller mindre sammenhengende. Her kommer teorien inn
i bilder. Den kan øke graden av sammenheng mellom bitene.
Faren med teori er hvis den blir for dominerende. Det vil
si, dersom teorien styrer
og ikke omvendt. Det vil
med andre ord si at historikeren hele tiden må spørre seg om
er
for
studie.

er hvordan skolene definerer kolonitiden.

og
Disse karakteristikkene står sterk kontrast til Ganns
moderniserende. Hvordan kan man
hvordan skolene ser
kolonitiden? Et
blir vist til når man evaluerer kolonitiden. Her ser vi et skille
den ene siden og de
mellom de radikale og afrikanistene
den andre. De to første mener at det fantes er
kolonialc
mens den koloniale
som det afrikanske alternativer.
at hvilken alternativ

mellom teori og
Den radikale skolen kan fremstå som veldig lukket. 4
det kommer frem når man ser at de utelukkende

bunnen av de fleste indekser som måler vekst. Kan dette ses
Når det
de

kan sies om de liberale når de
det første er det tvilsomt
ikke var preget av at resten
av kontinenter var kolonisert. For det andre kan kravet om
mellom
så tvil om validiteten av en slik
Når skolene har så ulik
vil resultatene

for ulike kolonimakter.
Kravet om
Der vil nødvendigvis finnes store forskjeller mellom det liberale
britiske styret, det paternalistiske belgiske styret i Kongo og
det diktatoriske portugisiske styret i Mosambik og Angola. 5
Hvordan forklarer man ellers at de portugisiske koloniene vane
mellom 10-15 år etter at uavhengighet ble regelen heller enn

unntaket? Det er sannsynlig at forskjellene her vil gi utslag i
hvordan afrikanere opplevde kolonitiden.
Skolene prøver også å forklare Afrikas situasjon i dag. A forklare
Afrikas problemer etter uavhengighet utelukkende internt,
som den koloniale skolen og deler av afrikanistene gjør, eller
som de radikale
gir for det første for enkle
bare
fenomen,
som det
Her må det nevnes at mange afrikanister
både eksterne og interne årsaker. Geir Lundestad
skriver i sin artikkel "How (Not) to
the
War'ri, at han ikke forstår hvorfor vi lager for enkle
når man ofte intuitivt får en forståelse av
historiske
hvor
Som
over viser har
feltet
vært selektive i valg av kilder, lite flinke til å differensiere og tatt
for lite
til
Man bruker

være kolonisystemet, kapitalismen eller sosialismen, som mulig.
En slik redegjørelse kan ikke sies å ha vært dominerende i de
Den radikale skolen har tatt for gitt at
ulike skolenes
førte til imperialisme i form av kolonier,
samt at
har gjort Afrika til en fattig periferi i
Den koloniale skolen går i motsatt retning, ved å hevde at det er
frigjørende krefter i kapitalismen, og at det er imerne
som forklarer Afrikas situasjon i
Jeg vil tørre å
at
det ofte virker som forskerne leter etter empiri som bekrefter
"""-'i0'·' det kan være vanskelig å enes om skolene
imellom.

rundt
bør være
regelen heller enn unntaket. Det handler med andre ord
å være
overfor for seg selv og
ved å være klar
over at man har mange
vært
til alle
er
det likevel at
og
favoritteorier.

faktiske kolonihistorien. 7
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vil være preget av større eller
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Finn
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å rehabilitere visse
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fordi man må være bevisst at det
finnes ulike forståelser av hva som er
ulike
Simensen, skal man
~
må
~
vansker for et slikt mål. Geir Lundestad har følgende
til å
grad av subjektivitet: Han mener at man som
historiker i stedet for å beskrive noe som godt eller ondt, er
det viktigere å gi en så fullstendig beskrivelse av et system, det
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Det

slavere
uten at dette gjør disse overgrepene mindre
Holocaust skiller seg fra andre folkemord ikke
ved at
og utførelse
område og heller ikke var
seg til ett
for
økonomisk motivert, men var ment å omfatte samtlige
fremtid, 1
Flere enkelrindivider hadde en helt sentral rolle i
av Holocausc Primært ledelsen i NSDAP,
Hitler som Fører, og lederne for ulike administrative
flere ulike
organ, Hitlers rolle - Holocaust var helt sentral
l, Hitler videreutviklet og
ved
og en
for
Hitler var med å
opp et konkret statssystem
for Holocausr 3- Han initierte konkrete
og indirekte involvert i selve Holocaust. 4, Han
for lokale initiativ som
5, Hitler var
men uten

Hitlers
må
hans skrifter og
og ved å se disse
av
Hvis man anser
som svært avsporet fra Hitlers m1:encS)CJn(;r,
innebærer det en mindre vektlegging av Hitlers rolle, Jeg vil
i denne teksten argumentere for at det er stort sammenfall
mellom Hitlers intensjoner og hendelsesforløpet, således blir
Hitlers rolle helt sentral og avgjørende.
nlrllri1no-Pr 1

Hitlers rolle

Utover 1970-80 tallet kunne det spores to ulike retninger
det var
og
vekda nazistene og da særlig
og mente å finne hold

som et ensporet
i en overordnet
om å
Eventuelle avvik
fra denne overordnede
fra underledere og ansett som irrelevant, I
ett er det
som i aller størst
Hitlers rolle som helt
En rekke faktorer
av at dette synet er
for snevert, Det kommer
tilbake til senere 3
vekda makrostrukturer og
,v,nu'""• og anså ikke Holocaust som

De tolket diversiteten og
50111
for en svak
og at initiativene kom nedenfra.
"den
som et utfall

av ytre faktorer,
i at Hitler ga
instrukser vedrørende
muntlig, ofte i
og innenfor en liten krets, 2 Dette var
'-''-''"0'-"~ ble forsøkt hemmeligholde Ingen kilder
konkret ordre direkte fra Hitler, Dette innebærer at

som initiativ tatt av mellomledere i hierarkiet og
at ideen
seg oppover i systemet, Slik var Holocaust en
konsekvens av en ikke-planlagt kummulativ
var at Hitler ikke beordret jødeutryddelsene men visste
om dem, Hitler ble sett på som en "svak diktator". Derfor
har Hitler av funksjonalistene blitt ansett mer som agent enn
en aktør og derfor som mindre betydelig, De tradisjonelle

funksjonalistiske forklaringene blir i dag av de Beste ansett som
for snevre. 4 Hvorfor vil jeg komme tilbake til senere men først
litt om hvordan Hitlers rolle har blitt ansett i nyere forskning.

kilder og nye innfallsvinkler
Etter 1980-årene begynte
De fleste
bort fra å forsøke
en overordnet modell. Det ble
en rekke nye
og
flere
medførte at de fleste modererte sine syn og
I
er det med få unntak
søkte mer multikausale
en helt
i dag i større
fleste er enige om at Hitlers rolle var
måter:

Christian Gerlach som kan betegnes som moderat intensjonalist
får et annet svar ved å sette tidspunktet for "den endelige
løsningen" til mellom 7. og 14. desember 1941, umiddelbart
8
etter Moskva-motoffensiven og USAs inntreden i
Utvidelsen til å gjelde alle jøder ble således ikke gjort i
å
alt på en gang, men snarere
seiersrus og i et forsøk
med bakgrunn i Hitlers syn på
som Fienden. Fordi
krigen hadde blitt en
med
som hovedfiende anså Hitler
som så presset at
Hvis ikke ville
tiltakene måtte utvides til å gjelde alle
Et slikt syn støttes
økte i intensivitet og fikk økt

å forklare.

9

in the descision-

som

the se

to

Selv om det tredje rikets organisering kan sies å ha vært kaotisk
hadde systemet et samlende fokus, nemlig Førerens vilje som
retningsgivende. Uenighetene innad
således ikke utover de
rammene Føreren hadde gitt. 6

Fordi Hitler så
gruppe, mente han at
mellom rasene. Ariske raser
over
hadde ikke sitt eget territorium og
med andre midler.
[... ] the ultimare goal of the Jewish struggle for existence is the
enslavement of productively active peoples. In order to achieve
this goal, which in real ity has represented Jewry's struggle for
existance at all times, the
makes use of all weapons rhat are in
keeping [... ]

Er
trekk ved nyere
kombinere deler av intensjonalistenes syn med
w~~

funn.
trekk ved Hitlers

som
mente var en historisk lov og en naturlov. 10

Ett av skillene

ved enten å se Holocaust som en integrert del
Ost eller Holocaust som atskilt fra "~'""""
med sin egen indre

Slik
Hitlers såkalte: Andre bok anså han ikke
rasenes
som en drivkraft i verdenshistorien men som den
drivende kraften.
var den absolutt fremste
hadde opprettet
drivkraften. Tre
raser, de hadde
den

Et
og Gorz
setter et annet
for bestemmelsen om å
utslett alle
og fordi de tolker Hitlers
ulikt fra de moderate
ser de Holocaust som
en
del av

Konsekvensen
som han anså som
nærmest
"The economic conqucst of
the
was pretty much
around the turn of the
century, and now he
his

sommeren og høsten
altså Hitlers seiersrus 7
i at Hitler forsøkte å nå alle
Utvidelsen hadde således
anser jødeutryddelsene som en enda mer
sine mål samtidig.
integrert del av Generalplan Ost.

Hitler mente
at
var
l Slll
han
hevdet at de hadde
30 millioner mennesker i Russland
for å ta makten. Derfor måtte også arierne være hensynsløse. 13
Afjerne jødene var livsviktig for Tysklands overlevelse.
Hitler brukte første verdenskrig som referanseramme i dette
tankesettet, og så Tysklands tap som en direkte følge av jødenes

internasjonale konspirasjon og degenerering av Tyskland.
Med "jødeproblemet" mente ikke Hitler først og fremst
degenerering av rasen, slik han har vært tolket av mange, men
den
kamp for utslettelse av
og
noe helt annet for
for verdensherredømme. Slik sett var
Hitler enn det for
og
var. De
to sistnevnte grupper
en trussel mot samfunnet først
og fremst fordi de
genene,
nok
dem i
men allikevel en annen fare enn det
var.
Ut fra dette konkluderte Hitler med at kun
antisemittisme hadde
og dens overordnede mål måtte
være å
Dette tankemønsteret -at
farlig fiende og at
måtte være
tilbake allerede til 1919, og har vært
Hitlers grunnsyn etter dette. 14 Det
Mein
og i Hitlers Andre

Hitler var var for hva han anså som
den
Det var
fra
han bestemte seg for
og initiere "den
det han tolket som

Dette forklarer også at Hitler var
til å sette inn enorme
ressurser for å
I 1939 uttalte han dette i en tale
som senere har fått

Før maktovertagelsen hadde ikke Hitler makt, han hadde ikke
behov for å være pragmatiker. Derfor uttalte han heller ikke
hva den konkrete løsningen skulle innebære, men konstantene
bare at målet var å fjerne jødene, og at det ikke fantes moralske
begrensninger for hvordan -jamfør uttalelsene om Russland. 16
Etter maktovertagelsen var det viktig for Hitler å ballansere
opp mot andre
primært
målet om å
innenfra, og praktiske

radikalisert blant annet som
fra
og av utvidelsen -Anschluss.
Hitler en helt sentral rolle denne
ved å fastholde
samt
intensivere lovverket.

og
forhold ikke var like sterke i Polen ble det
likvideringer, etter indirekte ordre fra Hitler. Deportasjon til
ble foreslått, etter okkupasjonen av Frankrike, men
ikke gjennomført
grunn av at det ikke
Hitler å få en
fredsavtale med Storbritannia. En fremtidig deportasjon østover
ble essensen i den nye

financiers in and o utside
should succed in f'"'""-"'" the nations once more into world war,
then the result will not be the bolshevization of the earth, and
bur the annihilation of the
race

Utvidelsen av

1941, hadde Hitler
Før angrepet
22.
konkrete instrukser om at dette innebar en ny type
cuLa.""'l"-· Målet var å utslette
for all

der

av det Hitler anså som
-en n"'""''n''
slik forholdene hadde utartet seg. Ikke slik
mener, som en utvidelse av tiltakene i øst der
fordi de var uønsket og således ble inkludert når
bød seg. Dette synet kan
av blant annet
Uttalelsene i
fra 1939. 2. At
ble sterkere ved det

å
at
ide om å
ikke
innebar massemord. Slik sen er det
å
skille målet -altså
fra hvordan målet skulle nås
til dette var Hitler

og "den
industrielt massemord og en utvidelse
å
Hitler hadde en helt
rolle
Både som initiativtaker. og ved å gi ordren. Det at han ikke
Ost blir derfor mindre
var hovedarkitekten bak
sentralt. Således blir Hitler stående som hovedarkitekten bak
alle ledd bortserr fra
og
forhold.
Denne kombinasjonen av synet
målet som prinsippfast
men atskilt fra løsningen, samt å fremheve jøden som både
verdiløs og en farlig internasjonal fiende som essensen i Hitlers
verdensbilde, og tidfestingen for intensiveringen til desember

1941, viser at Holocaust ikke var et opportunistisk valg eller en
direkte følge av en kummulativ radikalisering, der ideologien
kun lå i bakgrunn som en forutsetning, men at Holocaust
bør forståes ut fra grunnideologien som det ikke
avvikes
men der det blir funnet pragmatiske løsninger
underveis,

Noter
l For mer mførlig :1rgument for en slik disrinksjon se Bauer 2002
Longerich 200J, s. 207

3 Banov 2000. Imroduction og Brmvning 1992
4 Ba nov 2000. imroducrion og Browning 1902
S Browning !992, s 120-121

6 FriedLinder 2000, s 84-85

Slik kombineres en vektlegging av n.n,v"""''
flere av basiselementene i
fastholdes ved at konteksten ikke endret det overordnede
men at konteksten endret hvilke midler som ble tatt bruk.
men den hviler
makro- og
samt at
andre aktører enn
får en

7 Browning 1992, s 88

8 Cerlach 2000. s. 122-125

9 Bauer 2002
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l l l-lider l%! s.2ll-2l(J
12 l-lider 1961 s.214

U l-lider 1961 s.211
14 jackcl 1981 s.48-50

Hovedarkitekten

15 Mendes-Flohr 1995, s.656

Beslutninger og
områder var det
og utførende instanser. Selv om man kan regne Hitler som
hovedarkitekt ble verken målene
tenkt frem
ble løst av andre
og selve
fra øverst til nederst i hierarkiet. For å fatte v"""""·L
derfor helt essensielt å undersøke hvordan
og
ble til. Hvilke grupper
som var
hvordan ulike enheter reagerte
ordre og
hvordan de var med
å fremskynde og finne sine løsninger.

16 I-lider 1961 s.214
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So what

in the late 50s and in the course of the 60s!
try to
to

aspects of it I choose to focus on.

In his article The twilight ofpolitics, Al an Keen an discusses
cynicism and calls it "the popular sense of exhaustion with the
promise of democracy". He goes on to say that "the underlying
meaning of cynicism [is] the bclief that the ultimate motives
of human action are self-interest and the quest for
he breaks this attitude down ro three catcgories of

insider _
the White House staff in the movie
, who goes to extreme measures to get the
reelected. That way
their
in the White
House It)f anothcr term.
-The
of the
111 power,
with how the democratic system
to work.
works in contrast to the ide als of how it is
nn•IUPCPrl

It is this

decline.

outsider that I will focus on,
ro Kenneth Durr's book Behind the backlash which
deals
white
dass Americans
Baltimore between
1940-1980. Towards the end I will
discuss master
ar the rhetoric used
somc
candidates in the 60s.

"~'''"'auv·u

to o ne

·~•,Jac.v••· a shift that could be seen as being from a
to

that of self intercst.

In the late 1960s the United States undcrwent what has been
termed "the white backlash", when working dass whites
expressed and responded to the rheroric of populist and
conservative politics. To a great cxtent rhis has been attributed
ro increasing race resemment. Kenneth Durr's argument in his
book shows that rhis backlash was abour race and racism, but

importance of the neighbourhood community and the abiliry to
control it is in my
essential to the understand ing of the
change in ideas and practices

Material comfort under attack
The 40's and 50's were good times rather than bad for
dass whites. Their real wages went up, home
the
increased and job
and employment was
had
influence
of schools

that it also went

these issues.

Since what I want to
in this lecture is a
in the
among
dass whites in the 60s
ideas of
I need to elaborate what I understand as the
ideas of
in this group in the 40s and 50s. For convenience I
will when I use terms
dass whites be
the
gro up in Baltimore that Kenneth Durr describes. If I refer
any other area I will

The American

<"~<>·rnnrr:::~~rv

The American ideal of democracy was
the 19th
cemury o ne of great local comrol. The government was
not
to provide for the people, bur rather to enable
the citizens to
their responsibilities towards the
In the first decades of the 20th century this
changed a
giving the federal state dramatic extensions
of power. This way a development that escalated
the New Deal when states and cities, in order toget back on
track
had to
of control to
the federal. This
the
"-a'""·~~ economy of the war years. In
shift from local to national control it seems like the
and what could be tcrmed a
should follow the will

,"~a'""F. that

The

dass whites uaun.,v.
voted for
Democratic
The Democatic
believed in the Amcrican dream
or at !east in the notion that you had to earn your
honest work. Work contributed to define the
as group and its
since it was the
and not the workers who controlled the
not the most
arena for the
themsclves as a dass. For the white
and

wcre
and racial terms.

tn
in the sense that different
uu'v'"-'J were different communities, and racially in
that there was no mix of races in these neighbourhoods. Thcre
was also a norion that to be working dass was to be white. The

accordance with the belief that you got what you nF""r·ven
the
dass whites had achieved
the late fifties and sixties a
Haulo''-"-'-u that threatened this social
that these threats

lines to support the
election.

the white backlash and the
of party
Richard Nixon in the 1968

These threats to the
on them
the government
the government.
second is changes seemingly accepted
Both of these categories are connected to the Civil Rights
Movement and the dash between black rights and the
dass whites' daim for white exclusivity. During the 1950s two
serious threats were posed
the all-white neighbourhood
communities: the desegregation of schools and the blockbusting
of
Court found the southern
bur
unconstitutional in the
of the Brown vs. Bo ard of Education case. The
of schools
wamed
use this
schools in Baltimore and gave parents
verdier to
to choose what school their children should go to,
up what had used to
black and white schools. This
lead to protests
dass whites
the fall of
the schools where rhere were few black srudems.
The protests did not stop
bur what became dear
the
dass whites was that the elite institutions of
Baltimore and the nation were
The Brown case showed the
civil
of schools show the authorities of Balrimore's
In
church lcaders and
out
the protests in an issue of
the Sun in the
ofOctober.
Some of the schools in Baltimore were
bur the
was
self-comaincd because of the
of race in the different neighbourhoods. However, this
exdusivity was not as solid anymore in the 50s. Umil 1945
Baltimore neighbourhoods were segregated. Blacks lived
in the ghetto in the inner city and different ethnic groups
of working dass whites li ved around it. As the population

would replace unit seniority with plant senior ity, a move that
would give blacks a berter deal in the workplace. However, this
could only be accomplished at the expense of the working dass
whites.

The

grcw, the
became
the boundaries into other
with the
of Fulton Avenue in 1945. Over the next
of the

a house in

The issucs associated with neighbourhoods, schools and work
were the most
things that happencd to the
dass whitcs during the 50s and 60s. In addition to thcsc
there wcre the issucs of incrcased taxes to pay for the welfare
state, deindustrialization and dcterioration of the inner
black
race riots and
mcrease m
the crime rates towards the end of the sixties. Unions and the
dass whites were more and more out
on a
num ber of issues, and the liberal authorities both at the national
and locallevel seemed to accept the situations rhat pm,r-nTPn
groups for different minorities seemed to pop up and
demand their
by the civil
movement.
Students and
used civil disobedience to protest
the Vietnam War. This was
as law
dass whitcs.

often

with the government and
of

would turn out to be unaffordable.

the

dass whites very
upset the
as it was ofboth blacks and whites. But as
this practice was perfectly legal, the state authorities, who were
avenue of
liberal
found that their
was to educate white citizens". The
held
educated middle
was that the the urban working dass
needed to grow up. The
not ion of this was that the
elites
this conflict to be
Durr points out that the

B.
make it possible to eliminate poverry and fund an array of
social programs. This would be carried out through legislative
programs to provide federal funding. Johnson was a proponent
for social justice and equaliry and used the rhetoric of the
Great Society "where freedom from the wants of the body can
fulfil the needs of the spirit". This of course appealed to
and the elites that would not suffer from an
inclusion of these groups. However, to a
segment of the
a group that would be called "middle-America" or the
"si lent
rhis kind of rhetoric only led to resentment
towards the liberal government.

Durr, the reason
dass
to the

which was the
basis of their
would be gone, and also thar the property
value of their homes would dedine. For a
dass
what was
was both the prospects
lives' investment and the
that gave them their

Besides home
another source of pridc and
investment for a blue-collarite was his seniority in the plant. In
the late 60s this was rhreatcned by governmentallegislation that

O ur
dass whites of Baltimore can be sa id to be a
part of this silent
with
dass and lower
middle dass whites from all over America. These groups voted
democratic, bur as the issues I have described
that was blamed on the
Even
still voted for the Democrats, other
and a gro up of what came
be known
as "White conservative dcmocrats", crossed the
line
vote for
candidates.
In her book Suburban warriors. The
ofthe New
American Right, Lisa McGirr describcs the rhetoric uscd
Goldwater
candidates in the 1960s.
lost the 1964 landslide
B.
his
more moderate
Ronald Reagan to the governorship of California in 1966 and
Richard Nixon to the prcsidency in 1968.
In June 1966 polling data from California showed that at the
rop of issues of most public concern wcre crime, drugs, juvenile

state taxes and welfare programs.
Discontent was
with Governor Edmund Brown of the
Democrat party and his
of rhese
Ronald
used these issues to mobilize Democrats for the
He
the California Fair
Act, a law
according to McGirr, thought compromised
absolure property
in favour of civil rights and social
justice. He labelled these kinds of laws as attempts "to gi ve o ne
segment of o ur
a right at the ex pense of the basic
rights of all o ur cirizens".
he used rhetoric a bo ut
freedom and
and "law and order" to
win the white
dass and sub-urban middle dass voters.
were concerned with the social and cultural
uL<c:a.LGuug to take away the
and luxuries
hard work. This group was also 'rc'n'''~ to
taxes and government
Since their
and health insurance,
too lenient towards criminals and
social programs.
the middle Americans of
calls for law and order.
Richard Nixon built his
ofmiddle
on the turbulence and social
of the 60s.
had done before
Nixon assumed a hard line on
He also warned against the decline
federal
, and criticized
and affirmative action. In his article The Silent
Talk about Revolution David Farber discusses Nixon
the resentment felt by his Si lem
towards ralkers of all
kinds.
of r>f'TK•c"WV
morality and for un-American behaviour. Nixon
took rhis criticism furrhcr, understanding that the Silent
resentment towards the student protesters was not

bur also
the idea
corporate elites and their smartchildren. Nixon
of a
who were fed up with protests and
middlehis taxes and resented that his money
was spent on exccssive government programs for the
and
indolent.
This group was increasingly found in the suburbs.
1969
35% of the population li ved in Suburbia. This suburban
was nothing coincidental to this group, but a
had worked hard for.
the third party
candidate in the 1968
got 13,5% of the
using a rhetoric similar to
the
of affluence in the suburbs. Most
dass Americans did not own all of their suburban
Houses, cars, furniture etc. was often
and
wages
law and order. These conditions could not be
ma
government gave grams to black
account of whites and where racial riots and crimes
were not
dealt with. Wallace's rheroric was
bur more
he rold his audience rhat their racism
because it was the
that stood between them
and furrher loss of control over their lives and the lives of their
children. In other words, he
a
of self in te rest.

In conclusion, what became
to Middle America
the 60s was that to be a
voice heard. Within the new
to know the code of power
the new mass media on your side. This
their ideas and
m a
manner that not only resulted in low voter turnout, bur in
lower trust in other people and in lowcr levels of parricipation.
In short, cvents in the 1960s shaped a more cynical American
mentality.

l

ensartede arkitekturen og gatenettet.
brun
den har lite eller
gatene
mellom hver gang du
Storbritannia ville få lite rosende omtale
og tiltak for
bodde man trangt, med store
i gatene, og rotter og
der
og ekskrementer kunne
annet utøy kunne ha
Fremveksten av slike
kan settes i
med den industrielle
for arbeidere
behov for arbeidskraft og
1700 og 1800 tallet.
Vår egen industrielle
skulle
et noe senere
Et av arnestedene for vår egen industrihistorie
i Christiania,
Akerselva
Oslo.
Grunerløkka
sammen med
Her ble det første Aker mekaniske verksted
startet
en av
de menn som fikk
økonomisk
Selve
Grunerløkka har fått navn etter myntmester
Friedrich Gruner som i sin tid kjøpte Nedre foss Mølle (da
inkludert ''kongens mølle" i 1672) av Christian den femte. Da
Hans Gruner overtok eiendommen etter sin far i 1856, ble det

'

'

om å utparsellere femti mål av eiendommen. I
som lå nederst mellom Markveien og Akerselva
nedsiden av
ble det bygget ut et større
Den relativt korte tiden man brukte
å
disse husene
York".
til den raske
ga det navnet
var den nært forestående loven om murtvang som skulle
var å komme de lett
der den

Fram til 1859 lå
utenfor

som senere ville gis navnet Grunerløkka
fant sted det samme
tilbakevendende debatt. Grunnen
ril dette var at det
flere år,
østsiden av Akerselva,
hadde kommet opp en del arbeiderforsteder: Disse områdene,
nedover mot
var de
enorme, noe den
ikke ønsket å ha ansvaret for hvis de kom inn under Christiania
av
som ville komme
med behov for veinett,
kirke og ikke minst
mer støtte til fattigvesenet. Med industrialiseringen ble dette
området straks mer interessant, og investeringslyst var det med
ett lite mangel på. Byutvidelsen skulle etter flere års konflikt
endelig bli fastslått. (Hoel/Thuesen, 1998)

...

Måten GrUnerløkka som bydel ble utviklet og innlemmet som
en del av resten av byen skjedde ikke etter noen overordnet
plan. Østkanten ble tidlig inndelt i "løkker" som man ville
utbygge enkeltvis og i ulik fart,
den måten fikk man
bydeler
øst med hvert sitt arkitektoniske særpreg. De ulike
forholdene i
med
å forme og
prege denne utbyggingen. Området som GrUnerløkka ble
var for det meste
og kunne enkelte steder
være mer eller mindre
Områdene som først ble
bygget ut lå ganske langt fra hverandre. Det var
York"
og ved nåværende Tronheimsveien
Det
det var heller ikke
gode broforbindelser mellom øst og
vest. I perioder ble området brukt til beitemarker for bønder
som kom med slaktefe om høsten. Sentralt i dette området lå
det derfor to store

Thorvald

i form av

I 1864 ble Christiania Arbeidersamfund startet. Et viktig
debattemne for samfunnet i denne perioden var de elendige
levekårene for den
arbeider. Boligene de var henvist til
var så
kalde og
at det jevnt over gikk på
helsa løs. På flere samfundsmøter tok styret opp spørsmålet om
å opprette et eget byggekompani for å bygge bedre boliger for
medlemmene. En av
for denne saken var Løitnant
Han tok selv kontakt med Thorvald
og la
GrUnerløkka for

smukt efter Sælgerens nærmere Approbation aj Fasadetegning".
Alle bygningene som dateres før århundreskiftet kan sies å ha
blitt opprØrt mer eller mindre etter denne malen. De aller fleste
fabrikkbygninger, skoler, menighetshus etc. ble bygget i mørk
rød teglstein, som en markering at dette ikke var boliger.

Tidlig i utbyggingsfasen av strøket var den dominert av
håndverkssvenner og andre arbeidsfolk, og disse ble
senere
Ved de store tomtesalgene i 1870- årene
dominerte håndverksfolk som
Disse beholdt ikke
videre med en viss
men

arkitekten
etter en overordnet
likevel ikke helt
kan nevnes som
et moment, men dette innebar først og fremst det at man
skulle
samtidens byggestil. I den grad
hadde
en
kan denne
til arkitekten
Bull (18291917), som nok er den som i størst
preget
Christiania i andre halvdel av 1800- tallet.
til GrUnerløkka skulle han
samtidens krav og ideer
om hvordan en
burde se ut. Kvadraturformen samt det
rettvinklede gatenettet
i dette ideuniverset. Selve
ble den aksiale plasseringen av GrUnerløkka
skole, Birkelunden og Paulus kirke. I dette fant man selve
grunnpilarene i samfunnet: Opplysning, felleskap og Gudstro. I
parallellgatene til Paulusplass, der kirken var plassert, laget man
innrykk i kvadraturene på hver side av kirken, og sett ovenfra
kan dette minne om et kors. Det var forøvrig Bulls sønn,
Henrik Bull, som tegnet denne kirken. Han ble senere mer
kjent for å ha tegnet Historisk museum, Nationalteateret og
regjeringsbygningen.
1965)
Rent arkitekturhistorisk har denne
for
rid 1 .I

en rekke småhus med ett større og
hvert hus skulle det være en
ble aldri

imidlertid i etapper, og var
svært
av
I
som startet rundt 1870, ble det i en

over hva det var behov
og enkelte
tomme. Fra og med 1894-95
fart. Thorvald
hadde satt visse krav ril
da han hadde
store deler av eiendommene til kommunen.
For det første skulle det ikke opprettes noen bedrift som
kunne
dagliglivet til beboerne. For det andre måtte
som ble
være av en viss standard, og han
la da særlig vekt på den estetiske utfomingen: "Nogenlunde

for historie og bruk av tidligere tiders byggeskikk var det ikke
bare en retning som fikk dominere< Fasadeutformingene
Grunerløkka bærer både preg av renessansens rette linjer, og
noe som gir bydelen mye av dens originale
1890 tallet stod i Thv<
gate, ville
preg. Hvis man
man sørover kunne se
Skuet man nordover
Obelisker
ville man se

skole og
dem lette og skille fra
og var en sror fordel
Men dette var ikke
for disse
det slik.
At enkelte fra

man alltid soverommet
mot
dermed bråk og støy fra gaten< Soverommet ble
Den ble ikke
av andre grunner
men skulle
regnet som den
etter datidens moralske onn~<>rn
var europeiske imigranter. Da industrien langs
arbeidere en mangelvare, slik at
Akerselva startet var
og
arbeidere var da en stor
disse måtte
med
gruppe. Det var også et stort
synagoge i Østre Elvebakke 4.
etter dette
fortsatt ane når man passerer den lille

"Beste østkant"
Det ble
mange forsøk
det nye strøket mer
attraktive Man lagde smale
slik at
somhet ikke skulle forekomme i stor stiL Parkene var
1900- tallet

men
skulle bosette seg deL

baktanke med det han gjorde når han ga bort store deler
av eiendommen etter først å ha brukt store summer på å ha
beplantet den? (Bloch-N akkerud/ Larsen, 199 O)
Thorvald
var på denne tiden
rikeste mann
med bolig midt på Karl Johan, mellom slottet og Stortinget.
Han var
men visste samtidig at rikdommen
Karakteristikken av han som en velgjører trenger nok ikke å
men man kan likevel se at noe av
til skamme i
den kalkulerende
er tilstede. Som nevnt
Birkelunden og området rundt og ga hele dette
området til kommunen. Slike grønne lunder var med
å øke
verdien
eiendommene. Ved å overlate dem til
for
som var
fritok han seg
arealene.
Selv om den
den
de
all

siden av elva
ble den altså likevel

var et stridstema innen
rilslurr. Selv om

liren. Hvis man
i forhold til Grunerløkka
er det flere interessante
tak i.
innfallsvinkler man kan
Fra en økonomisk historisk side er det klare sammenhenger
både til industriell fremvekst og at Norge
dette stadiet
var en
som var
vei opp fra den utviklingsmessige
"hengemyra"< Sosialhistorisk er det også en rekke interessante
Industrien trengte
enn den vokste
frem. Disse arbeiderne skulle hovedsaklig strømme inn fra
kommuner i
Hedmark og
Slik sett ble
en
for lokale egenarter.
og
her mikset sammen, noe som
skulle bidra til å
arbeiderkultur. Politisk var utvidelsen av området til
men det skulle
et hett tema i seg
·'"u"H'u"ti vokse fram et
der den voksende venstre radikale
'"''""''"'''"n ville få
vekstvilkår årene som

interesse,
for at embedsmenn og
Bloch- N:1kkerud, Tom l Larsen, Lns frode. Hilsen jl·a Kristirnn·a: !!oLJedstade!! pr! gamle

postkort. Crøndahl 1990.

enn
men den kunne nok
sitt beste karakteriseres som enn litt "finere"
men dette
med
og
i økonomien. De få det var fra de
klasser" som slo seg
ut etter kort tid. Det ble aldri noe
ned her skulle likevel
for dem i disse
Strøket som en
skulle altså ikke slå an og det ble fort en
ren
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l. Srilforvirring regnes i dag Cor
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nedsetlendc begrep. Det var sa::rlig i bruk i perioden

!900-1970.

da
Navnet Grunerløkka kan
familien Gruncr ikke
av denne
delen av Kristiania. Lenge var det
om å oppkalle
Thorvald
Man kan i ettertid
etter dens store
undret seg over hvor mye som var forretningsteft i hans bidrag
til dette srrøkec Hadde han egentlig en sosial og humanistisk

2. Den ulike skriveformen Christiania komra Kristiania har sin :'lrsak i
skrivemZncn Christiania i 1897.

:H

man forlot

...

Av

Hilde

er yngre, og kom først · dl1Hlnu.Lu."'
vil likevel bruke dette nPan'nt'r om
mot kvinners
l
slik blant andre Karen Offen
Owenismen var en bevegelse med mange kvinnelige
og med det vi vil kalle et feministisk grunnsyn. Bevegelsens
leder, Robert Owen, var en fabrikkeier som oppnådde stor
suksess som innovativ kapitalist gjennom å fokusere
menneskelig
Etterhvert fikk suksessen som leder ham
til å ønske å videreutvikle og overføre de gode ideene sine ril
samfunnet. Han ble en del av en voksende sosialistisk bevegelse
fra 1820-tallet av, og kjempa for nyordning av samfunnet.
Målet var et klasseløst samfunn basert
samarbeid framfor
konkurranse. En av de fremste forskerne
Barbara
skriver at til tross for at Robert Owen alltid ønska å
så var han ikke noe
til feminist selv 2
Det er andre owenitter som er mer interessante i så måte, slik
som William
og Anna
som sammen og
hver for seg skrev feministiske verk.

og et nytt klasseløst samfunn var det eneste svaret
ville
automatisk med
og
av
eiendomsrett. Forholdet mellom sosialisme og feminisme
som en
ble
fordi feminismen ble sett
kraft, der kvinner og menn istedet burde stå sammen i arbeisom borgelige
derbevegelsen. Feministiske krav ble
eller liberale, fordi de i stor grad dreide seg om kamp for
politiske og juridiske rettigheter, som sosialistene mente var
verdiløse så lenge kapitalismen rådde. For en del feminister
var det imidlertid ikke holdbart å vente til etter en sosialistisk
for
tendenser
revolusjon. De var også
Den "~'"'~J~'J''"
et
forsvant fra
Hovedsaken ble

og over til det de så
sosialisme. Imidlertid var det
for
Owenittenes mål var et mer harmonisk samfunn med
samarbeid og solidaritet framfor konkurranse og
kritiserte de tre
for å
konflikt
i samfunnet:
og den
eiendomsretten. Jeg vil komme tilbake ril synet
og familien seinere. Owenirtene mente at selv om menneskene
var
av disse tre
var de av naturen
og
å forandre
ville menneskene
Owenittene opererte
forandre seg og bli mer
med to
de arbeida for reformer storsamfunnet og
som
ril
for å lage egne samfunn og
Marx og
kritiserte seinere owenismen og
Owenittenes tro
at de kunne forandre
<.Mte.aHua og å sette eksempler var
å ta utgangspunkt i hele
befolkningen, istedenfor i arbeiderklassen, slik seinere sosialister
og marxister gjorde. Marx og Engels mente imidlertid at målene
deres hadde vært prisverdige, og kvinnespørsmålet var også

hovedansvaret for at de
De
fra andre kulturer og andre tider
der
var
for å vise at den llJ'-1~''-"0~'feminiteten var en tillært sosial og
som
oppsto i et samfunn der kvinner ikke fikk bestemme over
som
egen skjebne, men ble tvunget inn i rollen som
menn.
kvinner var derfor lite orienterte og
levde
opplyste, men ved å forandre livsvilkårene, ville forskjellene
mellom kjønnene bli mindre.
Også antifeminister brukte argumenter basert på vitenskap,

og menn hørte hjemme i ulike sfærer, og dette er riktig fra
naturens side. Mens menn, slik More skriver, hører hjemme
i "the more public exhibitions on the gre at theatre of human
life'', så bør kvinner se verden fra en liten opphøyning i sin egen
hage, 4
for kvinner var viktig, tØrst og fremst slik at
de kunne bli bedre selskap for sine ektemenn
at de lytta
men det var en absurd tanke å kreve
andre områdeL Kvinnene hadde muligheter
sin moralske
og med unntak
av dette
trengte de ikke makt.
Halls klassiske undersøkelse har blitt kritisert av blant annet
for å framstille victorianske kvinner som
men alltid tilstede for familien

o ba
feministene i

som
historie, rettshistorie og
et skarpt skille mellom en offentlig og en
den første var ment for mannen og den andre for
sto
sterkt i hele samfunnet, og for amifeminister var dette skillet
en triumf for det siviliserte samfunnet. Dette var en tid da
minnene om den franske
ennå var svært levende, og det
hele
individualisme og sosialisme
involverte kvinner.
Idealene om maskulinitet og femininitet i 1800-tallets
har
blitt
undersøkt av Leonore Davidoff
denne studien
'~"J~~"v'"' der menn og
å se
blant annet
sanger og
romaner og håndbøker. Deres
1800-tallet var en
med mye
grunn av det skremmende sosiale og
økonomiske kaoset samfunnet rundt dem, Middelklassens
denne
var en
for
å dele
respons
livet inn i, der kvinnen og mannen tilhørte hver sine adskilte
Denne
sto
aller
sfærer og
sterkest
og etablerte middelklassen som et
eget
som skilte seg ut fra overklassen og
men det var
en
som hadde en appell som gjorde
Blant de
at idealene ble
hos arbeiderklassen
forfatterne som var mest populære i områdene Davidoff og Hall
undersøker i
Fm·tunes, er Hanna More og Sarah Stickney
Ellis, Disse forfatterne illustrerer godt hva som var idealene for
kvinner og for menn, og hos begge var grunnsynet at kvinner

owenitt skulle sverge til
mellom kvinner og menn, men bare et fåtall av kvinnene
Jn'cl!e!;;en var aktive feministeL Disse kvinnene
slik kvinnene i bevegelsen ellers, fra ulik sosial bakgrunn,
noen fra overklassen, andre hadde rein arbeiderklassebakgrunn. Majoriteten hadde sin bakgrunn i den respektable
""'''"'cu, fra familier med fedre, brødre og ektemenn
som var faglærte arbeidere med noe lese- og
som holdt seg unna
og som kunne gi barna sine nok
å
Det kvinnene som sto fram som aktive feminister
hadde til
var at de brøt sosiale
og feminine
normeL Det var ikke lettvint og farefritt å reise rundt for å
et klima der der
med
debattere
som reine bordelleL
om at owenittenes samfunn
Motstanderne hevda at incest
hadde oversikt over hvem som var ens '"'"v"'o·~~ familie.
og
ut pressen som

of

forbundsfeller. Da den viktige Reform A et kom i 1832, der det i
hver paragraf som omhandla stemmerett ble slått fast at kvinner
ikke skulle ha stemmerett: " Every male person of full age ... ",?
skreiv hun bittert at det meste man kunne forvente seg av de
liberale var å sørge for mer utdanning til kvinner, "sir1ee they
that women would make berter servants if
were better instructed" 8 .
owenittkvinner hadde
mulighet til å leve et slikt
og de fleste fra små kår kom nok inn i
endte
radikale ektemenn. På grunn av et stort
imidlertid
flere kvinner opp som peppermøer som ble
men for en
kvinne var nok
sett ned
en ektemann det mest on~ka:re;
oftest betydde et liv i
Owenittkvinnene var
fra motstandere av heteroseksuelle forhold eller '"''"''"'""-IJ
men det var
for
parter de tvilte
aktiv kvinne viste seg å
a"·"'"'""S å kombinere med det å være mor
og flere av
at barna deres vendte seg
dem og

Owenittenes
Det er
å merke seg at de fleste feminister
denne tida
også var
av tankene om de to sfærene og kvinnenes
gjennom å oppdra og nærmest frelse mannen.
spesielle
argumenterte med at det nettopp var ulikhetene
mellom kjønnene som gjorde at kvinnen også burde være med
å styre i samfunnet. Selv om debattene owenittene imellom
viser at det var ulike syn, så gikk owenittenes argumenter i
stor grad i mot denne ulikhetsargumentasjonen. Owenittene
hevda snarere at det ikke var så stor forskjell på
forskjellene var
og Wheeler var blant dem
som argumenterte
mot
og konkurransesamfunnet fordi en kvinne aldri kunne få delta
lik
med
menn i et slikt
blant annet fordi det er hun som fødte
barn. I konkurransesamfunnet var kvinner derfor dømt til å
av
og
være et slikt kollektivt ansvar.
ikke
som
livsvilkårene bedre og likere var
Slik ville både menn og kvinner forandres til det
bedre.
i likhet med flere feminister
kvinne hadde som
kvinners
med slavers. En
couverte ikke rett til å opprette kontrakter, til å
noe eller til å eie noe. Ektemannen hennes hadde kontroll
eller arva. En mann hadde
over pengene hun evcnruelt
rett ril å bruke
avstraffelse overfor kona.
for skilsmisse fantes ikke. Slike maktforhold i
med owenittene:s
sforhold skulle partene være
den eneste
for å
denne
var å
avskaffe familien slik den var. Først i et kollektivistisk samfunn
uten
eiendomsrett var kjærlighetsforhold uten skjev
maktbalanse mulig, fordi kvinner aldri kunne oppnå lik status i
et samfunn der status var avhengig av velstand. Hvis alle- eller

ingen- eide noe, ville forhold basert på gjensidig respekt og
kjærlighet bli mulig.

Debatten om
Owenittene så på livet i cnkeltfamilier som kunstig,
for
å overføre økonomiske verdier, og som en av hovedgrunnene
ril konkurransementaliteten og egoismen som råda. Løsningen
var kollektivisme; meningen var ikke å fjerne følelsesmessige
bånd mellom mennesker, men å utvide disse til å gjelde flere.
av det kollektive kan ha vært resultat av en
tilbake til det
samfunnet før
eller
til tette arbeidcrklassesamfunn som var i ferd med å
tapt.
og
av barna skulle være
oppgaver som skulle deles mellom medlemmer av samfunnet
Debatten om
er interessant fordi
den sier noe om i hvilken
owenittene var radikale og
og hvor mye dette temaet
samtida.
understreker at de owenistiske tankene ikke
for hvordan arbeiderklassen
de var ikke engang
hvordan den radikale delen av arbeiderklassen tenkte. Men om
owenittene var
så kunne
debattene deres om
og skilsmisse trekke
fem-seks tusen tilhørere. Vinduer
ble knust slik at de som ikke fikk
inne under debatten
skulle få høre. Det var mange kvinner tilstede under disse
og de fleste kvinnene som ble aktive owenitter var
kvinner fra øvre arbeiderklasse, eller fra lavere middelklasse.
Temaet ekteskap og skilsmisse skapte heftige diskusjoner både
innad i bevegelsen og utad, og resulterte i mange publikasjoner,
både propaganda og motpropaganda og mye skremselspropaganda, og i tillegg en god del slåsskamper og
Blant annet demonstrerte arbeiderklassekvinner som var mot
owenittenes "'"'""""-dJjoo
Owen så for seg at par som ønska å
seg skulle
i en meget enkel seremoni foran samfunnets
skilsmisse var
etter et års
og
være tillatt. Alle voksne skulle ha eget soverom, uansett
status. Det var et
poeng at seksuelle forbindelser før
skulle være tillatt og ikke føre til en
og utenfor
av kvinnen. Det fantes
tanker om on~vens1on
blant owenittene. Barbara
understreker imidlertid at
dette ikke kan
med en
fri
forhold
seksualitet som
var helt fremmed for owenittene. De var prega av et romantisk
syn
til aristokratiet og
av økonomiske verdier var
noe
ikke kunne eller
For owenittene var
skulle styres, det kom fra naturen og naturens lover skulle man
Motstanden mot
til overklassen var
et syn de delte med de
som
vek da
skilsmisse.
Igjen kan vi se at owenittene kan ha henta idealene sine fra
det gamle samfunnet. Tross religiøse grupperingers iherdige
innsats, var det på owcnismens tid fremdeles en utbredt
holdning i arbeiderklassen om at ekteskap ikke var så viktig.

Denne holdningen skilte seg
fra middelldasseideologIen
samme tid. Noe av grunnen var nok rett og slett at det
var
å gifte seg, men det var
å bli oppfatta som
ektepar sel vom man ikke var formelt
levde i
uren å gifte seg, men samlivsbrudd
stabile forhold og fikk
blant arbeiderklassen. Dette

og
tvunget til å ta seg av henne eller gi henne penger. Imidlertid
var det nye tider; de sosiale normene sto ikke
like sterkt
at menn stakk av fra sine
og i krisetider var det et stort
for å bli
Kvinner sleit med en stor
verdiene i middelklassen hadde
denne
arbeiderklassekvinnene. Kvinnene
tida ønska gjerne mer
ikke mindre. Her var altså
owenismen i uttakt med tida. Slik samfunnet var
kvinner bare beholde
blitt

kan ha blitt inspirert av tidligere praksis i arbeiderklassen,
kunne de ikke godtas slik samfunnet var blitt i 1820-40-tallcts
England.
Seinere sosialistiske bevegelser nedtona kvinnespørsmålet, og
som Brian Harrison påpeker, kan de ha hatt flere grunner til
det. Uansett førte det til bitter skuffelse blant mange feminister.
fra tidlige
i stor grad
strategier og
både når det gjaldt tanker om feiog
men de hadde nye feministiske
hadde
for dette. Seinere sosialistiske
suksess enn owenismen, men det
For dem som ble en del av
owenismen var uten
og den bidro
en bred
var owemsmen svært
debatt i samtida der mange, både kvinner og menn, deltok.
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er
kritisert av blant annet Brian Harrison for
overvurdere owenittenes feminisme og undervurdere seinere
Barbara
sosialistiske
feminisme 9 Han
selv sier at Owen ikke var mye
program var et bredt humanistisk program der feminismen
blir
ikke var det sentrale. Men denne kritikken synes
tatt i
i hovedsak fokuserer
enn Owen. Videre hevder Harrison
av
ikke så
anti feminisme, som det var en
og
noe i det hele tatt. Han peker
at
for å få
mange kvinner stilte seg bak disse
og at kvinner
deltok i
Han mener
at de kristne
i større grad enn owenittene klarte å bidra
mye
og godt for kvinners livsvilkår gjennom sine
moralske og humanistiske reformer. Brian Harrison har et
poeng når han stiller spørsmålstegn ved i hvor stor
owenismen oppnådde noe. Tiltross for at ekteskapsideene
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l
at Carl heller da burde prate med presten for å få til en
Dette hadde
ikke ført
ettersom dom falt ved
samme år og Engebret ble sendt til tukthuset.

Av

Det 4. bud
At indstefnre Ingebret Carlsen Rønne haver imod sin Fader
opførr sig usømmelig ja saa uchristelig, at hand endog icke
har baaret undseelse fore, og vreed hue at legge haand paa sin
Fader, det er noksom beviist, for hvilken formastelige gierning
loven vel Dicterer tilstreckelig straf, mend da det derimod med
laug Retters og tingsøgende almues tilstand er
at bemelte
Rønne nesten er faavittig, ia ligesom
naar
hand er drucken, og det derhos er forklaret, at hand var meeget
beskiencket, da alt

Saa kand denne Rett ej
Rønne

vorder indømt ril arbeide

Dette er

dommen mot
Carlsen Røhne. Han hadde banket opp faren sin
og levd et
liv til
tid. Saken mot ham hadde
1
ble stevnet av
etter rapport
fra sognepresten Hr Boesen. På den ene siden har vi altså den
tiltalte, som hadde forbrutt seg mot det 4. bud og
Kristian V's Norske Lov, om å
foreldrene. På den
andre siden finner vi de tre representantene for den
som citant, altså som
påtalemyndighet
vegne av fornærmede. '\nan,pm·e
en
rolle som den som rapporterte til
det passerte. Til slutt har vi faren til
fornærmede parten, og representanten for
etthvert autoritetsforhold:
til at
først ble dømt
seg merke i. Faren hans hadde nemlig forsøkt å forhindre en
dom
vårtinget noen måneder i forveien ved å bagatellisere
hendelsen og
at han egentlig ikke husket så mye av saken.
Fogden hadde nektet å gå med på noen henleggelse, og mente

IL

Denne saken er interessant fordi den er representativ samtidig
som den skiller seg fra de andre ulydighetssakene på tukthuset
i perioden. På en måte er ulydigheten såpass grov at tukthuset
egentlig var en litt for mild straff. Engebret hadde ytt grov vold
mot sin
noe som kvalifiserte til halshogging.
ville
han blitt benådet og sendt til
Men fordi han
var så beruset i
fant retten det
å sende ham til tukthuset og ikke dømme ham etter "største
. Alkoholmisbruket ble i praksis en formildende
grunn av voldens grove
Selv om
viser den oss hva som er
at
barn
tukthuset
Det var den tilta! res laster
bort fra
levnet

Det var totalt 187 tukthusslaver innsan for un'u'""'u
foreldre eller husbond de første 30 årene av tukthusets
altså fra 1741 til 1771. I denne teksten har
undersøkelsen til dette: tidsrommet rordi det kom
2.
innsette barna sine uten lov og dom 3 Både ·
og
varierte. l mange av sakene er det klart
at mora var enke.
på at slike familier
var
arnesteder for konflikter der hustukten ikke strakk til. Mora var
seg
i disse tilfellene ekstra
av at barna
kjønnsfordeling blant de
og bidro ril husholdet. Det var en
tukthuset. Kvinneandelen var ellers størst på huset,
ulydige
fordi menn ofte ble satt til restningsarbeid. Alderen på barna
varierte også sterkt. Det var ikke bare mindreårige som satt der.
En av dem ble opplyst å være gammel og skrøpelig.

Hva ulydigheten gikk ut
varierte. Vanlige formuleringer i
fangeprotokollene er blant annet
mor foreldrene",
mot foreldrene".
oppførsel" og "ukristelig
Det finnes
konkrete
til bannskap. I tillegg
er det altså noen som har
mishandlet sine foresatte. Av
andre forhold kan nevnes et
Erland Ellefsen Blakstad ble innsatt
han hadde deltatt
den sionittiske •'-r-tuctuth'
Asker. Videre hadde han nektet å delta i

invaliditet eller
alder, var skyld i egen nød. Tukthuset skulle
lære dem opp i et arbeid, undervise dem og ofte ikke slippe
dem ut før de fikk tjeneste. Fattigdom og leddiggang ble altså
kun satt i sammenheng med karaktertrekk ved den personen
det gjaldt. Strukturelle årsaker til problemene ble aldri tatt
i betraktning. Det var i utgangspunktet en målsetting om
at huset skulle være lønnsomt og
det som ikke ble
fra før av i stiftet. Slik gikk
moralsk

'".'"""""ll'h'" lønnsomhet hånd i

i hvert

og
sammen med de nye kravene
staten kom med. Dette var Kristian VIs og
med

Hva
å innsette sine barn. Den ene var å
den andre veien
å ta direkte kontakt med tukav
og komårsaker. I Christiania derimot var det
en overvekt av barn innsatt uten lov og dom mesteparten av
Det er
klart at jo yngre barnet var, jo mindre
aktuelt syntes det være å
rettens vei. I tillegg til det er
blant tjenestefolkene enn de som
andelen dømte klart
hadde vært
mot sine egne foreldre. Og de som innsatte
de satt
sine barn uten dom kunne ofte bestemme selv hvor
der. Det kunne dreie seg om alt fra noen dager til 5 år. Det er
altså både
årsaker til hvilken
man
som det ser ut til at
sto mer i sentrum i sakene der dom ikke var
barna i de sakene ofte var yngre og mer
"""'""hcotcon hva
fastsettelse av straff.

Tukthuset var en anstalt for flere
er
å huske
en
for
mer enn en ren straffeanstalt for
Det uønskede levesettet er vel fellesnevneren for
av innsatte
tukthuset.

den
Christian VI.

at
Det sentrale er
er så
gjennomslagskraften ideene hans fikk under

Det fjerde bud
å "Hædre din Fader og din
at det
kan gaae dig vel og du maa længe leve paa jorden'? Man skal
sine
og slett ikke
tjene, ære, akte og ikke minst
og fortørne" dem. Hva skjedde så med barn som ikke
adlød sine foreldre? Hustukten ventet for de som var
og
om barna alt og ett foraktet sine
De som var
skulle få et
skulle få

Straffer Gud da Børnenes

han belønner deres
udi Absalon, Davids
1

Det synes
for Akershus stift
antallet
1733, da han skal
især i Christiania. 4 Der ble tatt initiativ til
av et tukthus, og et
mellom
1-.nrm'rnr- i Christiania føne til at tukthuset sto
2. desember 1741. Hovedmålet var blant annet å
det
straffe de som trosset
seg utover
eget sogns grenser eller

med et skille mellom rette og urette
var de som ikke kunne noe for sin
eller for skadde til å
altså de som var for
De skulle forsørges innenfor legdsystemet. De
derimot, ettersom de ikke kunne skylde på en

med nende

Et annet interessant poeng
foreldre:

en

o ba

2 18,9.15 8

hvem

161. Hvem forsraaes under faders og Moders Navn' Først vore
forældre, dernest alle de, som paa nogen maadc have at
og raade over os, saasom
Huusbonder, Præster, Skolemestere og
Forældre, hver efter sin Stand. 9

strekker seg altså til enhver standsmessig
myndighetsutøver. Dette er i tråd med tidens ideologi som har
blitt kalt Familiestatens epoke, da en paternalistisk kongemakt
fant sin legitimitet i familicmetaforcn, altså i et syn på kongen
som undersåttenes far. Arne Bugge Amundsen mener dette

fikk konsekvenser for synet på autoritet og lydighet i hele
samfunnet. 10 Han bruker begrepet "straffe-embete" om "den
forpliktelse enhver ''fader" hadde til å være et godt eksempel,
men også til å dele ut formaning og tukt til alle de ''barn"
han ved guddommelig mandat hadde under seg." 11 Et viktig
for at samfunnet skulle fungere var nettopp der at
gikk oppover, og autoritet og straff
nedover
systemet. Dermed var hustukt og disiplin en grunnstein for at
det hierarkiske samfunnet ikke skulle løse seg opp i kaos og
ugudelighet. Dette medførte at foreldre og husbond ikke bare
men
en
brikke
var familieoverhode i
utøvelse av
Eller snarere: det var
i den
ikke noe klart avgrenset skille mellom den
rolle som
Dette
også at autoritet
et
poeng
fra farens. Dette er et
der direktørene grep inn
vegne av
vuc~u.;e.~,o~ av
der husrukten
sviktet.
Dette kommer klart til
Røhne. Under
å forhindre en dom mot sin sønn,
autoritet, i
og bibelsk
Men her var det presten og
som satte seg
overfor
og ønsket sønnen dømt. Han ble dømt for
Presten hadde en plikt til å innrapportere
faren mot farens
nettopp denne typen ukristelighet i sitt sogn, og opptrådte
vegne av foreldremyndigheten. Han utøvde en
myndighet der faren sviktet.

Myndighetene representerer det offentlige, og kan ikke være
en forlengelse av den private refselsesrett. Dette virket som en
selvfølge på 1800-tallet, med et klarere skille mellom
og offentlig sfære enn det som hersket i mine
Nå ble
riktignok som Frode Ulvund har
barn innstevnet av
sine foreldre til politiretten og andre instanser
men de dommene han legger frem er så sterkt preget av uro i det
rom at de ikke er av samme karakter. 13 Det var ikke
familiær uro.
her snakk om noen
Carlsen Røhne kunne altså bare dømmes under det
med tukthuset
et
den
har i denne artikkelen forsøkt å vise
hvilken anakronisme det er å snakke om privat og
denne tiden.
er jo nettopp preget av
sfærene. Derfor
et klan skille mellom disse
og derfor kunne prest og
en
der denne var truet.

<vocn.. ,u,;•u

L Ting bok for Hede marken, som mening for Stange presregjeld, 23.07.1748, s 485 a-b.

2. Fangeprorokoll for Christiania Tukthus. Rekke I. 1741-1763. Rekke Il. 1763-1771.
3. Schou. J.H. Kronologisk register olJa de kongelige forordninger og aabne Bre ve samt andre

trykteanordningrr. 1670-1813. København. 1795. Plakat av 2 april1771.
4. For en udØrlig og god innføring i mkthusets tidligste hiswric: se Slyngstad,
Marit, Ulyd1~'(het og straff, inten.:Joner og praksis i bekjempelse av j(at(r:;domsproblemet
Tingbokprosjeber. Oslo 1994.
5. Halle-pietismen er en gren av den ryske pietismen, tilknynet byen Halle og miljøet

antall saker
barn utgjorde en stor del av de innsatte
tukthuset
allerede fra
en, altså 2. desember 1741. Tre av de tolv
innsatte denne første dagen falt inn under denne
og
antallet
holdt seg
de første fire årene. Senere
det
opp og ned i
Det var blant
annet økonomiske årsaker til deL Et
fra 1746 viser
hvordan
og
fører til at barna ble holdt borte fra

rundt August Herman Francke. Bevegelsen vekda det verdslige arbeide l med de fattige,
samt misjonering. Bevegelsen fokuserte i

SlOf

grad

v1 institusjonsbygging, slik som

barnehus(vaisenhus) og tukthus. Se OfLestad MfL
6. Oftesrad, Rasmussen, Schumacher, 1Yorsk kirkehistorie, lJniversiletsfOrlaget, Oslo
1993. s 144- 167.
Pomoppidan, Erik, Sannhet til Cudfryktighed, København, 17.18. I Hansen, Jan-Erik
Ebbestad Hansen JVorsk Tro Og tanke, bind l, Tano Aschehoug, 1998 . .ss 404-415
8. Pomoppicbn, 17.)7, s 410
9. Pontoppidan. 1737. s 410
lO. Amundsen, Arne Bugge, Straff og pedagogikk i den gamle skole, i Schaaning, Espen
(red), Strrlf{i det norsl.ce san~funnN, Humanist rorlag, 2002.
l l. Samme steet s _-)3(l

12. Bull, E. Hagerup, Ff;re!tesningcr auer Famiheretten c/ter den norsl.:e !otJgiuning af
Pj.Co//ctt. (18'59)Christiclllia. 1885. s 273

U. UlvuncL frode, "fl_yens uds/.:ud''? Ei11 studie rw lanriemr som innsett i wang\tlrbeic/s- og
.rtrr~fjfll!sta!trrr

hvis
over familieretten
standardverket om temaet,
nettopp dette ved å referere til
om tukthusstraff for
straff for
1800-taller:
kan
hcrfor kunde
Decbr. 1741 !Il § 6, da Tugtelsen derved altfor meget vil de faa
Karakteren af offentlig Straf (Grl.§96). 12

L

Bergen

crL

1850- ;5, Doktoravhandling, Cniversilctel i Bergen 2002.
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Fuglestad var da om dette var unntaket som bekreftet
Etter hvert som han så
ulike afrikanske land fant han at
der nasjonalismen var synlig, var det også et annet viktig
fellestrekk, nemlig hvite setdere. 3 Det ble aldri noe av oppgaven
til Fuglestad, noe som illustrerer hva følgene kan bli av å ta
representativitetsproblematikken alvorlig. Dette betyr ikke
at det ikke fant sted politisk strid i
Fuglestad skulle
og derfor finner han det
å bruke
begreper, som
om afrikanske hendelser.
Hva er så faren ved
er det ikke bare for historikeren å
skifte til en hendelse som passer bedre til hP<:rrPnPt'
og det akkurat det som er
ofte burde vært
kan man

kan illustrere det samme. Den forståelsen som har
like
Det
Vestens forståelse og bruk av
HctJ.J>Luc, reflekterer

som økonomi,
mA,nvr·nn

med våre egne
vår egen kontekst. At Ranke og hans
brukte
med tilhørende
l!e"n:oc:r skremmer ikke. Det som skremmer er i hvor liten
vil bli brukt som
dette har endret seg. To
og

men
skulle studere nasjonalisme i
var at det ikke fantes noen nasjonalistbevegelse,
og heller ikke noen egentlig nasjonalisme. 2 Spørsmålet til

å se
eller fraværet av dette frcmskritteL Her møter man
som ved å bruke
ren og slett være en annen type, ikkeStevcn Feierman 4 argumenterer for at
kan bunne i
forståelse av prosesser og
hendelser i afrikanske kulturer. Vår
ofte økonomisk
er ikke et tilstrekkelig metodisk
i studiet av
andre kulturer. Dette fører til at viktig historie forsvinner, og at
den blir usynlig. Igjen ser man altså faren med å bruke begreper
som politikk og økonomi, slik vi har erfart begrepene i vår egen
kontekst. Ra! ph A. Austen 5 bidrar med et lignende eksempel

...

ved å vise til afrikanistene, som skulle beskrive det afrikanske
initiativ. Afrika nistene tok for seg den opphavelige historien
med tilhørende sosial organisering, svært ulik den europeiske,
for så å omgjøre sin egen fortid slik at den skulle passe en
fremmed modell, den vestlige. Dette innebar at afrikanistene
verdsatte det å lese vestlige modeller for utvikling inn i egen
fortid.

Er det så nøye da?
over kan man si
Ved å
Med bakgrunn i
afrikanske hendelser og prosesser,
bruke vestlige begreper
afrikansk historie. At det
står man i fare for å
ikke fant sted ua..o 1v11a..u"
vesten,
ikke at det ikke fant sted
mellom ulike
aktører i afrikanske land. Det
heller ikke at det ikke har
ikke har
funnet sted endringer i
slik vi tenker den i vesten.
fulgt den økonomiske
at mye afrikansk historie
Feierman sier denne
akademikere
fordi
deres egen
ligger
for
som et slør foran deres øyne.
av fornuften

moralen er
Til sist kan man spørre seg hva målet bør være for historikeren.
vil hevde at man må innse at feltet man befatter seg med
n-vlH!IJ"·"-'l' og preget av et
gjennom
Denne
vil igjen operere innenfor ulike kulturelle kontekster. Dette
må føre til varsomhet hva angår merodologi og begrepsbruk.
proklamasjon av
Bare på denne måten kan man lettere
sannheter basert
for enkle
Jeg vil avslutte med å vise
til historikeren Pierre Vilar via Eric Hobsbawm som sier:
Økonomi alene forklarer ikke fullt

ut

alle økonomiske fenomener,

ei heller forklarer politisk teori alle
som teorien om det åndelige forklarer alle
I hvert konkret tilfelle ligger
i hvordan
mellom de ulike delene arter seg. 6

Noter
L Rankes mål var å gjøre historicbger om til vitenskap i strengeste rorstand. Videre

skulle denne disiplinen praktiseres av profesjonelle historikere. For mer hisroriogoh

Iggers, G. Georg, I-fi.ltoriograph_y in the Twentieth Centui:J'· From Scinttific 0/~jectiui~y to

the Postmodern Ch{{llmge, Wcsleyan University Press, 1997.
2. Fuglcsud, finn, Problemer i nyere afrikansk historie. Noen personlige bet raktininger,
i: Srnntiden, Aschehoug 2 19R2 ss. 67-71.

3. Her

m~'i nevnes et viktig unntak, nemlig nasjonalistbevegelsen i Chc1na.

4. Feierman, Steven, Colonizers, Scholars, and the Creation oflnvisible Histories, i

(Red.) Bonnd, V. & Hum, L Bt:yond the C~u!tum/ Tttrn. iVew Directiom in the Stuc(y of

Society r1nd Cu!ture. University orcc1lifornia Press 199() ss. 182-216.
'1. Austen, Ralph A, Ch. 1'5: ACricanist I-Iistoriography and its Critics. Can there be an
Autonomous African His tory?, i (Reel.) falola. Toyin, A_fl·ican 1-listoriogmp/~y. Es.w_ys in

lfonour ofAde J1jr~yi. Longman C ro up UK Ltd. 1991 ss. 203-215.
6. Imervju med Eric I--Iobsb;nvm i: Le lvfondc Diplomatique, nordisk utgave, desember
2004 .
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en
fra

2004 var et stort år for

kommer

1

flere

ne'"'"'""r ikke har vært historikere som har vært fanebærere

se oo-

men
senket terskelen
kildekritiske kriteriene for
like

skal frem- gjør sjangeren utsatt for
og
påvirkning fremfor
.. -·~~,··~,- kriterier. Biografien vil for alltid være et
stebarn å reane
blant historikerne. I denne artikkelen diskuterer
b
forholdet mellom biografisjangeren og historiefaget og hva
kan tilføre faget. Jeg vil avslutningsvis skissere noen

monument over vedkommende.
av individet eller
å lære av den
søker den historiske
strukturell
om samfunneL Men
de to kategorienes oppgaver
over i hverandre. Den som har
behandlet
grundigst i et teoretisk og metodisk lys er
det litteraturforskeren Marianne Egeland med sin bok Hvem
bestemmer over livet? Biografien som historisl< og litterær genre,
fra 2000. I boken gir hun både en kronologisk gjennomgang
av biografisjangcrens historie og diskuterer teoretiske

problemstillinger og varianter av sjangeren. Hun fokuserer mest
på den litterære biografien, men er også inne på historiefaglige
diskusjoner i forhold til kvalitetskrav til sjangeren. Senere
har hun også problematisert begrepet historisk biografi som
noe vanskelig definerbart, særlig i forhold til begrepet litterær
mener hun, i og med at
biografi. Alle biografier er
er en litterær sjanger. Videre er også alle biografier
og det er i dette spenningsfeltet ar
mer eller mindre
4
en kategorisering
i for bastante
Mest oppmerksomhet om sin teorifaglige
fått.
biografien har Samtiden-redaktøren Knut Olav
Han beskriver
slik i sin bok om Olav H. Hauge:
er både ein litterær og ein historisk
Den er
ei svært samansett
og ein litterær prosess
sida- og historia om eir individuelt
eit historisk !Ji'Ju•u~c,
den andre." 5 For å
det
må ha individet som
For det er avstand mellom litterater og
Solstads kritikk av Ole Kristian Grimnes' Sam
ved sin bruk av C>Panonf'r

Børs og katedral
Foruten at ikke-historikere har vært de mest fremtredende
i det siste, har også sjangeren andre
utfordringer. For eksempel er ikke forlagenes ønsker alltid
de samme som historikernes. Fremtidige salgstall og andre
kommersielle forventninger har påvirket sjangerprofilen.
"Den gode fortellingen" er viktigere enn kritisk empirisme.
Knut Olav
mener dette har bidratt til å skape sterke,
konservative sjangerkonvensjoner? Men det er også uenighet
om hva en biografi kan tilføre historiefaget.
Historikere har beskjeftiget seg med
Selv om Plutark
45-125 e.Kr.)
skilte klart mellom
flere store norske historikere har
største er nok Halvdan Koht med sin
fra 1929 og
fra 1925 og Henrik
fra 1971. Ledende historikere
med Ole

pre: aktørstudiet par excellence
Men hvordan kan man best finne denne samfunnsmessige
betydningen? Biografier er case-studier på individnivå. De kan
bidra til å bekrefte eller falsifisere mer strukturelle
i historien. Om aktøren speiler samfunnet eller fungerer som
unntaket som bekrefter regelen, vil en helhetlig kontekstualisering av den biografene være nyttig kunnskap i forhold til mer
strukrurorienterte teorier. Dette er kanskje
tilførsel til
dersom
kildekritisk

a~Ll!ctuu.tu, eidsvollsmann og
Stockholm i unionen med
de
og
historiske
1 sm
men
var · kretsen hvor de mest sentrale aktørene befant seg. For å gi
et omriss av det samfunn Anker hadde rundt seg må
g1 en
oversikt over menneskene som stod ham nærmest.
Dette fører videre til nettverkstudie av Ankers
venner,
og
for å kunne beskrive
hvordan formelle og uformelle forbindelser og
og
interesser fløt over i hverandre hans samtid. For å si noe om
hva
han fikk fra sin familie og IJdlll.)ldL'-'
Christiania må
derfor
se
elitens
og dens
med andre ord et sosialhistorisk og mentalitetshissosiale
torisk elitestudie som søker å avdekke elitens selvbilde, dets
paternalistiske trekk og hvordan de forholdt seg ril økonomiske,
politiske og sosiale spørsmål. For å beskrive forholdet til de
som arbeidet for ham, må jeg gi en mikrohistorisk fremstilling
av godssystemet i Sørkedalen, jernverksamfunnet på Bærum og
hvordan nytilflyttede svensker og lokale nordmenn samhandlet
i et mini-industrisamfunn for å
og drifte tømmertransportsystemet "Kjerraten" i bygda
på
For å kunne
si noe om Ankers direkte og indirekte
Eidsvoll og
hvilket forhold han hadde ril kong Carl
er det
Grev Wedel
det nære forholdet til
1 en
som
har kalt der Y

for

Allikevel er ikke
være
10
relasjoner til samfunnet
Fortida ... henvises der til Ottar Dahl: "En er
ute etter
som er sosialt relevante. [... J
Historikerne er mest interessen i de
som har
beskrive enkeltmenneskers liv må det være for at personen enten
var av sror
eller at vedkommende kunne speile det
og samfunn han eller hun var en del av.

liv. Dette er en
som
et individ "sosialt relevant". Men dette kan allikevel fare
av sted. Like
hvilket
grep du tar som
hvordan du forholder

Hvor nært og
resultatet i like stor
som den
har med verket. Det er ofte lettere å si hvordan noe ikke bør
være enn å si noe om hvordan idealet bør være. Nedenfor
skisseres noen forenklende biograf-kategorier, fulgt av mer eller
mindre usanne utsagn som kunne ha passet inn i en biografi om
Peder Anker, som viser hvordan visse grep - mer eller mindre
intensjonelt- ikke gir et godt resultat: 13

], Den forelskede
"Den familiære,
ranke og høyreiste Anker var likt
av alle!" Denne svært typiske formen for biografi har sterke
historiske røtter. Panegyrikken i Antikken hadde en
i sitt samfunn, de var festtaler for lederne. Likeledes var
for kirkens helgener, de såkalte hagiograficne.
mindre
sider av den
om disse sidene allikevel tas med.
og stilen er sterkt
Om dette er en
i våre
er heller
usikkert.
2. Forsvarsadvokaten
"Ingen kan si at Ankers svenske
har noe med
unasjonale trekk ved ham å
" Dette er svært
''-"-'''"~"" l, men skiller seg ved at forsvarsadvokaten har et
og gjerne forholder seg svært kritisk hva
andre har sagt om den
Forsvarsadvokaten
skal renvaske og omstøte

trekkene som preger Ankers
om den
1
Disse blir ofte stående som monumenter,
nesten like store som den
selv.
har det vært
å finne de
trekkene til et individ eller å
finne avvikende
trekk ved vedkommende. En slik
prosess er sjelden manifestert i en hypotetisk-deduktiv metode,
og en del motstående argumenter blir ofte utelatt. Skjemaen
ved å
gjør ofte den
sine egne påstander større enn personen som
og ved å være for selektiv i sin livsskildring.

7 Den litt for kreative
"Peder Anker må sies å være den viktigste norske personen i
denne perioden. Han var helt konge som statsminister!"
Der kildene mangler er det opp til historikeren å fylle igjen
hullene, sies det. Vel, ikke ukritisk. Den litt for kreative er ofte
den
i en vanhellig allianse med andre kategorier, for
forsvarsadvokaten eller skjema-tilpasseren. Enten for
hullene med glad- eller storhetshistorier uten for
eller med konstruerte argumenter for å
teori om den

er ikke lik en annen. Den individuelle leser styrer
Dette kan
selv hva vedkommende mener er en
kollidere med
men da er det

interesserer, og folk
flest liker å lese om andre folks liv. En fortsettelse av u«uv"-'"'
i det

l. Utralr av Ivo de Figueredo i et de bau møte i Norsk biografisk selskJp, 23.11.04.

2. Prisen gikk i fjor ril Tor Bomann-Larsen for biografien Fol!æt, del

to

i biografien om

Haakon og Maud. Ingar Sletten Kollocn var i finalen med sin Hamsun: Erobreren.

3. Jenssen, Dag: Noen trekk i den historiske biogrt~fiens landskap iHT, Bind 81, Nr. 2-3.
4. Egeland, Marianne: ''Biografi og hisrorieskriving'' i I-IT 2002, Bind Sl, Nummer 2-

3 . .1. 270-271.
5. ÅmJ.s, Knut Olav: Mitt liv var draurn. Ein biografi om O!mJ H. Hauge (2004), s. 563.

4. Overforto!keren
"Peder Ankers forhold til sin bror Bernt hadde sterke homoerotiske undertoner og savnet av en tilstedeværende farsfigur
At han likte menn skulle han også ha sagt
var
Bærum." Overfortolkeren er en
sine verksarbeidere
til egne teorier
ute etter
innfallsmetode for denne

6. Solsud. Dag: "Nederlag for hisrorichger", Drzg og Tid, nr. 50/2001.
Årnås, Knut Olav: Mitt liv var draum. Ein biogrr~fz' om Olav H. Hauge (2004), s. 548.
8. Egebnd, Marianne: "Biografi og historieskriving" l I-IT 2002, Bind 81, Nummer 2-3,
s. 262. Pl mark skilte mellom praxeis og ethos slik også Xenofon hadde gjorr. Historikeren
var opp tan av praxeis, de ytre handlinger og begivenheter som kunne fremstilles
kronologisk, mens biografen var oppt<ltt av menneskenes praxeis hvis handlinger avslørte
noe om dets ethos, det enkelte menneskes personlige karakter og moralske beskaffenhe[.
9. Hans Fredrik Dahl (om Vidkun Quisling), Jorunn Bjørgum (om Ivlanin Tranmæt),

Trond Nordby (om Karl Evang), Berge Furre (om Lars Oftedal), Ole Kristian Grimnes
(om Sam Eyde), Odd Arvid Storsveen (om Henrik Wergeland) og C u ri I-Ijehnes (om

5

Trygve Lie (p:ig:-ir)) f()r J nevne noen av dagem historikere.

"Hele elleve ulike
var
Ankers
eiendommer i Nordmarka i
mot bare åtte året før
det stor flid i å fremstille alt som kan finnes

!0. Nordby, Trond: "'Den historiske biogrofi Ill'" i Nytt Non/, ndulmfi. 51!986.

'·~o.

l l. KjeldstJ.dli, Knur: Fortidrr er ikke hva dtn tngang l'tlr (1999), s. j l.

12.

Ha~rvet,

LE.: Ninrl Grieg_ Kunstner og kunstnerhustru. Oslo, 1998.

U. Ur sagnenes sannhelsgclul! varierer veldig. En wclan kategori c:r Boddclo!, .som
kunne has! ;l! l som et mot srykkc til Dtn j(Jrelskcrle og Forsuarsrrduo!u1ten i sin ensidige

og resultater

6. Teoretikeren
"Anker viser seg her som en anakronistisk representant for
den sittende eliten som
sin sosiale
er det
klok og opportun
Teoretikeren
mn et eget
i tillegg til et solid arsenal av
leseren.

kririkk av den hiogc1ferre.

li
Av
I 1973 kom første nummer av studcnrtidsskriftct Clio.
har gått om at Clio var et blad for
noe Fortid kan avkrefte etter å ha tirret
tilgjengelige.
Det vil komme en større sak om Clio i neste nummer av Fortid.
Likevel er det
å gi en smakebit av det har funnet.
Instituttet har
Fortid til å ta
Under er
det et utdrag fra en leder i C!io fra 1975. Hvis Fortid skal ta
standpunkt vet vi i hvert fall hva C!io mente om

oss en
å markere seg i fastere former
og at disse formene har rem fascistiske

Senere i lederen kommer det frem hva historikeren må
i arbeidet med
knuse fascismen. Vi må
fascismen som ideologi og
finne årsakene til at den oppstod. Likedan må grobunnen for de
fascistiske bevegelser undersøkes. Alle de historiske opplysninger
vi kan hente må vi bruke til å kartlegge og nagle bevegelsen i dag.
Å tro at fascismen ble avskaffet med Hitlers fall, er en illusjon
bare de mest
- vi har for mange eksempler på
at tankene føres videre.
her ligger vår gave: å finne
likhetspunktene mellom 30-åras og 70-åras grupperinger
blant folk. Vi må se vår oppgave i å
folk ril

mot

fascismen. 2
l

Artikkelforfatteren understreker vanskene ved
området var svært
med historiker Andreas
til tross for 25
forsøk. Han serverte
For de som ikke visste der, røper Holmsen
var
i å lese
noe Holmsen mente
mens Holmsen selv
aldri kom til å innrømme overfor
foretrakk kildene. C!io avslutter med en side om at de arrangene
"Afrika-kveld" den 28/4. De hadde invitert historiker
om Afrika-studiet i
Simensen til å fortelle
Blindern. Blindern hadde
var mye bedre enn
denne tiden bare et tilbud til de som rok
Hele bladet avslurter med å ønske leserne en "GOD, RØD
SOMMER 1" 4

l. Clio nr. 2 1975, s. 5.

2. Clio nr. 2 197'5, s. 5.

J. C/io nr. 2 1975
4. Clio nr. 2 1975. Omslaget

o

Av
I arbeidet med kildene er historikere noen ganger
og
støter
materiale som umiddelbart er morsom lesning. Tekster
fra fortiden kan med sin annerledeshet i
og
være god
Fortid vil i tiden fremover
forsøke å presentere noen
slike kilder som
en
Først ut er en rekst fra
fortettet måte både morer og
boken til Paul Lorch Eidem "En herre
Oslo", som er en
og etikettelitteratur.

annet enn studier og
men stedet om livet
Karl
restaurant og i Marka. Det kan virke som studietid
og senere arbeidliv fortonte seg
samme måte: "Srudietiden
har vært
og
og enda
skal den bli". Man
hadde åpenbart god råd og god tid - i denne boken får man
egentlig bekrefet myten om en sorgløst liv der fast arbeide var
til gruppen "oss ute
å forakte. Identiteten er derimot
. I der heie tatt oser tekstene i boken av utilslørt snobberi,
og endimensjonale kvinnebilder. Men flere av
bare tull og røys. I denne boken blir livet i Oslo
en måte som kan virke
fremmed for oss.
Men det er fortsatt en morsom
Vi lar en tekst stå
råd om hvordan man bør snakke om

kulturhistorie. Det mest
er
store verket "The
Elias. Ved å undersøke

En ung mann forskrekket et helt

OJTI

med å si: "Der

Yl

fra moderne tid mange bøker om temaet "skikk og bruk", men
disse har ennå ikke vært
som kilder i
Men hva så med !J«<vu11c1
fortelle noe interessanr) Parodien represemerer jo en
av
der karakteristiske trekk ved
bli forstørret og
personer og samfunn
Men for at disse trekkene i kulturen skal bli morsomme må de
som leserne kan dra
Dette
til kilder som forteller om noe mer enn bare
fortidens humor.

være
til å snakke om sine bøker, durer en bare i vei med sitt eget som en
annen

Knallsuksess kan

bok. Resten av
alle lese alt av.

Aviser. Det er helt i orden ikke å lese aviser.
byen

det. Hvordan

[sic]. Han har vært student

fra
i boken er "Hva alt dreier seg
om"
eller "stilk" og "lakris" som de
blir kalt.
med hva som skjer i et typisk bryllup.
Boken ender da
Men
veien hit får vi innsikt i en kultur som dreide seg om

når to har lest samme

har da litrcrært frikvarter. Wodehouse må

oss

stoffblir

og viser en
kulturtretthct som er

Hem c! Cra: Paul Lorch Eldem, En herre p:J. byen- nøkkel til Oslo I-L Aschehoug & Co.

(W_ Nygaard), Oslo 1941

11
-en

som

"Men
svarade stolt: "Jag tanker inte alls sluta upp att
ge mitt barn brostet så lenge det lever "
"Nar min mann och Prades Travenier hade
ur huset,
inte ut
kunde ime !åta min
berettade
stod
flicka do for mina ogon. Så jag ammad.c henne."
"·'V'""'''" er fra Emmanuel Le
Montaillou. En fransk
i 1975.1 Boka er

og

•v••v"''a" som denne kunne komme ut
som
månedens
slik som min svenske utgave fra 1982. Boka
er ett av flere
en
og interessevekkende
genre historieforskningen: Historisk
eller mentalitetshistorie. Her kombinerte en samfunnsforskernes
teorilyst med historikernes sans for kilder og fikk en slags fersk
fra middelalderen. Bøkene var levende skrevet,
de ble tidsmaskiner og vekket forskningsfantasien hos mange.
Kildene til Montaillou var
fra inkvisisjonens
i
tidlig
1300-tallet.2 Biskop
Jacques Fournier, senere pave Benedictus XII i
ledet
et inkvisisjonstribunal mellom 1318-1325. I alt ble det foretatt
578 forhør av 114 mistenkte, 28 av dem kom fra Montaillou. Av
de mistenkte var 48 kvinner. De mistenkte ble hentet av
og føn til tribunalet- noen var i arrest mens de ble avhørt i
Noen ble
Tortur ble
bare brukt
av hvordan en definerer tortur.

Ladurie har håndtert dette. Historisk antropologi har sin
egen metode. I referatene av avhørene der inkvisitoren nitidige
styrer
for å spore kjetteriet, lette historikeren
som en feltarbeider etter informasjon som indirekte kunne
komme til uttrykk i bisetninger og taleformer om
ekteskap, synet på slekt osv. Historikeren synes å være som en
litt
elev som ikke fester seg ved
som
ukonsentrert ikke klarer å sortere bort det uvesentlige, men
som fester seg ved omstendighetene rundt det som blir sagt. Vi
skal ikke la oss
han er
jakt etter sitt eget spor andres
han har en teori.
Bøker som Montaillou var svært
fordi de ga
av
tema som var introdusert og som hadde vekket stor interesse.
Barndommens historie var et slikt tema.
utsagnene
innledet med er
hvordan Ladurie fortsatte
Ladurie bruker utsagnene som kilde for å diskutere
den
tesen til
Aries 4 om den store
følelser før og nå:
har velat visa, att nar det
Montaillou og det ovre
så oppnar det
alis inte
mellan d.e dåtida
manniskornas kanslor for barnen och våra egna kanslor som
Aries har urskilt under andra
eller
av andra dokumem" 5
Ladurie hevdet at Aries trolig hadde manglet kilder til hvordan
vanlige folk tenkte og sluttet seg dermed til en rekke kritikere
av Aries: Aries hadde basert seg for mye på normative kilder,
oppdragelsesbøker og malerier. Samtidig påpekte Ladurie det
særegne med middelaldersamfunnet i Pyreneene. Han trakk
fram hvor grunnleggende huset og husets ære var for folks
selvoppfatning. Det er nettopp dette som gjør Montaillou til
et
til
Om og
hvilken måte
folk før var forskjellige fra oss holdes
- det er et tema
til diskusjon, og de metodiske
som er forbundet
med å tolke fortida framheves. Derfor
Montaillou og
behovet for metodisk/teoretisk
og
noen grunn til å forbeholde
og
for

1. Emmanuel Le Roy Ladurie. /Vfrmtai/lou, ui//agc occitrlll de 1194 d 1_-L!4, Poitiers 197),

være en "elak mor", og at
mannen sluttet å elske henne og barnet etter dette-"

Førsre svenske utgave 1980. Dansk uq:;ave l98(l. Norsk utgave 198(1. l den s>,renskc
lllg~1vcn

fra 1982 er sitatene hcnret fra s. 262 og 287

2. Laduric, J'v!o!lti!il/ou, svensk wgave 1982, Innledning:., 7-18

så
og
deretter
og så renskrevet
latin tre
pergament, ett havnet i Vatikanbiblioteket. På
1900-tallet ble
bearbeidet av historikere og
fransk.
er
kan
ha blitt misforstått og mistolket
denne
veien. De
avhørte snakket oksitansk og fikk forhøret opplest for seg, men
resultatet forelå på latin, og så ble det oversatt til fransk i vår tid.
Når en leser Montaillou kan en være oppmerksom på hvordan

5. L1duric, 262
<L Philippc Arits. lJamdon!lt!CilS historie, tUgiH i frankrikc 1960, første utgave p~i norsk

1980
'i. Ladurie. 26l

presset
inn

den kunstneriske familien virker

både kunsten, psyken og forholdet

mellom familiemedlemmene.
Beevor skriver drivende godt,

Mens Beevors
fram
og slag,

beskrivelsene av

har han nå gitt seg i kast med å skildre
en person,

noe forhold til, så fargerike at man lar seg
rive med. første
hvordan
mottatt i gatene

Chekhova, en russisk
som ble

skildrer Beevor
om

ble

Moskva natt til 9. mai

og seiersfesten som var blanda med

filmdiva både i

sorg over de døde og

for framtida

under Stalin. Gradvis zoomer forfatteren
og

o

l

filmer fra 9

det alene

og resten
hennes kunstnerisk h"'"~''Pr"'
familie fra tida før
gjennom
og fram til 1970-åra.

Hilde Killerud

med deres historie er at
de overlevde og tildels

2004
side med Hitler.
mener Beevor var at de ble

Historien om de små ting og tause
fenomener er den ytre rammen for

som verdifulle spioner for
Imidlertid sitter man igjen
av at en vel så viktig faktor
og evne til å hente styrke i

boken

Stillhetens historie og andre

essays.

Peter Englund skriver essays

om det historiske opphavet til en rekke
hverdagslige ting slik som skrujernet,

kunsten.

bindersen og

Men det er

også historien om fenomener slik som

Beevors bok blir imidlertid mer en

og stillheten.

over en familie enn over
Chekhova selv.
Lev

Det siste er et fenomen som han stiller

bror,

ved om

det hele tatt eksisterer.

Derfor er det fascinerende at han kan gi

ikke minst hennes tante, teaterdivaen
"Tante
blir

det en historie. Ved å betrakte historien
med

både de konkrete
fenomener,

to

som strengt tatt ikke

etterlatt seg egne kilder, forklarer
og fått
sin egen person. Beevor avslører mange
usannhetene og halvsannhetene

disse

kildene, og ender stor grad opp med de
samme

med,

som

inkludert "Was Hitler's favourite actress
som er undertittelen
utgaven.
komme fram

historiske prosesser. Dermed settes de
små tingene inn i et større
Dette blir
ingen måte anekdoter, men
snarere fascinerende
og
kulturhistorie.

klarer

et tilfredsstillende svar

hvor mye kontakt
hadde med
verken naziledelsen eller de
og slik fikk vel den
det akkurat slik hun ville. Når det
forholdet mellom broren og hennes
tante, blir de levende for oss fordi de
selv, og

sin moderne form gjennom

ønsker å gi av seg
gjennom

Hvert essay

sitt tema med en

eller et fenomen. Disse er likevel
en ramme for andre historiske poeng
og innsikter.
historie

essayet om stillhetens
emnet som en snittflate

i historien, en slags tykk beskrivelse, av et
fenomen og alle dets relasjoner. Historien
om stillhet handler egentlig om støy, og om
tilblivelsen av ordet støy og oppfatningen

dem imellom blir vi vitne til hvordan de

av det. For stillheten eksisterte ikke før

dramatiske tidene og det umenneskelige

det

støy. l god essayistisk tradisjon

gjør Englund mange utflukter underveis
i tekstene og beretter også historien til
andre ting som på en eller annen måte
kan relateres til utgangspunktet. På denne
måten kan han bevege seg fra historien
om bindersen til Post-it
og videre

reflektere omkring det som er et
av historikerens
- årsaks-

som boken handler om
De små
har blitt til som resultat av tiltPirlicrl•"''·"r
prosesser, der menneskenes
hensikter ofte ledet til uventende
resultater. Et
således
it

Post-

tingene har sitt historiske
hvordan bærer med oss historien
nåtiden og forholder oss
resultatene av
den. Historien kan dermed være ubevisst
tilstede i våre
og i våre hoder.

varemagasinene fortsatt preger moderne
varehandel. Men han liker også å skrive
om at historien tilsynelatende gjentar
seg. essayet om finansboblen trekkes
mellom IT-boblen
990-

lære av
tilfeller inntar han derfor en fordømmende

universer og eksistenser, gir han en nesten
poetisk beskrivelse av hva det vil si å tenke
og arbeide med

og
interessante
kommentarer viser hvilken litteratur boken
er bygget
En svakhet er at enkelte
essay
i de enkeltheter
som blir trukket frem. Dette
essayet om Errol
og det moderne
går

som gjør
men som også har en
interessante
kritisk undertone. De
er hele tiden med, og boken
flere
er
svensk
historie, men norske
lesere kan
seg over at
er
nevnt flere ganger. Derimot fratar han oss
æren for å ha
bindersen.
Geirr Olav Gram

"Den sosialrevolusjonære Jekaterina 0/itskaja
regnet seg i 1924 som uverdig til å bli satt
i fengsel: For Russlands beste hadde vært
i fengsel, og hun var ung og hadde ikke
utrettet noe for Russland ennå." Fra Aleksandr
-arkipelet

GULag- arkipelet er først og fremst et
vitnesbyrd om hemmeligholdelse og lidelse
i det tidligere Sovjetunionen. Den tar for
seg perioden 918 til 1956,
basis av
samtaler og brevveksling med tidligere
innsatte og pårørende. Boka tar sikte
på å skildre de rettsløses
Den
og
beskriver det store systemet av
arbeidsleire Sibir, arrestasjoner, forhør,
"dom", transport og ton,crdina av
ofrene.

av intellektuell som det spinner rundt. Den
gis
som et historisk
- dokumentarisk verk om
sovjetborgeres
av systemet.
Til tider kan den være tilnærmet

fokus ikke forsvinner i de enkeltes
GULag arkipelet er en viktig
og kilde, samtidlig er den, med rette lite
objektiv. Den er først og fremst en bok
som tar sikte på å kritisere det systemet
den beskriver. Med tanke
hva det kostet
forfatteren å skrive dette verket, er det en
å
lest.

Hofstad
teksten. Boken avsluttes
med et historie-filosofisk essay hvor han
drøfter hvordan
utelater
å fortelle om mye av det har
fortiden.
delene
historien. Det som aldri fant sted,
kontrafaktisk historie, blir også berørt
her, men mest interessant er kanskje
historikerens evne
å skrive om fortiden slik at historiens
mennesker ikke ville ha
Det slående
som utvilsomt er
i ettertid, romerne flest
dengang at dette innevarsler
for det romerske riket.
dette siste essayet å gi en
eget fag. Med bruk av metaforen om
hilbertrommet, som er en modell hentet
fra matematikk og astrofysikk om parallelle

en
Denne
boka markerte på en måte en overgang.
En overgang der den russiske
til å ta et oppgjør med
fikk en

ble utvist fra

Ironisk nok var det
tillatelse
liv, da

som
skulle gi lite ønskede skildringer av hva som
foregikk i samtidens Sovjet.

Hvorfor ble det tjuende århundret
forsøker
århundre? Dette
American
som kom
å gjøre dette vender forfatteren blikket

stormaktene,
men snarere sentrale, amerikanske
aktørers evne til
og
Zunz argumenterer for
det fra 1870-tallet vokste fram et
system av samarbeid og gjensidig
mellom forskningsinstitusjoner, industri,
statlige og føderale myndigheter, private
stiftelser og etter hvert det amerikanske

forsvaret. Dette systemet kaller han
"The institutional matrix"
til
"The
Zunz ser denne matrisen
som et av de viktigste elementene i den
amerikanske suksesshistorien, og han
argumenterer for dens
gjennom
en rekke beskrivende
et nøye innblikk
av dette
systemet, og får
flere framtredende
personer deres virke innenfor rammene
av det. Zunz legger vekt både
og industri, og
de

mot å ideologisere denne
det skulle dreie seg om sosialisme eller
strengt liberale teorier (som for

Boken innehar selv noen av disse
kvalitetene. Den er ikke tungt teoretisk,
snarere
i strukturen. Visst
danner Zunz en syntese av alle
men han gjør det
Anders Persson

Olivier Zunz forstår USAs økonomiske og

USA i Norge har den uheldige posisjonen
av å være antatt
og derfor preget av commonsensiske
en stor dose
fordommer, samt en total
på
bevissthet om egen ubevissthet. Det er
ikke

om for
anses som sunnere
og bedre enn det allmenne
om USA. Dessverre bidrar ikke Historisk
Institutt til å bedre dette. Her har
instituttet en stor og
seg.
oss som ser verdien litt
historie.
ville tro det var
å
mellom av historiebøker
det feltet
og finner det pussig at instituttet har
en bok skrevet 959 og
Ikke et vondt ord om eldre historiebøker,
men burde ikke nyere historie om
alle
strekke seg opp
990 l

liten

sentral
del av pensum at dette kommer med
Det finnes "'"••~nnv
i
noen særemner som dekker amerikansk
historie, men basiskunnskap om USA
burde være obligatorisk for alle som tar en
bachelorgrad i historie.

ikke dvele ved hvorfor jeg mener
USAs historie bør vies mer
for meg
er det en
Derfor utfordrer jeg

sin rettmessige
for øvrig kan man jo stille de samme
Midt-Østen som

til en kommende generasjon norske
intellektuelle.
Av Thor lndseth

Hvor: Seminarrom 300 (3. etg.), Niels
Henrik Abels Hus Universitetet i Oslo
Når: Mandager, kl 18.15-20.00
14. februar: Ellen Cathrine Lund: Branding
Blenda. Lilleborgs markedsføring overfor
husmødre 1950-1970 i et internasjonalt
perspektiv.

21. februar: Konstantinos Chi!idis; Hvem
er mannen som er begravd i Tomb U fra
Vergina, Hellas? Et case study som kan belyse
hvordan sosiale og politiske forhold påvirker
fortolkningen av arkeologisk materiale.
28. februar. Geir Lundestad, Hallvard Notaker,
Fredrik Thue: Etter presidentvalget i USA. Er
"vårt" Amerika i ferd med å forsvinne? NB:
Utvidet seminar, 17.15-20.

og andre
samtidsinteresserte. Seminarene holdes
hele semesteret,
kl. l 0.15 til kl.
i
seminarrom
Niels Henrik Abels hus
Blindern. Vårens

send en mai!

Vår-programmet:
Torsdag 3. februar
Bjørn Arne Steine, stipendiat på Forum for
samtidshistorie.
Tittel annonseres senere.
Stein es doktorgradsprosjekt er en del av
FoSam-prosjektet Fredstanken i norsk historie.
Steines innlegg er en presentasjon av hans doktorgradsprosjekt, International studies - science
and peacecause

historical identity a third generation
thematising the Nazi-period.

Torsdag 11. februar
Steinar Bryn, leder for dialogsenteret,
Nansenskolen
Tittel annonseres senere.

14. mars. Hans Henrik Bull: Kjærlighet med tre
desimaler. Makesøking og Piftprm~l«rrotrco•ior
Rendalen på 1700- og 1800-tallet.

Bryns innlegg er en del av vårens fokus på
forholdet Norge-USA.

7. mars. jorn Rusen: Reshaping German

4. april: Ikke seminar.
l april: Tyrkia og Europa- er vi fanget av
historien? Forholdet mellom Tyrkia og Europa
historisk perspektiv. Bidrag fra Mustafa Soykut,
Hans Wilhelm Longva, Bernt Brendemoen, Svein
Mønnesland, Jan-Erik Smi!den, Pinar Tank og
Bjørn Olav Utvik. NB: Utvidet seminar. Holdes
12. etg. Niels Henrik Abels Hus. Tid: 9.1516.00.
18. apri!. Guri Hjeltnes: Trygve Lie 1896-1968.
Rapport fra en biografi.
25. april: John Peter Collett: Universitetet den
nye nasjonalstaten. Det kongelige Frede riks
Universitet 1813- 1845.
9. mai: Helge Danielsen: Politikerintervjuer
som samtidshistoriske kilder- en presentasjon
av Forum for Samtidshistories "oral history"prosjekt.

Torsdag 3. mars
jurn Rusen, professor, Universitat Witten/
Herdecke How to treat historiography in an

intercultural discourse? l The humanities today
problems and perspectives
Rusen will talk about the historiography issue
and problematise the situation of the humanities
today in a fundamental way, characterising its
main discourses, its limits and its chances.

Torsdag Hl. mars
Geir Lundestad, professor, Institutt l, UiO
'A/lies of o kind' -Norge USA 1905-2005
Torsdag
mars
Bent Sophus Tranøy, postdoktor, Senter for
teknologi, innovasjon og kultur, UiO
Tittel annonseres senere.
Tranøys innlegg er en del av vårens fokus på
forholdet Norge- USA.

Bidragsytere dette nummer
Anders Persson, masterstudent historie
Jon W . lddeng, l. lektor historie
Gunner Jakobsen , masterstudent i historie
Thor lndseth, masterstudent i historie
Trine L. Lindahl, masterstudent i historie
Marius B. Hofstad, masterstudent i historie
Inger Hilde Killerud, masterstudent i historie
Bård Frydenlund, cand. philol. historie
Synne Namtvedt, masterstudent i historie
Geirr Olav Gram, masterstudent i historie
Hilde Sandvik, l. amanuensis historie
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