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EN NASJONAL DANNELSESPROSESS

Tema for denne boken er nasjonale dannelsesprosesser og internasjo-
nalisering. Den vil sette spesielt søkelys på forholdet mellom Norges
erklærte ambisjon om å være en humanitær stormakt og intellektuel-
les språkliggjøring av verden.1 Konkret vil den analysere en norsk dis-
kurs som over flere tiår har kretset om svært fundamentale spørsmål,
som hva Europa eller Vesten har å bidra med av historiske erfaringer,
om utviklingsoppfatninger, demokrati, menneskerettigheter, om uni-
versalisme og relativisme, og bestemmelser av «vi» og «de andre».
Denne vedvarende debatten oppfattes som et viktig element i en na-
sjonal dannelsesprosess fordi den dreier seg om så grunnleggende
spørsmål og foregår i en periode som – sett i et langt tidsperspektiv –
er en radikal omveltningsperiode i landets forhold til omverdenen.

Sagaen forteller at da vikingkongen og korsfareren Sigurd Jorsalfa-
re dro gjennom det overdådige Konstantinopel på begynnelsen av
1100-tallet, påla han sine menn å ikke se seg om. Slik ble nord-
menns dannelsesprosess og den utfordringen «de andre» representer-
te, taklet den gangen. Sigurd Jorsalfares menn skulle ikke se andre
enn seg selv. Globaliseringsprosesser og det offisielle Norges interna-
sjonale ambisjoner gjør en slik håndtering av verdens mangfold lite
hensiktsmessig tusen år senere.2 Nordmenn lever jo i et land som
Storting og regjering siden 1980-tallet har promovert som en huma-
nitær stormakt.3 Når fred og utvikling er blitt nasjonens merkevare,
krever det at verdensutviklingen og Norges rolle hele tiden blir for-
tolket og gitt mening. Hvordan har norske intellektuelle fortolket og
språkliggjort verden og Norges rolle? Hva har kjennetegnet deres
verdensbilder?4 Skal en forstå nasjonens dannelsesprosess i de siste ti-
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årene,

 

5

 

 kommer en ikke utenom en rekonstruksjon og en analyse av
den norske intellektuelle diskurs om verden.

 

6

 

 
Da Krigen mot terroren startet høsten 2001, og president George

W. Bush fra Det ovale rommet i Washington snakket om korstog, og
Osama bin Laden fra sin hule i Afghanistan oppfordret til jihad, be-
stemte jeg meg for å sluttføre et prosjekt jeg hadde arbeidet med len-
ge – å skrive en analytisk historie om norske intellektuelles bilder av
verden, «den andre» og Norge. Måten som en rekke offentlige me-
ningsdannere uttrykte seg på i de første ukene etter terrorhandlin-
gen, krystalliserte sentrale tenkemåter i hva som er en intellektuell
tradisjonen; en tradisjon med universalistiske pretensjoner som nå,
mente jeg, lettere kunne avmystifiseres og avkles sin historisitet.

For det var ikke bare World Trade Center og Pentagon – inkarna-
sjonen av den globale kapitalismen og USAs makt – som ble truffet
11. september 2001. Truffet ble også fundamentet i de siste tiårenes
dominerende norske verdensbilder.
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 Det historiske festet til begreps-
messig ortodoksi og datostemplede verdensbilder ble tydeligere av-
kledd det slør av normalitet som den offentlige debatt har hyllet dem
inn i. Men mens det bare tok noen timer før de symboltunge høyhu-
sene falt i grus, viste det seg raskt at tankekonstruksjonene var mer
seiglivete – de ble til dels forsterket i det offentlige ordskiftet i terro-
rens umiddelbare etterskjelv. Høsten 2001 ble det ofte hevdet at alt
ble forandret denne tirsdagen i New York. Men det kommer til å vise
seg at flere av de nye politiske alliansene mellom stater og regjeringer
som ble presset frem i den første fasen i kampen mot al-Qaida, vil
være midlertidige, og gamle motsetninger vil gjenoppstå. Flyene som
kaldblodig ble styrt, først rett inn i «the northern tower» og bare noen
minutter senere i «the southern tower», vil derimot i det lange løp ha
fundamental betydning for fremtiden til det språket som i flere tiår er
blitt brukt for å gi mening til verden; høyhusenes kollaps fremskyn-
det sammenbruddet til en epokes sjabloner om «nord-sør-forhold».

Siden en ikke kan tenke lenger enn tankeredskapene rekker – og de
rekker overalt hvor en tenker – vil boken, ved å sette søkelys på ver-
densoppfatninger og språkliggjøringen av verden og Norges rolle i
den, befatte seg med sentral norsk idéhistorie i internasjonaliserin-
gens tidsalder. Gjennom kritisk refleksjon over en tradisjon søker den
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å beherske de tankemønstre som har behersket og behersker oss, si-
den dette er en forutsetning for å etablere analytisk distanse til samti-
dens verdensbilder, språk og begreper. Mens min 

 

Bilder av «de andre».
Om utviklingslandene i bistandsepoken

 

 fra 1990 analyserte sentrale of-
fisielle norske forestillinger om den ikke-europeiske verden knyttet
opp til Norge som bistandsaktør, setter denne boken søkelys på de in-
tellektuelle som offentlige meningsdannere om utviklingen av og si-
tuasjonen i den ikke-europeiske verden.

 

8

 

 Boken fokuserer perioden
mellom slutten av 1960-årene/begynnelsen av 1970-årene, da den
ikke-europeiske verden brøt inn i det norske intellektuelle landskapet
gjennom krigene i Indokina, Che Guevara og kulturrevolusjonen i
Kina, og 11. september 2001, da islamske terrorister forvandlet New
Yorks sentrale landemerker til en ruinhaug, og ga støtet til intense
fortolkninger av verdensutviklingen – også i Norge. Tematikken og
perioden er viktig, for i løpet av de samme tiårene ble Norge interna-
sjonalisert (perioden dekker de få årene da Norge for alvor både ble
en bistandsnasjon og erklærte seg som humanitær stormakt, ble glo-
bal renteniststat gjennom oljefondet og kom under press fra den in-
ternasjonale kommunikasjonsrevolusjonen, og ble en immigrantstat
for folk fra den ikke-europeiske verden).

I denne bokens perspektiv er det både oppsiktsvekkende og betyd-
ningsfullt at når norske idéhistorikere redigerer bøker om ideenes
historie, og publiserer en bok i 2001 om norske ideer i etterkrigsti-
den, så 

 

antydes

 

 det ikke engang at spørsmål om norske bilder av «de
andre», av utvikling, av menneskerettigheter, av Norges rolle som
veiviser og giver, er av idéhistorisk betydning.

 

9

 

 Hva kan årsaken være
til at en norsk idéhistorie – utgitt i hva aviser og politikere lenge har
beskrevet som fredshovedstaden Oslo, i den selverklærte humanitære
stormakten Norge hvor tredje-verden-ideologien sto sterkere enn i
de fleste andre europeiske land, hvor hundrevis av universitetsforske-
re er knyttet opp til statsfinansierte bistandsprosjekter i Afrika, Asia
og Latin-Amerika, og hvor hundrevis av journalister har reist rundt i
verden, betalt av de frivillige organisasjonene eller av Utenriksdepar-
tementet og NORAD for å se på norsk utviklingshjelp – ikke har ett
ord om norske fortolkninger av verden, av «den andre», av utvikling,
av menneskerettigheter og lignende?
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Nettopp denne tausheten uttrykker et sentralt trekk ved nyere
norsk idéhistorie: De dominerende ideene har hatt så stor oppslut-
ning og oppfattes som så naturlige at de ikke fremstår som partiku-
lære ideer; de er simpelthen naturaliserte og har dermed ingen egent-
lig historie. Ingenting er selvidentisk, så samtidig som de sentrale
verdensbildene og utviklingsforestillingene bør plasseres i sentrum av
norsk idéhistorie i den perioden hvor Norge internasjonaliseres og
kommer under økende press fra ulike globaliseringsprosesser, bør
ideer analyseres som historiske produkter av nasjonale tradisjoner og
varierende strukturaliserende relasjoner mellom stater, nasjoner og
samfunnstyper.

Det som gjør den norske intellektuelle diskursen på dette området
spesielt interessant både historisk, teoretisk og metodisk, er at for-
tolkninger av verdensutviklingen utformes og iverksettes innenfor en
global siviliseringsprosess,

 

10

 

 og i en periode hvor det foregår funda-
mentale historiske endringer i forholdet mellom sivilisasjoner. Og
ikke minst: Det dominerende språket, dets grammatikk, begreper og
valører, oppsto i Norge på samme tid som verden for første gang
kunne bli beskrevet med vestlige utviklingsbegreper, og lot seg be-
skrive med vestlige utviklingsbegreper og i kjølvannet av at den nor-
ske stat debuterte som global, aktiv aktør. Det vant nasjonalt hege-
moni nettopp da den vestlige sivilisasjons utviklingsoppfatninger
(fra ulike typer moderniseringsstrategier til ulike varianter av marxis-
me) syntes å seire på alle fronter. De verdensbilder og det språk vi er
opptatt av her, ble produsert etter at utviklingstankegangens perfor-
mative karakter hadde vunnet internasjonalt hegemoni. Dette sam-
menfallet mellom dype sivilisasjonshistoriske prosesser og nasjonal
internasjonaliseringshistorie har gitt denne periodens utviklingsfor-
ståelse og begrep ekstra autoritet i forhold til andre, alternative per-
spektiver og språk. Problematikken her er følgelig ikke begrepenes
epistemologiske opprinnelse, men deres posisjon og betydning, som
historisk og romlig festet sosial konvensjon, som en form for dato-
stemplet ortodoksi.
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REPRESENTASJON, BEGREPSMAKT 
OG IDÉHISTORIE

 

Det er umulig å beskrive verden, for eksempel de 189 landene som
er med i FN, de mange tusen etniske gruppene, mangfoldet i økono-
miske relasjoner og religiøs praksis, slik virkeligheten egentlig er.
Hutu- og tutsilederne i Rwanda har laget sine kategoriseringer, det
kristne høyre i USA og islamske neo-fundamentalister sine; den of-
fentlige diskurs i Saudi-Arabia produserer sine kategoriseringer og
verdensbilder som norsk offentlighet produserer sine. 

Den kulturelle, sosiale eller politiske orden som folk i et samfunn,
et sosialt system eller et kommunikativt fellesskap tilskriver verden,
eksisterer på basis av beskrivelser som alltid vil være selektive. Beskri-
velse innebærer både generalisering og abstraksjon. Å se innebærer å
sammenlikne og å trekke skillelinjer. Klassifikasjon eller ordnende
begreper forutsetter at det slås sammen ting og hendelser som i an-
dre perspektiver kan oppfattes som faktisk atskilte. Ordnende begre-
per gjør derfor alltid vold på virkeligheten, og avgrenser seg fra alter-
native, ordnende begreper som forenkler virkeligheten på sin måte.
Begreper som «utviklingsland», «sør», «universell», «innvandrer»,
«kristen» eller «muslim» ordner og forenkler verden, og må derfor
forstås som sosialt og kulturelt konstruerte. Måten begrepene opp-
fattes på i et bestemt kommunikativt fellesskap i en bestemt tid, hvi-
ler på en sosial avtale om at noe dekker det forholdet ordet uttryk-
ker, og opprettholdes og eksisterer i kraft av tilstrekkelig kollektiv
tilslutning til de reglene eller kriteriene som konstituerte dem.

På det allmenne plan handler boken om forenkling og perspektiv i
krysskulturell fortolkning. Dette er ikke et nytt problemområde i
norsk intellektuell debatt eller forskning, selv om det aldri har vært
studert systematisk eller historisk. Allerede Ludvig Holberg på 1700-
tallet var opptatt av dette i forbindelse med sin første historiebok om
Norge. Holberg understrekte at det å dømme om en nasjons «art og
egenskab» ikke alene krever «stor skiønsomhed», men også «lang
omgiengelse og erfarenhed». Han advarte mot generaliseringer ut fra
enkeltstående erfaringer; hvis man «har fundet et eller andet raaded
lem», bør man ikke dømme «om en heel hiord».
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 Holberg gir et
personlig motiv bak dette første historiske arbeidet om Danmark-
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Norge. Han var irritert over utlendingenes forenklede representasjon
av Norge, av det siviliserte Europas perspektiv på og bilder av «oss».
Særlig nevnes «fablerne» som den engelske skribent Molesworth «har
sammenstillet» og et møte med en piemonteser i Roma, som mente
at Holberg ikke kunne være født av norske foreldre, «thi han vidste
vel at norske folk var vanskabte, og havde ansikter der lignede meere
svine-hoveder end Menneskers».

 

12

 

 Holberg skriver generelt:

 

Thi der findes adskillige fremmede skrifter om disse riger saa uforme-
lige, at hvis Autores ikke udi titlerne havde merket, at det skulde være
om Dannemark og Norge, skulde man neppe af beskrivelserne kunne
giette sig til, enten man var i Europa eller Afrika, enten man læsede
en beskrivelse over Misisippi (dette var før de hvite settlerne overtok
Mississippi, min anm.) eller Dannemark, saa at det er gaaet dem lige-
som visse gamle skildrere, af hvis tegninger man ikke har kunnet skil-
le et huus fra en kirke, en hund fra en katt, med mindre skildrerne
ved overskrifter havde givet saadant tilkiende.

 

13

 

 

 

Holberg ønsket altså med sin norgeshistorie å motvirke og nyansere
andres fremstilling av Norge som han mente ikke trakk de riktige
distinksjonene mellom Norge og Afrika og nordmennene og india-
nerne, som presenterte et bilde av Norge som han ikke kjente seg
igjen i, og som hadde det kultiverte, overlegne Europa som tale-
handlingens ståsted. Holbergs mål var, i tråd med datidens viten-
skapsforståelse, å rette opp dette bildet og skrive den sanne beret-
ningen om Norge. De verkene og bildene Holberg kritiserte, og de
norske forestillinger om den ikke-europeiske verden som er produ-
sert de siste tiårene, representerer en avart av hva en kan kalle kryss-
kulturell representasjon, det vil si måter fortolkere innenfor et land
eller en fortolkningstradisjon (som ikke behøver å være sammenfal-
lende) representerer «den andre». Fremstillinger av og grensedra-
ging mot «den andre» er uomgjengelig og danner basis for at kryss-
kulturell representasjon er et allment fenomen, og vil alltid skape
bestemte forestillinger om homogenitet, både når det gjelder «den
andre» og «oss», og vil derfor inneholde et element av konseptuell
tvang. Enhver samhandlingssituasjon vil alltid inneholde en rekke
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muligheter for dikotomisering og konstruksjon av kollektive iden-
titeter.
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Denne boken studerer verdensbildene og dikotomienes karakter

og de utviklingsoppfatninger som de bygger på og reproduserer, his-
torisk-konkret. Gjennom å bli oppfattet som innvevd i historien blir
bilder og dikotomiseringer interessante og forståelige, og fortolk-
ningsfiltrene kommer mer tydelig til syne. Fruktbarheten ved en slik
analysemåte trer spesielt klart frem i et langt tidsperspektiv. Histori-
kere vil være enige om at dikotomien mellom muselmanens heden-
dom og kristenheten i kampen om Det hellige land var viktig både
for europeisk og islamsk identitet, og for oppfatninger av hverandre i
tidlig middelalder. I det 19. århundret ble den dominerende todelin-
gen av verden i europeiske intellektuelle kretser trukket mellom Ori-
enten og Vesten, hvor Orienten ble oppfattet som Europas motstyk-
ke; som tilbakeliggende, kaotisk, fatalistisk og despotisk (fra Karl
Marx’ teorier om det orientalske despoti til dikteren Rudyard Kip-
lings skildring av det uoverkommelige skillet mellom øst og vest, til
mektige koloniale embetsmenn, som Earl of Cromer i hans beskri-
velse av det fatalistiske Egypt i 

 

Modern Egypt

 

 fra 1908). De utbredte
forestillingene om «det primitive samfunn» som det moderne sam-
funnet kunne speile sin fortid i, brøt igjennom på 1800-tallet da fi-
losofer og samfunnsvitere prøvde å forklare fremveksten av «Den nye
tid». «Den primitive» har, som antropologen Ernest Gellner har sagt,
levd to ganger, en gang for seg selv og en gang for «oss»,

 

15

 

 i sin kon-
struerte eksistens, som motfigur for å forstå transformasjonen fra
Det tradisjonelle til Det moderne og som ståsted for kritikk av Det
moderne, og som reservoar for den moderne samfunnsvitenskapens
generelle begreps- og teoriutvikling. I de siste tiårene har landene i
Afrika, Asia og Latin-Amerika, som «utviklingsland» (som en til-
bakeliggende kontrast til Det utviklede «vi») eller som «tredje
verden» (konseptualisert som en fremskreden kontrast til det kapita-
listiske forfall i Europa), produsert råmateriale for intellektuell
refleksjon om historiens utvikling, universalisme og samfunnsmessig
normalitet.

For å kunne identifisere og fortolke karakteren av og endringer i
norsk intellektuell diskurs på slutten av det 20. århundret distanserer
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analysen seg fra en teori som oppfatter herskende oppfatninger og
forestillinger som ganske enkelt refleksjon av de politisk-økonomiske
omgivelser de er oppstått i, det vil si som rasjonalisering av interesser.
På den andre siden distanserer den seg fra antropologi-inspirerte teo-
rier om «kulturelle modeller», definert som forutsatte modeller av
verden som deles av nesten alle i et bestemt samfunn, og som spiller
en enorm rolle for hvordan samfunnsmedlemmene ser verden og
handler i den, dypt innvevd i samfunnets historie og struktur.
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 Men
slike «verdensmodeller» viser seg å endre seg mer radikalt og raskere
enn hva «cultural models»-teorien vil kunne forklare. De perspekti-
ver og begreper jeg setter søkelyset på, er historisk forankret, oppfat-
tet som ikke-nødvendige engangsfenomener knyttet til en bestemt
tid og en bestemt relasjon mellom det fortolkende fellesskap og for-
tolkningens objekt, og dermed som historisk forgjengelige innenfor
den samme «kulturen». Tilnærmingen avgrenser seg følgelig bevisst
fra forklaringsmåter som er ahistoriske, og som oppfatter begreps-
knippene som nødvendige fordi de fyller en kulturell funksjon.

Analysen er basert på en oppfatning av at tekster ikke uttrykker et
system av universelle, ahistoriske kategorier, men mer eller mindre
sammenhengende og internaliserte tankemodeller eller begrepsknip-
per, konstituert og utført som talehandling i en bestemt historisk si-
tuasjon og relasjonelt situert posisjon. Derfor er det fornuftig ikke
bare å studere teksten som tekst, men også historisk kontekst, forfat-
terintensjon og omverdenens reaksjoner (for eksempel reaksjoner fra
anmelderne når det gjelder litterære tekster). Det er bare innenfor en
slik vev av tekstuelle og historiske elementer at en kan identifisere,
analysere og ha håp om å forstå forholdet mellom det sagte og det
usagte, mellom det som er understreket og det som er plassert i peri-
ferien, mellom det som samsvarer med den politiske elitens verdens-
bilder og det som opponerer mot offisielle sannheter. Det er også
nødvendig for å kunne begrunne utvalg av sentrale og autoritative
talehandlinger (og slik unngå metodiske problemer ved diskursana-
lyser som søker å realisere det umulige: å rekonstruere den offentlige
debatt, eller som søker å rekonstruere en epokes litterære univers,
slik Edward W. Said med sin berømte bok om Orientalismen fra
1979 og den postkoloniale skole har hatt som ambisjon).
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 Eller
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med andre ord: Det er bare med et slikt empirisk grep og ved kritisk
nærlesning som metode en kan omgå litteraturkritikkens tekstfeti-
sjisme og konseptuell samtidsimperialisme overfor fortiden (ved at
historien underkastes en lineær, teleologisk fortelling) eller en kon-
septuell kulturimperialisme overfor det som er annerledes, ved at an-
nerledesheten oppheves, og «den andres» ideer oppfattes som like
«våre» ideer, eller som prinsipielt kompatible og umiddelbart over-
settbare. Dette innebærer ikke å oppheve skillet mellom språk og
historie ved at tekster leses som historie og historien studeres og re-
duseres til tekster. Det understreker at det ikke er tilstrekkelig å for-
stå hvordan aktører konstruerer sin sosiale verden gjennom sin tekst,
og avviser å analysere forfatterens talehandling (for eksempel en ro-
man) som noe mer tid- og stedløst enn andre samfunnsaktørers tale-
handlinger. En må altså søke å forstå den historiske og sosiale kon-
teksten for talehandlinger, det vil si også den diskursive tradisjon og
talehandlerens definisjon av sin relasjon til talehandlingens objekt,
og med hvilke historisk situerte begreper konstruksjonen foregår. En
slik tilnærming er fruktbar om en skal få fatt på det settet av grunn-
leggende perseptuelle skjemaer som får ekstra innflytelse i bestemte
perioder, ved at sentrale fortolkningsfiltre blir gitt et anstrøk av ob-
jektivitet (enten ved at ideene oppfattes som universelle og dermed
naturlige, eller ved at ideene oppfattes som bevist av Historiens ut-
vikling, eller ved at ideene ikke bare oppfattes som moralsk overleg-
ne, men moralsk selvsagte) samtidig som aktører i en gitt sosial for-
masjon vil dele dem. Ved å fokusere talehandlinger som har hatt stor
innflytelse på ulike tidspunkt, søker jeg å få frem både kontinuitet og
diskontinuitet i norske verdensbilder, for historien behøver ikke å
stivne i møtet med diskursanalyse. Boken vil vise hvordan enkelte
begreper og perspektiv hadde systematiske og systemiske pretensjo-
ner i en bestemt periode, men var ganske uten meningsbærende be-
tydning i en annen periode.
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VERDENSBESKRIVELSER 
SOM NORSKE TIDSBILDER

 

Bokens tema kan tydeligjøres ved sammenlikning: Om en gruppe
journalister fra Kenya, etter i beste fall å ha drevet med såkalt «i-
landsstudier» eller studier av «utviklingsveier i nord» noen år, men
høyst sannsynlig uten å ha vært her annet enn på ferie, kommer til
Norge på et par dagers besøk, reiser tilbake og driver en kampanje i
kenyanske aviser om vårt styresett, hvem som bør være statsminister
her og så videre, og hvor redaktøren i Kenyas største avis svarer, når
den kenyanske ambassadør i Oslo synes at dette blir vel overfladisk,
at ambassadøren er uten meningsberettigelse, fordi det er den keny-
anske politiske virkelighet som teller og som Norge må sees gjen-
nom, ville vi ikke da stoppet opp og spurt: Hva er det ved kenyanske
verdensbilder og tenkemåter og begrepsverdener som gjør slike tolk-
ninger og talehandlinger mulige? Hva er deres perspektiv? Eller med
andre ord: Deres selvsikre konseptuelle erobring av oss – hva bunner
den i (se kap. 2)?

Og hva hvis det kom noen forskere fra en høgskole med islamsk
formålsparagraf i Mombasa, undersøkte hva norske skoleelever had-
de lært for sanger i grunnskolen i de siste femti årene, og kom over
«Alltid freidig», som en sikker gjenganger, beskrevet som et ritual
elevene måtte igjennom fordi de skulle bli gode samfunnsborgere i
landet med luthersk statskirke, og med en prest som statsminister:
Hvilke fortolkningsskjemaer ville de ha operert med, om de på
grunnlag av teksten i denne sangen – om betydningen av å spre Kris-
ti lære til alle, og «dø om så det gjelder» – konkluderte med at (alle)
nordmenn egentlig er hellige krigere og ikke slik de diskursivt indi-
rekte beskriver seg selv: altruistiske herolder for et kulturnøytralt og
globalt endringsprosjekt (se kap. 4)?

Og et siste eksempel: Hva hvis en av Kenyas mest innflytelsesrike
forfattere hevdet han forsto Norge klarest, og at landets statsminister
og religiøse overhode talte til ham uten behov for noen kulturell over-
settelse, mens han lå med øynene igjen på en hard benk i en jordhytte
ved foten av Kilimanjaro, uten å ha studert verken Andreas Holmsen
eller Jens Arup Seip og aldri vært her? Ville vi ikke da blitt interessert
i hva som rørte seg i den kenyanske intelligensia (se kap. 1)? Hadde
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dette skjedd, hadde det vært god grunn til å anta, særlig når det viste
seg å være regelmessighet over denne diskursive praksisen, at det drei-
de seg om ytringer som avspeilte fundamentale oppfatninger av ver-
den, av «oss» som de andre, og av dem selv.

Utgangspunktet her er ikke at sjargonger og perspektiver i den
norske intellektuelle diskurs står i en enestående stilling eller er spesi-
elt «gale», sammenliknet med for eksempel franske tiermondisters
bilder av «Le Tier Monde», Khomeinis versjon av «Satan Amerika»
eller «Satan Storbritannia», Talibans oppfatninger av Vesten eller nu-
erne og dinkaenes oppfatninger av de ikke-nilotiske nabofolkene i
Sør-Sudan, som blir kalt «jur», synonymet for «ikke-mennesker».
Diskusjonen om norske oppfatninger forutsetter ikke på noen måte
at disse forenkler «de andres» realitet eller verden mer enn hva andre
krysskulturelle fortolkninger gjør. Det finnes mange undersøkelser
av islamske fundamentalister eller hinduistiske fundamentalisters
konseptualisering av Vesten og hverandre, av arabiske bilder av afri-
kanere eller søramerikanske oppfatninger om kontinentets urbefolk-
ning som dokumenterer dette. Britiske 1800- og 1900-tallsforestil-
linger om Afrika og Nildalen reflekterte ny informasjon om Afrika,
men først og fremst var de svar på endringer i britisk tankegang.

 

18

 

Det kan for eksempel ikke være tvil om at britiske beskrivelser av
Egypt, Sør-Sudan og Uganda fra det 19. og begynnelsen av det 20.
århundret er svært nyttige kilder for å forstå viktorianske tenkemå-
ter.

 

19

 

 
Den diskursive etablering og reproduksjon av perspektiver og di-

kotomiseringer som denne boken er opptatt av, har foregått innenfor
en historisk avgrenset samhandlingsrelasjon mellom Norge og den
ikke-europeiske verden, påvirket av bestemte sosiale og økonomiske
strukturer og politisk-kulturelle rammer.
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 Det må understrekes at
denne boken identifiserer og analyserer kun en del av hva som er en
mye større helhet: norske oppfatninger om og beskrivelser av folk og
land i Afrika, Asia og Latin-Amerika,
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 og hvordan og innenfor hvil-
ke rammer disse har endret seg over tid.

Opptatthet av språkets historisitet og av perspektivers historiske
feste innebærer også en forståelse av det moteriktige som mote, nett-
opp i kraft av at det går av moten. Dette er et trekk ved det norske
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dannelsesprosjektet på dette området: Mye forskning og mange in-
tellektuelle ytringer har en svært tydelig tidskoloritt, ikke fordi en
har «gått inn i sin tid», men fordi en har trådt innenfor det domine-
rende perspektivs lyskjegle – og blitt der.
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Norge og norske intellektuelle har hatt en bratt læringskurve når

det gjelder å forholde seg til utviklingen i Afrika, Asia, Latin-Ameri-
ka og Oseania og til folk fra den ikke-europeiske verden i Norge.
Frem til omtrent 1970, da denne boken starter, var Norge et used-
vanlig homogent land, med luthersk kristendom som samlende og
nesten enerådende religion, og hvor folk fra den ikke-europeiske ver-
den kunne telles på noen få hender. I et historisk og sammenliknen-
de perspektiv har verden helt nylig kommet til «oss», enten som
mottakere av norsk bistand og hjelp på langt-unna-steder, eller som
autentiske alternativer til Vestens politiske utvikling, eller som inn-
vandrere på Veitvet, i Båtsfjord eller på Laksevåg. Men det er nett-
opp denne bratte læringskurven og det stadige behovet for å gi ver-
densutviklingen mening og sammenheng, kombinert med en svært
sped og ung kunnskapstradisjon om den ikke-europeiske verden,
som har skapt diskursens karakter, dens språk, dens intellektuelle
tradisjoner og de relasjoner fortolkningene produseres innenfor, og
som, etter min mening, nettopp gjør det viktig å prøve å forstå dis-
kursens karakter. Det dreier seg om å identifisere og avdekke ver-
densbilder, perspektiver og perseptuelle filtre som i store trekk er
blitt oversett. Det at denne intellektuelle erfaringen ennå ikke er
språkliggjort, er en del av den historien som studeres.

 

STRUKTUR OG KAPITTELBESKRIVELSE

 

Bokens fortellerstruktur er ikke kronologisk, fordi de ulike verdens-
bildene og talehandlingene som presenteres, ikke lar seg tilbakeføre
til et klart genealogisk mønster. Oppbygningen hviler altså ikke på
lineær argumentasjon, hvor det ene verdensbildet avløser det andre
og blir mer og mer riktig eller i samsvar med virkeligheten. De intel-
lektuelles representasjon av verden er altså ikke slik at den stadig
forbedres ved at kunnskap blir utnyttet kumulativt, fordi denne
språkliggjøringen av verden har mer med relasjoner, identitet, histo-
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rieoppfatninger og etiske forestillinger å gjøre. Presentasjonsmetoden
er imidlertid kumulativ ved at hvert kapittel tar opp ulike fortolk-
ningsfiltre, men som alle har fundamentale fellestrekk. Slik håper jeg
at jeg sakte, ved å legge sten på sten, eller perspektiv på perspektiv,
på slutten av boken har klart å tydeliggjøre noen dominerende ideers
karakter og tvang.
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De eksemplene som boken tar opp, er valgt ut fordi de både er
spesielt uttrykksfulle som verdensbeskrivelser og selvbilder, fordi de
omhandler billedproduksjon i ulike, men relaterte områder (kunst
og forfatterskap, medier og forskning), fordi de dekker ulike tids-
punkt (1971, 1989, 1991, 1993, 1996, 1998, 2001), og fordi de til
tross for alle disse forskjellene uttrykker noen fundamentale konsep-
tuelle kategorier, filtre og tenkemåter som har preget perioden som
helhet. Bildene spriker i noen av sine konkrete uttrykk, og de har in-
gen innbyrdes kausal sammenheng; men det er nettopp dette trekket
ved dem som gjør analysen interessant og funnene betydningsfulle:
Til tross for denne variasjonen og fraværet av direkte forbindelser
mellom dem har de fundamentale likhetstrekk.

Kapittel 1, 

 

Den tredje Verden som historiens fremtid: Om 68-ernes
verdensbilder

 

, tar opp et i ettertidens lys eksotisk idéhistorisk feno-
men: Det fokuserer den korte perioden i Norges (og Europas) mo-
derne historie da den «tredje verden» av tusener av unge akademike-
re og intellektuelle ble oppfattet som Europas veiviser, eller som det
het i datidens terminologi: Det var frigjøringen av den tredje verden
som ville løse samfunnsproblemene i Vesten. Kapitlet søker å identi-
fisere karakteren av dette verdensbildet og de utviklingsoppfatninger
og perseptuelle filtre som ligger i bunnen av det. Dette perspektivet
søker jeg å rekonstruere og analysere gjennom en analyse av Dag Sol-
stads forfatterskap og særlig hans klassiske dannelsesroman, 

 

Arild As-
nes 1970

 

.
Kapittel 2, 

 

De gode mot de onde: Norsk presses møte med Kenya,

 

identifiserer og analyserer de fortolkningsfiltrene som skapte en av de
mest oppsiktsvekkende, men neglisjerte hendelsene i nyere norsk
journalistikkhistorie: norske journalisters og lederskribenters felttog
mot president Daniel arap Moi og Kenya på slutten av 1980-tallet.
Kapitlet viser hvordan en samlet norsk presse, akkurat i de årene da

 

Tvedt/Verdensb.  Page 19  Wednesday, April 17, 2002  10:12 AM



 

20

 

INNLEDNING

 

Norge erklærte seg selv som en humanitær stormakt, fremstilte Moi
som inkarnasjonen av vanstyre, diktatur og «det onde», mens de nor-
ske journalistene (selv om de aldri hadde vært i landet eller visste noe
om det) visste best hvordan landet skulle utvikles. Det politiske kli-
maet pressen bidro til å skape, førte til en dramatisk hendelse i norsk
diplomatisk historie: For første gang i fredstid ble Norge bedt om å
forlate et land.

Kapittel 3, 

 

Den narsissistiske kosmopolitt: Verdensbilder og 1990-
tallslitteratur

 

, analyserer en romantrilogi som er blitt karakterisert
som et hovedverk i moderne norsk litteratur. Kapitlets kilder er Jan
Kjærstads trilogi, 

 

Forføreren

 

, 

 

Erobreren

 

 og 

 

Oppdageren

 

, forfatterens
beskrivelser av sitt prosjekt og den mottakelsen bøkene fikk i norsk
litterær offentlighet. Forfatteren selv beskrev trilogien som en torpe-
do under arken og som en kritikk av herskende norske tenkemåter.
Analysen her viser snarere hvordan romanene reproduserte domine-
rende offentlige verdensbilder og produserte ny nasjonalistisk propa-
ganda. Den viser også hvordan forføreren ble forført av sin egen
kunnskapsløshet om «annerledeshet» og «den andre». Den avdekker
hvordan erobreren erobret den andre som en kloning av seg selv,
men selv ble erobret av den tidsånden han søkte å avdekke. Helten,
som fremstilles som globetrotter og oppdager, er en narsissist uten
selvrefleksjon som gikk inn i rollen som folkets oppdrager – under
presset fra globaliseringen flokket han nordmenn foran fjernsynet i
en hyllest av den norske nasjonens «arvemateriale».

Kapittel 4, 

 

Taliban, terror og tenkemåter

 

, er bygd opp omkring en
analyse av noen typiske fortolkninger av 11. september 2001 i norsk
dagspresse, begått av norske intellektuelle. En nærlesning av seks
kronikker av fire intellektuelle søker å vise hva jeg oppfatter som det
mest interessante ved denne debatten: hvordan de radikale islamiste-
nes eget prosjekt ble opphevet, og hvordan det isteden ble fortolket
som handlinger grunnet i en form for universell rasjonalitet. Resulta-
tet er: bin Laden fremstår som en slags milliardærutgave av Che
Guevara, som araberverdenens Robin Hood, og hans politikk som
en gjengjeldelsespolitikk overfor USA og som et svar på globalisering
og fattigdom. Kapitlet er skrevet også av metodiske årsaker: På sam-
me måte som det er lettere å få øye på konseptuelle og politiske kon-
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sekvenser av oppfatninger som blir skapt og gjenskapt av diskursiv
normalpraksis ved hjelp av dramatiske kontraster, kan kollektive, in-
ternaliserte tankemodeller tydeliggjøres ved at en holder dem opp
mot ytre, dramatiske hendelser. Downtown Manhattan var 11. sep-
tember 2001 arena for en slik hendelse, og herskende offisiell og in-
tellektuell norsk ortodoksi kan lettere avdekkes sitt historiske feste.
Kapitlet drøfter også tesen om «krig mellom sivilisasjoner» og om
det finnes fortolkningsmåter som kan etablere et alternativ til skyt-
tergravene.

Kapittel 5, 

 

Vestliggjøring, makt og innenrikspolitikk:

 

 

 

Et teoretisk per-
spektiv på norsk utviklingshjelp,

 

 søker å presentere et perspektiv på et
felt hvor debatten om teoretisk forståelse og analytisk tilnærming har
vært nærmest fraværende. Utviklingshjelpen ble institusjonalisert
som et nasjonalt prosjekt samtidig med at internasjonaliseringen av
Norge skjøt fart, og med at verden for første gang i historien ble be-
skrevet med vestlige utviklingsbegreper og lot seg beskrive med vest-
lige utviklingsbegreper. På grunn av prosjektets nasjonale betydning,
dets politisk-normative posisjon og dets effektive kommunikasjons-
og mobiliseringsstrategi har det fundamentalt influert norske ver-
densbilder og selvoppfatninger. En analyse av bistandens offisielle
bilder, verdensbeskrivelser og utviklingsforestillinger har derfor be-
tydning langt utenfor bistandssystemet selv. Dette kapitlet søker
både å sammenfatte dominerende tilnærminger og å legge frem et al-
ternativt og teoretisk perspektiv på norsk utviklingshjelp. Målet er
det samme som for boken for øvrig: å fremme distanse til etablerte
verdensbilder og norsk normalisme. Kapitlet argumenterer for et
perspektiv som fremmer analyser av Norges relasjoner – gjennom ut-
viklingshjelpen – til den ikke-europeiske verden som et spesialtilfelle
av en lang historie i relasjoner mellom stater og sivilisasjoner, og
hvor perspektivprodusentene (eller historikerne) selv gjøres til histo-
riske objekter.

Kapittel 6, 

 

Om den kommunikative situasjons betydning: Å skape et
alternativt bilde av verden med vannet som speil, 

 

tar opp to former for
narsissisme: én form som er blind for naturens betydning for sam-
funns utvikling; det vil si som ser naturen kun som sosialt konstruert
natur (Narcissus ser bare sitt eget speilbilde og ikke vannet han druk-
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ner i); og en intellektuell narsissisme som bare ser seg selv eller sin
egen kloning. Dette kapitlet er bevisst annerledes enn de andre, fordi
det handler om et praktisk forsøk på å bryte ut av etablerte dikoto-
mier (nord/sør, utviklede land/utviklingsland, kamp mellom sivilisa-
sjoner) gjennom et metodisk og teoretisk grep: å produsere en fortel-
ling om verden med ferskvannet som speil. Dokumentarserien «En
reise i vannets historie» var basert på en idé om at ferskvannet ikke
bare har en fantastisk evne til å oppløse kjemiske stoffer, noe natur-
vitenskapen fortsatt strever med å forstå, men det kan også brukes til
å løse opp samfunnsproduserte diskursive sjabloner og tankefigurer.
Kapitlet tar også opp et vitenskapsteoretisk poeng av betydning for
denne bokens tema. Serien ble gjort mulig ved et bevisst valg av og
refleksjon over hva jeg kaller kommunikativ situasjon. Å lage en for-
telling om verden som «hele verden» i prinsippet skulle kunne ha in-
teresse av å se, om et fenomen alle har praktisk erfaring med, innebar
samtidig å bryte ut av konvensjonelle kommunikative sammenhen-
ger. Serien forutsatte også en bevisst avvisning av måten som for-
skjellen mellom forskning og formidling konvensjonelt er blitt truk-
ket på, fordi den har bidratt til intellektuell ensretting og rutinisert
forskning.

Etterordet, 

 

Selvrefleksivitet og den intellektuelles posisjon

 

, summerer
opp de sentrale funnene, og etablerer kosmopolitten, eller kosmopo-
litten i Normalistens forkledning, som den typiske og hegemoniske
tenkemåten. Det er snakk om en tenkemåte som foregir å være uni-
versalistisk, men som forveksler egen tradisjon med alle menneskers
tradisjon og som dermed opphever «den andre» som egentlig histo-
risk subjekt,
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 og som insisterer på å skildre verden, men beskriver
verden som en kloning av seg selv. Det er altså snakk om et eien-
dommelig, motsigelsesfylt fenomen: den narsissistiske kosmopolitt. 
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DEN TREDJE VERDEN 
SOM HISTORIENS FREMTID: 

OM 68-ERNES VERDENSBILDER

 

På slutten av 1960-tallet og begynnelsen av 1970-tallet ble offisielle
norske verdensbilder rystet i sine grunnvoller – «Den tredje verden»
kom til Norge. De første fremmedarbeiderne kom fra Pakistan, men
det er av marginal betydning i denne sammenheng. Da – for første
gang – ble hendelser i verden utenfor Europa en helt sentral del av
norsk intellektuell debatt, og nye politiske grupperinger hentet in-
spirasjon og forbilder utenfor Vesten. Det oppsto en betydningsfull
minoritetsdiskurs som skapte alternative verdensbilder. Perioden er
de – også i ettertidens lys – unike årene da akademikere og intellek-
tuelle i tusenvis aktiviserte seg i organisasjoner som 3. Verden Komi-
teen, Solidaritetskomiteen for Vietnam, støttekomiteer for PAC og
ANC i Sør-Afrika, FRELIMO i Mosambik, MPLA og UNITA i An-
gola, Latin-Amerika Gruppene, Fellesrådet for det Sørlige Afrika,
Solidaritetskomiteen for Chile, Solidaritetskomiteen for Øst-Timor,
Palestinakomiteen og Palestinafronten. Fokus er de få årene da de
heteste debattene i studentersamfunnene og på universitetene kunne
være debatter om hvilken opprørsbevegelse en skulle støtte i fjerne
land. For eksempel i Angola: Fortjente alle tre frigjøringsbevegelsene
støtte eller bare MPLA? (AKP (m-l) støttet alle tre, mens Sosialistisk
Valgforbund mente at kun MPLA var en representativ bevegelse.)
Over fire tusen medlemmer av Studentersamfunnet i Oslo stemte da
denne saken var oppe i 1975.

Det ble gitt ut en flora av tidsskrifter, pamfletter og bøker produ-
sert av denne politiske bevegelsen. I en situasjon hvor kunnskapen
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blant nordmenn flest og blant sentrale meningsdannere var svært ru-
dimentær om land som Kina, Vietnam, Angola og Cuba, fikk denne
litteraturen stor innflytelse. I Norge fantes det ingen kunnskapstra-
disjon om disse landene, bortsett fra den som levde i misjonsmiljøe-
ne. I motsetning til i andre land fantes det ingen forskningssentre
med regional kompetanse eller kunnnskap om «fremmede religio-
ner», og lærebøker i skoleverket var preget av en eurosentrisme hvor
verdenshistorien i stor grad var synonymt med Vestens historie.
Svært få intellektuelle og akademikere hadde på denne tiden reist
utenfor Europa og USA, og i Norge bodde det så å si bare folk som
var født i Norge. Norge var et usedvanlig homogent samfunn, både
etnisk og religiøst, uten lang og vedvarende kontakt med andre sivili-
sasjoner og religioner, til forskjell fra folk i middelhavsområdet, på
De britiske øyer eller på Balkan. Denne nye tredje-verden-litteratu-
ren, produsert innenfor en subkultur i samfunnet, åpnet mange stu-
denters og gymnasiasters øyne, ikke bare for at det fantes land som
het Vietnam, Kina, Laos, Angola, men at de betydde noe,
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 og når
disse reiste seg til kamp mot Den første verden (de industrialiserte,
kapitalistiske landene med USA i spissen), som det het i datidens
språkbruk, så fortjente Den tredje verdens opprørere støtte fra Den
første verdens arbeidere, studenter og intellektuelle.

Dette kapitlet vil identifisere og analysere de verdensbilder som
dette perspektivet målbar. De kom til å influere fundamentalt tone-
angivende verdensbilder blant norske intellektuelle (ikke bare blant
de som ble kalt venstre-intellektuelle) i mer enn ett tiår og satte sine
spor i måten hendelser og situasjoner i Afrika, Asia og Latin-Ameri-
ka ble konstituert på og fortolket lenge etter at den ideologiske
bevegelsen døde hen. Den diskursive praksis som dette systemet or-
ganiserte, har hatt en stor, men neglisjert betydning for dannelses-
prosessen til norske intellektuelle i internasjonaliseringens tidsalder.

Dens innflytelse oppsto på grunnlag av og var næret av funda-
mentale endringer utenfor Norges grenser. Der dominerende norsk
offentlig tenkning om verden var rammet inn av et konvensjonelt
nordatlantisk politisk-militært ståsted, forsøkte tredje-verden-per-
spektivet å få orden på en verdenshistorisk og ny og svært kompleks
prosess. Hvordan forstå en global endringsprosess hvor Vestens fore-
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stillinger om utvikling og Historiens gang (særlig i form av ulike ty-
per marxistisk og nasjonsbyggende retorikk) vant økende global til-
slutning, samtidig som verdenspolitikkens sentrum åpenbart brøt ut
av dens vestlige eller europeiske ramme og den moderne kommuni-
kasjonsrevolusjonen brakte nyheter om disse «langt-unna-steder»
hjem, direkte, i ens egen stue? Denne opptattheten av Afrika, Asia
og Latin-Amerika, og forsøkene på å forstå og fortolke verden, utvik-
let seg i drønnene av Vietnamkrigen og ble hele tiden reprodusert i
fortolkningen av Cubas og Kinas utvikling, og av de krigene som ble
ført, særlig mot USA i Asia og Latin-Amerika og mot Portugal i Afri-
ka.

Denne fortolkningen av verdensutviklingen var altså næret av en
mye mer omfattende og kompleks historisk prosess enn ideologisk
antiamerikanisme. Å avgrense fortolkningen av dette verdensbildets
bakgrunn til et enkelt og velkjent norsk innenrikspolitisk argument,
overser det historiske skiftet i verdenspolitikkens arena som perspek-
tivet var et forsøk på å ordne konseptuelt, og kan ikke forklare tred-
je-verden-perspektivets oppkomst og utbredelse. Tredje-verden-ideo-
logien, eller tiermondismen, som dette perspektivet på verden ble
kalt i Frankrike, var på ingen måte begrenset til Norge. Frankrikes
mest innflytelsesrike intellektuelle på den tiden, Jean-Paul Sartre,
hadde skrevet i forordet til 

 

Jordens fordømte,

 

 som ble utgitt i Norge i
1967: «Europa er ferdig. Det er en sannhet som vi ikke liker å høre,
men som vi alle kjenner i ryggmargen.» Og videre: «Menneskets his-
torie. Jeg tror ikke det vil vare lenge før også vi har sluttet oss til dem
som skaper den.»26 Sartre var ikke så opptatt av USA som av Frank-
rikes tapte kolonikrig i Algerie.

Ideen om at Historien ble skapt i «Den tredje verden», og at deres
nasjonale kamp mot gammelt og nytt kolonivelde var den akse his-
torien dreide seg rundt, hadde en usedvanlig sterk posisjon i det aka-
demiske Norge. Jeg vil analysere hvordan tredje-verden-perspektivet
både ga mening til datidens intellektuelle og etablerte historisk og
romlig festet sosial konvensjon og begrepsmakt.

Tesen er: Tredje-verden-perspektivet skapte en helt spesiell utgave
av den intellektuelle kosmopolitt som så verken «den andre» eller seg
selv som konkrete, komplekse eksistenser, men en verden i bevegelse
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mot historiens syntese – kapitalismens og imperialismens sammen-
brudd på veien mot en utopisk verdensstat grunnlagt på moralens og
fornuftens prinsipper. Verdensbildet og teorien om hvordan histori-
ens utvikling bandt menneskets muligheter, anerkjente ikke og kun-
ne ikke anerkjenne «den andres» annerledeshet, og derfor heller ikke
egentlig verdipluralisme i eget samfunn (annet enn som anomalier
eller ulike former og grader av falsk bevissthet). Slagordet «Deres
kamp er vår kamp, og vår kamp er deres kamp» var til tider effektivt
for å vinne oppslutning om støtte til vietnamesernes kamp mot
USA, men det sammenfatter også et verdensbilde hvor kultur, sivili-
sasjon og religion er helt irrelevant, ikke bare i fortolkningen av «den
andre» både i Norge og i andre land, men i forståelsen av eget sam-
funn og seg selv.

Denne sammenfatningen baserer seg på en omfattende nærles-
ning av denne subkulturens blader, magasiner og aviser. En gjen-
nomgang av Ungsosialisten, bladet til Sosialistisk Ungdomsforbund
(SUF), for 1967, 1968 og 1969 viser at artiklene om Kongo, Peru,
Kina eller India var artikler hvor folket der ble beskrevet som om de
skulle ha vært nordmenn, bare at de var mer revolusjonære, mer po-
litiserte og slik kunne representeres som verdensrevolusjonens for-
tropp. En gjennomgang av Klassekampen for 1969 til 1980 og av In-
ternasjonalen, avisen og tidsskriftet til Arbeidernes Kommunistiske
Parti (marxist-leninistene), viser at verden utenfor Europa ble objek-
ter plassert inn i et marxist-leninistisk språkunivers; et språk og et
perspektiv som gjorde land og folks partikulære historie og kultur
uinteressant og irrelevant. Bare det som syntes å bekrefte teorien om
Den tredje verdens folk som fortropp, eller som kunne forsterke
oppfatningen om at de fattige massene var i ferd med å reise seg i
rettferdige og historisk progressive kamper mot kolonialisme og im-
perialisme, slapp gjennom dette filtret. Jeg har også gått igjennom
Den tredje verden: U-landsmagasin for ungdom, 1969–1972, utgitt av
Norske skolers afrikakomité, Norsk ungdoms FN-forbund og En
verden ungdom, og bladet For Vietnam, utgitt av Solidaritetskomite-
en for Vietnam, og solgt i mange tusen på begynnelsen av 1970-tal-
let. En gjennomgang av Orientering, fra 1975 Ny Tid, avisen til Sosi-
alistisk Folkeparti og senere Sosialistisk Venstreparti, for årene 1968
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til 1975, fremviser i det store og hele det samme bildet; folk fra Viet-
nam, Sudan, Kongo og Pakistan ble alle sett innenfor et perspektiv
som opphevet dem som individer og kollektiver innenfor en kom-
pleks og konkret historisk virkelighet.

ARILD ASNES 1970 AV DAG SOLSTAD

Hvordan best rekapitulere, rekonstruere og forklare denne norske ti-
ermondismens oppfatninger og konseptualiseringer av Afrika, Asia
og Latin-Amerika? Etter min mening finner en det mest autentiske
uttrykket for norsk tiermondisme ikke i diverse fragmentariske artik-
ler i de ulike tidsskriftene og avisene som jeg refererte til ovenfor,
men i romaner skrevet av den skjønnlitterære forfatteren Dag Sol-
stad. Ingen annen norsk forfatter på 1970- og 1980-tallet var mer
opptatt av «Den tredje verdens» rolle eller av Kinas rolle for den ge-
nerelle historiske utviklingen, for norsk samfunnsdebatt og, ikke
minst, for norsk verdensoppfatning og individuell moral. Til tross
for «den andre sidens» fundamentale betydning for hovedpersonene
i Solstads utviklingsromaner er imidlertid dette et aspekt som i stor
grad ble oversett i litterære anmeldelser og litteraturvitenskapelige
analyser av romanene. Norske litteraturanmelderes blikk for disse in-
ternasjonaliseringsprosessenes betydning for norsk intellektuell tan-
keverden er slik sett en parallell til norske idéhistorikeres neglisjering
av samme tema. For å få frem både typiske og særpregede trekk ved
det bildet som Solstad skaper av Kina og Asia, vil de bli sammenlik-
net med andre europeiske intellektuelles bilder av Asia og Orien-
ten.27 

Uansett politisk holdning til romanen Arild Asnes 1970 sitt inn-
hold ble den av et samlet anmelderkorps oppfattet som symptoma-
tisk for det ideologiske klimaet i deler av hva som da helt uproble-
matisk ble kalt norsk venstreside.28 I ettertid fremstår den som en
uvanlig autentisk skildring av et svært tidsavgrenset og avsluttet fe-
nomen: norske intellektuelles store opptatthet av og beundring for
verden utenfor Vesten. Hovedpersonene i Dag Solstads romaner om
norske intellektuelle på 1970-tallet, Arild Asnes 1970, Gymnaslærer
Pedersens beretning om den store politiske vekkelsen som har hjemsøkt
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vårt land, og Roman 1987, beskrives alle som «utlevert» til det som
skjedde i Asia og Kina. Hovedpersonen i Arild Asnes 1970 blir for-
vandlet fra en mann full av livslede, uten fremtidshåp, til en person
som overvinner sin avmaktsfølelse, som føler han går fra sitt abstrak-
te liv og inn i historien via sitt møte med Kina. Det er denne hendel-
sen som gjør at han oppnår harmoni, ikke bare med seg selv, men
med verden: Han kaster hele sin sjel inn i arbeidet for proletariatets
revolusjon i Norge. Hovedpersonen Fjord i Roman 1987, en annen
intellektuell romanfigur, som lever sitt liv på det indre Østlandet i
1987, mister på sin side den kinesiske utopi, han mister «den andre
siden» som kontrast til sitt eget liv, og har følgelig ingen fremtid:
Fjord ender følgelig opp, ikke med å spre det revolusjonære budska-
pet til arbeidere på Ammerud, slik Arild Asnes gjør, men med – å
klippe plenen i egen hage ikke langt fra Mjøsa. En analyse av hvor-
dan Solstads litterære figurer opplever og konseptualiserer «oss» og
«de andre» og relasjonene mellom dem, kan – ved sammenlikning –
også tydeliggjøre og avdekke brudd og kontinuitet mellom et per-
spektiv som eksplisitt konseptualiserer den ikke-europeiske verden
som verdens «frelser», og et som først og fremst definerer den som
«hjelptrengende» (bistandsperspektivet), og et som oppfatter verden
som en arena for kamp mellom sivilisasjoner.

EN ROMANFIGUR PÅ JAKT ETTER 
«DEN ANDRE SIDEN» (OG SEG SELV)

Hvem er den Asnes vi møter i begynnelsen av boken – tidlig i 1970?
Forfatteren Arild Asnes driver målløst rundt i Oslos gater vinteren
og våren 1970. Han forsøker seg på to romaner som symboliserer
den meningsløsheten han føler, «Rekeselskapet» og «Ambivalens»,
men ser ingen mening i å bekrefte sin uutholdelige situasjon som
uavhengig sosialist: Han er fri på den måten at han bekrefter sam-
funnets frihet ved å fordømme dets ufrihet, som i «Ambivalens»,
hvor de intellektuelle kaster bort tiden på å planlegge det perfekte
postran fremfor å vie seg til det skrevne ord. Han synes at i alt det
han skrev, er det bare to setninger som holdt, som i en eneste essens
uttrykker det det dreide seg om: «Det er likevel umulig. Jeg må vekk
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herfra.»29  Grunnen var at Arild Asnes bar på et åk, han bar på frihe-
ten, men som Solstad skriver, var dette en meningsløs frihet som
ikke skapte frigjøring, men lenket ham til å være den kapitalistiske
frihetens bærer. Asnes oppfattet seg selv, mens han inntrykksvar for
Oslos arkitektur, stemning og vær hensleper dagene gatelangs, som
en outsider uten noe bestemmelsessted, som en fundamentalt hjem-
løs intellektuell, og det sentrale her: Han beskriver seg selv uten
bånd til sitt eget samfunn og fullstendig uten bånd til Europa eller
den vestlige sivilisasjon og også uten et språk. Eller med andre ord:
Solstad hadde skapt en romanskikkelse som er forberedt på og er
skikket til å se verden slik den er. Han kunne se den ubesmittet av
historiens tyngde og av eget ståsted, fordi han ikke hadde noe. Sam-
tidig er Asnes bokstavelig talt smertelig klar over at verdenspolitik-
ken har brutt ut av den vestlige arena, og han sliter med å finne ord
på det i et Oslo og et Norge hvor eliten lever trygt innenfor sitt forel-
dete verdensbilde, bak fortrukne gardiner, som Asnes beskriver det.
Asnes ble mer og mer sikker på at «de avgjørende tingene for men-
neskene i Vesten skjer ikke i Vesten, men utenfor Vesten. Vi er utle-
vert til det som skjer i Kina.»

I løpet av en sommer i Oslo gjennomgår Asnes en eksistensiell kri-
se, kommer helskinnet gjennom den og får et nytt ståsted: Om våren
oppfattet han seg selv altså som en outsider, men fra september 1970
levde han innestengt i Historien. Grepet om halsen var løsnet, hans
liv hadde fått Mening, han hadde gått inn i Den Store Sammenhen-
gen. Det første kapitlet i boken heter: «Det er likevel umulig. Jeg må
vekk herfra». Det siste kapitlet har den meningsbærende og for ho-
vedpersonen forløsende tittelen «I Historien».30 Fra kun å definere
seg selv ut fra samfunnet og utenfor samfunnet dukker Asnes altså
ned i Historien, han ser seg selv som en anstendig brikke i Historiens
utviklingsvei, og istedenfor å fantasere opp abstrakte og hva han
oppfatter som absurde romaner om det perfekte postran, begynner
han å tenke konkret på seg selv som postombærer, som dørselger –
av et revolusjonært budskap.

Asnes søker en fluktvei fra den ufrie friheten og fremmedgjørin-
gen han erfarer som kritisk intellektuell; han lengter etter Mening;
etter Den Store Sammenhengen; etter å bli et hjul i Historiens store
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prosess. Bare det kan frita ham fra hans uutholdelige livslede. Det er
i denne situasjonen det skjer: En av norsk litteraturs mest fremmed-
gjorte figurer finner autensitet i sine drømmers Kina. Det er Asnes’
erobring av «den andre siden» som endrer hans liv så radikalt i løpet
av noen sommermåneder i Oslo. Personlighetsforvandlingen blir
skapt i hovedpersonens møte med Kina og Laos. Dette «virkelige Ki-
na» og «virkelige Asia» trer inn i Asnes’ forestillingsverden som svar
på hans politiske frustrasjon i Norge, ikke på grunn av ham selv. Det
konseptualiseres i lyskjeglen fra hans dikotomiske verdensbilde. År-
saken til hans jubel, som det beskrives, er at hans bilde av Kina gir
ham et nytt eksistensielt og politisk ståsted (fascinasjonen blir ikke
mindre av at forfatteren Asnes senere tilegnet seg et nytt språk – via
Kina og Mao Zedong). Det var Kina som ga ham tro på at kommu-
nismen virkelig fantes og var mulig, men forutsetningen for å tro på
det var at Den andre siden, slik Asnes beskrev den, ikke var plaget av
den historiske kompleksitet som preget «denne siden», det vil si Nor-
ge.31 Siden Kina er et «langt-unna-sted» og i utgangspunktet bestemt
som Vestens motstykke, kan Asnes (som mange har gjort før ham,
det være seg overfor Kina, India eller «the noble savage») erobre det
konseptuelt. Han former det til et våpen mot hva som kalles de in-
dre djevlene (livsleden) og de ytre djevlene (kapitalistene, litteratur-
professorene osv). Denne oppfatningen av «de andre» ble importert
som en grense mot sider av det norske samfunnet, som et ståsted
ikke bare for kritikk av det bestående, men som forutsetning for å
tro at et annet samfunn enn kapitalismen var mulig, eller som våpe-
net som skulle realisere neste trinn på den samfunnsevolusjonære sti-
gen. Dette bildet fremkom ikke av at han søkte den virkelige verden,
men av at han negerte sin egen. Når Asnes, knuget av ugjennomsik-
tigheten i eget samfunn faller for Det enkle – i Kina, faller han for
sin egen todeling av verden. Asnes sin «andre side» fremstår kun som
symbol på historiens nødvendige utvikling; dens virkelighet er rele-
vant, slipper inn gjennom de etablerte perseptuelle filtre, i den grad
«deres kamp er vår kamp».
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DET VIRKELIGE KINA SETT FRA OSLO

Solstads intellektuelle romanhelt har et ikke-intellektuelt forhold til
Kina. Asnes sin Kina-interesse beskrives med fysiske eller emosjonel-
le uttrykk; det er typisk at han våren og sommeren 1970 vandret
rundt i Oslos gater med en «pæl i kjødet» og med en «hilsen fra Det
Røde Kina», alt mens han strevde med å finne «en løsning på sitt
uløselige asiatiske dilemma». Men dette dilemmaet hadde ingenting
med dilemmaer i asiatisk utvikling å gjøre; om Kinas regionale rolle,
konfusianismens betydning, modernitet og indisk religion o.l. Nei,
det var Asia som dilemma i Asnes’ tilværelse, det vil si kontinentet
som dilemma i den norske forfatterens verdensoppfatning og som
utfordring til etablerte norske verdensbilder.

Den norske forfatteren begynte å lese om Kina, men hva leste
han? Han leste Kina i dag, den kinesiske ambassadens propaganda-
blad som ble spredd i opplag på mange tusen på begynnelsen av
1970-tallet, og helt gratis. Den store rystelsen i hans liv, det vil si da
han skjønner at hans liv fundamentalt kan endres, skjer mens han le-
ser et leserbrev i Kina i dag av postbudet Chao Ching-chuan.32 Det
handler om hvordan Chao klarer å finne frem til de riktige motta-
kerne av brev med gale eller manglende adresser ved å la seg besjele
av Formann Maos tanker om å «tjene folket». Det som talte til As-
nes, var at han hadde identifisert et menneske som ifølge Asnes’ for-
tolkning av ham i alt sitt virke var spent mot fremtiden, mot noe
nytt. Han sammenlikner: Kina mot Norge, postbudet der mot for-
fatteren her; postbudet Chao bærer det skrevne ord ut til folket, for-
mer fremtiden, lever et anstendig liv og har en eksistensiell mening
som forfatteren Asnes – som produsent av ord i Norge – bare kan
drømme om. Denne opplevelsen gjør at Asnes ikke bare oppnådde
kontakt med hva han kaller de pompøse glosene, det vil si Mao-sita-
tene, fra den andre siden av kloden, men den kopler Asnes til Histo-
rien: Det er dette postbudets beretning som gjør at livet hans tar en
fundamentalt ny retning. Gjennom fortellingen fra Kina fremstår
hans egen fremtid for ham ikke lenger som uunngåelig.

Det Kina som Asnes slapp innenfor sine perseptuelle filtre, kom
ham til unnsetning. Han innså nå, som Solstad skriver, at Kina var et
virkelig land i det virkelige Asia, fordi det kunne demonstrere at
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kommunismen var en virkelig ideologi, og Chao Ching-chuan et
virkelig postbud. For Asnes representerte Kina eksplisitt «den andre
siden»; hans konseptualisering av Kina skjedde altså innenfor et per-
spektiv fundamentalt preget av dikotomisering og relasjonell define-
ring innenfor hans politisk-ideologiske prosjekt. Kina kom til ham
som kapitalismens, NATO-Norges, det fremmedgjorte livs motstyk-
ke. Asnes oppfattet Kina som selve sinnbildet på Historisk Mening,
på Eksistensiell Mening og som Revolusjonært Alternativ, men òg
som symbol på Anstendighet og Konkret Språk. Asnes dvelte ved de
bildene av Kina han hadde skapt seg; av Mao med vorta på haken,
de røde flaggene, de kinesiske massene, nettopp fordi disse for Asnes
motsatte seg å bli undertvunget den forflatning og dobbelthet han
syntes han gjennomskuet og følte seg omgitt av i sitt eget samfunn.
Nettopp ved å nekte dobbelhet og forflatning hos «den andre», opp-
hevet han «den andre» som reelle historiske subjekter, som produkter
av historiens hele fylde, det vil si han kunne gi dem de egenskaper
som han ønsket å se. Asnes’ representasjon av Kina fremstiller en
«orden» diametralt motsatt av den han erfarer i Norge, det vil si på
«denne siden». På samme tid er det han ser svært enkelt; det er direk-
te oversettbart, det trenger ingen krysskulturell oversettelse. Det ut-
trykker og symboliserer den universelle Historiens egentlige mening.

Det er på denne bakgrunn at Asnes føler han best kan forstå Kina
– med øynene igjen. Han forstår ikke Norge mens han vandrer i det
kaotiske Oslos gater, men mens han ligger på sin sofa i Jens Bjelkes
gate, skjønner han Kina. Som det heter, Asnes kan se «det [Kina]
best for seg når han lukket øynene». Han «lukket øynene og tenkte
på Kina. Asiatisk velde ... Det store kinesiske folket, massene, ris-
markene, høyttalerne, de røde fanene ... på Mao Tsetung. På Chou-
en-lais slitte dress». Asnes trenger ikke å lese bøker, eller snakke med
kinesere, eller reflektere over konsekvenser av å være en intellektuell i
Norge på 1970-tallet og hvordan dét virket inn på synet på verden:
Han la seg ganske enkelt på divanen og så for seg Det virkelige Kina.
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ORIENTEN I 68-UTGAVE

Den andre skjellsettende begivenheten, beskrevet som et gjennom-
brudd, fant sted da Asnes, i et rom inne i en bygning på et ikke nær-
mere angitt sted i Oslo, så en film om frigjøringskampen i Laos mot
USA: «Nå rullet bildene fra Laos over lerretet. De så hvordan befriel-
sestroppene gikk frem i de frigjorte områdene, hvordan de vant fol-
kets tillit, kunne stole på folkets støtte, og dermed få folks hjelp, og
stadig vokse i styrke og befri stadig større deler av landet de var født
i.»33 Han hadde sett andre filmer fra Asia og fra Nord-Vietnam, og
det hadde, skriver Solstad, vært bilder fra det som hadde vært «helt
annerledes. Det hadde vært eksotisk. Nå opplevde han det ikke som
annerledes.»

Det som var nytt for ham, var at det ikke lenger fantes noen barri-
ere mellom bonden i Laos og forfatteren i Norge. Asnes stiller kun
ett spørsmål om Laos, og det var: Hvordan gikk de frem? Og han
fikk det svaret han søkte; de hadde reist seg, «allerede», i kampen
mot den amerikanske imperialismen. Andre sider ved Laos og dets
folk interesserte ham overhodet ikke. Han kunne forbinde filmen fra
de fuktige urskogslandskapene i Asia med de møtene i Oslo han
nettopp hadde vært på, hvor oppgavene som regel var mer prosaiske,
som å organisere standdugnad, løpeseddelutdeling o.l. Hans per-
spektiv erobret Laos konseptuelt som et land som pekte mot en
fremtid som kunne redde Asnes fra hans egen uutholdelige skjebne –
det vil si Laos underkastes Asnes’ prosjekt i Norge. Asnes, den norske
forfatteren som satt i et lokale på et ikke navngitt sted i Oslo som-
meren 1970, skapte filmen for seg, men det var den samme filmen
som filmskaperne ønsket å skape: Filmen (som var en virkelig film
mange så denne sommeren 1970) var en propagandafilm for Pathet
Laos kamp, beregnet på vestlige intellektuelle, og skulle vekke de fø-
lelsene de vekket.

Til sammen utgjør disse begivenhetene de to dramatiske høyde-
punktene i boken. De gjør at Asnes’ liv skifter retning: Det blir nød-
vendig for Asnes å selge Klassekampen på dørene i høyblokkene på
Ammerud og å bli maoist. Vi vil komme nærmere inn på Asnes’ ver-
densbilde om det sammenliknes med andre dikotomiseringer og
med andre bilder av «den andre siden» og Asia eller Orienten.
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Asnes todeler verden mellom NATO-Norge og Vesten (forstått
politisk og ikke sivilisasjonsmessig; Sovjetunionen, Polen med videre
holdes altså utenfor Vesten) og de på «den andre siden», og plasserer
seg slik i en lang idétradisjon. Dikotomisering – å trekke skillelinjer
mellom «oss» og «de andre», mellom Europa og Orienten, mellom
kristendommen og islam, mellom «den noble villmann» og det mo-
derne mennesket – er et tilbakevendende trekk i europeisk historie
og – som denne boken viser – i moderne norsk idéhistorie.34 Misjo-
nen har skilt mellom land som har «fått evangeliet» og de som ennå
lever «i mørke». Bistandsepoken delte verden i to mellom de «utvik-
lede» land og de som ennå ikke er utviklet, det vil si «utviklingslan-
dene». På begynnelsen av det 3. årtusen snakker mange om at verden
er delt i sivilisasjoner, oftest Vesten mot islam. I en slik sammenheng
var todelingen til Asnes radikalt annerledes.

Visjoner og drømmer om Asia, eller Orienten, som det tidligere
ble kalt, som alternativ til livet «her» oppsto definitivt heller ikke
med 1970-tallet. Den britiske historikeren V. G. Kiernan har gitt
følgende forklaring på hva han oppfatter som et generelt trekk ved
europeisk historie, men knyttet til 1800-tallets oppfatninger av Ori-
enten:

Hvis det er slik som vi blir fortalt, at våre drømmer er nødvendige for
vår mentale likevekt, kan Europas kollektive dagdrøm om Orienten
ha bidratt til å bevare den gjennom et århundre da Europa ledet
menneskehetens styring inn i det ukjente.35 

Sosiologen Lewis Coser hevder at det har vært et gjennomgående
trekk ved intellektuelle som er «ute av takt med politiske trender
hjemme» at de vil være «tilbøyelige til å lete etter åndsbeslektede har-
monier annetsteds».36 Oppfatningen om en «annen side» som et
motstykke til hva som er blitt oppfattet som negativt hos «oss», har
siden Jean Jacques Rousseaus beskrivelse av den frie indianer på
1700-tallet vist seg i Europas historie å fungere som et arnested for
nye utopier eller alternativer til det moderne. Asnes’ opphengthet i
Kina og Asia kan i et slikt perspektiv sees som en moderne, og ek-
strem, versjon av et gammelt trekk i europeisk ideologihistorie. Kina-
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dyrkelsen, som mange av samtidens skandinaviske kritikere beskrev
som et provinsielt trekk ved Asnes,37 bør derfor snarere fortolkes som
en norsk utgave av et generelt trekk ved europeisk åndshistorie.38

Fremfor å være særnorsk eller atypisk kan en si at Arild Asnes gikk
inn i en kontinental tradisjon. Alexis de Tocqueville skrev for eksem-
pel om de franske fysiokratene at «siden de ikke fant det i deres eget
samfunn som syntes å samsvare med deres idealer, gikk de på jakt et-
ter det i Asias hjerte. Det er ingen overdrivelse å hevde at de alle
sammen i deler av sitt forfatterskap gir emfatiske lovtaler til Kina
...»39 En av de ledende fysiokratene, L’Abbé Baudeau, skrev for ek-
sempel at «mer enn 320 millioner mennesker der er så kloke, lykkeli-
ge og frie som mennesket noensinne kan bli».40 Dragningen mot
Orienten var et mer allmenneuropeisk fenomen. Voltaire mente at
Kina (den gang Ch’ing-dynastiet) «i virkeligheten er det beste verden
noensinne har sett, og enn videre, det eneste bygd på paternalistisk
autoritet».41 To andre innflytelsesrike 1700-talls tenkere, Denis Di-
derot og Gottfried Wilhelm Leibniz, hadde tilsvarende ideer. Den
tyske 1800-talls forfatteren Heinrich Heine oppsummerte, etter å ha
analysert verkene av mange av Europas mest innflytelsesrike forfatte-
re på 1700- og 1800-tallet, som Johann Wolfgang Goethe, Lamarti-
ne og Flaubert (det samme kunne også sies om forfattere fra det 20.
århundret, som Henry Miller, Allen Ginsberg og Herman Hesse), at
«Vesten, full av forakt overfor dens kalde og svekkede ånd, søker et-
ter varmen til det Orientalske hjertet».42 

Det er både likheter og forskjeller mellom europeiske 1800-talls-
forfattere og den norske forfatteren i 1970. Europeiske 1800-talls-
forfattere manet frem bilder av det urørlige, statiske Orienten. Un-
der presset fra de gjennomgripende politiske, økonomiske og sosiale
forandringer i Europa på 1700- og 1800-tall ble Orienten oppfattet
som Europas motstykke, men da først og fremst som mystisk, urør-
lig og statisk, det vil si det kunne gi sjelen fred og tilværelsen stabili-
tet i motsetning til i det flyktige og urolige Europa. I 1970, med
ståsted i det Asnes oppfatter som et sterilt og urørlig, borgerliggjort
NATO-Norge, maner Asnes frem bilder av et diametralt motsatt
Asia, et Asia i opprør, i antiimperialistisk krig og i sosialistisk revolu-
sjon. Asia ble beskrevet med helt andre karaktertrekk av Solstad i
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1971 enn av Goethe, Flaubert, med flere, men dette litterært kon-
struerte Asia hadde en ting felles – det var konseptualisert som «vår»
motsetning. Like lite som 1800-tallets Asia lot seg undertvinge det
dominerende intellektuelle europeiske bildet av det – forfatterne
produserte sitt statiske Kina bare noen tiår før «The Indian Mutiny»,
Taiping-opprøret og den japanske Meiing-revolusjonen – lot Asia
seg undertvinge Asnes’ enkle stereotypier; selv i et kort historisk per-
spektiv kan en si at Asnes sitt Asia nærmest var samtidig med det
Asia hvor Kina åpnet opp for vestlig innflytelse, Pol Pot hersket i
Kambodsja, den japanske kapitalismen dro på seiersmarsj i hele
stillehavsregionen, og radikal islamisme ble en politisk-ideologisk
kraft ikke bare i Pakistan, Iran og Afghanistan, men også i Kina.

Både Asnes og hippiebevegelsen så mot Asia som redningen på
1970-tallet, og tilskrev kontinentet svært ulike trekk. Asnes så som
mange andre på 1960- og 1970-tallet et Asia i revolusjon.43 Men i
Vesten fantes det også et annet Asia, konstruert som en relasjonell
differens i en annen dikotomi; et Asia i meditasjon mot Vestens hek-
tiske modernitet. Åndelig gjenfødelse og frigjøring kunne skje ved å
dukke ned i Østens kultur og religion, først hinduisme og så budd-
hisme. Denne dragningen mot det indiske subkontinentets religio-
ner hadde aldri omfattet så mange mennesker i Vesten som akkurat
på den tiden da Asnes vandret målløs rundt i Oslos gater. Slutten på
1960-tallet var tiden da den vestlige ungdommens store forbilder,
Beatles og Rolling Stones, kaptes om å komme først for å sitte ved
den indiske yogiens føtter. Maharishiens lære passet ikke for Asnes.
Han ønsket gjenfødelse, men ikke i form av individuell frigjøring
(han beskrev seg selv som et av de frieste menneskene som fantes),
men i form av kollektivets, Den Historiske Meningens gjenfødelse.
Asnes’ vei førte i tankene til Taiching, den andre veien ledet til hip-
piemiljøene i Katmandu. Asnes’ perspektiv gjorde Kinas og postbu-
dets erfaringer universelle. Det andre perspektivet var differensialis-
tisk, de «andres» annerledeshet, deres religion og livsanskuelse ble
oppfattet som et substitutt for Europas snevre materialistiske kultur.
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DEN KULTURELLE HJEMLØSHETENS 
EUROSENTRISME

Mens Asnes gikk rundt og var plaget av sitt asiatiske dilemma og
hadde en hilsen fra Kina som en pæl i kjødet, hvilke refleksjoner
gjorde han seg om å være behersket av en sivilisasjons eller et lands
tradisjoner og verdier; om å unnslippe den skjulte makten til den eu-
ropeiske og norske fortolkningstradisjon av «den andre» som han er
vokst opp med og omgitt av, eller om muligheten for å skifte ståsted;
slippe fri fra eurosentrisme?

Solstad åpner romanen med en beskrivelse av Asnes’ reise gjen-
nom Europa vinteren 1970. Asnes skildres der han sitter ved togvin-
duet på reise tvers gjennom et NATO-Europa som overhodet ikke
interesserte ham. Han gadd ikke engang å se ut av vinduet, han satt
der, beskrevet som innsunket i sin egen kropp. For ham var Europa
likevel på vei nedenom og hjem; det hadde ingen fremtid. Denne fø-
lelsen skapte kontrasten til hans bilde av «den andre siden» – av Kina
og et Asia i opprør mot Vesten. Asnes kunne ha sagt med Fanon:
«Den tredje verden står nå ansikt til ansikt med Europa som en ko-
loss, hvis oppgave må være å forsøke å løse de oppgavene som Euro-
pa ikke har klart å finne løsninger på.»44 Med andre ord: Den Gamle
Verden, Europa, hadde ingen fremtid, mens den «andre siden» repre-
senterte håpet, forandringen. Der noen av Asnes’ europeiske forgjen-
gere på 1800-tallet beskrev Asia og Orienten med rasistiske og impe-
rialistiske overtoner, som et objekt for en «la mission civilisatrice», er
dette snudd helt på hodet i Asnes’ verden. Det kapitalistiske Norge
har ingen sivilisasjonsverdier, Maos Kina har alt. Dette forplanter seg
på det individuelle plan. Den utdannede forfatteren Asnes er inn-
sunket i seg selv (hans liv er urørlig og statisk), det enkle postbudet
Chao er spent mot fremtiden. Asnes skrev innenfor den samme his-
torieoppfatningen, mens han følte han befant seg på tilværelsens «Yt-
terste Rand», fordi han lever i Vesten og er fri. Det vil si han oppfat-
tet seg som fri, også i forhold til Vestens konseptuelle tradisjoner og
begrepsmessige dominans. Han, Asnes, kunne med andre ord se ver-
den slik den egentlig var.

Solstad skriver igjen og igjen, helt uten ironi, om hvordan hans
hovedperson lukker øynene, og ser for seg Kina; det virkelige Kina,
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som han ser best for seg når øynene er igjen. Asnes er som vist ikke
opptatt av Kina og Laos i og for seg (boken inneholder ingen antyd-
ninger om at Asnes noensinne leser noen bok eller avhandling om
faktiske beskrivelser av samfunnsforhold, av demografiske forhold,
av kulturelle forhold, osv.), men han er heller ikke opptatt av å re-
flektere over hvordan hans historie som norsk og europeisk intellek-
tuell og hans prosjekt kan påvirke hans bilde av «den andre siden» på
spesielle måter. Asnes lukker øynene, og holder slik både Norges og
Oslos og Kinas virkelighet ute.

Hans kulturelle hjemløshet er av en spesiell karakter, fristilt fra
spørsmål som intellektuelle tradisjoner, idéhistore og tenkemåter.
Det kan for eksempel sammenliknes med Lawrence of Arabia
(1888–1935), den britiske soldaten som tok del i det arabiske opp-
røret under den første verdenskrigen. I sin selvbiografiske beretning
skrev han at møtet med «the noble bedouin» hadde gjort ham kultu-
relt hjemløs, han hadde blitt verken europeer eller araber; det vil si
han følte seg bevandret i og tiltrukket av begge kunnskapstradisjone-
ne, kulturene og systemene, og kunne ikke velge. Asnes på sin side
oppfattet seg i utgangspunktet som kulturelt hjemløs, kun definert i
forhold til samfunnet og nåtiden. For ham var Kina, Mao og folket
uttrykk for den Historiens universelle syntese han selv ville dukke
ned i, og derfor fremstår hans Kina som en plakat, uten dybde, uten
kompleksitet og egentlig, helt uten fascinasjon over Kina bakenfor
hans enkle bilde av det.45 Han oppfattet seg nettopp ikke som å be-
finne seg mellom to kulturer, for det var ingen kultur eller tradisjon
eller historie mellom ham og virkeligheten, det vil si det var ingen
kultur å vende hjem til eller reise bort fra. Verden ble dikotomisert
innenfor en unilineær historisk teori, hvor kultur var irrelevant.

Asnes forkastet aldeles ikke den europeiske 1800-tallsforestillin-
gen om utvikling som en unilineær prosess. Tvert imot: Det var
nettopp denne forestillingen om historiens utvikling Asnes ønsket å
dukke ned i, og som Kina og Laos hjalp ham med. Det nye, i for-
hold til for eksempel bistandsepokens dominerende historieteori, var
at det var «de Andre» som skulle realisere målene i denne historiske
prosessen.46 Kina ble ikke av Asnes sett på som tilbakeliggende, det
Kina han så, var det diametralt motsatte av hvordan misjonsorgani-
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sasjonenes blad Kineseren, konseptualiserte landet.47 Det var ikke «de
andre» som måtte læres opp av «oss», en utviklet sivilisasjon, det var
forfatteren Asnes i det utviklede Norge (men uten fremtid) som ble
tatt i skole av postbudet Chao i utviklingslandet Kina (med fremtid).
I Asnes’ verdensbilde var det ikke spor av det koloniale normhierarki
som også i realiteten har preget bistandsepoken: «Våre innfødte un-
dersåtter har mer å lære av oss enn vi av dem.»48 Asnes’ bilde var der-
for også et motstykke til bistandens «hjertekolonier», for ham var
ikke Asia «de lidende» eller hjelptrengende, men «de ledende», han
oppfattet «de» som den kraften som kunne hjelpe «oss». For Asnes
ble Laos og Kina det som bekreftet den europeiske 1800-tallsteo-
riens fortsatte gyldighet.

I motsetning til hva som hadde vært vanlig innenfor norske og eu-
ropeiske verdensbilder, var det i Asnes sin verden NATO-Norge som
ble definert ut fra hva det ikke var: Det hadde ikke nådd opp til Kinas
nivå, nordmenn var ikke like «heltemodige som det vietnamesiske
folket», norske intellektuelle gikk «i læra hos kinesiske fattigbønder»,
og mer empirisk, og det som ga oppfatningen en rasjonell basis: Det
var ikke i Norge og Europa de avgjørende hendelsene i verden ville
finne sted.49 Dikotomien hvor Asia var den underlegne siden i mot-
setningen, var blitt erstattet med en dikotomi hvor «vi» var de under-
legne.50 Det norske samfunnet ble holdt opp mot bilder av «de an-
dre», der de var de fremskredne, de var, siden de hadde klart å etablere
sosialistiske samfunn, og for Kinas del gjennomført kulturrevolusjo-
nen, kommet lengst på den universelle utviklingsstigen. Dette repre-
senterte et radikalt brudd med et eurosjåvinistisk verdensbilde. Hva
som skjedde på «den andre siden», ble ikke bare viktigere enn hva
som skjedde i Europa; bare det som skjedde der, kunne frigjøre Asnes
fra hans (midlertidige) skjebne som bundet til kapitalismen her.

Men selv om sidene i den tradisjonelle dikotomien skiftet plass,
hvor det som var underst ble plassert øverst, representerte ikke per-
spektivet til Asnes et så radikalt brudd med andre oppfatninger som
han trodde. Sett i en annen sammenheng går Asnes inn i en lang, eu-
ropeisk, intellektuell tradisjon ved å projisere sine visjoner på «den
andre siden» og så importere det bildet han selv har skapt som be-
grunnelse for sitt eget politiske og intellektuelle prosjekt. Om de
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franske forfatterne Gustave Flauberts (1821–1880) og Alphonse de
Lamartines (1790–1869) bøker fra hva de kalte Orienten er det sagt
at de forteller mer om dem enn om Orienten.51 Men samtidig gir de
et fascinerende, kaotisk og mangfoldig bilde av «Østerleden» og
Egypt.52 Asnes’ spesielle fascinasjon over og beskrivelse av «det virke-
lige Asia» forteller mye om Asnes’ sjelstilstand i Oslo, som først og
fremst er en tilstand dypt preget av forsøket på å skaffe seg et ståsted
i historien for å kunne etablere klare oppfatninger av verden, men de
forteller nærmest ingenting om Kina. Lamartine sa at en reise i Ori-
enten var en stor reise i sitt indre – møtet med disse fremmede lan-
dene oppskaket ham, skapte uro, intellektuell bevegelse. For Asnes
var det bokstavelig talt ikke snakk om noe annet, der han lå på diva-
nen i Jens Bjelkes gate og tenkte på Kina, men det Kina han opplev-
de, oppskaket ham ikke, uroet ham ikke; det snarere bekreftet ham.
Lamartine og Flaubert, de dro ut, de beskrev i detalj hva de så og
hørte og luktet, og de var ganske bevandret i datidens (allerede)
enorme europeiske litteratur om området.

Sammenliknes Asnes med den tyske 1800-tallsforfatteren Goet-
hes’ holdning, fremtrer særtrekket med ny tydelighet. For å forstå
Kina og Asia mente Goethe det var nødvendig å trenge gjennom det
ved å dra dit og føle det: «Vi må orientalisere oss, Orienten vil ikke
komme herover til oss.» Goethe understrekte: «Den som vil forstå
diktene, må reise til diktenes land; den som vil forstå dikteren, må
reise til dikterens land.»53 Asnes’ opphengthet i Asia hadde ingen
ting med det å bli orientaler å gjøre. Begrepene orientalsk eller asia-
tisk kultur lå utenfor hans forestillingsverden (på samme måte som
han ikke hadde noe begrep om europeisk kulturell tradisjon). Asnes
skiller seg ut fra denne tradisjonen ved at han overhodet ikke reiste
noen steder, og han besøkte heller ingen biblioteker. Det var allikevel
ikke nødvendig – fordi bladene og filmene jo talte direkte til ham.
Asnes hadde ikke noe ønske om å bevege seg fra bilde til virkelighet,
han forflyttet seg kun fra bilde til tenkt virkelighet. Asnes hadde ikke
noe mål om å forstå Kina slik det «virkelig var», det var som illustra-
sjon av abstrakte ideer de for ham fikk eksistens. Hans skjellsettende
opplevelse av Kina er derfor typisk en leseropplevelse og av Laos en
filmopplevelse. Slik kunne Kina (og de indokinesiske folkene) manes
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frem som noe som talte direkte til ham, fullstendig abstrahert fra tid
og rom, det vil si fra en konkret historisk kontekst.

Asnes sin «andre side» var modellert av en hjemløs europeisk og
norsk intellektuell, som av den grunn trodde han sto utenfor euro-
sentrismens grep. Han trodde han derfor kunne se det virkelige Ki-
na, men så kun det han søkte eller hadde behov for. Nysgjerrigheten
over Chaos innsats for det trykte ord eller for bøndene som kjempet
i Laos, uttrykte mest av alt fascinasjon over seg selv; han projiserte
sine egne følelser over på «den andre siden», og lot det begrense sitt
perspektiv. Det Asia han fantaserte om, var et Asia uten egen historie
og identitet. Tvert imot å gjøre land og folk i Asia, Afrika, Oseania
og Latin-Amerika til Historiens subjekt, slik hans beskrivelse av den
bipolare motsetning skulle tilsi, bekreftet han – gjennom måten den
andre ble konseptualisert på – sin makt over «den andre siden». As-
nes, som tror han går ut av sitt skinn som Hvit Mann, representerte
snarere en bekreftelse av en tradisjonell relasjon – «den andres» rele-
vans avhang av deres forhold til «denne siden». Asnes’ jubel over
Kina og Laos var altså ingen jubel over for eksempel hva disse lande-
nes komplekse historie og kultur kunne lære ham om verden og ham
selv, men over at han, den fremmedgjorte norske forfatteren, hadde
gjenvunnet troen på utopien via dem, og slik kunne tre inn i det
norske samfunnet igjen. Det Asia som trer frem i Solstads roman, er
kun en kulisse for Asnes’ grublerier om sin plass i Norge (det er der-
for konsekvensriktig og naturlig at Solstads senere romanhelter har
et liv som kretser om Lillehammer, Kongsberg, Notodden eller Oslo.
Aldri har tredje-verden-ideologiens forfatter i Norge latt sine skik-
kelser oppsøke «den andre siden»).

Solstads romanhelt har følgelig heller ingen trekk av den illojale
europeer som bevisst forkaster den europeiske tradisjonen.54 Asnes’
interesse for det virkelige Asia er omtrent som hans interesse for det
virkelige Europa. Asnes ser på seg selv som «en a-historisk figur, et In-
divid, som levde her og nå, i øyeblikket, med en foranderlig fortid
bak seg, og med en uunngåelig fremtid foran seg». Han har eksplisitt
«definert seg i forhold til samfunnet, og ikke i forhold til historien».
Å definere seg selv som en ahistorisk figur, det vil si som en person
uten historiens preg eller med et perspektiv uten historisk feste, og
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som et individ, og ikke som del av et kollektiv med kollektivets felles
språklige erfaringsverden, og kun i forhold til det eksisterende kapita-
listiske NATO-Norge og ikke som europeer, nordmann, orientalist
eller verdensborger, er å stille seg selv over Historien; som en Brand
fra sin fjelltopp kan han skue ut over verden og Historien, men med
den moderne intellektuelles sjenanse og fra en sofa i Jens Bjelkes gate.

VERDEN ER ÉN

Norsk litteratur er relativt fattig på skildringer av Asia (misjonslitte-
raturen ikke medregnet). Solstads Asnes kan sammenliknes med for-
fatterne Nordahl Grieg og Paal Brekke. I sine brev fra Kina i 1927
forsøker Grieg å belyse ulike sider av Kina under den revolusjonen
som da utviklet seg.55 Det han betoner, er fremfor alt sin egen uvi-
tenhet. Da han kommer til Peking, er det uoversiktligheten og det
umulige i å trekke enkle konklusjoner som slår ham: «Ingensinne og
ingensteds føler man sin latterlige uvitenhet som her.»56 På samme
måte: Paal Brekke diskuterer det arrogante i å posere som ekspert om
India etter en kort reise. Tittelen En munnfull av Ganges (1962) un-
derstrekte nettopp hvor lite han fikk med seg og forsto av hele konti-
nentet.57 Grieg registrerer med en bevisst usikker penn, han spør
med «Johannes 18.38, der hvor Pilatus sier: Hvad er sannhet?».
Brekke drikker kunnskap, men klarer ikke å svelge unna mer enn en
munnfull av Ganges; Mor India. Asnes drikker Kina som medisin,
som politisk-eksistensiell kilde à la vannet i Lourdes, uten distanse
og uten tvil etter omvendelsen og får munnen full av nye begreper
han behersker så godt at han går på dørbesøk for å overbevise andre
om sin konseptualisering av Kina. Interessant nok har alle tre forfat-
terne et forhold til de asiatiske elvene, og måten de beskriver dem på,
tydeliggjør deres ulike perspektiver. Grieg beskriver «Yangtse-kiang
... fra elendighet til elendighet går dens grå bølger, går selve sorgens
flod»,58 for Brekke er Ganges et bilde på det indiske kontinents lan-
ge, kompliserte og uoversiktlige historie og kultur. Asnes går rundt i
Oslos gater og lengter, sier han, etter de kinesiske elvene; for ham
symboliserer de nemlig Historiens Strøm.

Asnes’ holdning til Mao-sitatene kan tydeliggjøre tiermondismens
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universalisme. Det er stilt overfor dem at Asnes bevisst abdiserer som
intellektuell, snur sin tilskrevne rolle som kritisk, europeisk intellek-
tuell ryggen. I begynnelsen, før han, ifølge ham selv, trer inn i Histo-
rien, er han kritisk: «En foss av pompøse, latterlige, avgudsdyrkende
setninger strømmet mot Arild Asnes molefonkne ansikt», men den
kritiske holdningen er ikke opptatt av om sitatene skjuler en mening
Asnes vanskelig kan få fatt på. På de siste sidene i romanen, mens
han sitter på T-banen på vei mot Ammerud for å selge Klassekam-
pen, tenker han på Mao og på Mao-sitatene. Asnes er svært fascinert.
Det som gjør at Mao taler til ham, er at sitatene ikke har dobbelt-
bunn, de har ingen historie belemret til seg, de står for seg selv. Sol-
stad skriver:

Maos tanker inneholdt en dyp hemmelighet. Ordene skjulte ingen-
ting. Disse alminnelighetene – de skjulte ingenting. Det var en hem-
melighet i disse ordene som skjulte ingenting og hemmeligheten var
at de skjulte ingenting. Det dreide seg om det Enkle.59 

Da han skjønte dette, gikk det, som Solstad skriver, et støt gjennom
Asnes. Sitatene ble tolket som om de står utenfor historien og kultu-
ren. I realiteten spilte de selvsagt på kinesisk mytologi, på kinesisk
historie, de ble uttalt i konkrete situasjoner, og så videre, som Asnes
ikke bare var uvitende om, men som han var uten interesse for. Han
er blind for problemet med kulturell oversettelse fra en Der-kontekst
til en Her-sammenheng. Asnes oppfatter Mao som Historiens tale-
rør, men stående utenfor og over en konkret historisk prosess. Det
sentrale er at hans politiske paroler fortolkes som upåvirket av sam-
funn og kultur.60 Denne tolkningen er logisk for en mann uten be-
visste røtter i noe samfunn, fremmedgjort for både historien og den
sivilisasjon han selv er et barn av.

Asnes’ oppfatning av sitatenes oversettbarhet var også influert av
en endret historisk virkelighet. Mao Zedong, formannen i Det kine-
siske kommunistpartiet, snakket, som de fleste andre karismatiske le-
dere fra «den andre siden», mer enn noengang før den vestlige kultu-
rens eget språk: Hans vokabular, som nasjonalisme, klassekamp,
enhetsfront, parti, trengte ikke å oversettes fra én kulturell kontekst
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til en annen for å ha umiddelbar klangbunn. Kulturforskjeller syntes
å bli opphevet gjennom en felles retorikk. Det politiske språket var
allerede universelt – forsto man det, forsto man så å si også Kina.
Maos antikoloniale og antivestlige slagord og politikk kunne appel-
lere på en helt annen måte enn slagordene til «The Mad Mullah» el-
ler de indiske fyrstene i The Indian Mutiny. Den «annerledeshet»
mediene representerte rundt 1970 (før Khomeini, sikhene og den
hinduistiske fundamentalismen gjorde bildet mindre entydig), var
Vestens speilbilde. «De andres» språk og mål virket derfor bekreften-
de på Asnes’ verdensbilde, som delte verden mellom «oss» og «dem»
etter stort sett sosioøkonomiske variabler (og ulik historie under ko-
loniepoken), og som overså religion, tradisjoner, kulturer.

Asnes’ Kina og den kinesiske revolusjon er i bunn og grunn uten
autonomi, uten en egen historisk identitet. Hendelsene der viser
ikke tilbake til en historisk genealogi; de overskrider kulturelle barri-
erer og forskjeller og historiske tradisjoner. Slik kan Kina, Laos og
«den andre siden» formes til et speilbilde av Asnes’ frustrasjoner.
Dermed kan også kinesernes og laosfolkets handlinger bli forklart ut
fra bare ett motiv: bevisstheten om at de skaper Historie gjennom å
tjene folket. Dermed blir «den andre siden» likevel implisitt – på
samme tid som de altså ikke tilkjennes en kulturell eller historisk an-
nerledeshet – forskjellige fra «oss», men ved at de blir representert
som mer enfoldige: Aktørenes atferd styres kun av ett motiv. På den-
ne paradoksale måten oppstår et bilde innenfor den revolusjonære ti-
ermondismen som minner om hva som er blitt beskrevet som den
bærende oppfatningen i den europeisk-ekspansive «orientalistiske»
tenkemåten på 1800-tallet: praksisen med på tilfeldig grunnlag å
putte hundretalls av millioner mennesker i en kunstig kategori hvor
vanlige oppfatninger om mennesket som innvevd i et nett av kom-
pliserte sammenhenger oppheves til fordel for enkle stereotypier.

1970-TALLETS MINORITETSDISKURS 
SOM NASJONAL IDÉHISTORIE

Asnes’ perspektiv representerte en ekstrem variant av tredje-verden-
ideologien. Han var på leting etter et eksistensielt ståsted, etter Me-

Tvedt/Verdensb.  Page 44  Wednesday, April 17, 2002  10:12 AM



DEN TREDJE VERDEN SOM HISTORIENS FREMTID 45

ning og et politisk alternativ midt i det korte tiåret hvor det gamle
verdensbildet – for mange – ble oppløst og umulig å bevare. Under
inntrykket av den raske avkoloniseringen, krigene i Indokina, kul-
turrevolusjonen i Kina, frigjøringskrigene i Afrika, den amerikanske
bombingen av Vietnam, og så videre, ble verden satt på hodet – i
hvert fall i Asnes’ hode.

Denne representasjonen av «den andre» kan settes i perspektiv: Et
sentralt felt for studier av krysskulturell representasjon, og for hvor-
dan språk og begreper er utlevert til tidens og historiens forandring,
vil være blant annet europeisk reiselitteraturs historiske utvikling.
Denne litteraturen sier ikke bare noe om den verden og de tingene
den forteller om, det vil si de er ikke bare mulige dokumentariske
kilder til fortidens eksotiske virkelighet. De er først og fremst inter-
essante som kilder til regler for diskurs og former for krysskulturell
representasjon innenfor det samfunnet de henvender seg til og den
tiden teksten produseres i. Denne litteraturen er relevant som sam-
menlikning, fordi Asnes reiser også – og han gjør et poeng av det
selv; han reiser, det vil si han plages av «det asiatiske dilemma», men
uten at noen kan se det på ham der han vandrer rundt i Oslos gater,
fordi han reiser i fantasien.

Sentrale europeiske reisebeskrivelser produsert om «Østen» mel-
lom 400 og tiden for de store sjøfarerne på 1600-tallet kan sette As-
nes’ Asia-reise i relieff. I Mary Campbells bok fra 1988 analyseres
Egerias reisebeskrivelser, en pilegrim fra det fjerde århundret som
produserte noen av de aller første reiseskildringene av «Østen», som
representant for «den andre siden». Ifølge Campbell er Egerias helli-
ge land slik det beskrives, en fullstendig abstraksjon; det blir ikke
konseptualisert som et bestemt sted, men som et arnested for hen-
delser i Skriften, og slik blir det en kulisse som kan leve evig i den
kristne forestillingsverden. Folk, kultur og geografi som faktiske rea-
liteter i det fjerde århundrets Midtøsten trer ikke inn i dette bildet.
Egeria er til stede, der, på «den andre siden», som forteller, ikke som
subjekt, men som rapportør. Campbell analyserer også Marco Polos
Reiser, som, da den kom ut, ble «folkelesning» i Europa. Ifølge
Campbell er Marco Polos beskrivelser av «de andre» annerledes enn
Egerias.61 Den er knyttet til et bestemt sted, og «Østen» er slik trans-
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formert fra en idé til et sted med virkelige mennesker og institusjo-
ner; innbyggerne ble objekter for virkelig interesse, som kunne stu-
deres og sammenliknes med «oss». På den annen side er Marco Polo,
ifølge Campbell, førmoderne i sin upersonlighet. Reiserens «jeg» er
ikke til stede i det skildrede univers, men fraværende. Følgelig blir
Østens ting sanne på en tidløs måte.

I Columbus’ reisebeskrivelser blir reiserens ego endelig plassert i
beretningens sentrum. Hvor Egeria var en anonym guide som gjen-
nomførte en tur i Bibelen, er Columbus den romantiske helten med
en privat, gudegitt misjon om å gjøre sitt oppdagede India forståelig
og dermed kontrollerbart. Til forskjell fra Marco Polo har Columbus
en historie å fortelle om seg selv og sine personlige oppdagelser fra
hva han trodde var Østen. På den annen side må Columbus selvsagt
basere seg på vokabularet og retorikken fra sin egen samtid og sitt
områdes fortid. Columbus kunne ikke skrive om indianerbefolknin-
gen uten å filtrere sine inntrykk gjennom middelalderens diskurs.
Indianerne forblir, sier Campbell, som Marco Polos folk i «Østen»;
innbyggere et imaginært sted, som dekorerer landskapet sammen
med rare planter og fugler. Columbus maktet ikke å skille sin egen
identitet fra tidligere tiders litterære fantasier om «den andre ver-
den».

I Arild Asnes 1970 skapte Dag Solstad en roman hvor Asia er en
kombinasjon av dette; Kina er et slags arnested som bekrefter skrif-
ten, det vil si marxismens språk og historiebeskrivelse; hendelsene i
Kina og Laos blir sanne på en tidløs måte, og asiatene blir innbygge-
re på et imaginært sted, dekorert med flagg og andre tegn som viser
Historiens utvikling.

«Den andre sidens» betydning for Asnes var på mange måter den
samme som tredje-verden-ideologien spilte for deler av den ung-
domsbevegelsen som erklærte seg selv som antiimperialistisk, og som
hentet mye av sin politiske inspirasjon fra nettopp denne «andre si-
den». Den antiimperialistiske bevegelsen og tiermondismen i Norge
hadde et like enkelt syn på «de andre» som Asnes hadde på postman-
nen. Mens postombæreren for Asnes både beviste og kroppsliggjorde
en historiefilosofisk og moralsk idé som Asnes lengtet etter å oppda-
ge, reduserte tredje-verden-perspektivet, slik det kom til uttrykk i
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blader og artikler, disse mer enn hundre landene, folkene og etniske
gruppene til bevis på og kroppsliggjøring av det postulat om histori-
ens utvikling som hele denne retningen næret seg av. Uten at det
noen gang kan bli belagt, er det ikke urimelig å anta at mange stu-
denter satt (eller lå på sengen!) på sine hybler og skapte romantiske
bilder av «den andre siden», bilder der det folket som ble sett, var
folk som kjempet for frihet og mot urettferdighet og den samme fri-
het og rettferdighet som billedskaperne selv. Da «den andre siden»
revolterte mot sin betegnelse, mistet også mange av de som hadde
brukt år av sitt liv på å solidarisere seg med den, interessen for disse
landene, og tredje-verden-bevegelsen døde en brå død. Som subkul-
tur hadde den aldri vært synderlig interessert i for eksempel Viet-
nams historie og kultur (til tross for at tusenvis av ungdommer bruk-
te mange år av sitt liv på å kjempe for FNL), og avisene og
tidsskriftene avspeiler dette: De hadde nesten ingen informasjon om
landene uavhengig av selve krigen, av oppbyggingen i de frigjorte
områdene, etc.62 De var først og fremst interessante som alternativer
til livet i Vesten, og som spydspisser i kampen mot egne fiender, og
dermed i den grad de kunne bekrefte eget verdensbilde. Verden
utenfor Vesten ble definert og eksisterte som kraften som skulle reali-
sere de vestlige opposisjonelles drømmer og behov – eller mer prosa-
isk og dagsaktuelt: som bønder i et spill for å sette motstanderen
sjakkmatt i studentersamfunnene. Tredje-verden-ideologien rammet
inn denne diskursen om «de andre», og skapte samtidig dens objekts
karakter.

Den prosessuelle relasjonen mellom Asnes sitt verdensbilde og
selvbilde og bildet av «den andre siden» kan tydeliggjøre fundamen-
tale trekk ved utviklingen av «tredje verden»-perspektivet i Norge –
Asnes kan i ettertidens lys oppfattes som denne ideologiske retnin-
gens fremste stiliserte typehelt. Selv om Asnes’ metamorfose var ek-
strem i sin radikalitet, kan hans måte å se Asia og «den andre siden»
på kaste lys over norsk tredje-verden-ideologi i hans samtid. Solstad
har ufrivillig, høyst ufrivillig, lyktes i å skape en romanfigur som
fremstår som et eksempel på hvordan bilder av den andre, selvbilder
og verdensoppfatninger er knyttet sammen i komplekse sirkulære re-
lasjoner. Dette 1970-tallsindividet tror det går inn i historien og fri-
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gjør seg fra dens borgerlige begrensninger, men i realiteten trer han
inn i et fasttømret verdensbilde, hvor han, om han rusler rundt i
Oslo og tenker på Kina eller ser film fra Laos, har plassert seg selv i
verdens sentrum, samtidig som han stadig ytrer besvergelser om at
det er på «den andre siden» at alle de viktige tingene foregår. «Den
tredje verden», eller «den andre siden» ble konseptuelt erobret, legiti-
mert av vestliggjorte, antivestlige politiske krefter i den ikke-euro-
peiske verden, som en begrunnelse for og legitimering av det politis-
ke prosjektet i Norge.

Solstad lot ikke sin romanfigurs bilder bli konfrontert med virke-
lighet (slik Flaubert og Lamartine forsøkte), det var kun som bilde
eller representasjon det interesserte ham. Asnes setter slik på spissen
hva som er rapportert som et utbredt fenomen – de politiske pilegri-
menes evne til å se det de ville se, og som deres politiske prosjekt
krevde av dem at de så.63 Omtrent på samme måte: I ettertid er det
åpenbart, og samtidige kilder bekrefter det, at verken maoister eller
SV-ere hadde særlig inngående kjennskap til Angola, dets historie,
dets kultur, dets etniske sammensetning og så videre da de i stor
stemning gikk til stemmeurnene i Studentersamfunnet i Oslo for å si
sin mening om Angolas utvikling i 1975. Det var heller ikke nød-
vendig eller ønskelig. Det var mer som et hvitt ark at Angola kunne
bli erobret som arena for politisk kamp i Norge; og da ville kunn-
skap om historiske relasjoner mellom ovimbundu, mbundu og
bakongo virke forstyrrende inn. Asnes’ bruddartede dannelseshisto-
rie er en kilde til et dominerende verdensbilde blant intellektuelle på
1970-tallet, som søkte å bryte ut av eurosjåvinisme og åpne blikket
for verden utenfor Vesten, men som samtidig etablerte nye rammer
og filtre for fortolkning.

Denne subkulturen søkte å bryte ut av det eurosentristiske per-
spektivet på verdens utvikling, men lot den falle på plass innenfor en
vestlig teori om historiens og samfunns utvikling. Den søkte å sette
Den tredje verden i sentrum, men denne «andre sidens» relevans ble
avgjort av i hvilken grad det hadde relevans for «oss». Samfunns ut-
vikling og folks handlinger der ble fortolket som om de ikke hadde
noen egeneksistens uavhengig av Den første verdens handlinger (de-
res underutvikling skyldtes vår utvikling). Dens forestilling om ver-
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den som én, men delt i tre, baserte seg på en form for universalisme
som gjorde det mulig for den intellektuelle, i sitt forsøk på å forstå
verden, å unnslippe selvrefleksjon over eurosentrismens uunngåelige
konseptuelle konsekvenser, og å slippe å søke allsidig, «ikke-relevant»
kunnskap om Kina, Afghanistan, Egypt, Brasil osv.

Selv om tredje-verden-ideologien som ideologisk retning mistet
sin innflytelse mot slutten av 1970-tallet, var det klare og paradoksa-
le forbindelseslinjer mellom hvordan denne minoritetsdiskursen på
1970-tallet beskrev verdensrevolusjonens rasjonale, og hvordan sent-
rale intellektuelle i 2001 fortolket hva terroranslaget mot World Tra-
de Center symboliserte og uttrykte. Dette er altså ett av mange his-
toriske eksempler på at politiske og ideologiske retninger som var
dominerende på ett tidspunkt, for så totalt å miste innflytelse som
ideologisk retning, likevel kan ha konseptuell makt ved de mer fun-
damentale fortolkningsfiltrene som de legitimerte.
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KAPITTEL 2

DE GODE MOT DE ONDE: 
NORSK PRESSES MØTE 

MED KENYA

I et land som på den ene siden har hatt en politisk elite som aspirerer
mot å lede en humanitær stormakt på den globale arena, men hvor
på den andre siden avisenes utenriksdekning har fått stadig trangere
kår, fant det på slutten av 1980-tallet sted en hendelse som bør få
stor plass ikke bare i norsk presses historie, men i norsk internasjona-
liseringshistorie. De beskrivelsene av Kenya som da ble gitt av norske
aviser, var en vesentlig årsak til at det ble skapt et politisk klima i
Norge og en politisk relasjon mellom Norge og Kenya som endte i
en nesten enestående hendelse i norsk diplomatisk historie. Da den
kenyanske regjering ga ordre om at den norske ambassaden i Nairobi
måtte stenge i oktober 1990, var det første gangen i norsk diploma-
tisk historie at et annet land brøt de diplomatiske forbindelsene med
en regjering i Oslo, med ett unntak – Stalin brøt de diplomatiske
forbindelsene med Norge etter at Hitler innsatte Quisling-regimet i
1940.64 

Pressens rolle i det diplomatiske bruddet er derfor også sentral
norsk idéhistorie og politisk historie i internasjonaliseringens tidsal-
der. Det er sagt: «Våre intellektuelle redskaper er filtre for å redusere
virkeligheten slik at den blir enkel nok å håndtere. Å påstå at vi no-
ensinne fullstendig har fanget inn virkeligheten i en likning eller
med en rekke av ord, vil være ekstremt arrogant.»65 Kapitlet søker å
identifisere og analysere journalistkorpsets intellektuelle redskaper
eller filtre i forenklingen av Kenyas virkelighet. Det er altså ikke bare
opptatt av pressens «vinkling» av stoffet, slik mye presseforskning
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begrenser seg til, men av denne vinklingens begrepsmessige forutset-
ninger. Det vil sette søkelyset på hvordan norske journalister beskrev
«sitt møte» med den kenyanske virkeligheten, hvordan de søkte å
fange den inn for norske avislesere, i en periode da tredje-verden-ide-
ologien ikke lenger hadde noen makt over journalisters verdensbil-
der, og hvor den relasjonelle settingen var helt annerledes; den var
rammet inn av Norge som givernasjon og som forkjemper for hva
som ble oppfattet som universelle ideer om demokrati og menneske-
rettigheter.

Pressens beskrivelse av Kenya, som hadde vært et av Norges vik-
tigste bistandsland siden 1960-tallet, skjedde samtidig med at den
politiske eliten fremmet politikken om at Norge skulle bli en huma-
nitær stormakt. Den foregikk altså i en for Norge høyst usedvanlig
politisk-ideologisk kontekst, hvor Norge ikke lenger skulle begrense
seg til å gi støtte til økonomisk utvikling, men hvor Utenriksdeparte-
mentet og NORAD også skulle veilede mottakerlandene i politisk
utvikling, og kan derfor nyttes som et inntak til å forstå domineren-
de verdensbilder i denne formative perioden for den nye norske
utenrikspolitikken.

Jeg vil vise at det Kenya-bildet som på slutten av 1980-tallet ble
konstruert og produsert i norsk presse, fremstår som et absolutt mot-
stykke til en konvensjonell oppfatning av pressen i det postmoderne,
komplekse samfunn (uten et normativt-legitimt sentrum og moralsk
sikkerhet): Det var entydig, rigid, avgrenset, og bildet muliggjorde
etablering av en moralsk konflikt hvor helt og skurk var svært lett
identifiserbare, og hvor journalistene målbar Den gode morals fasit-
svar. Pressens Kenya-bilde kan ikke forstås uten det konseptuelle og
politisk-ideologiske univers det oppsto innenfor. Det samsvarte med
bistandsepokens fundamentale hierarkiske struktur og universalistis-
ke retorikk, og på det mer konkrete plan: Det reflekterte og ga hjem-
lig legitimitet til det norske småstatsprosjektet om å være et moralsk
fyrtårn i verden, men ved å undergrave det ute i verden. Egne verdier
ble bekreftet, men Norge mistet muligheten til å påvirke utviklingen
av Kenya.66 
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DEN KONSEPTUELLE 
EROBRINGENS SELVSIKKERHET

For å kunne oppdage og karakterisere kollektive intellektuelle red-
skaper eller filtre som er samfunnsmessig normalisert, det vil si som
er så vanlige at de oppfattes som naturlige i det samfunnet der de do-
minerer, er det nødvendig å sammenlikne produksjonen av ulike ty-
per verdensforestillinger. Journalistenes tilnærming kan innlednings-
vis med utbytte sammenfattes og holdes opp mot hvordan den
franske forfatteren Gustave Flaubert tilnærmet seg Egypt i 1850. I et
brev fra Kairo skrev han:

Så her er vi i Egypt. Hva kan jeg si om det? Hva kan jeg skrive til
deg? Foreløpig er jeg ikke kommet over den første forvirringen ...
hver detalj truer med å strekke seg ut og gripe fatt i deg; og jo mer du
konsentrerer deg om den, jo mindre får du tak på helheten. Så grad-
vis blir alt dette mer harmonisk, og stykkene faller på plass av seg selv,
i tråd med perspektivets lover. Men de første dagene, å min Gud, det
er et slikt forvirrende kaos av farger.67 

Mens Flaubert i Egypt på 1850-tallet ble overveldet av inntrykk og be-
visst måtte tilkjempe seg et bestemt perspektiv for å få oversikt (med
den selvrefleksjon og distanse til både seg selv som fortolker og sin
egen virkelighetsfortolkning som en slik prosess innebærer), vil jeg vise
at de norske avisenes penn om Kenya på 1980-tallet ble ført med selv-
sikker og stø hånd fra første øyeblikk. Analysen vil vise at den norske
pressens grunnleggende tilnærming til fortolkning av kenyansk virke-
lighet kan sammenliknes med Flauberts erfaring – men stilt på hodet:
Kenya falt umiddelbart på plass i et klart mønster. Journalistene treng-
te ikke å tilkjempe seg et perspektiv basert på hva de så, slik Flaubert
gjorde. Perspektivet var klart før de satte sine ben på kenyansk jord; de
hadde det så å si i kofferten; det var for journalistene så selvinnlysende
at det ikke trengte noen begrunnelse; og det sto over både historiens
og politikkens verden. Kenya-bildet ble skapt uten tegn på noen første
forvirring, det var ingen detalj som truet med å strekke seg ut og gripe
fatt i journalisten, og beretningene var uten spor av at noen hadde følt
et «forvirrende kaos» av farger, hendelser eller inntrykk.
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Mediene i det «postmoderne» Norge skapte et Kenya-bilde som
var langt mer entydig, mindre utfordrende og mer normmessig stili-
sert enn Flauberts pulserende og inkluderende beskrivelser av Egypt i
det moderne gjennombrudds første tiår. Bildet av Kenya – et «langt-
unna-sted» – var mer blottet for tvil, uvant lys og motivvalg, og var
mer monolittisk i sin karakter enn norske pressebilder av norsk vir-
kelighet. Kenya var konseptuelt erobret før det ble forsøkt represen-
tert; det vil si at pressen i den staten som nettopp i disse årene pro-
klamerte seg selv som humanitær stormakt på den globale arena,
forsto Kenya bedre enn kenyanerne og delte også opp befolkningen
der etter et enkelt moralsk kriterium: de gode og de onde. En foren-
klende form for dikotomisering som Flaubert neppe ville ha ved-
kjent seg, og heller ikke forstått, og som var næret av en aggressiv,
men ureflektert etnosentrisme som den franske 1800-tallsforfatteren
distanserte seg fra.

Siden krysskulturell representasjon eller oppfatninger om «den
andre» endrer seg over tid, og siden kombinasjoner av ulike bilder
har sin egen historisitet, må det også være interessant å sammenlikne
med andre norske presserepresentasjoner. Kenya-dekningen kan il-
lustrere et vesentlig trekk ved den bistandspolitiske diskurs i Norge.
Politikkens egentlige arena foregår på hva som for norske avislesere
er og var «langt-unna-steder». Kenya var et slikt sted på slutten av
1980-tallet, og innsikten i eller kunnskapen om landets historie, si-
tuasjon og om presidentens rolle og så videre. var svært begrenset.
Og det man visste, visste man stort sett via det journalistiske felt.
Svært få hadde vært der, og enda færre hadde antageligvis lest bøker
om landet enn si reflektert særlig dypt over landets posisjon, utvik-
lingsmuligheter, historie osv. Pressen hadde følgelig et nedslagsfelt
som stort sett var «tomt» for motforestillinger, til forskjell fra hva det
vil være når journalistene skriver om samferdselspolitikk, helsepoli-
tikk eller skolepolitikk i Norge. I en slik strukturell informasjonssi-
tuasjon vil selvsagt muligheten for å skape en virkelighet («ute») som
er funksjonell for diskusjonen og oppmerksomheten (hjemme) være
større enn i andre sammenhenger, og dermed gi det journalistiske
felt potensielt mer makt over folks oppfatninger og tanker. Kenya-
bildet var entydig og hadde oppslutning i en samlet presse i 1987,
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1988, 1989 og 1990. I norske aviser hadde det imidlertid vært ue-
nighet om fremstillingen av situasjonen i Algerie på begynnelsen av
1960-tallet, om Vietnam eller Kina på 1970-tallet og Nicaragua på
1980-tallet. Dette var land hvis utvikling ble innenrikspolitiske
stridstemaer i Norge, og som følgelig ble fremstilt i ulikt perspektiv i
tråd med de tradisjonelle politiske fløyenes prioriteringer. Den «tier-
mondistiske venstresiden» og den «NATO- og USA-vennlige høyre-
siden» hadde ulik oppfatning av Front de Libération Nationale
(FLN), Ben Bella og Charles de Gaulle, om Tet-offensivens betyd-
ning i Vietnam og om Ho Chi Minhs og general Nguyen Cao Kys
politikk, om Daniel Ortegas styre og La Prensas rolle, osv. Om Ken-
ya var det derimot ingen nasjonal eller presseintern «uttrykkskon-
kurranse».68 Presseoppslagene målbar alle de samme grunnleggende
perspektivene på de spørsmålene jeg analyserer, var basert på like as-
pektvalg med hensyn til disse samme variablene, og var formulert
med de samme begrepene. Kort sagt: De produserte fundamentalt
sett identiske «bud» og «bilder» om Kenyas situasjon og fremtid.69

De i overkant av 25 journalistene (flere av dem var blant Norges
mest kjente) som på ulike tidspunkter skrev artikler om Kenya, pro-
duserte altså med hensyn til grunnleggende perspektiver, aspektvalg
og begreper i alle viktige trekk identiske Kenya-bilder.70 

Kildene bak denne analysen er artikler hentet fra fire norske aviser
i årene 1987, 1988, 1989 og 1990. Den valgte perioden starter med
debatten omkring den kenyanske presidenten Daniel arap Mois
planlagte statsbesøk til Oslo i 1987 og slutter omtrent med bruddet i
diplomatiske forbindelser mellom Norge og Kenya i oktober 1990.
Kildetilfanget er 296 artikler om Kenya i Aftenposten, Bergens Ti-
dende, Dagbladet og VG. På grunn av det store antallet artikler om
Kenya i disse årene (ikke noe annet land utenfor Europa og USA ble
i den samme perioden gitt mer spalteplass i norske aviser!) var det
nødvendig å gjøre et utvalg. Tilfeldige stikkprøver er også foretatt i
Arbeiderbladet, Morgenbladet, Vårt Land, Nationen og Klassekam-
pen. Disse undersøkelsene er tilstrekkelige til å slå fast at det bildet
som identifiseres, ikke er begrenset til de fire avisene som jeg be-
handler, at representasjonene følgelig ikke avspeiler eierstrukturer el-
ler særinteresser, men at de representerer den samlede norske presses
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Kenya-bilder. Siden fokus er journalistenes måte å filtrere den keny-
anske sosio-økonomiske og politiske virkeligheten på, er leserbrev
holdt utenfor. Artikler på sportssidene om kenyanske friidretts-
menns prestasjoner var det av to grunner ikke interessant å inkludere
i datagrunnlaget. Ingen av dem forsøkte å drøfte eventuelle forbin-
delser mellom individuelle idrettsbragder og Kenyas samfunnssys-
tem eller politikken til regjeringspartiet Kenyan African National
Union (KANU), men det hadde ikke vært unaturlig om en sports-
journalist la ut om dette, med sitteplass på pressetribunen og utsyn
over bislettgeneralen Haukvik og hans megafon mens kenyanske
langdistanseløpere herjet på resultatlistene.

DEN KENYANSKE VIRKELIGHETEN ER DØD. 
LEVE DEN NORSKE JOURNALISTEN

Én metode for å kunne identifisere karakteren av hegemoniske fore-
stillinger og ideer eller diskursive praksiser er å studere talehandlinger
som produseres av det tekstproduserende fellesskap og sanksjoneres
av dette, men som i innhold går «over streken». Absurde artikler som
oppfattes som normale av de som skriver dem, kan være et nyttig ut-
gangspunkt for senere å forstå også mer vanlige artikler bedre.

Først vil jeg gjennomgå noen sensasjonsoppslag, som det i første
omgang synes søkt å beskrive med begreper som aspektvalg og per-
spektivvalg. De likner mest fantasibilder, og hører derfor på et vis til
en annen analytisk kategori. Noen aviser la stor vekt på disse histori-
ene. Derfor bør de beskrives, også fordi de, til forskjell fra Kenya-bil-
det generelt, har et viktig berøringspunkt med det postmoderne pro-
gram: Virkeligheten finnes ikke. Journalistenes virkelighet blir
virkeligheten, eller for å omskrive Barthes spissformulering: Virkelig-
heten er død. Leve journalisten.71 

I

Den ene historien omhandlet hvordan president Moi rundstjal sitt
folk. Dagbladet skrev 1.8.1987 at «Moi stjal 20 milliarder». Vel to
uker senere, den 18.8, hadde tallet blitt firedoblet (uten at det ble
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forklart noe sted). Da skrev samme avis: «Når despoten Daniel arap
Moi og hans utvalgte i ledelsen stjeler landets ressurser og i løpet
[sic!] fører 80 milliarder kroner fra offentlige midler til private bank-
konti i Sveits og andre vestlige land, da er det også en grunn til å si
ifra.» Samme dag, i en annen artikkel av en annen av Dagbladets
seniorjournalister, står begrunnelsen: «De skal være en slags livsfor-
sikring for Moi og de som støtter ham om de i all hast må forlate
Kenya.»

Hadde disse påstandene vært sanne, ville Dagbladets konklusjon
den 6.8.1987 om at «Moi rundstjeler sitt folk», vært et understate-
ment.

Uansett hvilket ståsted denne påstandens virkelighetsgehalt vurde-
res fra, kan den best karakteriseres som absurd. I denne forstand kan
den kanskje kalles «postmoderne», men det var en absurditet avisene
fremfor å gjennomskue, trodde på, og den ble en gjenganger i noen
norske aviser i august og september 1987. Rent logisk er påstanden
umulig: 80 milliarder norske kroner tilsvarte omtrent 204 milliarder
kenyanske shilling. Det utgjorde omtrent ni ganger Kenyas statsbud-
sjett. Avisene nevnte selvsagt ikke slike prosaiske ting som statsbud-
sjett, statsfinanser, handelsbalanse, forhold som ikke bare kunne ha
satt deres påstander i relieff, men forankret dem i en virkelighet som
lot seg resonnere over.

Hvor tok de norske avisene opplysningene fra? Skal en tro Dag-
bladet 1.8.87, bygde artiklene på en annenhånds kilde, parlaments-
medlemmet Martin Shikuku (generalsekretær for det senere Forum
for the Restoration of Democracy, eller FORD, partiet som utford-
ret Moi og KANU i valget), og ifølge Dagbladet 6.8.87 på opplys-
ninger i den kenyanske avisen «Daily Nation». (Denne avisen ble i
Dagbladet 6.8.87 kalt «meget pålitelig og uavhengig». Eller med
andre ord: Dagbladet betegnet en av Kenyas viktigste aviser som
«meget pålitelig og uavhengig» i forhold til staten og regimet. Hvis
en i denne karakteristikken legger at avisen skrev svært kritiske artik-
ler om kenyanske samfunnsforhold, om udugelighet og korrupsjon i
statsapparatet og i eliten, så er denne beskrivelsen dekkende for de
faktiske forhold. Problemet er derfor ikke Dagbladets betegnelse,
men at Dagbladet samtidig beskrev Kenya systematisk og uten for-
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behold og presiseringer som et diktatur og et despoti. I diktaturer og
despotier finnes det ikke legale, «meget uavhengige» aviser.)

Og hva var innholdet i de kildene avisen baserte seg på? Det velre-
nommerte uketidsskriftet Financial Review oppga 27.7.87 at keny-
anske kontoinnehavere ved utgangen av 1986 hadde 1,28 milliarder
dollar (vel 8 milliarder kroner etter daværende vekslingskurs) inne-
stående på konti i utenlandske banker, det vil si et stort beløp, men
bare en tiendedel av Dagbladets sum. Pengene det var snakk om, var
imidlertid lovlige og ulovlige deponeringer foretatt både av enkelt-
personer og av halvstatlige og private foretak. Verken parlaments-
medlemmet Shikuku, Verdensbanken, IMF eller de kenyanske avise-
ne som Dagbladet siterte, knyttet Mois navn til disse utenlandske
kontiene. Den førstnevnte rettet hovedkritikken for illegal valutaut-
førsel mot Kenyas asiatiske elite.72 

Utgangspunktet for at disse opplysningene kom frem, det vil si at
det fantes et «Det var en gang ...» å dikte videre på, var en debatt i
kenyansk offentlighet primært om problemet med å kontrollere for-
retningsfolks og statsembetsmenns illegale valutautførsel. Disse reelle
problemene ble i norsk presse oversatt i tråd med herskende perspek-
tiv: en «avsløring» av president Mois personlige tyveri. Et ganske
dagligdags, men komplisert fenomen i det økonomiske liv generelt
ble omskrevet på en slik måte at det passet inn i den norske diskur-
sen om Kenya.

II

Sommeren 1987 verserte historien om at det satt 40 000 mindreåri-
ge barna i kenyanske fengsler. Historien fikk «krigstyper» i VG.
Opplysningen ble presentert i en sammenheng hvor målet var å vise
graden av menneskerettighetsbrudd i Kenya og omfanget av Moi-
styrets despoti – førti tusen barn fratatt sin frihet av diktatoren Moi!
I slike oppslag ligger det meningstunge «bilder» og «bud»: Det Ken-
ya som skapes, fremstår ikke bare som et motstykke til alt hva bi-
standsnasjonen Norge står for, men ansporer også til handling i Det
godes tjeneste.
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Men hva var bakgrunnen for oppslaget – eller sagt på annen måte:
På hvilken måte ble dette et motiv i den norske pressens billedskapen-
de aktiviteter? I løpet av 1980-tallet dukket det opp kritiske rapporter
i kenyansk presse om at barna til fengslede alene-mødre ble neglisjert
og gikk for lut og kaldt vann mens moren satt bak lås og slå. Kritikken
konkluderte med forslag om at myndighetene burde vurdere å etablere
ordninger som gjorde det mulig for barna å være sammen med sine
mødre. Regjeringen støttet dette forslaget, og da tiltaket ble iverksatt,
ble det i kenyansk opinion oppfattet som en humanitær handling.
Den umiddelbare bakgrunnen for oppslaget skriver seg fra tidligere
sjef for fengselsvesenet, Reuben Mutua. I et seminarinnlegg hadde han
sagt at 39 000 barn over en 18-årsperiode (ca. 2000 barn per år i de
siste årene) hadde tilbrakt lengre eller kortere tid i fengslet sammen
med sine eneforsørgende mødre. Visepresidenten Kibaki, hvis porte-
følje omfattet fengselsvesenet, hadde tatt opp spørsmålet, og erkjente
det uholdbare i situasjonen, men erklærte at det ikke var funnet noen
annen og mer tilfredsstillende løsning på problemet.73 

Det mest interessante er ikke at historiene ble overdrevet slik at de
i norsk drakt ble absurde. Det sentrale er måten fenomenene ble
skildret på, fullstendig abstrahert fra kenyansk samfunnsvirkelighet
og kontekst, og slik at «massemenneskets» erfaring fra norsk og an-
nen samfunnsvirkelighet ble gjort helt irrelevant. Det har jo også i
Europa og i Norge vært ført en diskusjon de siste årene om barna
bør være sammen med sine sonende mødre, av hensyn til barna, og
om problemet med valutasmugling og kapitalkontroll. Tilsvarende
dilemmaer i Kenya falt imidlertid umiddelbart «på plass», men – og
det er sentralt – innenfor en helt annen forståelsesramme som ikke
hadde noe med dilemmaer i virkeligheten å gjøre. Konkrete og sam-
mensatte samfunnsproblemer ble filtrert gjennom ett filter, og redu-
sert til et spørsmål om moralen til Moi og hans aller nærmeste med-
sammensvorne.

III

Historien om Moi, som en slags internasjonal mafiaboss, kan være
en ytterligere bekreftelse på at norsk presse i denne sammenheng ga
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seg makt til å bestemme verden. I Dagbladet het det: «Kenyas status
som hovedsamarbeidsland for norsk utviklingshjelp henger i en tynn
tråd etter avsløringene om at president Moi har sendt agenter til
Norge for ‘å fjerne’ den opposisjonelle Koigi wa Wamwere.»74 I Dag-
bladet 17.11.88 het det: «150 millioner dollar synes Kenyas diktator,
Daniel arap Moi, villig til å satse for å få hendene [sic!] på den keny-
anske opposisjonspolitiker som har fått politisk asyl her i landet.»75 

Hvilke perspektiv og ståsteder gjorde slike fantastiske oppslag om
et hovedsamarbeidsland for Norge gjennom 25 år mulige? Også i in-
ternasjonal presse ble Moi møtt med kritikk, men aldri på samme
måte som i Norge. Siden de ikke kan forklares ved hjelp av kildenes
karakter, av faktisk erfaring, av at avisene ble villedet av informanter
som lurte dem, osv. – hvilken sammenheng kan de da mest fruktbart
analyseres i?

NORSK PRESSE SOM KENYAS VEIVISER 
OG HISTORIENS DOMMER

En kunne ha tenkt seg at pressen var opptatt av Kenyas historie (bå-
de Olduvai-grotten og betingelser for etablering av flerpartidemo-
krati), av å belyse hvordan Kenya kunne være en relativt stabil, de-
mokratisk og velutviklet øy i et hav av politiske katastrofer, av å
studere forholdet mellom Mois autoritære stil, etnisk aritmetikk og
opposisjonens program, av utviklingen i Kenya fra landets moderne
grunnlegger, Jomo Kenyatta, til Moi, osv. Ingenting i pressens struk-
tur, i lesernes interesser og så videre skulle ha forhindret dette. Men
fremfor en slik beskrivelse opererte pressen innenfor et dikotomisk
verdensbilde, hvor Norge og nordmenn og journalistene besatt både
oppskriften på den rette samfunnsutviklingen og på den rette mora-
len.

Kenyas viktigste trekk ble, slik avisene fremstilte det, formet av en
enkel og oversiktlig bipolar motsetning; på den ene siden var «despo-
ten» og «diktatoren» Moi. Ved ham klebet det overhodet ingen posi-
tive sider. I alle artiklene om ham i norske aviser i denne perioden
var det ikke ett positivt ord om eller vurdering av hans ledelse av
Kenya siden Kenyattas død i 1978. Mois sentrale og allsidige politis-
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ke og historiske rolle i Kenya og i hele Øst-Afrika ble redusert til et
symbol på det ikke-demokratiske, på motkreftene til menneskeret-
tighetsrealisering og flerpartisystem, på elitens parasittiske utbytting
av de fattige, kort sagt – Moi ble personifikasjonen av antitesen til alt
hva Norge oppfatter at det har stått for og kjempet for i bistandsar-
beidet.

Moi ble beskrevet som en despot og en diktator. Kenya ble gjen-
nomgående fremstilt som et brutalt diktatur, ledet av en blodtørstig
despot (i Bergens Tidende ble Kenyas statsleder karikert som en løve
på listende og brølende jakt etter nye offer; Mois hode på en løve-
kropp, med hoggtenner og med åpen munn hvor blodet dryppet fra
munnvikene), hvor alt gikk fra vondt til verre, hvor folk ble forfulgt
og torturert. Kenya ble fremstilt som et av de mest udemokratiske ut-
viklingslandene, og verken regjeringene i Afghanistan, Bangladesh,
Zaïre, Saudi-Arabia eller Kambodsja ble på langt nær like skarpt og
vedvarende kritisert for brudd på menneskerettighetene. Historiene
om 80-milliard-tyveriet, de 40 000 barna i Mois fengsler og hans
plan om å sende mordbander til Norge for å drepe Koigi wa
Wamwere var hovedargumenter for å begrunne karakteristikkene
«despot», «diktator» og «tyrann». Kjernen i fremstillingene kretset
omkring Mois moral. Han var mot menneskerettighetene og flerpar-
tisystem, han var for tortur og aksepterte folkemord (han ble beskyldt
for å stå bak Wallaga-massakren i Nord-Kenya i 1984) – alt for å
klynge seg til makten. Moi styrte et land hvor der «ikke finnes respekt
for menneskeverd eller menneskerettigheter».76 Som det het i en me-
getsigende billedtekst under et bilde av Moi i VG 23.7.90: «Slik ser
han ut når han smiler.» Da Moi avlyste det planlagte besøket i Norge
i 1987, sto det i Dagbladet 18.8.87 at Moi var avslørt av «pressen i
sitt eget land» som grådig, fordi han hadde utført milliardsummer til
utenlandske banker, og fortsetter: «Dette bildet av seg selv våget ikke
Moi å møte i Norge. Derfor fikk han kalde føtter og avlyste Norges-
besøket.» I Bergens Tidende 29.8.87 sto det i en lederartikkel: «I
samme takt som Moi har revet til seg makten, har hans politiske pa-
ranoia utviklet seg. Det har ført til at helt uskyldige politiske ytringer
blir slått ned på, og at folk som kan mistenkes for å være politiske
motstandere – eller for å kunne bli det [sic!] – blir internert.»
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Muligheten av at Moi kunne ha en annen oppfatning av hvilke
menneskerettigheter som burde realiseres først, en annen politisk-
økonomisk strategi for utvikling av Kenya, en annen oppfatning av
Kenyas institusjonelle og forfatningsmessige forutsetninger, en an-
nen oppfatning av grunnlaget for et fungerende flerpartisystem i
Kenya, en mer langsiktig plan for flerpartistyre, slik han faktisk sa
han hadde og som han senere innførte, det vil si at uenigheten mel-
lom norske journalister og Moi kunne bunne i andre forhold enn
moral, ble aldri drøftet. Ingen av avisene luftet overhodet mulighe-
ten for at Mois politikk kunne suge næring fra andre erfaringer og en
annen kontekst enn den de norske journalistene hentet sitt perspek-
tiv, sin erfaring og sitt språk fra. I Kenya var de etniske motsetninge-
ne ennå store mellom luoer og kikuyuer (det var to etnisk baserte
kuppforsøk i løpet av første halvdel av 1980-tallet), mellom disse
store gruppene og de mange små etniske gruppene, og mellom ulike
regioner i landet. Dessuten hadde landet et svakt utviklet nasjonalt
borgerskap med supra-etniske lojaliteter. Ser vi på nabolandet Ugan-
da, så opplevde det sammenbrudd i de første årene av Mois regje-
ringstid. Dette symbolet på stabilitet og flerpartistyre i 1960-årene,
«Afrikas perle», som Winston Churchill hadde kalt det, var preget av
borgerkriger i hovedsak basert på etniske lojaliteter fra 1979 til
1986. Etter 1986 fortsatte krigen mot regimet i Kampala blant acho-
liene i nord-øst, på grensen til Kenya. I nabolandet Sudan hadde
flerpartisystemet vist seg handlingsudyktig (fra 1964 til 1969 og fra
1985 til 1989) på grunn av etniske, religiøse og sekteriske interessers
innflytelse, og folket hadde hver gang hilst militærkuppene velkom-
ne som en forbedring fra partisystemet. Mens avisene hamret løs på
Moi, tok islamske fundamentalister makten ved kupp i Sudan i
1989, noe som førte til intensivert borgerkrig og mer elendighet.77 I
nabolandet Etiopia hadde det vært krig siden 1962 i nord, og stadige
etniske sammenstøt i sør.78 Somalia sto på terskelen til totalt sam-
menbrudd.

Disse eksemplene er tilstrekkelige her for å antyde at Moi kunne
ha gode grunner for å gå varsomt. Slagordene «Ned med diktatoren
Siad Barre», «Ned med Haile Selassie», «Ned med Nimeiri» og «Inn-
før demokrati nå» hadde jo vist seg lettere å formulere enn å gjen-
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nomføre. Mot en slik komparativ bakgrunn er det interessant at avi-
sene oppfattet Mois politikk som en refleks av ond moral, paranoia,
tyranniske drifter etc. Det er fullt ut mulig å tenke seg at artiklene
hadde presentert et bilde av Kenya hvor Mois politikk ble forstått,
om ikke forsvart. Selv store deler av den mest aktive opposisjonen i
Kenya oppfattet Moi som en mann som ville det gode, men at hans
feil var at han ikke var en god nok politiker, hadde dårlige rådgivere,
var for glad i pomp og prakt etc.

De perseptuelle filtre undertvang Kenyas virkelighet kun én mulig
og moralsk akseptabel målestokk, og det var den politikken de nor-
ske avisene propaganderte. Slik ble det etablert et svært enkelt skje-
ma. Kenyas historie eksisterte ikke utenfor dette perspektivet, som
en virkelighet for seg med sine egne begrensninger, institusjoner og
tradisjoner, det vil si med trekk som unndro seg beskrivelsen det ble
gitt.

På den andre siden av den etablerte bipolare motsetningen var op-
posisjonen i Kenya. Hva sto denne opposisjonen for? Hvem repre-
senterte de? Hvordan hadde opposisjonen tenkt å ordne det kenyan-
ske samfunnet etter at Moi var styrtet? Hvilken økonomisk politikk
hadde de? Hvilke partier ville de bygge opp? Hvilke institusjoner
skulle legge grunnlaget for et annet, stabilt og mer demokratisk Ken-
ya? Ingen av avisenes artikler reiste slike spørsmål. Det kan innven-
des at pressen generelt og tabloidpressen spesielt som regel ikke tar
opp slike spørsmål. Fremstillingen av politikken og politiske alterna-
tiver i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland eller USA er imidlertid
mye mer sammensatt, og de norske avisene har, om de har «helter»
og «skurker» i det hele tatt, ofte forskjellige helter og skurker. Når
det gjaldt Kenya, hadde opposisjonen ganske enkelt rett, den symbo-
liserte «Det rette», den var helten og Moi var alles skurk.

Det rettferdige Kenya ble i Norge identifisert med og symbolisert
av Koigi wa Wamwere. Poenget her er ikke å vurdere Wamweres rol-
le, men den rollen han ble gitt i norske medier. Wamwere symboli-
serte ikke bare despotens motstykke; han ble også en stadig bekref-
telse på det rådende perspektivet, på norske virkelighetsoppfatninger
og «erfaringer». Wamwere snakket «vårt» språk på 1980-tallet, han
snakket ikke bare u-landsmiljøets språk, hans terminologi om rett-
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ferdighet, demokrati og flerpartistyre var norsk terminologi, på en
helt annen måte enn språket til revolusjonære kommunister fra Viet-
nam på 1960-tallet eller de samtidige muslimske mujahediner i Af-
ghanistan på 1980-tallet. I Bergens Tidende 23.8.87 ble sammenfal-
let uttrykt: «Wamwere er full av lovord om norsk presses artikler om
Kenya de siste månedene: «Dere gjør en fantastisk jobb. Dette er hva
avisen [sic!] i Kenya selv gjerne ville ha skrevet hvis de ikke hadde
blitt sensurert. Norsk presse er nå stemmen til Kenyas folk, og en
dag vil vi kenyanere takke dere nordmenn for denne innsatsen.»

Opposisjonen representerte «Det gode» og våre verdier på en og
samme tid. Dette kommer kanskje enda klarere frem i Dagbladets
portrett av Oginga Odinga, luo-høvdingen som tidligere hadde vært
visepresident: «Den gamle mannen kjemper for det president Moi
frykter; respekt for menneskerettighetene, demokrati og uavhengige
domstoler.»79 Han ble fremstilt som en mann som hele tiden hadde
stått på den «rette siden». Det er den samme mannen som noe senere
ble suspendert fra FORD, «på grunn av hans neglisjering av parti-
vedtekter i å håndtere medlemmenes interesser og av at han var blitt
en diktator», ifølge uttalelser fra generalsekretær Martin Shikuku.80

Odingas «egentlige rolle» er ikke poenget her, men at denne «gode»
mannen, på samme måte som den «onde» mannen Moi, kroppslig-
gjorde norske ideer og kategoriseringer, snarere enn ble vurdert som
politiske aktører og taktikere i en konkret og uoversiktlig historisk
kontekst.

Et tema som avisene stadig kom tilbake i perioden før Moi skulle
komme på statsbesøk til Norge høsten 1987, var tanken på at Moi
skulle møte Kong Olav. «Despot gjest hos Kong Olav» het det i Dag-
bladet 21.7.87. Bergens Tidende skrev 25.7.87: «Carl I. Hagen har
fått en ypperlig medhjelper i sin kamp mot norsk u-hjelp. Den nye
medhjelperen til Fremskrittspartiet heter Daniel arap Moi og han er
president i Kenya. For hvilken rettskaffen nordmann vil ikke være
enig med Hagen i at det er en skam at vår kjære konge skal måtte
huse en slik despot, og en skjensel at vår regjering skal kaste glans og
heder over en statssjef som kuer sitt folk og beriker seg selv.» Kongen
var et retorisk symbol og en meningstung kontrast til den bloddryp-
pende, ikke-smilende afrikanske diktatoren.
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PRESSENS KILDEVALG 
– FILTRERT OG FILTRERENDE

Hvilke skriftlige kilder ble benyttet når Kenya skulle beskrives, og
hvordan ble deres virkelighetsbeskrivelse vurdert? Det er flere måter
å etablere distanse til fortellinger på, og til hva fortellingene forteller.
En studie av pressens kildevalg, og ikke minst en studie av hvilke kil-
der den valgte bort, er én måte å fremmedgjøre prosjektet fra kon-
vensjonene.

Den internasjonale hovedkilden gjennom hele perioden var ulike
rapporter om menneskerettighetsbrudd produsert av Amnesty Inter-
national. Poenget her er ikke å bestride Amnesty-rapportenes verdi
som vitnesbyrd om lands menneskerettighetssituasjon, men dets kil-
demonopol i Norge.

Amnestys rapporter ble i perioden gitt en plass som om de var de
eneste betydningsfulle rapportene som kunne fortelle noe av interes-
se om Kenya generelt. Det har ikke alltid vært slik. På 1970-tallet var
det dominerende perspektivet som bestemte tilnærmingen til utvik-
lingsland, deres plassering innenfor supermaktsrivaliseringen. Opp-
lysningene om regimenes politiske retorikk og deres internasjonale
lojaliteter overskygget menneskerettighetssituasjonen, både på Cuba,
i Sør-Korea og i Tanzania. Amnestys rapporter om Kenya ble alltid,
og uten diskusjon, tatt for god fisk. Det er vel kjent at når det gjelder
organisasjonens rapporter om Norge, har det hver gang vært strid
om Amnestys vurderinger – i norsk presse. Uenigheten har gått på
dens faktiske beskrivelse (for eksempel: politivold i Bergen. Bergens
Tidende var mer uenig med Amnesty når det gjaldt bergenske for-
hold enn kenyanske, for å si det sånn) og dens politisk-normative
vurdering (for eksempel: behandlingen av militærnektere i Norge).
Når det gjelder Kenya, ble organisasjonens beskrivelser oppfattet
som a priori nøytrale og objektive – i alle norske aviser. Rapportene
ble brukt som om det de beskrev, var det som var nødvendig å be-
skrive om Kenya. Rapportene ble enn videre gitt en over-kulturell
status, upåvirket av problemer med krysskulturell representasjon og
oversettelse.

Mens de altså ble behandlet som «objektive» totalbeskrivelser av
kenyansk virkelighet, ble de samme rapportene i norsk presse syste-
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matisk gjengitt i en retning som forsterket bildet av menneskerettig-
hetsbrudd og av Mois personlige rolle og ansvar. Dagbladet poengter-
te for eksempel den 18.8.87 at Moi ble «avkledd som en kynisk,
herskesyk og brutal leder av Amnesty International» i 1987-rappor-
ten. Amnestys rapport beskrev en rekke konkrete brudd på mennes-
kerettighetene i Kenya, men var overhodet ikke opptatt av Mois sjels-
liv og moral og presenterte heller ingen data som kunne legge
grunnlag for slike karakteristikker på individnivå. Der Amnesty argu-
menterte deskriptivt og til dels strukturelt, knyttet de norske avisene
problemene til Mois personlige egenskaper og moralske holdninger.

Det viktigste i vår sammenheng er likevel at rapportene, som Am-
nesty selv eksplisitt understrekte kun konsentrerte seg om sider av
Kenyas virkelighet, i Norge ble stående alene. I årene 1987 til 1990
ble det aldri brukt opplysninger fra World Development Report, som
hvert år ble publisert av Oxford University Press. World Development
Report la frem sitt syn på Kenyas og andre norske hovedsamarbeids-
lands økonomiske og sosiale utvikling. I det tiåret som av mange ble
kalt «Krisetiåret i Afrika», vises det til at Kenya fortsatte sin vekst,
både innenfor jordbruk, industri, håndverk og sosiale tjenester, i en
langt større grad enn Mosambik (som hadde negativ vekst blant an-
net på grunn av krig), enn Tanzania (som hadde negativ vekst både i
den industrielle sektor og i håndverkssektoren på 1980-tallet) og enn
Zambia og Sri Lanka.81 Utdanningsrevolusjonen fortsatte. I 1965
gikk 32 prosent av de tanzanianske barna i barneskolen (primary
school), mens 66 prosent gikk i 1988. Tilsvarende tall for Kenya var
54 prosent og 93 prosent, for Bangladesh 49 og 59 prosent, og for
Zambia 53 og 97 prosent.82 Kvinnene fortsatte å øke sin andel av ut-
danningen; mens andelen kvinner i secondary school i Tanzania i
1965 var 33 prosent, var den i Kenya 38 prosent; i 1988 var de re-
spektive tall 54 og 70 prosent.83 Det er også indikatorer hvor Kenya
har utviklet seg dårligere enn andre lav-inntektsland, selv om det for
eksempel ikke gjelder tradisjonelle innsatsområder for norsk bistand,
som antall innbyggere per lege/helsestasjon. Heller ikke ble den årli-
ge publikasjonen World Resources konsultert.84 

The Economist Intelligence Unit ga også regelmessig ut landstudier
om Kenya (og andre land). De beskrev landet i samme periode på
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følgende måte: «Kenya er et parlamentarisk demokrati, men med
bare ett legalt politisk parti, KANU. [...] Valgene er på ingen måte
preget av at konklusjonen er gitt på forhånd. Ved siste valg, i mars
1988, mistet et stort antall «incumbent members» sitt sete i nasjo-
nalforsamlingen, inkludert to regjeringsmedlemmer. Selv om Kenya
er en ettpartistat, så skaper et vidt spektrum av politiske overbevis-
ninger, ulike interessegrupper, etniske og klanbaserte lojaliteter, og
en rekke sterke personligheter, en politisk scene som er langt fra sta-
tisk. Den etniske faktoren er fortsatt ekstremt viktig, og kikuyuenes
dominans vedvarer innen den økonomiske sfære, sementert under
presidentperioden til Jomo Kenyatta. President Moi har imidlertid
ført en bevisst politikk for å redusere deres innflytelse».85 Og videre:
«Utdanningssystemet har gjennomgått en bemerkelsesverdig ekspan-
sjon etter uavhengigheten og mottok over 20 prosent av sentralregje-
ringens utgifter i 1990/91 [...] og skolegang er nå nærmest univer-
sell.» Dernest: «Kenyas økonomiske vekst siden uavhengigheten har
vært rask etter afrikansk standard men med substansielle fluktuasjo-
ner».86 Rapporten skriver videre at «kanskje det mest imponerende
aspektet ved Kenyas økonomi siden uavhengigheten er småbøndenes
suksess med eksportprodukter», blant annet te, sukker, sisal og kaffe.

Den norske land-analysen om Kenya, skrevet av forskere ved Chr.
Michelsens institutt, ble likeledes neglisjert (Arne Tostensen og John
Scott (red.) 1987), i tillegg til den svært rikholdige historiske, øko-
nomiske og antropologiske litteraturen om Kenya. Disse rapportene
og bøkene tok opp andre og like viktige sider ved livet til de vel 20
millioner kenyanerne som Amnestys rapporter. Poenget med å pre-
sentere disse opplysningene her er ikke å vise at det norske avisbildet
av Kenya var feil. Statistiske opplysninger fra Kenya og andre hoved-
samarbeidsland er vanskelige å sammenlikne og kan, brukt på den
rette måten, støtte opp om de fleste bilder av landet. Det at disse da-
taene og de samfunnsmessige prosessene de er ment å beskrive, over-
hodet ikke slapp inn i pressens perseptuelle filtre − det vil si de ble
ikke forsøkt motbevist, bare oversett eller kategorisert som irrelevan-
te, kan tydeliggjøre konturene av det norske Kenya-bildet på slutten
av 1980-tallet.
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ETT FILTER – UNIVERSALISME 
FORKLEDD SOM MORAL

Kenya ble i norske aviser sett gjennom ett filter, det var hva Garrett
Hardin ville kalt et monofilter. Samtidig ble det oppfattet og beskre-
vet som det eneste mulige. Dette «perspektivets lover» ordnet Kenyas
virkelighet omkring én variabel: realiseringen av politiske menneske-
rettigheter. Aktørene ble plassert innenfor en dikotomisk motset-
ning: den onde eliten og den gode opposisjonen. Den visuelle orden
som ble skapt, var lett oversiktlig, lett gjenkjennelig og skapte en are-
na der Norge og nordmenn lett kunne dømme over hva som var rett
og galt, og peke ut Kenyas fremtid. Avisene skrev som om deres filter
hadde fanget inn den kenyanske virkeligheten, og ikke bare deler av
den. Prinsipielt er en slik holdning, for å si det med Hardin, «eks-
tremt arrogant». Om en i tillegg tar i betraktning journalistenes
kunnskapsnivå om den virkeligheten de ikke bare påsto de beskrev,
men også pekte ut den rette fremtiden til, er det også svært interes-
sant som et eksempel på krysskulturell representasjon i Norge på
1980-tallet. Det var en representasjon som hvilte på et perspektiv
hvis formål var å vurdere og dømme om «den andre» handlet i sam-
svar med våre normer, normer beskrevet og oppfattet som universelle
og innbyrdes kompatible. Gitt det dialektiske forholdet mellom
«selv» og «den andre», innebar fordømmelsen samtidig en forherli-
gelse av egne forestillinger (diktatur mot demokrati, Moi mot Kong
Olav, utakknemlighet mot norsk giverglede i 25 år, osv.).

Det er en parallell mellom avisenes fordømmelse av Kenya og Dag
Solstads frustrerte småborger Asnes som i 1970 vandret rundt i Os-
los gater. Kina trengte ingen oversettelse, det kom til Asnes, og be-
kreftet hans eget samfunnskritiske prosjekt. Kenya trengte ingen
oversettelse, det kom til journalistene slik journalistene formet det,
og bekreftet det offisielle Norges prosjekt og verdier. Det Kenya som
fremtrer, er en ahistorisk abstraksjon. Det ble konstruert et Kenya
som overhodet ikke var knyttet til sted eller historie. Landet ble kon-
septualisert, uten kontekst og bakgrunn, både i tid og rom, og ofte
av journalister som satt i Akersgaten og aldri dro til Nairobi. Slik re-
presenterte dette pressebildet en parallell til Arild Asnes som lå på so-
faen i Jens Bjelkes gate med øynene igjen og så for seg det virkelige
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Kina. Dette Kina gjorde at Asnes kunne tre inn i Historien, ifølge
ham selv, via Kina som redning. Avisenes Kenya lot landets utvikling
revoltere rundt norske 1980-tallsverdier, og bekreftet indirekte at
den selverklærte humanitære stormakten og dens pressekorps allere-
de var i Historien. Noen av avisenes journalister reiste til Kenya,
men deres artikler avdekker en «blindhet» av samme karakter; tekste-
ne gir inntrykk av at de så det de ville se, slik Paul Hollander (1981)
har beskrevet hvordan «de revolusjonære» turistene så det de ville se
på 1970-tallet. De sidene av virkeligheten de oppdaget, var forskjel-
lige fra de sidene som de revolusjonære antiimperialistene på 1970-
tallet la vekt på, men det Kenya som oppsto, var på samme måte
som Kina var for Asnes, en arena for projeksjon av egne verdier sna-
rere enn et land med en komplisert og uoversiktlig fortid og fremtid.
Det bildet av Kenya som ble skapt, fikk en status som om det udis-
kutabelt var mer virkelig enn det bildet kenyanske politikere og jour-
nalister tegnet.

Perspektivet så Kenyas muligheter og utvikling abstrahert fra dets
historie, dets kultur, dets økonomi og de begrensninger slike faktorer
kontinuerlig vil sette for politisk og økonomisk handling. Bildet
skapte et inntrykk av et annet rom for politisk handling i Kenya enn
i Norge. Det fremtrer et «Kenya» hvor politikkens begrensninger
prinsipielt er færre eller av en annen natur enn i Norge. I Norge er
«politikk det muliges kunst», det er anerkjent at virkeligheten ikke er
så enkel at den tillater løsninger basert på udelelig moral. Kenya ble
en arena som unnslapp det moderne norske samfunnets tvetydighet
og moralske dilemmaer. Der fantes det en entydig virkelighet hvor
det gode og det onde var enkelt gjenkjennelig – og personifisert.
Postmodernismens «kaos» var ettertrykkelig overvunnet – i Kenya.
Det enkle i representasjonen er overveldende: Diktatoren blokkerer
Den Naturlige Utviklingen. Opposisjonen er Utviklingens talsmenn
og forsvarere. Til sammen symboliserer de den moralske dikotomi-
en. Ingen avis skrev noe om de detaljerte og grundige diskusjonene
om konstitusjonelle forhold, endringer og faktiske reformer som
skjedde i Kenya i perioden (om de gikk i den ene eller annen retning
i forhold til menneskerettighetsrealisering). Det ble skrevet noe om
køsystemet i forbindelse med partivalgene, men det ble ikke nevnt at
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systemet opphørte på råd fra en konstitusjonskomité under ledelse
av visepresident Saitoti, eller at den samme ordningen ble praktisert i
Youweri Musewenis Uganda, en leder (som tilbrakte store deler av
sin tid i eksil i Sverige) og et land som norske aviser i samme periode
skrev entydig positivt om.87 

På et prinsipielt grunnlag og med stor konsekvens for krysskultu-
rell representasjon overhodet skrev Aftenpostens utsendte medarbei-
der at folk med disse alternative oppfatningene «hadde bodd for len-
ge i Kenya ... og forsto ikke lenger hva norsk [min uthevelse] politikk
dreide seg om ...».

En lederartikkel i VG var om mulig enda klarere:

Det er ingen sjeldenhet i utenrikstjenesten at ambassadepersonell i
for sterk grad tar farge av miljøet og hendelsene i det land hvor de er
stasjonert. Munnkurv og et kortere eller lengre opphold i hjemlandet
pleier å hjelpe. Og det virker som om ambassadør Dahl er moden for
en slik kur for å komme den norske politiske virkelighet [min uthevel-
se] atskillig nærmere inn på livet.88 

Eller med andre ord: Målet var ikke å forstå og beskrive Kenya som
et samfunn med sin egen virkelighet, mest mulig upåvirket av og
med distanse til egne briller og perspektiver. En fremstilling av Ken-
ya ville være rett kun dersom man underordnet landets virkelighet
norsk politisk debatt og beskrev det med norske begreper og basert
på dominerende norske politisk-moralske oppfatninger.

Andre som i Norge reiste tvil om norske mediers dekning, ble
ikke møtt med konkrete argumenter og kunne heller ikke kalles
hjem til Tostrupkjelleren eller Løvebakken, men fikk sitt moralske
pass påskrevet: Bak andre oppfatninger skjulte det seg «ondskapsful-
le holdninger», var argumentet. Uenighet skyldtes en moralsk ska-
vank. Den var basert på oppfatningen om at det er «ikke så farlig om
bruddene på menneskerettighetene rammer folk fra den tredje ver-
den».89 Avisene forvandlet uenighet om virkeligheten til et moralsk
felttog mot en holdning ingen av de som fremmet alternative beskri-
velser, hadde uttrykt. I Bergens Tidende 25.8.87 står det:
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Å tie om urett av misforstått lojalitet til den tredje verden og u-
hjelpssamarbeidet med vedkommende land, undergraver også u-hjel-
pens basis i det norske folk. Og det er å åpne for påstanden om at si-
den de innfødte ikke kan styre seg selv, får vi senke våre krav til dem.
Da blir u-hjelp et konserverende element for potentater.

Noen dager senere hadde samme avis en leder med tittelen: «Dikta-
tor på besøk.» Avisen skriver: «Vi må rope ut for all verden at Norge
ikke setter mindre krav til menneskerettigheter i fattige land. Hvis vi
godtar en annenrangs standard for menneskerettigheter i utviklings-
land, har vi samtidig karakterisert folkene i disse landene som an-
nenrangs mennesker.»90 

Pressen i det landet som akkurat i disse årene proklamerte seg selv
som humanitær stormakt, utbasunerte for all verden − ville «rope ut
for all verden» −at Norge vil stille samme «krav til menneskerettig-
heter» i alle land, i rike som fattige land. «Krav til menneskerettig-
heter» er en abstrakt og svært upresis formulering. Hadde lederen
formulert seg forståelig, det vil si reist «krav til realisering av mennes-
kerettigheter» ville det fortsatt vært en abstrakt formulering, men
meningsfull − men også mer problematisk, fordi alle vil forstå at fat-
tige land ikke kan realisere menneskerettighetene (rett til bolig, til
arbeid, til helse) på samme måte som rike land. Men ved å bruke for-
muleringer som «krav til menneskerettigheter», som er meningsløse,
men symboltunge på samme tid, kan det enkle Kenya-bildet opp-
rettholdes og den moralske entydigheten gjøres uangripelig. Det var
utviklet et filter og en begrepsverden hvor det var etablert en arena
der det gode kjempet en (vanskelig, men oversiktlig) kamp mot det
onde, og hvor kompliserende perspektiver enten skyldtes at deres
bærere ikke kjente norsk politisk virkelighet, eller at de hadde ikke-
akseptable moralske prioriteringer.

PRESSENS KENYA-BILDE SOM POSTMODERNISMENS 
POSTMODERNE MOTSTYKKE

Hva var årsaken bak det outrerte, og til dels absurde Kenya-bildet
som ble skapt i norske aviser på slutten av 1980-tallet?
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Noen få kritikere i forskningsmiljøene oppfattet denne Kenya-
dekningen som å «lefle med rasismen»,91 men det er en ufruktbar
forklaring uansett hvilken definisjon en velger å gi av rasismen og
selv om en tar hensyn til den gradvise epistemologiske endringen fra
biologisk-religiøse ideologier til ideologier som på ulike vis rettfer-
diggjør diskriminering mellom folkegrupper. For det første: Moi var
riktignok svart og tyrannisk, men Wamwere var jo svart og god. Det
var ikke spor av rasisme i omtalen verken av Odinga, Wamwere eller
av det kenyanske folk, og en skal også dra artiklene etter hårene for å
kunne si det om deres behandling av Moi. Å likestille enhver kritikk
av et afrikansk land med rasial tenkning eller rasisme har ikke vært et
uvanlig trekk i norsk intellektuell diskurs, men det er en for grov,
ahistorisk analyse. Dessuten: Vektlegging av kontinuiteten i rasistis-
ke oppfatninger (som selvsagt finnes i samfunnet) kan lett overse de
endringer i perspektiver og representasjoner som har funnet sted. De
perspektivene som innkapslet Kenya-bildene, var overhodet ikke ra-
sistiske: Poenget er at de snarere var humanistiske, de var universalis-
tiske, det vil si de var basert på grunnleggende oppfatninger om det
gode samfunn som implisitt deles av alle, og som derfor er normale,
og følgelig ble det skapt helt andre kategoriseringer og bilder enn de
som vil være basert på teorier og oppfatninger om biologisk ulikhet
osv.

En forklaring som vektlegger konvensjonelle forskjeller mellom
«bulevard-avisene» på den ene siden og Aftenposten og Bergens
Tidende på den andre siden, kommer også til kort. Både Dagbladet
og VG kunne dessuten ha lange artikler om Kenya, både over en og
noen ganger to sider. Å gi «kjappfot»-journalistikken skylden kan
følgelig heller ikke være noen god forklaring. Å forklare pressedek-
ningen, slik det ble forsøkt, som et uttrykk for behov av et «fiende-
bilde», blir også for enkelt. Det er en karakteristikk som − om den
skal være meningsfull − må innebære at noen fryktet Moi og Kenya.
Men Moi var ingen Khomeini eller Saddam Hussein, og systemet
han representerte, ble ikke oppfattet som noen trussel. Tvert om,
Kenya og Moi ble snarere latterliggjort og oppfattet som mer avhen-
gige av hjelp fra Norge enn de viste seg å være. Det var jo først og
fremst Norge som truet. Kåre Willoch sa i 1988: «Gjør Kenya alvor
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av det (å bryte de diplomatiske forbindelsene, min anm.), blir det
verst for dem.»92 

Jeg tror en kommer nærmere sammenhengene ved å trekke en
sammenlikning med andre bilder av «de andre» i europeisk historie.
Bildet er ikke rasistisk, det bekrefter ikke hvit overhøyhet og svart
underlegenhet. Det er heller ikke romantisk eller mytisk, slik det
fremtrer i Karen Blixens fortellinger. Kenya er på ingen måte et para-
dis for «the noble savage», det vil si at det representerer ikke et auten-
tisk alternativ til livet i det moderne samfunn. Kenya er ikke «tier-
mondismens» revolusjonære stormtropp som kan styrte kapitalismen
og slik redde Europas fremtid. Det ene filtret (av mange mulige) som
Kenya ble sett igjennom i norske aviser på slutten av 1980-tallet, var
et filter som (av flere mulige) skapte en arena for en oversiktlig mo-
ralsk kamp mellom det gode og det onde. Avisenes praksis både før,
under og etter den perioden jeg har tatt for meg, dokumenterer at
det ikke var selve kampen for menneskerettighetene og deres gradvi-
se realisering som sto i sentrum. Avisenes diktator sitter jo fortsatt
med makten, men de skriver ikke lenger om ham.93 Filtret kunne
derimot etablere moralsk entydighet der, som kontrast til tvetydighe-
ten her. Samtidig bekreftet det rådende verdensbilder og perspekti-
ver. Kenya ble slik et eksempel (hadde hovedrollen i en enakter) i en
lang rekke av land «på den andre siden» (Asnes’ begrep) som har spilt
denne rollen på ulike måter i like korte tidsrom i norsk historie (for å
nevne noen: Kina (i to perioder – i Norsk Luthersk Misjonssam-
bands bilde og i AKP (m-l)s bilde), Madagaskar, Vietnam og Cuba).
Kenya ble plassert inn både i et historieteoretisk og i et moralsk skje-
ma, hvor norsk presse visste best hva som var best for Kenya, uten
selvrefleksjon over eget ståsted, over kunnskapsproblemer eller egne
verdiers historiske feste.

Om det postmoderne samfunn er det sagt at det er splittet opp i
mikrosamfunn som snakker ulike språk, som om de er samfunn som
hører til forskjellige verdener. De moralske verdier som et mikrosam-
funn er bygd opp omkring, har ingen likhet med de moralske sym-
boler som blir tematisert av andre mikrosamfunn. Følgelig oppheves
den allmenne diskurs; det finnes ikke lenger holdbare eller akseptab-
le normer for samfunnet som helhet. Folk handler instrumentelt el-
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ler trer inn i institusjonaliserte roller, uten moralsk intensjon. Kenya-
bildets tematikk og moralske bærebjelke og preg kan derfor også for-
tolkes som et eksempel på hvordan den moralske universalismen
overlevde i det såkalte «postmoderne samfunn». Pressens Kenya-bil-
der på slutten av 1980-tallet minner i entydighet om et nærmest før-
moderne forehavende – det manglet moralsk og politisk ambivalens
– å kunne slik etablere «den andre» som en postmoderne fantasi. Det
er et eksempel på hvordan pressen etablerte et felles språk med like
moralske markører i beskrivelsen av et «langt-unna-sted». Journalis-
tene gikk ikke simpelthen inn i en gitt rolle uten moralsk motiva-
sjon. Alt tyder på at de oppfattet det de skrev, som moralsk viktig og
nødvendig, og intensjonen i det de skrev, var å være våpendragere for
et ytterst moralsk beskrevet prosjekt. Langt fra å oppheve den all-
menne debatt institusjonaliserte de den, men innenfor premissene til
et historisk festet perspektiv og språk; et perspektiv og språk som
samsvarte med det som dominerte i Den nye humanitære stormak-
tens fortelling om verden og Norges rolle i den.
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KAPITTEL 3

DEN NARSISSISTISKE 
KOSMOPOLITT:  

VERDENSBILDER OG 
1990-TALLSLITTERATUR

Hva hvis et samlet britisk anmelderkorps på 1880-tallet, akkurat
mens britiske statsledere søkte å overbevise den viktorianske offent-
lighet om sitt imperiale prosjekt, jublet over en prisbelønnet trilogi
som handlet om å gi britene økt selvtillit internasjonalt, uten å be-
skrive eller vurdere bøkenes verdensbilde og isteden berømmet ho-
vedpersonens vitebegjær og kjærlighetsliv? En historiker på 1960-tal-
let, da avkoloniseringsprosessen var på høyden og så å si alle
intellektuelle var mot vestlig kolonialisme, som ønsket å forstå det
viktorianske England og rollen til de intellektuelle, ville antageligvis
funnet dette tilfellet av innforstått, generell taushet så oppsiktsvek-
kende at en fortolkning av engelsk 1880-tall ble umulig uten også å
forstå denne kollektive talehandlingen. På samme måte: Hva hvis en
av landets ledende forfattere på 1990-tallet, i akkurat det tiåret da
den politiske ledelsen erklærte at Norge skulle bli en humanitær stor-
makt, ga ut en trilogi hvor behovet for å gi nasjonen selvtillit sto i
sentrum, og hvor hovedpersonen beskrives som en inkarnasjon av
Norge, som globetrotter og oppdagelsesreisende, og ingen anmeldere
drøfter, ja ikke engang nevner, romanenes verdensbilder og oppfat-
ninger av «den andre» og nordmenn? Selv om det norske prosjektet
om å være en humanitær stormakt er styrt av andre motiver enn
dronning Victorias ekspansive England, vil en allsidig forståelse av
1990-tallet i norsk internasjonaliseringshistorie neppe være mulig
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uten å forstå Jan Kjærstads prisbelønte romantrilogi om Jonas Wer-
geland og den oppsiktsvekkende mottakelsen den fikk.

1990-tallet var det tiåret i Norges historie da den politiske ledel-
sen erklærte at Norge skulle bli en humanitær stormakt, da Norges
statsminister sa at det var typisk norsk å være god, og da Den norske
modellen for norsk handling på den internasjonale arena ble eta-
blert. Under Utenriksdepartementet ledelse ble rundt 150 frivillige
organisasjoner, inkludert forfatter- og kulturorganisasjoner, hundre-
vis av universitetsforskere og informasjonsarbeidere, mobilisert i et
slags kollektivt løft for å bidra til å styrke Norges rolle på den globale
arena. Med svært få unntak ble disse nasjonale stormaktsambisjone-
ne forbigått i taushet av norske intellektuelle. Hvis en begrenser en
analyse av den offentlige, intellektuelle debatt til avisenes kronikker,
leserinnlegg og andre offentlige meningsytringer, kan en få det inn-
trykket at de intellektuelle verken påvirket eller ble påvirket av den-
ne prosessen. Kollektiv taushet er en talende talehandling, men util-
strekkelig som empiri for å kunne analysere de intellektuelles
verdensbilder og forhold til den politiske makten på 1990-tallet.

På samme måte som jeg valgte Dag Solstads Arild Asnes 1970 og
den status og autoritet som denne romanen ble gitt, som inntak for å
forstå norsk tredje-verden-tenkning på 1970-tallet, velger jeg Jan
Kjærstads trilogi, Forføreren, Erobreren og Oppdageren, og dens mot-
takelse i den intellektuelle offentlighet, som inntak for å forstå sent-
rale intellektuelle verdensbilder på 1990-tallet. Romantrilogien er
blitt beskrevet som et «hovedverk … i den moderne norske litteratu-
ren overhodet»,94 anmelderne var enige om at den behandlet vesent-
lige samfunnsfenomener i tiden, en kunne gå til den hvis en lette et-
ter tidsånden,95 ja, ble det hevdet, en kan «faktisk høre gjenlyd av
selve kammertonen».96 Trilogien ga forfatteren Aschehoug-prisen og
Nordisk Råds Litteraturpris og, som eneste kunstner (mellom Einar
Gerhardsen, Vidkun Quisling og Gro Harlem Brundtland), plass
blant periodens mest profilerte politikere på forsiden til den norske
idéhistorien Norsk Tro og Tanke. Trilogien og dens mottakelse var føl-
gelig talehandlinger som både var sentrale og ble gitt autoritet.97 Si-
den jeg er opptatt av fundamentale perspektiver og perseptuelle filtre
som påvirker tenkemåter og verdensbeskrivelser, og som aktørene
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oppfatter som så naturlige at de selv ofte ikke er klar over at disse fil-
trene former hva de ser og hvordan de begrepsfester og trekker dis-
tinksjoner, er også Kjærstads trilogi og mottakelsen av den nyttig. Jeg
vil ta opp helt sentrale og meningstunge sider ved trilogien, men
som i omtalen av den er forbigått i taushet.

De årene da Jan Kjærstad skrev disse tre romanene om TV-journa-
listen Jonas Wergeland som gjennom dokumentaren om De store
norske navn «risset opp et slags nasjonal genetikk», som skulle kaste
«lys over det norske arveanlegg»,98 som skulle gi den norske nasjonen
ny selvtillit, og da de fleste av Norges ledende litteraturkritikere satte
seg foran sine tastaturer for å gi det norske folk innblikk i hva roma-
nene handlet om, var altså en unik periode hva gjelder norsk sam-
handling overfor verden. Den politiske ledelsen i Norge hadde nett-
opp erklært at Norge skulle ta mål av seg til å bli en humanitær
stormakt. Den første boken, Forføreren, kom i 1993, samme år som
Oslo-avtalen mellom Israel og palestinerne ble undertegnet, uom-
tvistelig en bemerkelsesverdig triumf for norsk diplomati (uansett
hva man ellers måtte mene både om avtalen og om dens skjebne).
Norske aviser skrev om Oslo-ånden, og løssalgsavisene hadde opp-
slag om hvordan norsk vennlighet, den norske uformelle atmosfæ-
ren, utenriksministerens barn, det norske landskapet osv., skapte et
forhandlingsklima som bidro til å få erkefiendene til å undertegne
den historiske avtalen på plenen foran Det hvite hus. Erobreren kom
ut i 1996, omtrent da statssekretær Jan Egeland skrev kronikk i Dag-
bladet om at verdens statsledere så mot Oslo når konflikter skulle lø-
ses, og Terje Rød-Larsen, i sin korte statsrådstid, hadde presentert
sine visjoner om Norge som en «geopolitisk» stormakt. Oppdageren
ble utgitt i 1999, samme år som Erik Solheim fra Sosialistisk Ven-
streparti, da fortsatt leder av Stortingets utenrikspolitiske opposi-
sjon, erklærte uten forbehold at Norge var blitt en humanitær stor-
makt og nøt tillit som det. Det er følgelig et interessant, men
oversett sammenfall i tid og tema mellom staten Norges svært ambi-
siøse prosjekt om å bli en humanitær stormakt og Kjærstads romaner
om å lære nasjonen å tenke stort, et sammenfall en ikke kan se bort
fra om en skal forstå historisiteten i romanens oppbygning, dens me-
taforer og historier og den offentlige debatt om den.
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Jan Kjærstads trilogi og diskusjonen om den vil altså utgjøre kilde-
materialet for denne analysen av norske 1990-tallsverdensbilder.99

Kjærstad har betegnet trilogien som norsk etterkrigshistorie,100 og
insistert på at hans litteratur er ment som en «torpedo under arken –
noe som saboterer vedtatte sannheter på en radikal måte».101 Jeg vil
vise at trilogien fremfor å undergrave dominerende tankefigurer sna-
rere reproduserer og forsterker dem. Kjærstads trilogi, fortellermåte
og fortellerknep uttrykker et perspektiv på verden og «oss» som ver-
ken er kritisk eller originalt, men konvensjonelt. Hans erklærte mål-
setting var å «skrive om og provosere de tenkemåtene som går forut
for og påvirker politiske handlinger», siden det «å stille de riktige
spørsmålene kan ha en domino-effekt»,102 det vil si han plasserte sitt
verk innenfor en klassisk intellektuell selvforstående posisjon og
mente åpenbart at hans trilogi var samfunnskritisk (også noen kriti-
kere mente at det beste ved trilogien var oppgjøret med norsk selv-
godhet). Jeg vil vise at trilogien tvert imot legitimerte tiårets domine-
rende politiske prosjekt, men med mer nasjonalistiske og elitistiske
argumenter enn de den politiske eliten på noe tidspunkt anvendte,
og mens bøkene ble beskrevet som kosmopolitisk i orientering og
hovedpersonen som en åndelig og bereist nomade, sulten på verden,
vil jeg vise at fiksjonsheltens forståelse av verden gjorde at han var
blind for «den andre» som en eksistens i og for seg selv, og var så nar-
sissistisk at han bare så seg selv og Norge, uansett hvor han reiste.

Gjennom en analyse av narrativ struktur, av fortellergrepet og av
hovedpersonens relasjon til «den andre» vil jeg argumentere for at
trilogien (og dens mottakelse) kan utsi noe fundamentalt og generelt
om norske intellektuelle forestillinger og deres konsekvenser. Analy-
sen vil avdekke implisitte verdensbilder og fortolkningsfiltre, som
forfatteren er så preget av (slik andre deler av norsk offentlighet har
vært det) at han ikke ser det selv. Analysen må ikke oppfattes som en
politisk-ideologisk kritikk eller en estetisk vurdering;103 den er opp-
tatt av å tydeliggjøre og holde opp i lyset trilogiens kognitive funda-
ment når det gjelder å beskrive verdensutviklingen, «den andre» og
«oss», dens persepsjonsfiltre, noe som igjen selvsagt vil ha betydning
for vurderingen av trilogien som estetikk og politikk. Den domino-
effekten på «vedtatte sannheter» som Kjærstad erklærte at han ønsket
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som resultat av sine romaner, uteblir – dominobrikkene faller, men
over hans eget verk.

EN NASJONAL REFSER OG OPPDRAGER

Bokens helt og hovedperson er Jonas Wergeland, en TV-journalist
og masseforfører,104 som har både nasjonalhelten og trilogiens inten-
sjon i sitt etternavn. Kjærstad sier etter at alle de tre romanene er ut-
gitt: «Jeg tenker meg at Jonas Wergeland har en tilsvarende, om enn
mindre, rolle i dagens Norge (enn Henrik Wergeland hadde for den
nasjonale oppvåkning på 1800-tallet, min anm.).»105 Hans store
prosjekt, og det som romanen kretser omkring og som boktitlene
henspiller på, er den fantastiske TV-serien han lagde, som skildrer 23
store, betydningsfulle nordmenn. Den implisitte definisjonen av
storhet er talende: Det er nordmenn som har gjort seg internasjonalt
bemerket. Det betyr: Trygve Lie som FNs første generalsekretær får
sitt hyllestprogram, men ikke Einar Gerhardsen; Gro Harlem
Brundtland får sitt, men ikke Henrik Wergeland eller Fredrik Stang;
Ole Bull får sitt, men ikke Arne Garborg, osv. Serien er bygd opp
omkring nordmenn som har lyktes internasjonalt, og som derfor er
nasjonenes arvemateriale. Jonas W. blir, som sin navnebror, en nasjo-
nalhelt, og det på grunn av denne serien som lærer folk å tenke nytt
om nordmenn og Norge i verden, men da han kommer hjem fra en
av sine mange utenlandsreiser, finner han sin kone død på gulvet i
stuen. De tre bøkene handler om Jonas W. sitt liv og sine forutset-
ninger, hans ansvar for sin kones død, hans forhold til kjærlighet
med videre, skildret av fortellere med ulik relasjon til hovedperso-
nen, men først og fremst kretser boken om den nasjonsbyggende
TV-serien.

Kjærstad understreket gang på gang trilogiens overordnede mål: På
den ene siden skulle den være en kritikk av norske tenkemåter, på den
andre siden skulle den vise veien bort fra denne knugende mentalite-
ten. Han la i flere sammenhenger vekt på den kombinerte rollen som
refser og oppdrager. Trilogien var ment som en kritikk av norsk men-
talitet, en mentalitet som førte til at nordmenn gikk, som han uttryk-
te seg, som en «flokk sauer», «stadig observerende, men aldri delta-
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kende». Selv om nordmenn er dømt til å leve i den geografiske
periferien, noe som kan forklare deres generelle marginalitet, gir mo-
derne teknologi «oss ingen unnskyldning i dag til å forbli tittende».106 

Beskrivelsen av nordmenns tilskuermentalitet blir også formulert
på en litt annen måte. Til danske Politiken sa han i 1994: «Nord-
mændenes ønskerolle er tilskuerens.»107 Han viste til at nordmenn
sto rundt OL-løypene i Lillehammer vinteren 1994 og så på skilø-
perne! Som offentlig meningsdanner må Kjærstads utsagn vurderes i
forhold til vanlige krav som reliabilitet og fruktbarhet.108 Jeg vil ikke
her gjøre noe poeng av å vise at denne allmenne kritikken av en spe-
siell norsk «mentalitet» faktisk er feil (Norge har vært «verdensmes-
ter» i bistand, sendt flere folk ut i verden i Pauli fotspor enn noe an-
net folk i forhold til folketallet, gir mer penger til FN i forhold til
folketallet enn alle andre land, og hadde en tredje-verden-bevegelse
som overgikk hva som var situasjonen i de fleste andre europeiske
land, de årlige innsamlingsaksjonene på NRK mobiliserer nærmere
100 000 bøssebærere, og Operasjon Dagsverk har i snart 40 år mobi-
lisert skoleelever til å arbeide en dag for fattige i verden). Kjærstads
konstruerte mentalitet (som Kjærstad mener er virkelig) danner bak-
teppe for Kjærstads og Wergelands nasjonale redningsaksjon fra for-
tapelsen (som Kjærstad definerer som Norges og nordmenns usyn-
lighet internasjonalt) ved hjelp av De store personligheter.

Kjærstads ambisjon var, sa han, å skrive «det norske dilemma», og
samtidig tydeliggjøre «vår skaperevne». Romantrilogien var basert på
en oppfatning om at i globaliseringsepoken kan ethvert land, som
han sa, «skape en formue på kreativitet». Det som mangler i Norge
er selvtillit, og det var det forfatteren Jan Kjærstad søkte å gi det nor-
ske folk. Han fremstilte altså sitt romanprosjekt som om prosjektet
til hans fiksjonshelt var en allegori over eget prosjekt. Jonas Werge-
land sa han hadde skapt en ABC for folket som viste deres storhet og
deres dilemma. I Oppdageren het det at TV-programmene til Jonas
W. – i hvert fall for en kort periode – hadde «ført til en ny form for
kommunikasjon med omverdenen» (Oppdageren:185). Det samme
skulle romanene gjøre. Kjærstad sa i Berlingske Tidende da trilogien
ble lansert i Danmark i 1993: «Men jeg vil i hvert fald gjerne gøre
mit til at eliminere mindreværdet» i det norske folk.109 
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Både forfatter og anmeldere understreket trilogiens filosofiske og
romanteoretiske ambisjoner. Romanens oppbygning skulle avspeile
og gjøre tydelig Kjærstads konvensjonelle poeng om at det finnes
ikke én sannhet om Jonas W. Romanen er blitt hyllet for måten den
har fått frem det «attityderelativistiske menneskebilde» på,110 og for
hvordan den skildrer tilfeldighetenes spill og mangetydige kryssfor-
bindelser snarere enn fast definerte sammenhenger og årsaksforkla-
ringer. De romanteoretiske ambisjonene ble imidlertid undergravd
av forfatteren selv på et for romanen helt vesentlig område: beskri-
velsene av verden og Norge. Det romanteoretiske prosjektet lyktes
ikke fordi dominerende tenkemåter og verdensbilder intervenerte så
å si bak forfatterens rygg; beskrivelsene av verden og Norge var rigide
og fastlåste snarere enn attityderelativistiske, og heller enn tilfeldig-
heters spill og mangetydige kryssforbindelser var de preget av klare,
entydige årsakssammenhenger.

DEN GUDDOMMELIGE 
UTENLANDSKE FORTELLEREN

For å tydeliggjøre et romanteoretisk poeng om perspektivers generel-
le betydning for virkelighetsbeskrivelser introduserte Kjærstad tre
ulike, allvitende forfattere for hvert av de tre bindene: hans datter
Kristin (Oppdageren); en professor i historie (Erobreren); og en ut-
lending (Forføreren). Fortellergrepet, som trilogiens arkitektur og
innhold hviler på, er blitt beskrevet som et genialt grep for å under-
streke det «attityderelativistiske». Kjærstad har sagt: «Spørsmålet om
hvem som forteller er et av de viktigste i Forføreren.»111 Her vil jeg
analysere hvordan dette valget av forteller reproduserer konvensjoner
og verdensbilder, og undergraver romantrilogiens eget prosjekt.

Den fiktive forfatteren av Forføreren gjentar stadig vekk: «Jeg kan
se stort på ting, jeg kan se Norge så å si ovenfra, med den nødvendi-
ge distanse» (Forføreren: 62). «Jeg er en utenforstående iakttager»
(Forføreren: 35). Og videre: «Jeg er ikke fra Norge. Mitt blikk er an-
nerledes» (Forføreren: 62). Forfatteren blir ikke identifisert, og nek-
ter å la seg identifisere. Dette gjør Kjærstad et stort poeng av både i
selve romanteksten og i intervjuene han ga i 1993 og 1994. Kjærstad
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lar ikke forfatteren røpe sin identitet i bok I, fordi, skriver han, for-
fatteren ikke «tror på et begrep som ‘identitet’» (Forføreren: 62).
Hva står på spill ved at Kjærstad etablerer en forteller som beskrives
som en utenforstående betrakter, en utlending, som han sier,112 med
den begrunnelsen at fordi fortelleren ikke er fra Norge, og dermed
ikke en del av det identitetsspillet som søkes skildret, så kan fortelle-
ren se stort på ting? Anmelderne skrev at lille Norge ble sett i et «glo-
balt, kosmopolitisk perspektiv»,113 og dette «elegante fortellergrepet
fungerer overmåte godt»,114 og VGs anmelder «legger seg på ryggen
for denne magiske pennen».115 

Kjærstad etablerer altså «utlendingen» som en kontrast til nord-
mannen; en observatør som fordi han/hun er tilskuer, ser verden an-
nerledes. Ved at observatøren bestemmes som utlending mener
Kjærstad han har etablert et slags privilegert, nøytralt ståsted med ut-
syn over Norge. Nettopp ved å nekte å oppgi hvem utlendingen er,
ved å vise til at fortelleren er uenig i «begrepet om identitet», skaper
Kjærstad i realiteten en forteller som er så guddommelig som det er
mulig å bli; det vil si en fiksjonsforteller som forfatteren fristiller fra
påvirkning av konkret, levd menneskelig liv. Det fører til at «utlen-
ding» konstrueres som en sjablon, definert i kraft av sin motsetning
(nordmann), det vil si bestemt i kraft av i realiteten én enkel stats-
rettslig formalitet. Siden betegnelsen slik den brukes, uttrykkelig er
tom for historisk og geografisk situering, er begrepet, eller fortelle-
ren, også tømt for innhold, og dermed gjort typisk for alle utlendin-
ger.

Fra ett synspunkt kan en oppfatte Kjærstads romantekniske grep
som en kapitulasjon overfor dagligdags, men uinformert tale om at
«utlendinger ser sånn og sånn på Norge». Å være utlending innebæ-
rer selvsagt ikke å inneha en privilegert posisjon eller en bestemt po-
sisjon for å forstå Norge, eller et grunnlag for å se «stort på ting»:
Forskning har dokumentert at den konkrete fortolkningen er avhen-
gig av hvem fortolkeren er (en mulla på Grønland eller en vietname-
sisk NTNU-student, eller en akademiker fra det muslimske Sudan
eller en kvinne fra Punjab vil, i den grad de er opptatt av Norge i det
hele tatt, se både smått og stort på ting, og de vil legge vekt på ulike
forhold), hva som er fortolkningens formål, og hvilken relasjon for-
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tolkeren har til det som fortolkes. «Utlending» er altså en abstrak-
sjon, en allmenn kategori som ikke gir noe bestemt perspektiv, siden
en svenske, en buddhistisk fundamentalist, en fotballspiller fra Nige-
ria eller en nomade fra Sahara og en fisker fra Island vil se Norge (og
fortolke et norsk levd liv) på forskjellige måter. Når Kjærstad insiste-
rer på at fortelleren er utenforstående, fordi fortelleren er utlending,
er det både logisk og teoretisk umulig: Det er ingen sammenheng
mellom «utlending» og «utenforstående» (den implisitte motsatsen
gjelder heller ikke: Alle nordmenn er ikke «inneforstående»), og en
fortolker vil også være deltaker.

Men hvorfor velger Kjærstad en utlending som guddommelig,
olympisk forfatter av bok I? Hensikten var klar: Denne fortelleren
skulle gi fortolkningen større autoritet, ikke ganske enkelt fordi for-
telleren var utlending, men basert på forestillingen om utlendingen
som den nøytrale observatør, det vil si som den som kunne besitte
den objektiverte fortelling.116 Det «attityderelativistiske» prosjekt
undergraves ved at den tomme utlendingen fyller rollen som den
norske mentalitetens refser, og teorien om at alle individer konstrue-
rer sin egen sosiale realitet oppheves når utlendingen beskrives. Den
utenlandske fortelleren i bok I avslører sin egen betegnelse som litte-
rær staffasje – denne fortelleren tenker akkurat som Kjærstad og skri-
ver som ham, og er åpenbart også opptatt av de samme leksikalske
opplysningene som Kjærstad selv. Kjærstad har altså, mens han of-
fentlig begrunnet sin bok med kritikk av en norsk mentalitet som
han beskrev som innadvendt og som i stadig større grad ute av stand
til å omfavne sine medmennesker, konstruert forestillingen om den
historietomme, nøytrale utlending som talerør for seg selv og sine
egne verdier. Kjærstad omfavner retorisk utlendingens blikk og inn-
sikter, men den han omfavner, er seg selv. De perspektivmessige kon-
sekvensene av at den utenlandske fortelleren ganske enkelt er Jan
Kjærstads talerør, er at den utenlandske fortelleren allmenngjør og
universaliserer gyldigheten av Kjærstads synspunkter, nettopp i kraft
av å være utenlandsk.

Fortellerens identitet avsløres i bok II, med store konsekvenser for
romantrilogien som helhet. Det viste seg da at forfatteren er norsk
statsborger, Kamala Varma, en kvinne som er oppvokst i New Delhi
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og utdannet i USA og beskrevet nå «som en verdensborger» (Erobre-
ren: 327). Fortelleren som altså i bok I, igjen og igjen, poengterer at
hun er utenforstående, en utlending, og derfor besitter et annerledes
blikk, og som Kjærstad i en rekke intervjuer i 1993 og 1994 under-
streket var en utlending, viste seg å være norsk. Forfatteren endret me-
ning om hvem fortelleren var, med store konsekvenser for verdensbil-
der og trilogien. Selvsagt kan indere bli nordmenn og verdensborgere,
men identitetsskiftet undergraver fiksjonsuniverset. At fortelleren som
Kjærstad først insisterte på var utlending og derfor utenforstående
med alternativt blikk, viste seg å være norsk og Wergelands kjæreste,
kan bare fortolkes som en umulig løsning på et selvpåført fortellerpro-
blem: Det viste seg nemlig i bok II at Kamala skrev en bok om Norge
som var såpass kritisk at det ble reist et folkekrav om at hun skulle
miste sitt norske statsborgerskap! Og dette kravet kunne jo ikke bli
reist, det vil si Kjærstad kunne ikke refse hva han mente var norsk
mentalitet, med samme autoritet om hun ikke hadde et norsk stats-
borgerskap hun sto i fare for å bli fratatt. Altså: Som utlending ga hun
kritikken av Norge legitimitet, og som norsk innvandrer gir hun kri-
tikken av norsk innvandringspolitikk legitimitet – et eklatant og lett
komisk eksempel på et dominerende trekk i europeisk og norsk idé-
historie: erobring av «den andre» som våpen i «våre» stridigheter.

Kjærstads romanteoretiske betraktninger gjør fortellergrepet enda
mer talende for implisitte verdensbilder. I Menneskets felt skriver han:
«En uren roman vil automatisk forsøke å strekke vår sans for ‘vi’ til
folk vi tidligere tenke på som ‘dem’».117 Altså: Oppbygningen, selve
strukturen på en roman, vil, sier Kjærstad, automatisk føre til at dis-
tinksjoner mellom «oss» og «dem» trekkes på nye måter, og at folk
som tidligere var «dem», blir «oss». Trilogien er beskrevet som en slik
uren roman. Fortellerstrukturen skapte et mer inkluderende «vi»,
men på en annen måte enn forfatteren hevder. Ved å skildre «den an-
dre» som identisk med «vi», ble «vi» utvidet ved at «den andre» gan-
ske enkelt ble som oss; den indiske, hinduistiske kvinnen ble Kjær-
stads alter ego. Denne «urene romanen» har altså strukket sansen for
«vi» til folk som romanen beskrev som «vi’s» absolutte motsetning,
den utenforstående utlending, ved ganske enkelt å oppheve utlen-
dingens annerledeshet og gjøre utlendingen norsk.
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Denne erobringen av «den andre» som en selv får ekstra menings-
tyngde fordi Kjærstad har fremmet en slags teori om at «narratologi
= antropologi», eller «narratologi er lik antropologi og livssyn».118

Han sier at det ikke er noen vits i å krangle om narrative teorier, for-
di uenigheten vil bunne i hvilke verdier forfatteren setter høyest:
«Har man to forskjellige antropologiske syn, får man to litterære teo-
rier.» Siden Kjærstad forfekter denne teorien så sterkt, blir det ikke
bare et uoverkommelig problem for romanens fiksjonsunivers at de
tre fortellerne forteller på samme måte og slik Kjærstad bestemmer;
det fremhever også motvillig trilogiens fundamentale verdensbilder.
Kjærstad har tilkjennegitt den sterke påvirkningen som teologen
Sven Bjergs doktorgradsavhandling Den kristne grundfortælling had-
de på Forføreren.119 Bjergs påstand var at den bibelske grunnfortel-
ling var et slags litterært forelegg for svært mye av den vestlige littera-
turen. Kjærstad insisterer altså på at narrativ struktur hviler på
livssyn, og at den vestlige romanen hviler på den bibelske forteller-
måten, samtidig som han lar forfatteren av bok I være hindu. Ved å
holde sammen Kjærstads romanteori med romanens fortellinger er
konklusjonen uunngåelig: Det er ingen forskjellighet i verdiforank-
ring mellom en indisk hindu og en norsk historieprofessor, eller mel-
lom professoren og Jonas W. og hans datter. Betydningen av ulike
verdipreferanser innenfor ulike sosiale systemer, vekten av individu-
ell historie, tradisjon, religion, klasse, kjønn, land, tid og sted på for-
ming av verdier og verdensoppfatninger, fokuseres retorisk, men
oppheves prinsipielt i praksis. Det «grensesprengende» fortellergre-
pet viser seg å være et autoritært grep som omskaper «utlendingen»
til Kjærstads redskap i hans norske refselses- og oppdragelsesprosjekt,
det vil si til bekreftelse på ham selv og hans ideers allmenngyldighet
eller allmenne relevans.

KOSMOPOLITISK NASJONALISME

Kjærstad har lagt vekt på at hans bevisst «urene» roman skulle bidra
til å søke å strekke vår sans for «vi» til folk vi tidligere tenkte på som
«dem». Trilogien søkte å trekke distinksjoner mellom «oss» og «dem»
på nye måter. I Forføreren skriver fortelleren at Jonas W. skulle bruke
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mye av sitt liv på «å få bekreftet» følgende påstand: «At alle land
inneholder hele verden. Og at hele verden inneholder Norge» (For-
føreren: 24). Ved å bruke ordet «bekrefte» kunne den «utenlandske»
forfatteren, det vil si den (skulle det vise seg) norske, kvinnelige an-
tropologen med indisk bakgrunn som ble tilskrevet evnen å se ting
utenfra, bli brukt effektivt for å reifisere og verifisere følgende dis-
tinksjon: Norge inneholder alle land, religioner, kulturer, tradisjoner
som finnes i hele verden. Og hele verden, det vil si alle land, alle reli-
gioner, alle kulturer, alle tradisjoner, inneholder Norge. Jeg vil vise at
trilogien er bygd opp på at distinksjonen mellom «oss» og «dem» i en
bestemt forstand ikke finnes, og at Jonas Wergeland tenker på ver-
den som om slike distinksjoner ikke finnes; historiske tradisjoner og
ulike religiøse tradisjoner med betydning for tanke- og handlings-
mønstre og lignende er definitorisk opphevet.

Å se på verden som delt mellom «utviklede land» og «utviklings-
land» eller mellom «nord» og «sør» er helt fjernt for Jonas W. og
Kjærstads tre fortellere, ikke primært av utviklingsteoretiske hensyn
eller av historiske årsaker, men fordi denne dikotomien hører til et
begrepsunivers og et kommunikasjonsfellesskap som Jonas W. (og
Jan Kjærstad, ifølge intervjuer) følte avstand til.120 Romantrilogien
distanserer seg også fra forestillingen om det eksotiske som noe som
er knyttet til «langt-unna-steder». Jonas W. sin kanskje mest eksotis-
ke reise ble foretatt til det indre av Østfold, og den siste romanen åp-
ner med at en ungdommelig avantgardegruppe innenfor moderne
kommunikasjonsteknologi reiser med «Voyager» (det nye navnet på
den gamle båten «Norge») ut Sognefjorden, hvor både helten Jonas
W. og hans datter og Kamala er med – nordmenn på nysgjerrighets-
tokt i Norge med romfartøyets navn. Rakkestad og Samarkand be-
skrives som like reisemål; Norge er et «uendelig gåtefullt land», som
Samarkand er et gåtefullt sted.

Tilsynelatende har Kjærstad etablert et romanunivers hvor rigide
dikotomier mellom «vi» og «dem» er overvunnet av et kosmopolitisk
perspektiv, overskredet av «den norske tuareg», som Jonas W. blir
kalt,121 og overmalt av en forfatterpenn som synes å låne ubesværet
fra kulturelle uttrykk fra hele verden, og som derfor, demonstrert
ved sitt eget verk så å si, er uten et spesielt ståsted.
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Både fortellergrep, skildringen av Jonas Wergeland, forfatterens
erklærte målsettinger med bøkene, og forsideillustrasjonene søker å
understreke et kosmopolitisk perspektiv; basert på erfaringen at alle
land inneholder hele verden, og at hele verden inneholder alle land,
også Norge. Han, en sønn av en organist fra Grorud, ble på 1960-
og 1970-tallet i fullt alvor beskrevet som oppflasket på Kama Sutra.
Innenfor fiksjonens univers er det usannsynlige mulig, men det in-
teressante er at den utenlandske fortelleren i Forføreren med indisk
bakgrunn og utdannet som antropolog beskriver denne Oslo-gutten
som oppflasket på Kama Sutra. Og da Jonas som barn kom over sine
foreldre, og i hemmelighet så dem elske, lar Kjærstad den indiske
forfatteren si: «Jonas sto og så hvordan moren og faren på en måte
omplantet Kama Sutras lære i norsk jord» (Forføreren: 318). Jan
Kjærstad (og den indiske antropologen) kastrerer her Kama Sutra,
ved at den frakoples dens filosofiske kontekst og tilpasses en dansk-
norsk «fri sex»-bevegelse på 1970- og 1980-tallet (Jonas W. hadde
lest en dansk utgave av boken). Foreldrene prøver jo ikke bare ut stil-
linger som også finnes i Kama Sutras arsenal. Kjærstad lar sin indiske
forteller hevde at de gjør noe mye mer komplisert; de omplanter
«Kama Sutras lære i norsk jord», og dette gjør de til og med uten å
vite hva Kama Sutra er. Haken ved det er at forfatteren av Kama Sut-
ra, Vatsyayana, i sitt etterord skrevet for nesten 2000 år siden, var
helt tydelig: Boken (som totalt inneholder ca. 1250 vers) var ikke
primært en bok om lyster eller elskovsteknikker, slik Kjærstad og
hans indiske antropolog skriver, men om å kontrollere dem – innen-
for en hinduistisk religiøs sammenheng. Og hans far, organisten i
den norske kirke, omplantet ikke denne læren til norsk jord selv om
han bedrev elskov.

Kjærstad hevder også, uten ironi, at Oppdageren kan leses i et hin-
duistisk perspektiv, og at trilogien er inspirert av Mahabharata, som
om dette eposet handler om fortellerteknikk og mangel på lineær
kronologi, slik Kjærstad synes å mene, der det i realiteten handler
om en hellig krig utkjempet på slettene ved Kurukshetra mellom
bronse- og jernalderen, omtrent 5000 år før Kristus, og er et nøkkel-
verk i hinduismen og skal vekke kjærligheten til sannheten og de ret-
te handlinger (og har en helt klar kronologi, som det er vanskelig for
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utenforstående med vår kalender og tidsregning å få fatt på, men
som likevel er der). For å stille spørsmålet på nytt: Hva er det som
skjer når den norske forfatteren og den tidligere studenten ved det
teologiske fakultet, Jan Kjærstad, i fullt alvor hevder han har skrevet
en roman som kan leses i et hinduistisk perspektiv, når den ikke har
noen ting med hinduismens særtrekk å gjøre? Og hva skjer når den
intellektuelle offentlighet beskriver denne kulturelle nivellering av en
rik filosofisk og kulturell tradisjon og ekspropriasjon som grense-
sprengende kosmopolitisme? Originalutgavenes forsideillustrasjoner
av orientalske tepper spiller opp til det samme, og Kjærstad og an-
melderne har nevnt det samme en rekke ganger: Det skal skape inn-
trykk av at romanen bryter med det spesifikt norske eller vestlige;
den har «ingen lineær vestlig form; den er i stedet preget av Orien-
tens tendens til å se livet, ikke som rette linjer som fortaper seg, men
som krumme linjer som møtes, for det er sirkelen, selveste livshjulet,
som er det presise matematiske grunnriss for Jan Kjærstad».122

Teppene, som i realiteten alltid har en svært konkret historie, symbo-
liserer ikke «Orientens» måte å se verden på (som selvsagt ikke fin-
nes, unntatt som sjablon og konstruksjon), gjør ikke boken eller for-
tellermåten eller Jonas W. mer kosmopolitt. Kjærstad introduserer
også et annet orientalistisk innslag i Erobreren: Han kaller det
«maya» og «mayas slør». Han sier: «Maya – en vesentlig tanke – hvis
man vil forstå Jonas’ verdensanskuelse»;123 det vil si at for å forstå Jo-
nas, gutten fra Grorud, må en forstå hinduismen (Jonas W. fikk høre
om begrepet i sitt møte med hinduismen under en forelesning av
den norske lærer Delhi på Grorud folkeskole!) Maya blir gitt en helt
spesiell beskrivelse av Kjærstad, og som om bøkene referer til etablert
hinduistisk diskurs. Maya kan sammenliknes med «en sky som dek-
ker for solen og månen og stjernene», sa læreren, og denne skyen er
der «fordi vår bevissthet ikke er klar nok. Foran øynene våre ligger et
slør. Men alt er ikke illusjon. Det finnes noe bak. Uten dette ville
ikke illusjonen oppstå,» sier læreren (Oppdageren: 296). Begrepet er
tatt ut av sin idéhistoriske kontekst, abstrahert fra tid og sted, og
brukt «dypt», men ulogisk. De globale metaforene og de hinduistis-
ke allusjonene understreker det kosmopolitiske prosjekt, men avslø-
rer det på samme tid: Jonas Wergeland har ikke forstått noen ting av
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hinduismen, og han har heller aldri vært virkelig interessert i den,
som en religion som former livet til flesteparten av befolkningen i
verdens mest folkerike stat. Den orientalistiske staffasjen og dens be-
grunnelse snarere avdekker tekstens stedbundethet og historisitet,
fordi det understreker den norske 1990-tallsuniversalismens tro på
hvor lett det er å overskride egne kulturelle eller diskursive tradisjo-
ner, eller de særegne referansepunktene, for å formulere problemet
svakere.

«Alle land er i Norge. Norge er i alle land.» Denne forestillingen
som Jonas W. sin tankeverden kretset omkring, er en tenkemåte som
gjennomsyrer hele boken, både dens komposisjon og dens innhold.
To eksempler kan stå for alle: Jonas Wergeland sa til Kamala, mens
de seilte ut Sognefjorden, at inderne hadde Ganges, men «vi har Sog-
nefjorden. Den er vår hellige flod. Gårdene som klamrer seg fast
oppe i fjellsiden, er våre templer» (Oppdageren: 459). Den platte
morsomheten hviler på en fundamental blindhet for forskjellene
mellom hinduenes templer i Indias liv og historie og de norske øde-
gårdene, og på Ganges, som hinduenes himmelske elv, som ikke ek-
sisterer som en empirisk realitet, men er en elv i himmelen, og Sog-
nefjorden. Han sammenlikner fenomener som overhodet ikke har
noen ting til felles, og understreker dermed kosmopolittens snever-
syn. Og så troen på en universell, gjenkjennbar historie: En av de
viktigste replikkene Jonas skulle høre i sitt voksne liv, var, skriver for-
telleren i bok I, et utsagn av en afrikaner: «Synd ikke Sam Eyde var
afrikaner og startet opp her for hundre år siden» (Forføreren: 28).
Altså: For det første: Alt tyder på at Jonas W. (og Kjærstad) trodde
fullt og fast på at en nordmann kunne skapt underverker i Zambia,
rett før kolonitiden begynte og rett etter at David Livingstone «opp-
daget» landet. Og implisitt: Utviklingsproblemene er sammenlikn-
bare; som om Eyde ikke var avhengig av veier, av kapital, av fors-
kning (av Birkeland, for eksempel), av en embetsmannskultur osv.,
osv., forskjeller mellom lands historie, klima, geografi som det
innenfor et ekstremt kosmopolitisk og universalistisk perspektiv ikke
er plass for. Det er identitet mellom Norge i 1907 og Zambia på
1980-tallet, og det er identitet mellom Victoriafallene og Rjukanfos-
sen, som om det å bygge kraftverk ved de afrikanske elvene kan sam-
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menliknes i vanskelighetsgrad med å sette en turbin i Rjukanfossen!
Ved å la en afrikaner sammenfatte den norske kosmopolittens histo-
riesyn og verdensbilde representerer det i seg selv en ny utgave av fik-
sjonens måte å universalisere det provinsielle på.

«Norge inneholder hele verden. Alle land inneholder Norge» –
med et slikt perspektiv blir paralleller mellom Ganges og Sognefjor-
den og mellom Victoriafallene og Rjukanfossen naturlige – og den
selverklærte kosmopolitt oppdager ikke sin egen narsissisme og luk-
kethet overfor verdens idémessige, historiske og geografiske mang-
fold.

DEN FØDTE TILSKUER SOM GLOBAL LIVREDDER

Jonas W. oppsummerer sine reiser, og det som opptar ham er sin
egen og Norges posisjon i verden:

Han var bare en tilskuer. Han kunne reise halve jorden rundt, men
han var og ble en tilskuer. Han var norsk og dermed fra fødselen av
en tilskuer. Her, i Tokyo, fikk han en knugende følelse av at Norge
ikke var til stede, som deltaker, i det hele tatt – eller vent, det fantes
enkelte produkter; i en butikk hadde han sett en tannbørste fra Jor-
dan, og om han gikk inn i en bokhandel, ville han kanskje finne en
bok av Torbjørn Egner, om Karius og Baktus – som om Norges enes-
te tributt her i det fjerne Østen, ja, i verden for øvrig, var et moralis-
tisk budskap om å holde tennene rene (Erobreren: 309).

Jonas W. – denne «inkarnasjonen» av Norge, som forfatteren kaller
ham – hadde et eksistensielt problem han ikke klarte å leve med: Fø-
lelsen av å være tilskuer utslettet ham. Han oppfattet seg som tilsku-
er ikke fordi Jonas W. som individ hadde en tilskuerattityde til ver-
den, men fordi han var norsk var hans skjebne beseglet; han var fra
fødselen av en tilskuer. For Jonas W. og for Jan Kjærstad er ikke
nordmenn deltakere i det hele tatt, fordi de er født i Norge! Nasjo-
nens og individets skjebne knyttes altså eksplisitt sammen i et skjeb-
nefellesskap, og individet kunne bare realisere sin rolle ved at nasjo-
nen, gjennom sitt «arvemateriale», markerte seg på den globale
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arena. Derfor kunne han skrive fra sitt besøk i Kina – igjen helt uten
ironi om Gro Harlem Brundtland som hadde vært på kinesisk fjern-
syn: «Hvor stolt måtte ikke en nordmann føle seg! (min uth.). Det sto
som et symbol: Verdens folkerikeste land, i ferd med å bli en økono-
misk stormakt, i ferd med å åpne seg – også via fjernsynet – og Nor-
ge som var på banen, til stede med sin statsminister» (Erobreren:
227). Og omvendt, som for å helle salt i såret; japanerne hadde på
sin side gjennomsyret nordmenns hverdag med moderne teknologi,
biler, data, computere og lignende, mens Norges bidrag var «på geit-
ost og selbuvottnivået» (Erobreren: 309). De utenrikspolitiske strate-
gene som omtrent på samme tid arbeidet med å fremme Norges rolle
som humanitær stormakt, hadde konkludert med at UDs redskaper
måtte være de frivillige organisasjonene og forskningsmiljøene, og til
en viss grad kulturarbeiderne. På grunn av landets geografiske belig-
genhet og andre historiske forhold hadde Norge og nordmenn få an-
dre midler til rådighet. Kjærstads modell for å få nordmenn til å sy-
nes internasjonalt ligner, men innenfor hans modell er det ikke
enkeltpersoner som skal bidra til å styrke Norges profil, men Norges
profil som styrkes gjennom enkeltindividene; gjennom å markedsfø-
re nasjonens fremste arveanlegg markedsføres også nasjonen, det vil
si «oss» alle.

Det var på dette grunnlaget Jonas W. strevde med den oppgaven
han hadde satt seg: å gi Norge et ansikt i verden på den globale are-
na, oppfattet av Jonas W. som et slags forfengelighetens marked,
hvor den tyske 1800-talls filosofen Hegels teori om anerkjennelse
som menneskets viktigste behov synes overført på nasjonene eller
statene, som om de skulle være subjekter med verdier og følelser.
Wergelands TV-serie skulle spre norsk grunnfjell i «internasjonal
målestokk». Og det skulle være norsk, ja, det måtte til og med være
opprinnelig norsk, slik det blir gjentatt igjen og igjen: Han ville ikke
være en «kopist», han ville ikke «krype rundt på utenlandske halvgu-
ders kontorer» (Erobreren: 313), han ville skape noe norsk, han ville
gi Norge til verden, et Norgesbilde, et bilde av «oss», om norske
«foretaksmenn og -kvinner». Og det var et bilde, håpet han, som
ikke bare skulle bli spredd som del av en generell kulturdiffusjons-
prosess, eller som et av mange mer eller mindre attråverdige produk-
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ter i en slags nasjonal eksportdugnad; nei, det var bilder som japa-
nerne skulle «trygle om» å få se (Erobreren: 313).124 Der Henrik
Wergeland og nasjonalromantikerne hadde bidratt til å skape en na-
sjonal bevissthet på 1800-tallet som nordmenn kunne tro på (ved å
lage en sammenhengende utviklingsfortelling og ved å vise til den
nasjonale fortiden), der søker Jonas Wergeland – i globaliseringsepo-
ken – å skape en ny type nasjonal selvbevissthet som hviler på «den
andres» bekreftelse på en ny måte: først som faktisk (men konstru-
ert) historie; jf. Ole Bull og Henrik Ibsen og Gro Harlem Brundt-
lands internasjonale suksess; og så som TV-dokumentar.

Kjærstad avviste utviklingshjelpen som en arena for nasjonal eks-
ponering. Kjærstad lar alle tre fortellerne felle den samme dommen
over norsk bistand og den tidligere norske bistandsarbeideren, han
de kalte Sir William og som var Jonas W. sin onkel. I Erobreren pre-
senterer fortelleren (professor i historie) en beskrivelse av norsk ut-
viklingshjelp som «kamuflert utbytting av de innfødte – eller de nor-
ske skattebetalerne» (Erobreren: 371).125 Utviklingshjelp fører til at
nordmenn reiser ut, kommer hjem og kan kjøpe hus på Vestkanten
av Oslo, det vil si det fremmer norsk klassemobilitet, men det er også
det eneste som det fremmer. På den andre siden hyller trilogien både
norsk misjon og norske nødhjelpere, det vil si nettopp 1990-tallets
satsingsområde. Jonas W. sin onkel, bistandsarbeideren, var en snyl-
ter og en utbytter, mens hans søster fikk «kallet» da hun møtte
Albert Schweitzer i en kirke i Oslo som liten, og forsto at man kunne
være «like opptatt av orgler som av negrene i Afrika» (Oppdageren:
29). Hun ble norsk livredder i nødhjelpens tjeneste, og kjørte «kara-
vanene gjennom ørkener av nød», gjennom frontlinjer inn i ube-
stemte krigsherjede områder. Det gikk gjetord om hvordan Rakel
fryktløst kjørte inn hjelp til de trengende mens Bachs kristne orgel-
musikk strømmet fra en kassettspiller i passasjersetet. Rakel hadde
ikke barn, men, skriver Kjærstad, og allikevel – og han skriver det
helt uten ironi – hun hadde «tusenvis av barn» (Oppdageren: 31).
Hun levde et «høyverdig moralsk liv» og var det «lykkeligste mennes-
ke» som Jonas Wergeland kjente. Hun var «et levende og provoseren-
de bevis på at lykken var å hjelpe andre» (Oppdageren: 32). Jonas
Wergeland, mannen som skulle lære og lærte nordmenn å tenke stort

Tvedt/Verdensb.  Page 91  Wednesday, April 17, 2002  10:12 AM



92 KAPITTEL 3

på 1990-tallet, konkluderte med at det beste en kunne gjøre – også
for sin egen lykkes skyld – var å bli nødhjelpsarbeider.

Trilogien, som altså retorisk hviler på forestillingen om hovedper-
sonen som kosmopolitt, tilskriver også Jonas W. (og romanen for øv-
rig) et syn på norsk misjon som entydig positivt, og hvor selve eks-
porten av Norge står i sentrum. Det er betydningsfullt at fortelleren
i Forføreren er særlig raus med rosen, nettopp fordi hinduismen er en
ikke-misjonerende religion. Jonas W. var på Rakkestad hos sin tante,
en misjonær, og der får han se et kart som brenner seg inn i hukom-
melsen: et verdenskart med «streker ut fra Norge og til alle stedene
der norske misjonsselskaper har sin virksomhet». Han blir stående
lenge og «bare måpe foran dette beviset på utbredelse av norske mis-
jonærer», som om «Norge er sentrum i en rød sol som opplyser hele
verden» (Forføreren: 24). Det var her Jonas «lærte at det var en ver-
den utenfor Norge», og at Norge var i alle land.

Den «utenlandske» forfatteren erklærer i forordet til Forføreren at
overskuddet skal gå til en liten, men kjent humanitær organisasjon.
Hyllesten av misjon og nødhjelpsarbeid og kritikken av bistanden
overser at også misjon og nødhjelp finansieres over bistandsbudsjet-
tet og er underlagt de samme målsettingene. Aldri er det blitt sendt
ut så mange norske misjonærer som under bistandsepoken, og det er
statlig bistandsstøtte som har gjort dette mulig. Og de fleste nødhjel-
pere er også bistandsarbeidere, og i lønn, kunnskapsnivå og så videre
skiller de seg derfor ikke prinsipielt fra Jonas W. sin onkel (er det
noen forskjell, vil det snarere være at de tjener mer og kan mindre
enn den tradisjonelle u-hjelpsarbeider). Mens Kjærstad beskriver u-
hjelpsarbeideren som en snylter, tegner han nødhjelpsarbeideren
som en moralsk overlegen helt – som en handlende kosmopolitt
med tusenvis av barn overalt. I Erobreren presenteres en ideologisk-
normativ begrunnelse for norsk virksomhet i verden, og en essensia-
listisk identifikasjon av norsk identitet som er verken relativistisk el-
ler attityderelativistisk, og som fremsettes helt uten ironi: «Å være
nordmann er å reagere med harme mot en urettferdig fordeling av de
verdiene et samfunn skaper i fellesskap.»

Det kosmopolitiske prosjekt og prosjektet om å gi Norge og nord-
menn økt selvbevissthet i verden og overfor verden i ett og samme
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verk, fører til at hele fortellingen bryter sammen, men uten at forfat-
ter eller anmelderstand oppdager det. Distinksjonen som trekkes i
Norge mellom nordmenn og fremmede, har en parallell i distinksjo-
nen som trekkes i verden mellom nordmenn på den ene siden og
verden på den andre siden. Trilogiens sentrale distinksjon, både i for-
tellerstruktur og innhold, er den mellom nordmenn og «resten»,
men ikke etablert i forhold til historiske utviklingsmodeller, religion,
kulturelle tradisjoner, økonomiske interesser og lignende, men i hen-
hold til kriteriet anerkjent/ikke-anerkjent på den globale arena. I be-
stemmelsen av «den andre» eller av Norge er det ikke spor av «atti-
tydrelativisme», eller av uoversiktlighet og sprang; og nettopp mot
en slik bakgrunn fremstår dikotomiens rigiditet som ekstra menings-
mettet. Det er en dikotomisering som avspeiler romanenes nasjona-
le, mentalhygienske siktemål og fortellingen om Jonas W.s store pro-
sjekt hvor han viser hvordan 23 nordmenn har betydd noe – fordi de
er blitt sett i verden.

VERDEN SOM DEN NORSKE NARSISSISTENS SPEIL

Bokklubben Nye Bøkers medlemsblad, Bokspeilet, omtaler avslut-
ningsbindet i trilogien slik: «Storslagen oppdagelsesferd». Forfatteren
beskrives slik: «Og som den aldri hvilende oppdagelsesreisende tror
Jan Kjærstad at de viktigste øyeblikk, der verden åpner og utvider
seg, der man overskrider sine egne evner, skjer i møtet med andre
mennesker og andre kulturer. Som forfatter ser han det som en ut-
fordring å rykke leserne ut av vante tankebaner.»126 Boken ble følge-
lig markedsført tidsriktig som en grensesprengende skildring av ver-
den, i møtet med «den andre» og lignende. Som det het i bok II,
Jonas W. «var som skapt til å besøke, eller ikke besøke, men forstå,
nyte, en verdensutstilling» (Erobreren: 436), og spesielt en verdens-
utstilling som Expo 92, med fokus på Columbus og De store oppda-
gelser. Dette var i samsvar med hele hans virketrang, hans reiselyst,
hans vitebegjær osv. I Norges litteraturhistorie står det om Wergeland
og «hans enestående evne til å tilfredsstille kvinner seksuelt på grunn
av hans åpenhet overfor Det Andre. Denne åpenheten framstilles
også som karakteristisk for hans holdning til andre kulturer. Han er
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en mann som bejaer det fremmede og ukjente. Han avskyr den nor-
ske provinsialismen ... .»127 Men ved å karakterisere trilogien som et
oppgjør med norsk provinsialisme bekrefter Norges litteraturkriti-
kermiljø sin egen provinsialisme. For hvis målet var å fortelle leseren
noe interessant om «langt-unna-steder» eller om hvordan «man over-
skrider seg selv» i møte med «den andre», og å rive leseren ut av vante
tankebaner i 1990-tallets Norge, er konklusjonen uunngåelig: Trilo-
gien lyktes ikke i sitt forsett.128 

Ved at forfatter og forlag og mottakelse så sterkt betonte at roma-
nene brakte leserne til fremmede steder, at Jonas W. var en moderne
nomade, at møtet med «den andre» var befriende og lignende, blir
det problematisk for selve trilogiens prosjekt at «den andre» er helt
uten betydning, i den forstand at han aldri representerer en intellek-
tuell eller moralsk utfordring som Jonas W. må arbeide for å forstå,
kun bekreftelse av eget prosjekt eller kulisse for hans refleksjoner om
Norge og seg selv. Jonas W. er kun interessert i Norges relasjon til og
nordmenns posisjon i de landene han reiser til.129 Verden som en
verden i seg selv interesserer ham ikke.

Jonas W. reiser og reiser, men med bestemte blinde flekker i sin
fortolkning av verden. Det som interesserer ham er altså utlandet
som ståsted for å se Norge og seg selv, slik også TV-serien dreide seg
om. Jonas W. trenger «den andre» som identitetsmarkør for seg selv.
Mange av de viktigste tingene som blir sagt i hans liv, og han og for-
tellerne er veldig klar over dette, som for å understreke hans interna-
sjonale orientering, blir sagt av utlendinger, for når de snakker, snak-
ker de alltid om Norge eller nordmenn.

Da Jonas W. reiste til Argentina, tenkte han stort sett på på Liv
Ullmanns lepper, i Timbuktu på Thor Heyerdahl, på toppen av
Mount Mussa tenkte han på Henrik Ibsen og i Shanghai på misjo-
næren  Lars Skrefsrud, og i Montevideo på Sigrid Undset, mens han
satt der, eller lå i fluktstolen på den hvite stranden og så utover havet,
men tom for andre tanker enn om seg selv, og da han dro til Istan-
bul, var det verken Den blå moské eller Topkapi-palasset som inter-
esserte ham; det var å besøke det stedet hvor foreldrene hadde vært
tidligere. Og da han ble ranet i byens bakgater, ble han ranet av en
mann som fikk fortalt hvilket uutslettelig inntrykk Sult hadde gjort
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på ham (Erobreren: 88), mens han stort sett gikk og tenkte på Mar-
grete, på sin kjærlighet. Han dro til Polynesia for å møte sin barn-
doms Carl Barks (Erobreren: 19), og til Samoa, «også Samoa har be-
tydd noe i norsk historie», for her holdt Erik Dammann til, og han
leter etter andre hjemlige ting, og det «eneste hjemlige Jonas kunne
se, var bambus, som fikk han til å tenke på barndommens skistaver»
(Erobreren: 20). Han dro til Kaukasus, til Jerevan, og der møtte han
Nansen Sarjan, oppkalt etter Fridtjov Nansen, osv., osv. I Montevi-
deo kom han igjen og igjen tilbake til Plaza Zabala, ikke for å stude-
re lokal historie, men fordi det var en bokhandel der hvor Kristin
Lavrandsdatter var utstilt i vinduet (Oppdageren: 442). Da han kom
til Samarkand, var noe av det første som slo ham: «Jonas fikk en fø-
lelse av å kjenne stedet. Av alle ting kom han til å tenke på Snerting-
dal» (Oppdageren: 226). Leseren får ikke vite noe om Samarkand si-
den Jonas Wergeland heller ikke var interessert i stedet, for han
hadde reist dit for å møte Margrete (Oppdageren: 227), men møtte
isteden en mann som snakket med ham – om matematikeren Niels
Henrik Abel og konvergenskriterier (Oppdageren: 245). Og hva var
historien bak det Samarkand han så, hvilken historie var det han
hadde kommet for å oppdage? Jo, det var «Historien om Margretes
fravær, det tomrommet hun hadde etterlatt i ham» (Oppdageren:
228). Og rekkene med terrakottakrigerne i Xian, som vaskeseddelen
til Oppdageren lokker med vil bli fortolket, vakte ikke andre tanker i
Jonas enn ungdommens Grorud: De minte om ungdommens be-
strebelser hjemme i kjelleren på Solhaug; hans kjeller var «kanskje
også et slikt underjordisk rom, et sted hvor han forsøkte noe av det
samme som keiser Qin; å stanse tiden, erobre evig liv» (Oppdageren:
116). Da han sto ved det lysegrønne rekkverket og så på dem, opp-
daget Jonas Wergeland seg selv, «det vil si en hær av replikanter, av-
bildninger av seg selv», fordi han følte seg like død som dem, han var
brent av kjærligheten (Oppdageren: 113). Igjen og igjen avdekkes
det at Jonas W. sin evne til medinnlevelse i historiens kompleksitet, i
andres eksistens som noe uavhengig av sin egen, som erfaringer som
ikke samsvarte med hans egne, ikke bare var begrenset, men selvsen-
trert og blind på samme tid.130 

Boken handler, er det hevdet, om «nødvendigheten av en grense-
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overskridende eller grenseløs tilegnelse av kunnskap».131 Når det gjel-
der verden, blir dette misvisende, fordi den i realiteten beskrives uten
grenser, det vil se uten distinkte, diskursive, intellektuelle verdener,
og dermed er det ikke behov for grenseoverskridende kunnskap, og
siden grenseoverskridende kunnskap ikke lenger trengs, blir grenseløs
kunnskap som noe som må erverves, også en logisk umulighet. Ved å
oppheve grensene blir enhver kunnskap per definisjon grenseløs. 

Disse eksemplene gjør det nærliggende å lese trilogien som et for-
søk på å ironisere over den norske globetrotter eller tuareg og kos-
mopolitt som tror han er åpen overfor «det andre», men som i reali-
teten ikke ser annet enn Norge eller seg selv, og som i Japan ønsker
av hele sitt hjerte at japanerne skal «trygle» om å få mer norskt. Des-
to mer interessant er det at verket er skrevet helt uten ironi og ikke er
ment som en harselas, men at både forfatter og anmeldere oppfatter
Jonas W. som en kosmopolitt, som en oppdagelsesreisende i verden,
som en som krysser grenser og er grenseoverskridende, som er åpen
og full av åpenhet overfor «den andre».

Derfor er det heller ikke kjærlighetens primat som bekreftes i
Oppdageren, i hvert fall ikke slik anmeldere og Kjærstad selv har hev-
det at den gjør. Det er ikke Paulus og Korinterbrevene som er bak-
teppe her. Jonas W. insisterer på at han er rammet av den store kjær-
ligheten og at den overgår alt. Men det er kjærligheten til seg selv
som er det største for Jonas W.; det er den kjærligheten som overgår
alt. Det som begeistrer ham er ikke Jonas W.s kjærlighet til Kamala,
men at Kamala hadde dedisert sin The Tree of Love til Jonas W., en
internasjonal bestselger som gjorde, skriver Kjærstad, for kjærlighe-
ten hva Charles Darwin gjorde for biologien. Det han tenkte på
igjen og igjen, var «den andres» kjærlighet til ham selv, som heder.
Det var ikke kjærligheten til Kamala eller andre kvinner Jonas W. var
opptatt av; det han tenkte på var at han var elsket, og at hele verden
kunne se at han var elsket (Oppdageren: 538). Han var blitt utpekt
som selve kjærlighetens objekt (i en fotnote riktignok). Og hvorfor
blir Jonas W. elsket, denne «inkarnasjonen av Norge»: Jo, fordi han
er «annerledes». De tre romanene avsluttes med at Jonas W. sitter
med The Tree of Love i hendene, og ser på navnet sitt, en «oppdagelse
som omdefinerte alt, virkelig utvidet ham, gjorde ham til et nytt
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menneske» (Oppdageren: 539). Å diskutere hvordan et menneske
kan utvides, ligger utenfor denne bokens perspektiv. At Jonas W. føl-
te at han ble et nytt menneske, er imidlertid umulig å forstå innenfor
romanenes fiksjonsunivers, for det var ikke Kjærligheten han oppda-
get. Det han oppdaget at han elsket, var den ultimate bekreftelse av
seg selv som elskverdig.

Jeg har vist at trilogien er uten blikk for «den andre», helt uten
egentlig interesse i samfunnsforhold eller kulturelle og religiøse tradi-
sjoner, unntatt som appendiks til det norske eller som ståsted for å
analysere det norske, og ikke ett sted i de tre romanene innebærer
møte med «den andre» en utfordring for Jonas W. sitt eget prosjekt el-
ler verdensbilde. Den gir ikke bare et eurosentrert bilde av verden,
men et usedvanlig norsksentrert bilde, nettopp forsterket ved at verden
er den arena hvor dette bildet spilles ut. Kjærstad har klaget over sine
kritikere: «Jeg får null respons på det som for meg er det viktigste ved
romanprosjektet: En helt ny måte å tenke på rundt mennesket og ver-
den (min utheving).»132 Siden jeg er opptatt av den intellektuelle dis-
kurs som del av en nasjonal dannelsesprosess i en globalisert verden, er
det mest interessante ikke at Kjærstad mener dette, men at han mener
det om en romantrilogi som reproduserer hegemonisk tankegods og et
narsissistisk verdensbilde, som gjennomsyres av ikke-refleksjon over
eget ståsted, egne tradisjoner, egne blinde flekker – det vil si at de tan-
kene som det tenkes om verden på både er gamle og konvensjonelle.

EN NASJONAL GENETIKK 
I GLOBALISERINGENS TIDSALDER

Romantrilogien og erklærte forfatterintensjoner danner et motset-
ningsfylt verdensbilde – ikke bare i strid med seg selv, men i strid
med erklærte ambisjoner og målsettinger. På den ene siden: behovet
for å «tenke stort», den internasjonale orienteringen, alle reisene, det
kosmopolitiske selvbildet. På den andre siden: den grenseløse narsis-
sismen, reisingen som selvbekreftelse, hinduisme som staffasje, og
forsøk på å etablere en ny elitistisk form for nasjonalromantikk til-
passet globaliseringsepoken. Disse trekkene lever side ved side i trilo-
gien, og gir trilogien et ikke-planlagt komisk skjær.
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Denne analysen hviler ikke på myten om at litterære verk henger
sammen eller må henge sammen. Skal en forstå trilogien og den of-
fentlige diskusjonen om den, nytter det ikke å skyve det som ikke
passer inn med Kjærstads egne begrunnelser, til periferien av fortolk-
ningen eller å redusere åpenbare selvmotsigelser til bevisste valg fore-
tatt av en allvitende forfatter. Disse motsetningene innenfor fiksjo-
nen og mellom fiksjonene og forfatterintensjonen finnes, og de gjør
det også lettere å avdekke en viss sammenheng og likskap i underlig-
gende kognitive tilnærminger og perseptuelle filtre. Mens forfatteren
erklærte at han ønsket å stille fundamentale spørsmål ved selve fun-
damentet for den norske tenkemåten, er det større grunn til å hevde
at han i praksis ga et fortettet, litterært uttrykk for politisk-hegemo-
niske verdensoppfatninger på 1990-tallet; det dominerende har do-
minert ham på en måte som den erklært ikke-dominerte ikke vet
han er dominert av. Hvis Kjærstads mål var å gestalte sin tids ideer,
lyktes han ikke, fordi tidens dominerende paradokser er en integrert,
men ikke-bevisst del av fortellingen.

Den kollektive tausheten blant kritikerne må ha sammenheng
med at anmelderne ikke oppfatter verdensbildet som outrert eller
fortellergrepene som umulige, og filtrene oppfattes ikke som filtre
som holder bestemte deler av virkeligheten ute, men som vanlige,
det vil si at de selvbildene og verdensbildene som trilogien uttrykker,
har i store trekk vært delt av hans kritikere, anmeldere og av den lit-
terære offentlighet. Wergeland skildres som om han lever i en verden
uten Vestens dominans der det ikke finnes særegne intellektuelle tra-
disjoner, med sitt begrepshegemoni, sin ortodoksi, sine begrepsknip-
pers tvang; han er en kosmopolitt, og kunnskapsmessig derfor mer
plassert som et svevende vesen mellom permene i et leksikon. Det vil
si; han tror han er fri fra tradisjonen og samtidens konvensjoner. Tri-
logien hyller menneskets frihet i det allmenne, og en hovedperson
som er som en sjelløs marionett i fortellernes grep – modellerbar og
ufri – fordi han er uten innsikt i egen historie og derfor også blind
for «den andres» historie.133

Den nye selvtilliten som Kjærstad sier han skal skape, er en selvtil-
lit hvor folket, som tilskuere, bejubler og støtter opp om nasjonens
helter på den globale arena, ikke primært for hvilken faktisk rolle de
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har spilt, men fordi de er internasjonalt anerkjente. Serien, og her
gjengir jeg Kjærstads vokabular med omhu, «risset opp en slags na-
sjonal genetikk», de 23 «personene skulle kaste lys over det norske
arveanlegg».134 Norges fremste eksportvare på 1990-tallet i trilogiens
perspektiv, Gro Harlem Brundtland, skildres også (og helt uten iro-
ni) som et slags symbol på Norge og på potensiell norsk handlekraft,
hun hadde et navn «som ute i verden hadde noe av den samme kva-
litetsmessige og energifylte klangen som Harley Davidson». 

Trilogien hyller den individuelle dåd som nasjonens markering. Det
er ikke «det norske» han søker å fremme. Kjærstad er ingen «norsk-
dom-forfatter», fordi det finnes ikke noen «norskdom» eller spesiell
norsk erfaring å eksportere, siden alle land er i Norge og omvendt. Det
Norge kan eksportere, er derfor historien om enkeltindivider: noen
politikere, men særlig kunstnere, og hvor disse individene skildres som
synonymt med Norge, noe «vi» alle blir stolte av. Der Bjørnstjerne
Bjørnson kjempet for å spre 1800-tallets liberale ideer i Tsjekkoslova-
kia, og der menneskerettighetsaktivister har søkt å spre vestlige rettig-
hetsoppfatninger til den ikke-vestlige verden, vil Jonas Wergeland spre
fremstående individer med begrunnelsen om at de er Norge. Han er
ikke opptatt av prosaiske ting som eksport av næringslivsinteresser el-
ler ingeniørkompetanse. Det han er opptatt av, er De store menn og
kvinner; det er de som symboliserer nasjonen. Det er snakk om å sti-
mulere en slags nasjonal PR-kampanje – og der heltene spiller hoved-
rollen, og med Jonas Wergeland som en moderne nasjonsbygger og
veiviser overfor den globale arena. Hva verden skal få eller «trygle om»,
er ikke erfaringer fra samfunnsutviklingen; det vil si at det er ikke
snakk å søke å allmenngjøre norske erfaringer i kommuneforvaltning,
veibygging, fiskeriforvaltning og lignende. Det er altså ikke konse-
sjonslovene, utviklingen av en stabil stat, en vitenskapstradisjon, et be-
stemt, mer kontrollerbart vannlandskap Zambia trenger, men en ene-
stående nordmann: Sam Eyde.

Trilogien er ikke eksplisitt opptatt av globalisering, av reforhand-
ling av identiteter, av verdier, av kulturell annerledeshet, av behov for
dialog og selvrefleksjon over eget ståsted og så videre selv om trilogi-
en dreier seg om hvordan gi Norge og nordmenn mer selvtillit. Trilo-
gien bruker «vi» helt kritikkløst og uten presisjon, og som en post-
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modernistisk residualkategori på «det norske» er det ikke noe annet å
putte inn i dette store kollektive «vi» enn De store menn og kvinner
som bærer nasjonens genetikk. Allerede første gang han behandler
Store nordmenn, setter han likhetspunkt mellom Norge og enkelt-
personer; den Ole Bull som spilte en hel natt i Colosseum i måne-
skinnet, viste «at det nyttet også for lille beskjedne Norge å vinne
fram i den store verden» (Forføreren: 59). Den nasjonale romantik-
ken som denne trilogien fremmer, er en nasjonal romantikk hvor det
ikke er Wergelands barnetog eller Tidemand og Gudes bønder som
utgjør nasjonens sjel, men de store personlighetene, det vil si nasjo-
nens arvemateriale. Mens flere og flere blir klar over at hardingfela
ikke er norsk og at rosemaling kommer fra Sentral-Europa, det vil si
i en tid da de gamle nasjonale identitetsmarkørene er i ferd med å
miste både sin troverdighet og sin identitetsproduserende kraft,
fremmer denne trilogien en moderne form for romantikk og nasjo-
nal identitetsproduksjon: de store menn og kvinner som ble interna-
sjonalt anerkjent. Trilogien kan følgelig være et eksempel på forhol-
det mellom globaliseringsprosesser, nasjonal identitetsproduksjon og
litteratur. Møtene med andre steder skapte rådvillhet og ikke åpen-
het, og mindreverdighetsfølelse ble søkt overvunnet ved kontinuerli-
ge selvbekreftelsesprosjekter. En klassisk mekanisme utspiller seg:
Personers personlige mistilpasning transformeres til et nasjonalistisk
prosjekt.

Jeg tror det er sannsynlig at 100 år fra nå – om romantrilogien
fortsatt blir lest – så vil den bli fortolket som et underlig eksempel på
hvordan en norsk forfatter på 1990-tallet kunne produsere hva han
håpet var en bombe under arken, men hvor han egentlig selv plasser-
te seg i arkens sentrum, som en naiv ukritisk herold for en ny nasjo-
nalisme. Forføreren ble forført av sin egen kunnskapsløshet om «an-
nerledeshet» og «den andre». Erobreren ble erobret av sitt tiårs
dominerende norske prosjekt; det var ikke forfatteren som fanget
tidsånden i et gjennomtenkt og gjennomdisponert verk, men tids-
ånden som overmannet trilogien. Oppdageren var ingen oppdagel-
sesreisende,135 men en narsissist uten selvrefleksjon og som dermed
kunne tre inn i rollen som oppdrager i norsk nasjonalisme, konsent-
rert om nasjonens arvemateriale: De store menn og kvinner. Fremfor
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å fremme interesse for verden og Norges mulig i rolle i den, det vil si
å bryte ned tilskuermentaliteten, som var forfatterens erklærte pro-
sjekt, forsterket trilogien denne mentaliteten (som altså er en forfat-
terkonstruksjon),136 ved at den forvekslet narsissisme med innlevelse
i verden. Jeg har gjennom en analyse av en sentral romantrilogi og
dens offentlige mottakelse avdekket verdensbilder, perspektiver og
perseptuelle filtre som i store trekk er blitt oversett, fordi denne in-
tellektuelle erfaringen ennå ikke er språkliggjort.

Tvedt/Verdensb.  Page 101  Wednesday, April 17, 2002  10:12 AM



102 KAPITTEL 4

KAPITTEL 4

TERROR, TALIBAN OG 
TENKEMÅTER

Den 11. september 2001 ble det åpenbart: Gapet mellom verdens-
politikkens kompleksitet og etterkrigstidens hegemoniske forestillin-
ger i Norge om den ikke-europeiske verden hadde aldri vært mer
vanskelig å håndtere. For hva skjedde med begrepsfestingen og for-
tolkningen av «den andre», av forestillingene om at «våre» verdier er
universelle verdier eller at kulturforskjellene har forsvunnet i globali-
seringens kjølvann, når det var bin Laden og velutdannede islamister
med hat mot Vesten, og ikke fattige, hjelptrengende og takknemlige
kenyanere eller stolte vietnamesere i folkekrig mot verdens urettfer-
dighet, som fikk representere den «andre siden»? Etablerte verdens-
bilder ble truet, men debatten etterpå har vist at de er langt fra
knust; det finnes ruintomter, men ingen ruiner i det norske intellek-
tuelle landskapet. Mange har pekt på fattigdommen til det menings-
bærende språket når det gjelder å forklare hva som har skjedd. Men
det norske språket er rikt nok; problemet jeg vil diskutere her, er sna-
rere de herskende perspektivers tvang og sjabloner og hvordan de
kom til uttrykk og er reprodusert med ruinene av World Trade Cen-
ter som bakgrunn.

Analysen her baserer seg ikke på en oppfatning om at 11. septem-
ber endret verden, for det spektakulære er ikke alltid synonymt med
det epokegjørende. Den hviler heller ikke på en oppfatning om at de
norske begrepene og verdensbildene gikk ut på dato, fordi ter-
roranslagene mot USA endret den virkeligheten de oppsto i. Forhol-
det mellom verdensbilder og historiske relasjoner og prosesser er mye
mer komplekst.
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Den 11. september 2001 er her viktig først og fremst som et meto-
disk grep. På samme måte som det er lettere å få øye på konseptuelle
og fortolkningsmessige konsekvenser av en bestemt språkliggjøring
av verden ved hjelp av diskursive kontraster, kan kollektive, inter-
naliserte tankemodeller tydeliggjøres ved å bli holdt opp mot ytre,
dramatiske hendelser. Downtown Manhattan var 11. september
arena for en slik spektakulær hendelse. Herskende offisiell og intel-
lektuell norsk ortodoksi kunne nå lettere avdekkes sitt historiske fes-
te. Dette er ikke en konvensjonell kritikk av TV-alderen og hvordan
den tvinger virkeligheten inn i uvirkelighetens dramaturgi, snarere
tvert om; det handler om hvordan det uvirkelige ble virkelig, og på
grunn av TV-alderen gjort til en felleserfaring med idéhistoriske kon-
sekvenser. Dette kapitlet handler altså ikke om Taliban og terrorisme,
men om hva diskusjonen om Taliban og terrorhandlingen i hjertet av
New York kan utsi om norske tenkemåter, det vil si at utgangspunk-
tet er det plutselige og kraftige søkelyset som ble satt på verdenspoli-
tikkens uoversiktlighet og på de klare forbindelsene mellom interna-
sjonal terrorisme og radikal islamisme; og ikke minst på utviklingen i
Pakistan og i Afghanistan, særlig Talibans rolle; og martyrenes (de var
ikke selvmordsaksjonister, slik de er blitt beskrevet) tankeverden.

Tesen er: Den konvensjonelle og dominerende konseptualiseringen
av «den andre» som i bunn og grunn lik «oss» selv, det vil si forestil-
lingen om at velmenende, norske intellektuelles ideer er universelle
ideer, og at «den andre» vil annamme dem om bare fattigdommen el-
ler undertrykkelsen opphører eller globaliseringen får fortsette, har
ingen tradisjon for verken å reflektere over terrorismen og fundamen-
talismens særegne fornuft eller det historisk gitte ved egne verdier og
idétradisjon.137 Det var dette som ble tydeliggjort da norske intellek-
tuelle høsten 2001 beskrev og konstituerte bin Laden og al-Qaida
som aktører uten egentlig en egen historie; de ble frakjent sitt eget
prosjekt. Terrorhandlingen ble typisk nok beskrevet som fattigdom-
mens utropstegn, og bin Laden ble betegnet som en slags milliardær-
utgave av Che Guevara.

Toneangivende intellektuelle advarte i dagene etter attentatet mot
New York med rette mot stereotype «fiendebilder», men de gjorde
det på en måte som reproduserte en annen stereotyp av større idéhis-
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torisk tyngde; «den andre», i dette tilfellet terroristen, ble omtrent
som fortolkerens bilde av seg selv, han handlet slik han gjorde, fordi
han var opprørt over USAs politikk, over sanksjonene mot Irak, over
globalisering, og over fattigdommen i verden. Det vil si at hans
handlingsmønstre ble fortolket, sett gjennom et selvprodusert filter
hvor bare det rasjonelle og logiske slipper igjennom; samtidig som
dette egne filteret ble oppfatter som åpent og universelt gyldig. Den
intellektuelle tradisjon og lærdomstradisjon som bin Laden selv had-
de skrevet seg inn i, som har røtter til og som næres av diskusjoner av
hva som skjedde for vel 1200 år siden på den arabiske halvøya, ble
ignorert, og hans handlinger ble ikke søkt forstått innenfor hans pro-
sjekt om å knuse Vesten og vinne over de «ikke-troende», men ble
fortolket nærmest som en del av fronten i kampen mot globalisering
og fattigdom, eller som en form for «identity management» i en glo-
balisert verden.

I den offentlige, opphetede debatten denne spesielle høsten, da
folk over hele verden gikk med de samme bildene av fly mot høyhus
på netthinnen, ble en rekke helt sentrale, men ulike spørsmål blan-
det sammen, spørsmål som bør diskuteres hver for seg, om en søker
«klarhet, besinnelse og avmystifisering» (den tyske sosiologen Max
Webers bestemmelse av forskningens rasjonale). Analysens fokus og
oppbygning er slik at den ikke hviler på at vi vet hvem som sto bak
denne terrorhandlingen, om vi noen gang får vite det sikkert. Den
hviler heller ikke på en bestemt fortolkning av terrorisme,138 siden
både begrepet og fenomenet er mye mer sammensatt enn den offent-
lige debatten erkjenner. Det har alltid vært et hårfint skille mellom
en frihetskjemper og en terrorist og mellom statsterrorisme og mot-
stand. Både George Washington, Kenneth Kaunda, Nelson Mandela
og Anwar Sadat var terrorister i makthavernes øyne, som Ulrike
Meinhof, Patti Hearst og Carlos også var det. Saddam Hussein kalte
George Bush en terrorist under Golfkrigen, og Hassan al-Turabi i
Sudan kalte Bill Clinton en terrorist etter at USA bombet feil fa-
brikk i Khartoum, og George W. Bush kalte bin Laden en terrorist
og mulla Omar kalte Bush en terrorist. Kapitlets fokus og begrun-
nelse forutsetter heller ikke at frykten for terroren vil vare, eller at det
går rundt et nærmest uendelig antall piloter og bombemenn i ver-
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den, som er rede til å ta de allerede unge dødes plass. Det er også ir-
relevant for denne analysen i hvilken grad Taliban-regimet var villig
vert for Osama bin Laden, eller al-Qaida opprinnelig ble bygd opp
av konservative og diktatoriske regimer i Golfen og av USA for å
stoppe radikale opprørsbevegelser og begrense Sovjetunionens inn-
flytelse. USA og NATOs krig i Afghanistan under kodeordet «Endu-
ring Freedom», mens USA fortsatte å støtte diktaturer i Midtøsten,
er viktige historiske hendinger, men må ikke forveksles med spørs-
målene denne boken stiller. På samme måte: En analyse av norske
intellektuelles forhold til USA (og for eksempel bombingen av Afg-
hanistan) er interessant, men konvensjonelt politisk, ved at den lar
seg gjerde inn av etterkrigstidens dominerende utenrikspolitiske de-
batt. Det overordnede temaet her er: Hvordan forstå og fortolke den
måten som selve verdensutviklingen og «den andre» er blitt gjort be-
gripelige på i norsk intellektuell diskurs, og i denne konkrete utga-
ven, hvordan ble terroristenes prosjekt fortolket og Talibans og bin
Ladens prosjekter forstått?

Jeg har valgt å analysere nærmere fire tekster skrevet av fire norske
intellektuelle (forfatterne Espen Haavardsholm, Gert Nygårdshaug
og Tore Renberg og antropologen og forfatteren Thomas Hylland
Eriksen), publisert i de aller første dagene og ukene etter 11. septem-
ber 2001. Disse tekstene er valgt ut dels fordi de egner seg analytisk
til å få frem sentrale trekk ved dominerende perspektiver på omver-
denen, og dels fordi de ulike tekstene både er svært ulike (tar opp
ulike spørsmål) og svært like (opererer fundamentalt innenfor de
samme hegemoniske tankemønstre og fortolkningsfiltre). Jeg oppfat-
ter tekstene som representative for den mest vanlige måten å fortolke
hendingen på blant intellektuelle i norsk offentlighet i september og
oktober 2001.139 Men først vil jeg etablere en analytisk og kunn-
skapsmessig kontekst som de norske tekstene kan fortolkes innefor,
og som kan gjøre det lettere å få fatt på fundamentale konseptuelle
kategorier, verdensbilder og begrepsknipper som preget og kan gi
idéhistorisk mening til de konkrete talehandlingene som vil bli stu-
dert.
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SIVILISASJON OG KRIG

Det er et samtidshistorisk faktum: Mange, både muslimske funda-
mentalister og det kristne høyre i USA, russisk-ortodokse prester
som tsjetjenske ulamaer, ser den fremtidige verden som en arena for
kamp mellom sivilisasjoner, og ikke minst mellom Vesten og islam.
Det er et perspektiv som, fordi det samsvarer med hvordan mange
oppsummerer sine erfaringer, vil ha fundamental innvirkning på ver-
denspolitikken, enten det er basert på enkle fiendebilder eller ei. For
analysen her er det viktig å understreke at den 11. september ikke
skapte dette perspektivet. Det satte imidlertid spørsmålet tydeligere
på dagsordenen, men det hadde i flere år vært debattert internasjo-
nalt, ikke bare i Vesten, men først og fremst i muslimske land.

Jeg vil diskutere dette verdensbildet ved å drøfte Samuel P. Hun-
tingtons artikkel fra 1993, «The Clash of Civilizations?» og boken
The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order fra
1996,140 en artikkel og en bok som blant norske intellektuelle stort
sett er blitt enten oversett eller avvist som «farlig», som «reaksjonær»,
latterliggjort og dermed heller ikke skikkelig kritisert.141 Huntington
er en sentral amerikansk statsviter, en nyomvendt republikaner, som
har vært rådgiver for flere demokratiske presidenter, og blir lyttet til
over hele verden. Hans fremtidsscenario representerer et skremmen-
de alternativ til utviklingsoptimismen: Fremfor økende grad av ho-
mogenisering og likedanning tvers over sivilisasjons- og kulturgren-
sene som et resultat av globaliseringer ser han en fremtidig verden
hvor krig mellom sivilisasjoner vil være det mest sannsynlige. Land
med utenrikspolitiske strateger som overser dette, vil ende i ulykken,
hevder han. Han snakker om stammekriger på globalt plan. Sivilisa-
sjoner består egentlig av stammer, og kampen mellom sivilisasjoner
er stammekonflikter på den globale arena, sier Huntington. Dette er
hans forståelse av historiens fremtidige motor.

De store skillelinjene mellom menneskene og den dominerende kil-
den til konflikt vil være kulturell. Nasjonalstater vil forbli de mektig-
ste aktørene på den verdenspolitiske arena, men hovedkonfliktene vil
oppstå mellom nasjoner og grupper av ulike sivilisasjoner. Sammen-
støt mellom sivilisasjonene vil dominere verdenspolitikken. Fremti-
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dens frontlinjer vil gå langs de kulturelle forkastningene mellom sivil-
isasjonene.142 

Først vil jeg drøfte noen sentrale spørsmål hvor det er mulig å ha
sammenfallende synspunkter med Huntington, uten dermed å måt-
te dele hans verdensbilder eller politikkonklusjoner.

Den vestlige verdens følelse av global triumf etter Murens fall i
1989 ble fanget opp kanskje mest presist og systematisk av en rådgi-
ver i det amerikanske utenriksdepartementet, Francis Fukuyama, i
artikkelen og boken om «The End of History».143 Huntington har et
viktig poeng når han kritiserer denne oppfatningen som ensidig,
overoptimistisk og historisk naiv. Historien sluttet ikke i 1989, og
andre samfunnsmodeller bør ikke avfeies som anomalier Historien
har overvunnet. Samtidens motstand mot den seirende vestlige libe-
ral-kapitalistiske modell bør ikke ganske enkelt oppfattes som en
slags krampetrekninger i Historiens blindgater. En langvarig krig
mot terroren kan utvikle mer autoritære samfunnssystemer i Vesten
med støtte i flertallet av befolkningen, på samme måte som alvorlige
endringer i klima, ressursgrunnlag og befolkningsmønstre kan frem-
tvinge kraftigere rop om en sterkere stat. Det finnes ingen universell
sivilisasjon, selv om der er spirer til enkelte miljøer som kan kalles
kosmopolitiske i virkelig forstand. Ideen om «én verden», «én global
landsby» og at den universelle historiens lover så å si spiller seg ut
foran våre øyne, legger for stor vekt på overflatefenomener og kan
ikke gi en forståelse av kulturfundamentalismens vekst, enten det er i
USA, India eller Afghanistan. For noen år siden, i 1996, ble Jihad
versus McWorld gitt ut,144 en bok som målbar en populæroppfatning
om at Vestens populærkultur er i ferd med å erobre verden, ikke bare
som marked, men menneskenes sjel. Historien om terroristene og
hva de gjorde rett før de kapret de to Boeing-flyene, tyder på at bur-
gere ikke er nok for å stoppe hellige krigere. Overdreven vekt på den
vestlige populærkulturens posisjon uttrykker overfladisk snapshot-
antropologi, og forveksling av attributter med innhold. Huntington
peker også på dette med en spissformulering: «Essensen i den vestli-
ge kulturen er Magna Carta, og ikke Magna Mac.»

Snakket om en verdenssivilisasjon eller et verdenssamfunn er et
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eufemistisk begrep som tildekker Vestens dominans, og reflekterer
interessene til USA og resten av Vesten, sier den konservative Hun-
tington. Selve ideen om at det kan eksistere en universell sivilisasjon,
hevder Huntington, er en vestlig idé som strider mot for eksempel
partikularismen i de fleste asiatiske samfunn, særlig de som er influ-
ert av hinduistisk tenkning. Der avhengighetsteoretikerne på 1970-
tallet betonte at de fundamentale konflikttemaene i all hovedsak ville
være av økonomisk karakter, og den kalde krig-strategene på begge
sider la vekt på det ideologiske budskapet, og mange andre under-
strekte politisk-institusjonelle forhold som avgjørende, kan det ikke
være tvil om at det er nødvendig også å legge vekt på faktorer som re-
ligion og sivilisasjon i allsidige, fruktbare analyser av moderne ver-
denshistorie.

Sivilisasjonsbegrepet, som Huntington for egen del så å si gjen-
oppdaget etter lenge å ha vært en av verdens ledende forskere på det
internasjonale statssystem, kan være fruktbart om det ikke brukes for
bastant og for lukket. Den franske statsviteren Raymond Aron skrev
rett etter siste verdenskrig at begrepet sivilisasjon hadde begrenset va-
liditet, og at konseptet måtte oppgis. Sivilisasjonenes fase var i ferd
med å avsluttes, mente han. På godt og ondt var menneskeheten på
vei inn i en ny fase – kjennetegnet av én sivilisasjon som kunne bli
universell. De som opponerte mot Aron i den intellektuelle debatt i
Frankrike, folk som historikeren Fernand Braudel, viste seg å ha en
dypere forståelse av historiske prosesser. Braudel skrev i 1955 at sivil-
isasjonenes historie er en historie av kontinuerlig, felles låning over
mange århundrer, slik Vesten lånte av islam under renessansen og se-
nere, og slik islam har lånt av Vesten de siste par århundrene. Noe
blir akseptert frivillig, andre ting blir pådyttet på grunn av ulikhet i
maktrelasjoner. Men, skrev Braudel, selv om alle sivilisasjoner skulle
få identisk teknologi, og dermed utvikle noenlunde samme levemå-
te, ville det likevel – i lang tid – eksistere sivilisasjoner, og derfor
kunne han også skrive en fortsatt leseverdig bok om sivilisasjonenes
historie. Mange globalhistorikere har brukt termen på en fruktbar
måte,145 slik mange av de ledende religionshistorikerne og makroso-
siologene har. Begrepet kan også gi mening til bistanden som et his-
torisk fenomen. Å knytte sivilisasjonsbegrepets generelle relevans til
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Huntingtons konkrete bruk av det, eller å insistere på at et begrep
om «Vesten» eller «den vestlige sivilisasjon» forutsetter en oppfatning
av Vestens historie som en Stor Fortelling fra «Plato to NATO»,146

eller avvisning av Mahatma Gandhis vurdering av hva Vesten har
frembrakt (han sa som kjent på spørsmålet om hva han synes om
den vestlige sivilisasjon: «Det ville vært en god idé»), innebærer sam-
menblanding av politisk-ideologiske argumenter med en vurdering
av begrepsmessig fruktbarhet.

Sivilisasjonsbegrepet er hensiktsmessig, fordi det i et langt per-
spektiv kan sette søkelyset på distinkte kommunikative verdener,
med sine egne lojaliteter, sin egen permanens og − ikke minst – sine
egne referanserammer. Jesus og Bibelen er en vestlig ramme, delt av
kristne og ateister, av Thomas av Aquinas, Voltaire og Karl Marx, på
en måte som skiller Vesten fra for eksempel den kinesiske sivilisa-
sjon, hvor det verken finnes skapelsesmyter eller flommyter, og hvor
debatt om moral, samfunnsetikk og samfunnsorganisering har vært
knyttet til andre tradisjoner og forestillinger.147 Som studenter ved
vestlige universiteter fortsatt diskuterer Aristoteles og Homer, lærer
kinesiske studenter mest om Confucius, og madrasstudenter leser
kun Koranen. De kristne predikantene i USA har i tiår samlet milli-
oner til bibellesning, sang, helbredelse og innbitt kamp mot abort,
helt uavhengig av hva som foregår i Qum, Allahabad eller Kandahar.
Saduser eller hellige menn vandrer fortsatt, som horder av hellige
menn har gjort i hundrevis av år, fra tempel til tempel langs det in-
diske subkontinents hellige elver, diskuterer hinduistisk filosofi og
den optimale levemåte innenfor en hinduistisk diskursiv tradisjon,
uavhengig av vår konseptualisering av dem. De sjiittiske skriftlærde
strømmer fortsatt i tusenvis til sine lærdomsseter, hvor de studerer
den arabiske, rene versjonen av Allahs bok, og drøfter intrikate
spørsmål om hvordan stater skal styres og muslimer leve, i lys av en
omfattende lovtradisjon hvor selv de viktigste tekstbøkene den lærde
må kunne, ikke kan leses av et menneske i løpet av et liv. Generasjo-
ner av muslimer – både skriftlærde og meningmann – har tatt del i
en dialog om og vært vel bevandret i Koranens innhold, sharia, Ali
og den rette etterfølger, skismaet mellom sjia- og sunniislam, ulike
lovskoler, islamske straffelover, kvinnens stilling, klesdrakt og zakat.
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Og denne vedvarende diskursen, institusjonalisert gjennom lovsko-
ler, lærdomssentre, bønnedager, pilegrimsreiser, bøker og aviser, og
ideen om umma, har konstituert og (på et vis) konstruert den islam-
ske sivilisasjonen, ikke minst fordi det er en tradisjon utenforstående
står helt utenfor, og som reproduserer seg selv gjennom å trekke
grenser mot utenforstående. Skal en for eksempel fortolke alvoret i
ayatolla Khomeinis fatwa og dødsdom mot forfatteren Salman
Rushdie,148 eller bin Ladens parole om å drepe sivile amerikanere og
europeere, kan en ikke gjøre det uten å sette talehandlingene inn i en
kommunikativ og historisk kontekst som er spesifikk for den islam-
ske tradisjonen (selv om konklusjonene deres selvsagt ikke deles av
alle muslimer). Sivilisasjonsbegrepet forutsetter ikke at enkelte geo-
grafiske områder eller kjerneområder har monopol på bestemte ver-
dioppfatninger (snarere tvert om, siden ideer – i form av språk,
kunst og teknologi – lånes, presses på og opptas, i vår tid som i alle
århundrer tidligere), men det avviser en aktualistisk, ahistorisk ana-
lysemåte som bestemmer kulturelle manifestasjoner primært som en
form for «identity management» under press fra globaliseringspro-
sessene.

Hva er så problemene med Huntingtons begreper og verdensopp-
fatninger? Det at de er skremmende, kan jo ikke være noe forsk-
ningsmessig argument. Det at de er ubehagelige, kan være et mo-
ralsk argument, men ikke et vitenskapelig. Huntington er ikke bare
opptatt av islam og Vesten, selv om denne relasjonen er i fokus. Han
grupperer verden i syv, kanskje åtte sivilisasjoner: Vesten, slavisk-or-
todoks, japansk, muslimsk, konfusiansk, hinduistisk, latinameri-
kansk og, som han sier, «kanskje Afrika». I selve bestemmelsen av
sine kombattanter avdekkes svakheter ved Huntingtons tese. Det er
uklart hvorfor den latinamerikanske er en egen sivilisasjon, siden
dette − i likhet med USA og Australia (som regnes som en del av den
vestlige sivilisasjon) − er settlerstater med urbefolkning. Likedan er
det uklart hvorfor Russland ikke blir plassert innenfor den vestlige
sivilasjon, noe de fleste sivilisasjonshistorikere har gjort. I et globalt
perspektiv vil det også være mer naturlig, vil de fleste hevde, å inklu-
dere de slavisk-ortodokse folkene i Europa og dermed i Vesten. Når
Huntington beskriver det katolske, spansktalende Latin-Amerika
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som en egen sivilisasjon utskilt fra Vesten, mens Malaysia og Tyrkia
sammen med Arabia skal danne den muslimske, er det problematisk,
ikke minst siden han ikke gjør forsøk på å forklare hvorfor religion
tillegges ulik vekt i hans ulike sivilisasjoner. Og uten videre å inkor-
porere den greske sivilisasjon i den vestlige sivilisasjon (til forskjell
fra den egyptisk-arabiske) er historisk diskutabelt, og overser landets
rolle som en koloni hvor den tunge innflytelsen kom fra andre siden
av Middelhavet. Grensene til en sivilisasjon er det ikke mulig å av-
gjøre på objektivt grunnlag. De er – kan en si – det en blir enige om
at de er.

Sivilisasjoner bør ikke defineres essensialistisk, slik Huntington
tenderer til. Han beskriver de nærmest som tidløse, med en kjerne
og karakter bestemt av de konstituerende elementer som fødte sivili-
sasjonen. Underforstått oppfattes sivilisasjoner som om de har eksis-
tert gjennom århundrene, stort sett hele og intakte i det skjulte, be-
vart som en mumie så å si under dagspolitikkens overflate mens
kolonialisme, verdenskriger og den kalde krigen pågikk, før de plut-
selig dukker opp igjen – og da er de som de var før, upåvirket av glo-
bal migrasjon, økonomi, globale maktforhold og kommunikasjons-
revolusjon. Hans sivilisasjoner gjennomgår ingen kontinuerlig og
springende intern differensiering, og de endres og utvikles heller ikke
gjennom en kontinuerlig dialog med deres formative idealer og ide-
er, eller med andre sivilisasjoners idealer og ideer. Vesten represente-
rer simpelthen en ting (demokrati), og islam en annen ting (totalitæ-
re ideer), så en bok som til dels fremstår som en historisk studie, er
svært aktualistisk i sitt perspektiv. Huntington tilbakeskriver sine
dagsaktuelle ideer om sivilisasjoners karakter til deres opprinnelse og
utvikling, og utøver derfor en uheldig form for samtidsimperialisme
overfor fortiden.

Det sentrale problemet i Huntingtons analyse er følgelig ikke si-
vilisasjonsbegrepet eller fremtidsscenariet, men ahistorismen og det
statiske perspektivet. Et blikk på verden anno 2002 vil uten tvil kun-
ne konkludere med at totalitære ideer står sterkt innenfor den islam-
ske verden (landene er stort sett enten militærdiktaturer eller ledet av
islamske skriftlærde), og at demokratiske institusjoner står sterkt i
vestlige land. Men historisk har noen idésystemer dominert på visse

Tvedt/Verdensb.  Page 111  Wednesday, April 17, 2002  10:12 AM



112 KAPITTEL 4

tidspunkter, for så å bli skjøvet i bakgrunnen på andre tidspunkter. I
Vesten var totalitære ideer og autoritære samfunnsmodeller svært
innflytelsesrike i første halvdel av det 20. århundret,149 og inkvisisjo-
nen preget deler av Europa i århundrer, mens islam, da de katolske
skriftlærde herjet som verst,150 ble oppfattet som et liberalt og tole-
rant motstykke. Sivilisasjoner er ikke fanger av fortidens døde hånd,
de er ikke – en gang for alle – bestemt av hva som til ulike tider opp-
fattes som dets konstituerende ideer; de er i bevegelse, i konstant
endring, og folk som identifiserer seg med dem, vil definere seg selv
hele tiden på nye måter, også, og ikke minst, ved å trekke varierende
distinksjoner mot «de andre». Både religioner og sivilisasjoner utvi-
kler og endrer seg, låner av andre, pådytter andre sine verdier, teknis-
ke oppfinnelser og institusjonelle nyvinninger, skaper interne mot-
setninger og brudd.

Huntington tenderer til å karakterisere sivilisasjoner med deres
formative idealer. Men hvilke idealer er de formative? Koranen som
Bibelen har mange ulike, og til dels motstridende, idealer. Hvilke er
de formative, og hvordan og på hvilket grunnlag kan de bestemmes,
og hvilke prosesser er det som avgjør hvilke ideer som blir formative
på ulike tidspunkter? Her gjelder de samme prosesser som den engel-
ske historikeren Eric Hobsbawm beskrev når det gjelder nasjonalhis-
torie: Historie er, sa han, for nasjonalisten det samme som opium-
planten er for heroinisten. Hva som konstituerer det «virkelige»
islam, er det omtrent like mange oppfatninger om blant muslimer
som det er uenighet blant kristne om hva som konstituerer den «vir-
kelige» kristendommen. Problemet med Huntington er at dette
spørsmålet ikke diskuteres. Isteden fokuseres de spørsmålene som i
dag står i sentrum, og så ekstrapoleres de i tid og rom, uten å reflek-
tere over at radikal islamisme eller messiansk islam er knyttet til be-
stemt epoker og bestemte land i islams historie, og at retningens po-
sisjon har vært høyst varierende i ulike land og til ulike tider.
Spørsmålet er om det i det hele tatt gir mening å skrive eller tenke
om sivilisasjoner uten å gjøre denne typen forutsetninger.

Det finnes ingen hele og intakte, statiske, nærmest ahistoriske si-
vilisasjoner, slik Huntington foreslår, med nærmest sitt eget strategis-
ke hovedkvarter som kan føre kampen på den enkelte sivilisasjons
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vegne (selv om USA aspirerer til denne rollen innenfor den vestlige
sivilisasjon i dag, men det vil være forbigående). Etter at president
George W. Bush rett etter 11. september først hadde sørget med den
amerikanske eliten i en kirke, fant han raskt ut at han måtte oppsøke
en moské. USA har millioner av innbyggere som er muslimer og av
arabisk herkomst. Mange av USAs viktigste allierte er muslimske
araberstater. I Vest-Europa bor det nå over 10 millioner muslimer.
Og ikke lenge etter at Silvio Berlusconi oppfordret Vesten til å «oksi-
dentalisere» de andre sivilisasjonene med makt, konverterte hans
ambassadør i Saudi-Arabia, Torquato Cardeilli, til islam. Og mens
USA og Norge er i krig med Saudi-Arabias tidligere venner i Kabul,
bestemmer den norske regjering, med en prest som statsminister og
et styremedlem på Menighetsfakultetet som olje- og energiminister, i
november 2001, å gå sammen med Saudi-Arabia i OPEC for å sikre
at oljeprisen holdes på et høyt nivå. Norge vedtok å redusere oljepro-
duksjonen med 100 000 til 200 000 tonn, til glede for blant andre
Norge og prinsene i Saudi-Arabia, men til ulykke for alle de landene
som må importere olje for å holde økonomien gående. Den muslim-
ske «sivilisasjonen» er heller ingen enhet. Nesten alle muslimske land
gikk sammen med USA mot Taliban. Og Nordalliansen, som siden
1995 førte krig mot Taliban og høsten 2001 gjorde det med USAs
og Russlands hjelp, kan ikke forestille seg et politisk system uten is-
lam. En rekke islamske stater og middelklassen i disse landene har
gjennomgående i det 20. århundret forsvart modernitet og akseptert
vestliggjøring.

Huntington hevder at stater og middelklasser i ulike land ikke vil
forsvare modernitetet og vestliggjøring, og at det snarere er disse
gruppene som er sivilisasjonsbevissthetens bærere. Mulighetene for
reform, eller modernisering og vestliggjøring, er derfor begrenset.
For Huntington spiller det ingen rolle at muslimsk ungdom bruker
olabukser og drikker cola – fordi de sannsynligvis forakter USA like
fullt. Han latterliggjør hva han kaller «Davos-kulturen», som globalt
forbindes med stedet hvor ledende regjeringsfigurer, akademikere og
næringslivsfolk kommer sammen for å tenke store tanker. For Hun-
tington skaper den tilsynelatende kulturelle uniformismen og øko-
nomiske konsensusen illusjoner om at verden er mye mer influert av
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Vesten enn den er. I realiteten, sier Huntington, så ignorerer eller ha-
ter mesteparten av befolkningen i disse landene, unntatt eliten, Ves-
ten. Huntington har et åpenbart poeng i kritikken av flyplass-antro-
pologien som ser manifestasjoner på den globale landsby overalt.
Samtidig legger han ikke nok vekt på det faktum at store deler av
middelklassen i de fleste ikke-vestlige land ville ha dratt til Vesten
om de hadde kunnet, og den enorme innflytelsen internasjonale
kommunikasjonsregimer (som for eksempel bistanden) har når det
gjelder diffusjon av verdier og ideer til selv de mest avsidesliggende
strøk.

Analyser av kulturdiffusjonistiske prosesser og ikke minst deres ef-
fekt på diffusjonens objekter er svært vanskelig, og på dette området
er Huntington ensidig og for enkel. Han latterliggjør stort sett med
rette betydningen av McDonald-butikker i Kina og en utbredt tenke-
måte som setter likhetstegn mellom vestlig, populærkulturell innfly-
telse og vestliggjøring. Men han legger ikke tilstrekkelig vekt på alle
de historiene og eksemplene som kan vise effekten av teknologiske,
institusjonelle, organisasjonsmessige og ideologiske prosesser i kjøl-
vannet av markedsøkonomiens globale fremmarsj. Verdier med et
vestlig stempel (som ideen om nasjonen, om menneskerettigheter,
om likhet mellom kjønnene) er blitt både ettertraktet og kopiert,
men også avvist og fordømt, hvilket antyder at resultatet skyldes
komplekse forbindelser mellom ytre press og eksistensen av interne
motsetninger. Historien er selvsagt full av eksempler på at samfunn
både har åpnet og lukket seg overfor det fremmede eller det truende,
og denne prosessen har blant annet blitt farget av måten samhandlin-
gen er blitt konseptualisert på og av hvilke historisk-konkrete makt-
konstellasjoner den har foregått innenfor. Det vestlige presset på den
islamske verden var på mange områder sterkere på 1700- og 1800-
tallet, da de islamske landene kom under vestlig kolonialt styre. Da
valgte store deler av eliten en forsiktig vestliggjøring. Huntingstons
analyser er ikke blitt bestyrket av utviklingen. Indias regjering ledes
av et hindufundamentalistisk parti, men ingen ting tyder på at den
indiske middelklassen vil oppgi sin individuelle frihet og de ulike re-
ligiøse minoritetene sin posisjon for et hindukongedømme. Iran le-
des av et prestestyre, men har sakte, men sikkert reorientert seg mot
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Vesten. Egypt har levd med en voldelig islamistisk opposisjon siden
1928, men ingen ting tyder på at landet vil underkaste seg et islamsk
teokrati. I Tyrkia står fortsatt Mustafa Kemal Atatürks politikk for å
skille stat og religion sterkt, og de fleste observatører mener at det
ikke finnes noen vei tilbake til det gamle pantyrkiske storriket.

Huntingtons dualisme mellom sivilisasjoner overser åpenbare his-
toriske forhold som han ikke klarer å integrere i analysen: Mange
historikere vil hevde at de to verdenskrigene i det 20. århundret star-
tet som «borgerkrig» innenfor den vestlige sivilisasjon, og legge vekt
på at dette skjedde bare for et par−tre generasjoner siden. Den vik-
tigste krigen Kina har vært involvert i de siste hundre år, var en bor-
gerkrig mellom kommunister og nasjonalister som begge søkte å fri-
gjøre Kina fra hva som ble oppfattet som den konfusianske byrde.
Og i den islamske verdens mest blodige krig de siste hundre årene
ble soldatene på begge sider av frontlinjen mellom Irak og Iran opp-
muntret med koranlesning.151 Huntingtons sterke vektlegging av
kulturelle faktorer i forhold til økonomi, politikk og så videre er ikke
begrunnet tilstrekkelig, og det viser seg at hans sivilisasjonsidentitet
bare i begrenset grad evner å danne basis for politisk og militær mo-
bilisering.

Selv om tesen om krig mellom sivilisasjonene ikke samsvarer med
historisk erfaring eller med nåtidig faktisk utvikling, er det et faktum
at det siden 1500-tallet ikke har gått en femårsperiode uten væpnede
konflikter mellom vestlige land og islamske land. I denne sammen-
heng er det sentralt å understreke at disse krigene har vært både øko-
nomiske, politiske og sivilisasjonsorienterte, religiøse kriger. Men
selv om teorien om krig mellom sivilisasjoner ikke kan substansieres,
er det mange som mener – ikke minst muslimer, men også kristne –
at krigen har pågått lenge allerede. Men de tar feil. Bin Ladens reto-
rikk er en retorikk for å mobilisere oppslutning om hans mindre-
tallsversjon av islam. Det kristne høyres retorikk i USA er en reto-
rikk for å styrke fylkingen omkring deres minoritetsversjon av det
kristne budskap. Huntingtons tese er feil, fordi den oppfatter sivili-
sasjonene som for statiske og enhetlige, og med ett sentrum som kan
føre krig på − og har legitimitet til å føre krig på − sivilisasjonens
vegne.

Tvedt/Verdensb.  Page 115  Wednesday, April 17, 2002  10:12 AM



116 KAPITTEL 4

Men denne kritikken av Huntington må ikke innebære at en gir
slipp på sivilisasjonsbegrepet. Sivilisasjonsbegrepet til historikerne
William McNeill og Fernand Braudel, med deres åpne og mindre
systematiske tilnærming, har mer for seg, fordi sivilisasjoner ikke er
noe som finnes, avgrenset og klart ute i virkelighetens verden, men
som konstrueres på basis av oppfatninger om hva som til enhver tid
utgjør sivilisasjonen. Det finnes sivilisasjoner og det finnes en is-
lamsk verden og en vestlig verden selv om grensene er flytende og va-
rierende, og selv om innholdet endres over tid. Det finnes en sterk is-
lamsk tradisjon, som er autoritær og totalitær, hvor sannheten er én,
og hvor en bokstavelig tolkning av Koranen og sunna skal styre alle
aktivitetene i samfunnet. Dette er en tradisjon som historisk og teo-
retisk må anerkjennes; det er en forskjellighet i tenkemåter og intel-
lektuell tradisjon som eksisterer, ikke bare i land hvor Norge driver
bistand og fredsarbeid, men også i Norge.

BIN LADEN, MULLA OMAR 
OG ANNERLEDESHET

Siden dette ikke er en bok om Afghanistan, islamsk fundamentalis-
me eller Saudi-Arabia, har gjennomgangen nedenfor kun som mål å
vise perspektivers makt over virkelighetsbeskrivelsen. Noe av den in-
formasjonen som var lett tilgjengelig for alle intellektuelle menings-
bærere da de satte seg ned for å meddele den norske befolkning sine
synspunkter høsten 2001, vil bli referert. Ved en slik metode blir det
mulig å identifisere utvelgelsesmekanismer og dermed perseptuelle
filtre som preget fortolkninger av hva terrorhandlingen uttrykte og
symboliserte.

Selv om kunnskapen om bin Ladens nettverk fortsatt er begrenset,
fantes det en svært omfattende internasjonal litteratur om deres reli-
giøst-motiverte prosjekt og om radikal islamisme og neo-fundamen-
talisme før 11. september 2001. Bin Laden hadde vært aktiv i mange
år, hans biografi var kjent, og utallige intervjuer var offentliggjort.
Bin Ladens individuelle betydning for utvikling av islamistiske ter-
rornettverk hadde vært diskutert i flere år.152 Han hadde allerede
blitt en slags nordstjerne for USA og Vesten og for de islamske fun-
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damentalistene. På CNN, BBC og NRK hadde terroren fått et an-
sikt, og islamistene så mot ham i sin fredagsbønn. Etter terroraksjo-
nene drev amerikanske borgere skytetrening med hans portrett som
blink, mens islamistiske demonstranter bar bilde av ham mens de
taktfast ropte at Allah er stor. Det viktige i denne sammenheng er
imidlertid den politisk-religiøse bevegelsen han hadde symbolisert
siden tidlig på 1990-tallet, og at det var vel kjent at han over flere år
hadde bygd opp en sterk posisjon i Afghanistan.

En rekke bøker og internasjonal presse (inkludert islamsk presse)
hadde klart dokumentert at Taliban-bevegelsen (Taliban betyr «stu-
denter av islam») fikk økt styrke på grunn av utdanning av madras-
studenter i stort antall i flyktningleirene i Pakistan under oppsyn av
Pakistans etterretningspoliti, og at bevegelsens kjerne eksisterte i
Muhammad Nabis parti, Harakat-i Inqelab, på 1980-tallet, for sene-
re å bli gjenopplivet av mulla Omar.153 Mange observatører trodde
og håpet at islamistene som kjempet mot Sovjetunionen fra 1979 til
1989, kunne skape basis for en ny nasjonal enighet og velferdsfor-
bedring på tvers av tradisjonalistisk islam og etniske lojaliteter. Det
viste å være en illusjon; mujahedin ble oppløst i indre motsetninger
og kamp mellom krigsherrer og etniske grupper. Det vakte stor opp-
sikt i verden og i Norge da Taliban-bevegelsen maktet, ikke minst
fordi den fikk støtte fra pashtuledere, å ta over kontrollen av store
deler av Afghanistan på forbausende kort tid, og med overraskende
lite kamp. Da Taliban marsjerte gjennom det sørøstre Afghanistan
på midten av 1990-tallet, ble de møtt nærmest uten motstand. Krig-
strøtte afghanere var lei av krigsherrene og islamismen til muhajedin.
Etter at de inntok Kabul, viste det seg raskt at de nye makthaverne
ikke bare var administrativt inkompetente, men at de også hadde et
messiansk islamistisk prosjekt.

Et av de store øyeblikkene i Talibans historie skjedde 4. april
1996. På denne dagen samlet mulla Omar og hans folk over 1200
religiøse ledere i Kandahar. Han selv sto på taket av en bygning,
kledd i Profetens kappe. Han ble hyllet, ikke bare som leder av mus-
limene i Afghanistan, men som alle muslimers leder. Målet var å
gjenskape en politisk og religiøs orden, modellert på basis av et
myteomspunnet samfunn i islamsk tradisjon, det tidligste kalifatet.

Tvedt/Verdensb.  Page 117  Wednesday, April 17, 2002  10:12 AM



118 KAPITTEL 4

Mulla Omars mål var intet mindre enn å gjenopprette kalifatet i
Kandahar.

Det var vel kjent lenge før 11. september 2001 at i Talibans Afg-
hanistan fikk Ministry for the Promotion of Virtues and Suppression
of Vice en mye mer sentral plass enn noe departementet for utvik-
ling, utdanning, næringsutvikling etc. De hadde brukt de seks-syv
årene ved makten til å gjennomføre sin ekstreme tolkning av islam-
ske straffemetoder, som offentlig henrettelse for utroskap og mord,
og amputasjoner av en hånd og en fot for tyveri. De brukte mye tid
og krefter på å få folk til å kle seg rett: De tvang gjennom at alle
menn måtte ha skjegg og alle kvinner måtte bære burkha. Taliban-
regimet forbød nærmest umiddelbart kvinner å utdanne seg, å arbei-
de utenfor hjemmet (bortsett fra i noen helse- og utdanningsinstitu-
sjoner), og å kjøre bil. I 1997 ba Taliban om at internasjonal hjelp til
kvinner måtte skje via menn som mellommenn. Det er også velkjent
at Taliban hadde forbudt all musikk, film og fjernsyn. De hengte
opp kassettspillerne i lyktestolpene, som en slags offisiell henrettelse
av vestlig og ikke-islamsk innflytelse (selv avbildning av dyr på forsi-
den av bøker ble forbudt av det religiøse politiet). Afghanistan var
forsøkt omgjort til, hevdet mange observatører, et fengsel for kvinne-
ne og et land hvor en form for religiøs galskap hadde tatt overhånd,
mens Taliban selv mente det oppriktig innebar forbedring av kvinne-
nes situasjon og at samfunnsutviklingen var på rett vei.

Taliban sto frem som en ekstrem fundamentalistisk bevegelse; de
krevde full gjennomføring av sharia, samtidig som de manglet et po-
litisk program for å lede en stat. Taliban hadde i løpet av noen få år
omskapt Afghanistan til et bemerkelsesverdig land; de hadde fjernet
de fleste spor av vestlig modernitet, bortsett fra biler og våpen. Deres
mål var ikke å få tilgang til globalismens goder, men å gjøre Afgha-
nistan til en islamsk modell – det vil si til et samfunn som skulle
minne mest mulig om den utopi som for mange muslimer aldri har
ligget i fremtiden, men i fortiden, det vil si i Arabia på Muhammads
tid. De hadde modellert sitt samfunn i samsvar med egne ideer om
det gode liv og rettferdighet, ideer som Taliban og Taliban-soldatene
mente var overlegne «våre» verdier. Taliban representerte ikke en mo-
derne parallell til «the Mad Mullah» som kjempet mot britene i So-
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malia, eller Mahdien som kastet egyptere og briter ut av Sudan på
1880-tallet for å bygge et islamsk teokrati i landet ved Nilen. Taliban
var mer radikale, mer seriøse i sitt prosjekt om å skape den ideelle is-
lamske stat – omgitt av de vantro.

Taliban og mulla Omar var uten et politisk program for å bedre
de sosiale og økonomiske vilkårene for de fattige i eget land. De var
ikke bare kritiske mot USAs maktarroganse og supermaktspolitikk,
men imot den vestlige sivilisasjonen og sivilisasjon overhodet; de var
imot modernitet, imot andre religioner, imot sekularisering, imot
kvinnefrigjøring, imot fjernsyn, imot musikk, mv. De var ikke bare
imot vestlig sivilisasjon, men all sivilisasjon: Bollywood var like uak-
septabelt som Hollywood, og Beethoven og Ravi Shankar like for-
kastelig som Madonna. Ingen ting tyder på at de mente dette fordi
de var undertrykt, eller fordi USA hadde opptrådt som arrogant
stormakt. Svaret må søkes et annet sted: De mente de var overlegne,
at de hadde rett, fordi deres sannhet var én.

Om Saudi-Arabia er det skrevet et stort antall bøker de siste tiåre-
ne. Mitt hovedinntrykk er entydig: De fleste beskrev et land som på
mange måter minner om Afghanistan under Taliban, bortsett fra at
landet har olje og at kongefamilien har lagt seg på en forsiktig mo-
derniseringslinje.154 De eneste innenrikspolitiske endringene mulla
Omar ville ha krevd, ville antageligvis være å fjerne fjernsynet og
henge opp kassettspillerne i lyktestolpene i Riyad. Ingen opposisjon
mot kongefamilien eller den sunnimuslimske ledelsen tolereres. I
Saudi-Arabia er det mot loven å ta bilder på offentlige steder, ikke
bare for utlendinger, men også for folk fra Saudi-Arabia. Det er bok-
stavelig talt snakk om et lukket samfunn, hvor makthaverne ikke øn-
sker vestlig innflytelse (eller iransk sjiisme, for den del) eller at uten-
landske ideer skal smitte «renheten» i deres eget samfunn. Sharia-
loven er landets lov, og praktiseres omtrent slik Taliban ville ha gjort
det. For eksempel: Avdekker kvinnen en flik av kroppen over anke-
len, blir hun straffet, umiddelbart og hardt, av det religiøse politiet.
Landet praktiserer fortsatt offentlig halshugging, og det skjer ganske
regelmessig på fredager, på bønnedagen. Mindre lovovertredelser
straffes bare med at en arm eller et ben blir hugget av. Det er vanske-
lig å se hva bin Laden eller Omar skulle gjøre for å gjøre loven mer
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strikt, eller mer islamsk. Den wahhabistiske retningen av islam som
dominerer i Saudi-Arabia, har på vesentlige områder gjort denne lo-
ven så strikt som den kan bli.

Saudi-Arabia er et relativt stabilt og velstående, men totalitært
land, og med en herskende ideologi som er solid begrunnet i tradi-
sjoner og religiøse overlegninger. Moralens voktere, på vegne av mi-
nisteriet med det samme navnet som i Talibans Kabul, patruljerer
fortsatt gatene, og slår ned på alle brudd på sharia. Det er vanskelig å
kalle landet et utviklingsland, siden det er en rik oljestat og selv gir
ulike former for bistand til både utvikling og religiøse grupperinger
over hele verden, ikke minst til Taliban. Det gir heller ikke mye me-
ning å kalle det et land i «sør»; det har ingenting til felles med India
eller Brasil eller Zambia, verken politisk, økonomisk, kulturelt eller
religiøst. I utenrikspolitikken er Saudi-Arabia alliert med USA, og i
oljepolitikken med Norge,155 men innenrikspolitisk er det gjennom-
syret og organisert på basis av ideer, praksiser og institusjoner som er
utviklet innenfor en særegen islamsk-politisk diskurs, og som er
grunnleggende forskjellige fra sekulære og pluralistiske ideer i Ves-
ten. Det var også kjent at radikale islamister fantes i Saudi-Arabia,
organisert i celler, til dels i opposisjon til oljesjeikdømmet og til dels
med deres støtte.

MESSIANSK ISLAMISME ELLER FATTIGDOMMENS 
UTROPSTEGN – EN ANALYSE AV 

NOEN NORSKE TEKSTER

Mot et slikt bakteppe av lett tilgjengelig informasjon vil jeg analysere
noen tekster skrevet av norske intellektuelle i dagene og ukene etter
den 11. september.

Forfatteren Espen Haavardsholm skrev en lang artikkel i Aftenpos-
ten 2.10.01 med tittelen: «Om Lucifer, fattigdom og terror.» Den
starter med et sitat av den tyske samtidskomponisten Karlheinz
Stockhausen, som sa om den 11. september: «Lucifers største kunst-
verk i vår tid.» Haavardsholm bestemmer Lucifer, etter Aksel Sande-
mose, som en fallen lysets engel, en opprører i himmelen, som ble
nedstyrtet i helvete og siden har drevet sitt spill derfra. Den 11. sep-
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tember hevnet Lucifer seg igjen på verden, i bin Ladens skikkelse.
Haavardsholms Lucifer-metafor er en slags universell demon, og som
tittelen antyder, direkte knyttet til fattigdommens problem. Men in-
genting tydet på at det var «jordens fordømte» som sto bak. Og bin
Laden selv var jo i årene 1977 til 1988 en vel ansett gjest på de største
diskotekene og festene for rikfolk som ferierte i Marbella eller Puerto
Banus i Spania, og det var ikke for ingenting de ble kalt sjeiker på dis-
koteket Regines. Det var vel kjent at han i årevis hadde bodd i Sudan
og drevet forretninger i stor skala. Mange av fundamentalistene vet
hva livet i Vesten har å by, men de er imot det. I Khartoum arrangerte
foreningen for de velutdannede en demonstrasjon til støtte for ter-
roraksjonen. Haavardsholms universelle opprører i helvetet gjør det
irrelevant å lete etter terrorens konkrete årsaker eller bin Ladens mo-
tiv.156 Han betviler ikke at Osama bin Laden sto bak, men avviser
eksplisitt og implisitt at handlingene bør søkes forklart i inspirasjo-
nen til en helt særegen utgave av radikal islamisme, og hendelsen an-
sporer følgelig heller ikke til forsøk på å forstå wahhabisme-tradisjo-
nen eller hvordan nettopp denne retningen legger spesiell vekt på
distinksjonen mellom dar-al-islam, islams hus båret av troens fem
søyler, og dar-al-harb, «krigens hus», hvor islams lov ikke gjelder.

Snarere enn å vise til Lucifer kunne han vist til den inspirasjonen
islamistene fikk av Juhaiman ibn Saif al-Utaiba og hans aksjon mot
huset Saud i Den store moskeen i Mekka, på 1. muharram, den før-
ste dag av muslimenes 1600-tall (20. november 1979 i henhold til
vår tidsregning). Juhaiman erklærte seg selv som Mahdi, som frelse-
ren, i væpnet opprør mot det de kalte det korrupte regimet i Saudi-
Arabia. Haavardsholm antyder ikke muligheten av at det eksisterer
en egen islamistisk politisk diskurs, som er helt forskjellig fra hans
egen tanke- og erfaringsverden. Isteden bestemmer Haavardsholm
terroren som en universell menneskelig mulighet, og anbefaler at vi
leter etter svarene på udåden i vår sjel.

Uten videre etablerer han som et faktum – og med store implika-
sjoner – at «historisk sett er den jødisk-kristne og den islamske kul-
turkretsen felles om en verdensoppfatning der menneskene er delt i
lyse og mørke, vi og de andre – ‘vi’ som hører til i den lyse himmelen
der ingenting mangler, og ‘de’ som fortjener å koke til evig tid i hel-
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vetes torturkamre, utførlig skildret for eksempel hos Dante.» Religi-
onshistorisk er denne sammenfatningen mer enn tvilsom, men det
sentrale i denne bokens sammenheng er ikke først og fremst den fak-
tiske beskrivelsen av historien, men fortolkningsmåten Haavards-
holm anvender. Han etablerer identitet mellom islam og kristen-
dommen på grunnlag av noe som ikke er enestående for islam og
kristendommen (distinksjoner mellom vi og de andre, mellom ‘vi’
som sentrum, de andre som «kaos», mørke og lignende). Distinksjo-
nen blir trukket på denne måten i samsvar med Haavardsholms pro-
sjekt hvor demon står mot demon: Han vil plassere ansvaret for disse
universelle, skjulte kreftene i menneskesinnet (Lucifer) hos «de kref-
tene som med åpne øyne skaper elendighet, nød, sult og desperasjon
i verden», det vil si Vesten, eller mer presist USA. Vi, sier Haavards-
holm, vi som lever i en «verden som ingenting mangler» (han deler
altså opp kloden i to: den «verden som ingenting mangler», hva nå
det konkret betyr, og implisitt, den «verden som mangler noe», hva
nå det betyr), «vi velbergede» må finne en strategi for å løse hva Haa-
vardsholm mener er årsaken til Lucifers gjenoppståen 11. september:
«det er fattigdommens ville desperasjon i den gjeldsknuste tredje ver-
den, som skaper jordsmonnet for megalomane, dypt destruktive Lil-
lelord-typer som den nå fengslede «Carlos» eller som Osama bin La-
den.» Ved å underkaste og undertvinge bin Laden og hans terrorister
en psykologisk og rasjonalistisk universalisme, ved å sammenlikne
dem og deres motiver og tankeverden og det moralske forfallet til
Lillelord, en romanfigur plantet i Oslo før første verdenskrig, skapt
av den norske forfatteren Johan Borgen, har Haavardsholm fått ver-
den til å falle på plass innenfor sitt perspektiv. Han fortsetter derfor:
Det er CIAs egne forbitrede «Lucifer-sønner som nå har vendt seg
mot den svaksynte, patriarkalske verdensherskeren USA». Samtidig
skriver han at «det sataniske i vår tid» − igjen gjelder det både den
«kristne og islamske kulturen» − er at den er «gjennomsyret av en de-
moniserende, satanisk og dualistisk måte å oppfatte verden på», og
ser ikke at han selv nettopp produserer en dualistisk verdensanskuel-
se som gjøres gjeldende for hele verden.

Haavardsholm forsøker ikke med ett ord å analysere neofunada-
mentalistisk historie eller idétradisjon. Han søker ikke å plassere
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denne tradisjonen innenfor islamsk tenkning generelt, eller innen
politisk islam, hvor Koranen og sunna oppfattes som tilstrekkelig
kilde og grunnlag for hele samfunns økonomiske, politiske, sosiale
og kulturelle liv. Han nevner ikke at den lange og rike islamske tradi-
sjonen har utviklet idé- og tanketradisjoner som er helt forskjellige
fra hans egne, og som bevisst har avvist alt som har å gjøre med en
vestlig, sekulær verden av vantroe. Han nevner ikke muslimsk fun-
damentalisme fra 900-tallet, han går overhodet ikke inn på assasiner-
ne som terroriserte Midtøsten i flere århundrer (ikke minst rammet
det ledere av det muslimske samfunn, som morderne mente ikke
holdt seg på den rette vei), nevner ikke politikken og ideologien til
Det muslimske brorskap i Egypt, etablert i 1928, før USA ble ver-
dens hersker, og en inspirator for den islamistiske vekkelsen i det 20.
århundret. Han nevner ikke engang Taliban-regimet, eller det uom-
tvistelige faktum at bin Laden og mulla Omar delte mange av de
samme synspunktene, og begår altså en kronikk om terroristene uten
én gang å sitere fra Omars eller bin Ladens uttalelser.

Den norske forfatteren Haavardsholm skriver altså om – for de
fleste nordmenn – kjente fenomener som demoner og Lucifer når
han skal forstå 11. september, men ikke ett sted i sin lange artikkel
har han en referanse til eksistensen av islamsk fundamentalisme. Slik
gjør han det å forstå verdensutviklingen såre enkelt (krever verken
konkret kunnskap eller forsøk på å sette seg inn i andres tankeverden
eller handlingssituasjon, og minner i så måte i selve metoden om
stortingsrepresentantenes enstemmige vedtak i 1986 om at de hadde
kommet frem til en felles og historisk bevist utviklingsstrategi for
alle utviklingsland,157 og om forfatteren Arild Asnes som lå på diva-
nen i Jens Bjelkes gate i 1970 med øynene igjen og så for seg det vir-
kelige Kina), og «den andres» bevisste valg av sitt eget, men annerle-
des prosjekt, enser han ikke. Han kan med stor intellektuell ro snu
ryggen til bin Laden og mulla Omar og de andre radikale islamistene
(og andre fundamentalister i verden), fordi hans måte å filtrere ver-
den på gjør deres prosjekter, slik de definerer dem, irrelevante. Det
blir derfor naturlig at Haavardsholm i sin fortolkning av motiver sø-
ker støtte, ikke ved å vise til islamske skriftlærde, men til et helt arse-
nal av kjente moderne, vestlige forfattere: Knut Hamsun, Franz Kaf-
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ka, August Strindberg, William Faulkner, Lars Norén, Milan
Kundera, Jens Bjørneboe og Aksel Sandemose. Altså: Når denne
norske forfatteren fortolker 11. september, velger han som autorite-
ter Kafka heller enn bin Laden. Strindberg heller enn Khomeini.

Spørsmålet her er ikke om det er demoner overalt, hvis en fore-
trekker denne terminologien, men selv «demoner» konseptualiseres
som forskjellige, noe religionshistorikerne vet mye om, men som
Haavardsholm ikke er interessert i. Haavardsholms analytiske strate-
gi er klar: Ikke se mot islamsk neofundamentalisme. Ikke se mot
martyrenes tankeverden, som nettopp i egne øyne ikke er demoner,
men utfører det høyeste et menneske kan gjøre overfor sin gud. Haa-
vardsholms anliggende er klart: Det «handler om å se oss selv og vår
egen kultur i trollspeilet», fordi det demoniske ikke bare fins hos «de
andre», men også som noe «dypt rotfestet i vår egen kultur», ja –
som han avslutter med – som noe «i hver enkelt av oss»! Sirkelen er
sluttet – istedenfor å granske islamsk religiøs historie, wahhabisme
og Afghanistan leder hans perspektiv ham til å skue ned i sin egen
sjel, og der – i et universelt menneskelig trekk – finner han forklarin-
gen.

Gert Nygårdshaug skrev 19.9.01 en kronikk i Dagbladet kalt «Vi
som ikke tente lys for USA». Hans kronikk gjengir bin Laden og Ta-
libans politikk som om det er snakk om krav fremsatt av norske radi-
kale studenter i Studentersamfunnet i Oslo, Bergen eller Trondheim
på 1970-tallet. Han legger vekt på Palestina-spørsmålet, USAs «ek-
straktive utbytting av den 3. verden» og USAs «skjending av mus-
limske verdier i Gulfen». Han beskrivers bin Ladens ideologi, som
hans «knivskarpe politiske ideologi», og som kan finnes, sier han, i
hans artikler og skrifter som en kan lese ved å ta seg bryet å oppsøke
biblioteket i Islamabad [sic!], hvor han antyder at han har sittet og
lest bin Laden.

Bin Ladens «knivskarpe ideologi» minner i Nygårdshaugs retorikk
mistenkelig om Nygårdshaugs egne standpunkter. Nygårdshaug site-
rer imidlertid ikke noe av hva bin Laden skrev i sine tekster, som var
lett tilgjengelige høsten 2001, over internett: Han har blant annet
sagt: «Vi – med Allahs hjelp – oppfordrer enhver muslim som tror
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på Allah og ønsker å få belønning å følge Allahs ordre om å drepe
amerikanerne og stjele deres penger uansett hvor eller når de måtte
finne dem. Vi oppfordrer også den muslimske ulema, ledere, ung-
dom og soldater om å gå til angrep på Satans amerikanske tropper og
djevelens støttespillere som er alliert med dem ...» Og videre: «Ord-
ren om å drepe amerikanerne og deres allierte – sivile og militære –
er en individuell plikt for enhver muslim som kan gjøre det i ethvert
land hvor det er mulig å gjøre det, for å frigjøre al-Aqsa-moskeen og
den hellige moskeen fra deres grep og for å drive deres hærer vekk fra
Islams land, slått og ute av stand til å true noen muslimer.»158 I Ny-
gårdshaugs verdensbilder er altså det USA han kritiserer, det samme
som bin Ladens Satan, og det blir derfor umulig å reflektere over at
bin Laden for eksempel har oppfordret muslimer til å drepe sivile
borgere i land som er alliert med USA, det vil også si – i prinsippet –
Gert Nygårdshaug.159 

Nygårdshaug ramser opp en lang liste over hvilke katastrofer USA
har påført kloden. Det er ikke vanskelig å peke på amerikansk
maktarroganse og statsterrorisme, men Nygårdshaugs historiefortel-
ling er for ensidig til å være interessant som utgangspunkt for en de-
batt. I vår sammenheng er det sentrale at han mener at det er disse
katastrofene – «fra Amazonas til Bangladesh [sic!]» – som amerika-
nerne påførte verden, som han sier, som førte til at det var nettopp
Pentagon og World Trade Center som ble truffet, og ikke «Peterskir-
ken, Big Ben eller operahuset i Sydney». Igjen er det interessante at
den norske forfatteren Gert Nygårdshaug med et pennestrøk opphe-
ver bin Ladens egen begrunnelse for sine handlinger, eller Talibans
begrunnelse for egen politikk. De er ikke opptatt av indianere i jun-
gelen i Brasil, eller av fattige bengalske kvinner som ikke får utdan-
ning og et menneskeverdig liv på breddene av Ganges, eller av fattige
og undertrykte kvinner i Afghanistan, men av islams skjebne.

For Nygårdshaug blir «5000 newyorkere bare en ubetydelig, nær-
mest usynlig nagle i en likkiste tettpakket med spiker hamret inn av
USA», mens fundamentalistenes prosjekt simpelthen ikke eksisterer.
Nygårdshaug hevder å være en av de få som stiller spørsmålet hvor-
for, men svaret er hans eget, produsert innenfor hans egen tankever-
den, med det resultat at terroristenes forskjellighet oppheves, og
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«den andres» prosjekt ikke tas på alvor. Nygårdshaugs fortolknings-
modell plasserer ham trygt i den dominerende intellektuelle tradi-
sjon i den norske internasjonaliseringshistorien: Han påstår å snakke
om verden, men i realiteten er verden bare utgangspunkt for reifika-
sjon av eget blikk på verden (og her, som propaganda av det, til an-
dre nordmenn). Når han skriver at bin Laden fremstilles i amerikan-
ske medier og i våre medier som en mann «uten ideologi, uten noe
budskap, uten noe ønske», så tar han jo feil. Det er tvert om. Det er
Gert Nygårdshaug, som altså skriver at han har vært i biblioteket i
Islamabad og lest bin Ladens skrifter, som opphever bin Ladens pro-
sjekt. Det vil si han omskriver det og gjør det til sitt eget, han nor-
maliserer det, og blir slik, indirekte, en støttespiller for en politisk-
religiøs retning, en fanatisme som næres av et dypt hat mot mennes-
kerettigheter og sekularisme, hvor folk kan ta liv fordi de får sin be-
lønning i himmelen. Han ser ikke at for bin Laden og Talibans lede-
re og wahhabister i Saudi-Arabia symboliserer World Trade Center
mye mer enn den globale kapitalismen eller USAs makt. Bygningen
sto i det New York som for mange mennesker symboliserer musikk,
film, seksuell åpenhet, FNs hovedkvarter osv., det vil si en by som
mer enn noen annen by i verden (ikke minst i forhold til Kandahar)
uttrykker og symboliserer virkelig verdimessig mangfold, og som
derfor mange elsker, men som mange islamske fundamentalister av
samme grunn er imot.

Nygårdshaug skrev også en kronikk i Dagbladet 6.10.01, «Sett fo-
kus på terrorens årsaker». Den starter med setningen: «Ingen land,
ingen del av verden, sett bort fra Israel, er truet av den form for ter-
rorisme som den USA nå er blitt utsatt for.»

Han har allerede glemt ambassadebombingene i Kenya og Tanza-
nia på slutten av 1990-tallet. Han overser fullstendig den årelange
terroriseringen av millioner av sivile i Sør-Sudan, av et regime som i
perioder holdt sin hånd om Osama bin Laden. Taliban hadde allere-
de sprengt buddhastatuene ved Bamiyan i filler, ikke for moro skyld,
ikke fordi de visste de ble fordømt av en hel verden, men fordi det
var en naturlig og nødvendig handling i forberedelsen av den nye
verdensordenen. I mitt perspektiv er det en logisk forbindelse mel-
lom de enorme buddhastatuene i Bamiyan og de enorme husene i
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New York, to avgudssymboler i to ikke-islamske sivilisasjoner, men
en forbindelse Nygårdshaug var blind for. Han setter eksplisitt lik-
hetstegn mellom regnskogindianernes kamp i Amazonas og bin La-
den, og forklarer, mens han prøver å latterliggjøre folk som ikke me-
ner det samme som ham: «For ved å skjønne dette, begriper vi også
at det nettopp var Pentagon og WTC som ble rammet når en gruppe
terrorister fra den 3. verden siktet inn sitt mål.» Altså: Det er snakk
om tredje verdens kamp mot supermakten USA. Og hvordan skal
terroren bekjempes: «... da trenges helt andre virkemidler enn mili-
tærstrategier, tanks og bombefly. Afghanistan trenger konvoier, et
endeløst tog med trailere fylt av klær og mat, etter hvert også skole-
materiell, bulldosere, arkitekter, fordomsfrie hjelpearbeidere av alle
typer, observatører, mineryddere, alt dette trenger Afghanistan og
mye mer, dette trenger også Pakistan. Om bare en brøkdel av den
uhyrlige pengesummen som nå blir brukt til krigsforberedelser ble
pøst inn i Afghanistan og Pakistan i form av slike ting, ville halve ar-
beidet i kampen mot terrorisme være gjort, Taliban-styret ville kun-
ne komme til en ende eller endre karakter, Osama bin Ladens tilhen-
gere ville skrumpe inn og fullstendig miste oppslutning.»

Igjen filtrerer Nygårdshaug vekk det ubehagelige, det vil si det han
ikke forstår eller ikke kan integrere i sitt verdensbilde. Realiteten er
at det internasjonale samfunn etter Talibans maktovertakelse brukte
milliarder av kroner og mer enn en brøkdel av det krigen mot Tali-
ban kostet på hjelpearbeid til både Pakistan og Afghanistan. Det ble
kjørt inn svære konvoier med mat, skolemateriell og lignende, men
det svekket ikke Taliban – det styrket dem, ikke minst fordi det in-
ternasjonale hjelpearbeidet (inkludert Norge, som ledet Giverlands-
gruppen under FN mens Taliban regjerte) aksepterte deres krav om
at kvinner ikke skulle utdannes, og at de ikke skulle få direkte hjelp,
osv. Argumentasjonen hviler grunnleggende på forestillingen om
Osama bin Laden og al-Qaida som en politisk opposisjonsgruppe
som får oppslutning på grunn av folks fattigdom, eller med andre
ord, bin Laden, regnskogsindianerne og Nygårdshaug er i bunn og
grunn like, forskjellen ligger kun utenpå og i virkemidlene.160 
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Den tredje artikkelen jeg vil diskutere, er forfatteren Tore Renbergs i
Dagbladet 2.10.01, med tittelen: «Her er en gåte: Hva er likheten
mellom Gud og Osama bin Laden? Svar: De skjuler seg. Fienden er
ingensteds.» Tittelen og artikkelen over to sider er lengre enn argu-
mentet. Hans poeng er et svært gammelt et i norsk intellektuell de-
batt, han vil «diskutere religion som motiverende kraft for mennes-
kenes ondskap». Allerede i utgangspunktet har han altså foretatt en
nærmest ufattelig generalisering: Han snakker om religion og ikke
religioner. Han fortsetter i samme spor og sier at han har «tenkt en
del på den standard maktinstans vi kan kalle Den skjulte motivator».
Fienden er, sier Renberg, Gud. Men hvem er Gud for Renberg? Er
det hinduismens millioner av guder, er det buddhismens gudsforstå-
else, er det jødedommens? Han setter så to likhetstegn: ett mellom
religion og monoteistisk religion, og så putter han kristendommen,
jødedommen og islam under den samme identiske hatten – det vil si
under Renbergs private konstruksjon av den monoteistiske Gud.

Det er denne fryktinngytende Gud som er katastrofens årsak. Det
er Gud som er den egentlige ansvarlige for katastrofen, slår Renberg
fast. Et første spørsmål: Hvorfor sier han Gud og ikke Allah? Som
jeg vil vise, mener Renberg at de er like. Da kan en spørre igjen:
Hvorfor sier han konsekvent Gud og aldri Allah? Det siste ville vært
naturlig når han snakker om bin Laden og fundamentalisme, siden
en av de viktigste årsakene til at neofundamentalistene er imot Ves-
ten og jødedommen, er at den kristne og jødiske gud ikke er mono-
teistisk nok. Han ser helt bort fra den store debatten innenfor islam-
ske kretser om en bør bruke ordet «Gud» på engelsk, eller om bare
«Allah» bør brukes. Dette er et viktig spørsmål. «Allah» har en dypt
religiøs betydning på grunn av ordets grammatikalske røtter og ety-
mologiske opprinnelse. Det kommer fra det arabiske verbet ta’allaha
(eller alaha), som betyr «å bli dyrket». Derfor betyr Allah på arabisk
«Den ene som fortjener all dyrking». Dette er i et nøtteskall det rene
monoteiske budskapet til islam. I islam er monoteisme mye mer enn
å bare tro på eksistensen av én Gud, og kritikken av kristendommen
og jødedommen er nettopp at de ikke er monoteistiske religioner (på
grunn av Jesus, Guds sønn, og Den Hellige Ånd). Renberg neglisje-
rer slike problemer som engasjerer en hel verden av troende. og som
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for mange gjør det hevet over tvil at islam, og en ren versjon av is-
lam, må bli hele verdens religion – før eller siden.

Så igjen: Hvorfor bruker han da alltid Gud og aldri Allah når det
for ham er samme sak? Det kan bare være en grunn: Å snakke om
Gud er mer politisk korrekt enn å snakke om Allah i denne sammen-
heng. Siden de fleste nordmenn er så vant til gudskritikk, er det også
helt ufarlig, og han vil ikke bli anklaget for blasfemi. En overskrift à
la «Allah har ansvaret» ville ikke bare ha skapt et ramaskrik, men det
ville også krevd mer intellektuell innsats. Renberg snakker altså iste-
den om Gud som om det er snakk om en universell Gud, enda alle
vet at Gud er kristendommens navn på Gud, Jahve er betegnelsen på
jødedommens gud, og Allah er islams gud.

Renbergs teori er at jødedommens, kristendommens og islams
Gud for å bevare sin fryktinngytende makt må holde seg skjult. Ren-
berg overser her noen av særtrekkene ved enkelte sentrale retninger
innenfor islam, i forhold til for eksempel kristendommen. Hvor blir
forskjellene mellom sjia- og sunnimuslimer av, som er en så viktig
distinksjon blant den fjerdedelen av menneskeheten som kaller seg
muslimer? Hvor blir det av ismailittene, «tolverne», druserne og zai-
ditene? På samme måte som kristendommens, jødedommens og is-
lams Gud blir en og den samme, vurderer han overhodet ikke de sto-
re forskjellene det er mellom disse religionene når det gjelder
forestillinger om hvordan guden manifesterer seg overfor menneske-
ne.

Det interessante er at den guden som Renberg konstruerer, uten å
skjele til hva verdens kristne og muslimer faktisk mener, ikke bare er
en universell, monoteistisk Gud, men også manifesterer seg på sam-
me måte overfor menneskene. Renbergs poeng er nemlig at denne
guden må være en god balansekunstner for ikke å miste grepet på
menneskenes sinn, det vil si både fryktinngytende, hemmelig, og til
stede. Det er dette spillet til Gud som bin Laden eller «en annen in-
stans av hans kaliber» kjenner, sier Renberg. Bin Laden følger «Guds
prinsipp om å skjule seg til makt». Bin Laden følger altså Gud, den
kristne Gud, et begrep på Allah som bin Laden overhodet ikke vil
vedkjenne seg og er villig til å dø for, fordi bin Laden er like feig som
Gud; han «skjuler seg til makt».
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I et universalistisk perspektiv er det vanlig å snakke om at alle reli-
gioner i bunn og grunn er like, slik Renberg impliserer. Dette per-
spektivet deles av sekulære kulturradikalere, og av religionskritikere
og kristne økumenikere i Norge. Men ikke alle religioner er like.
Selvsagt er muslimer like forskjellige som kristne; for hva er likhets-
punktene mellom Cassius Clay, alias Muhammad Ali, Cat Stevens,
Benazir Bhutto, Sadiq al Mahdi og Omar, bortsett fra at de deler tro-
en på Allah og holder Koranen for å være en hellig bok? Også histori-
en har mange eksempler på at det ikke er noen grunn til å sette lik-
hetstegn mellom islam generelt og radikal islamisme, slik Renbergs
beskrivelse av Den fryktinngytende gud implisitt gjør. Mange musli-
mer er selv de radikale islamistenes angrepsmål. Anwar Sadat ble
skutt i 1981. Hosni Mubarak ble nesten skutt i 1995. Løven av Pan-
sjir, Ahmed Shah Massoud, ble drept i 2001. Samtidig er ikke all
islamsk politisk motstand terrorisme. Russlands regjeringer har i
hundre år beskrevet tsjetsjenernes kamp for uavhengighet som terro-
risme. Kinas elite kaller all muslimsk opposisjon i Kina for terroris-
me. Regjeringen i New Delhi beskriver muslimers kamp for Kashmir
systematisk som terrorisme, uansett hvilke islamske grupperingar
som fører den, osv. I mange land kler politisk motstand seg i islamsk
språk, fordi det ikke finnes noe alternativt språk. Men det er, så vidt
jeg vet, ikke foretatt studier som kan dokumentere at politiske beve-
gelser inspirert av islam har vært mer terroristiske enn bevegelser in-
spirert av andre ideologier.

Men like fullt: Islam har noen trekk som de som snakker om at
alle religioner er like, ikke bør overse, og som de som argumenter for
islams overlegenhet legger vekt på: Religionen ble etablert av en
statsleder, mens kristendommen ble etablert av en som ble korsfestet
som opprører. Koranen oppfattes som Allahs ord, på en helt annen
og mer direkte måte enn hva Bibelen gjør i kristen tradisjon eller hva
alle historiene gjør i hinduistisk tradisjon. Islam rommer terroristisk
islam, fanatisk, cellebasert troskrigsislam, og selv om de aller fleste
muslimer tar helt avstand fra konkrete terrorhandlinger, har Talibans
islamisme møtt begrenset prinsipiell kritikk fra andre muslimer. Det
er sider ved islam som ikke skal undervurderes, og som skiller den ut
fra andre verdensreligioner: En muslims plikt er å lyde og underkaste
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seg (= islam) Allahs vilje. Denne underkastelsen betyr ikke bare en
passiv underkastelse av et sett med religiøse dogmer eller forestillin-
ger, men underkastelse av den hellige kommando, så å si, for å søke å
realisere Allahs vilje i historien. Koranen erklærer at muslimene er
Allahs representanter på kloden, og at å følge hans vilje vil gi evig be-
lønning. Å være en virkelig troende muslim innebærer derfor andre
forpliktelser enn å være en troende hinduist eller buddhist eller kris-
ten.

Renberg sier at uansett om en tror på «en høyere instans eller ikke,
så kan man ikke utelukke Gud som motiverende kraft» bak 11. sep-
tember. Etter at verdens medier i over tre uker hadde vært fulle av
analyser av Taliban, islamske terrorceller og lignende, er fokus på re-
ligionens rolle ikke akkurat original. Men uttalelsen er mer interes-
sant enn som så: Renberg identifiserer jo bin Laden som terroristen.
Bin Laden har altså utallige ganger klart tilkjennegitt sine begrunnel-
ser, sitt korstog, som det blir meningsløst å beskrive med «Gud som
motiverende kraft»; det er jo et prosjekt i Allahs navn. Det finnes
massevis av forskning om terroristenes begrunnelser og tankeverden,
og hundrevis av intervjutimer med terrorister som har overlevd. Iste-
denfor spekulasjoner ved skrivebordet, med hodet fullt av gamle tan-
ker og perspektiver, kunne Renberg ha oppsøkt noe av den forsknin-
gen som er gjort om fenomenet. Når han stiller spørsmål om
terroren ville vært gjennomførbar uten Gud, tar han dobbelt feil:
Det var aldri Gud som motiverte bin Laden. Bin Laden var besjelet
av sin tro på Allah, en forkvaklet fortolkning av Allahs påbud, vil de
fleste muslimer si, fordi Allah i islam ikke er den krigerguden bin La-
den gjør ham til. Men å gi en allmenn gud skylden for terrorisme
som praksis er for enkelt, og det innebærer å hvile på en forklarings-
faktor av universell rekkevidde. Men det bør være vel kjent at det er
langt flere selvmordsaksjonister som er blitt mobilisert på etno-na-
sjonalistisk grunnlag blant tamilene på Sri Lanka enn det er musli-
mer som er blitt mobilisert i hele Midtøsten.

For den norske forfatteren Tore Renberg er religioners sammen-
satte innhold, verdenssituasjonens kompleksitet og eksistensen av
ulike religiøse og religionsfilosofiske tradisjoner som faktisk hand-
lingsstyrende for individers handlinger, uinteressant og unødvendig
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å sette seg inn i: Som norsk intellektuell er grepet enkelt og målet
klart: normalisering. Normaliseringen av 11. september når sitt cre-
do når han i slutten av artikkelen sammenlikner bin Laden med pre-
sident Bush og hans retorikk om «God Bless America» og legger
overdreven vekt på likheten mellom disse to personene og deres reto-
rikk.

Den siste teksten er to kronikker skrevet av Thomas Hylland Erik-
sen: «Nettverkskrigen ingen kan vinne», Dagbladet 23.9.01 og «An-
grepet på Manhattan», VG 15.9.01.

Antropologen Hylland Eriksen gjør heller ikke han noe forsøk på
å beskrive Talibans historie, analysere hva bin Laden hadde sagt og
skrevet, eller islamistenes tradisjon og overbevisninger, slik disse var
blitt gjentatt og utbasunert i flere tiår. Han er heller ikke opptatt av
islam, og skiller følgelig heller ikke her mellom islam og denne spesi-
elle retningen innenfor islam. Han slår kort og godt fast: «‘Den mus-
limske verden’ finnes ikke, det er en kjent sak.» Han begrunner det
på følgende måte: «Avstanden fra Marokko til Iran og videre til In-
donesia er stor, ikke bare geografisk sett.» Han avfeier altså med et
pennestrøk muslimenes eget panislamske prosjekt, et prosjekt som
ikke minst er blitt fremmet av tradisjonelt mer venstreorienterte
muslimer, som et slags sosialt og kulturelt fellesskapsprosjekt.161 Han
avskriver betydningen av at den muslimske verden har en rekke felles
rådslagingsorganer på tvers av land, kulturelle tradisjoner og konti-
nenter, blant andre World Islamic Association og Islamic League.
Han ser også bort fra hele den omfattende og særegne diskusjonen
om forholdet mellom islam og politikk som er blitt ført i alle mus-
limske land i mange hundre år, en diskusjon som verken er ført i Ja-
pan, Norge eller Australia. Gjennom hans filter slipper ikke alle de
troende muslimene inn som ikke bare mener de tar del i en årtusen-
lang strid for å utvikle den islamske verden, men som også mener,
uavhengig av vestlig konseptualisering av dem, at hele verden må bli
muslimsk (siden dette er i menneskehetens interesse).

Hylland Eriksen tilkjenner aktive islamister og islamske ledere
egentlig ikke en egen historisk vilje, utviklet uavhengig av Vestens re-
torikk og praksis, for som han sier, det er først nå, under press fra
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Vesten, at den muslimske verden kan «komme til» å bli virkelig:
«Imidlertid kan ‘den muslimske verden’ meget vel komme til å eksis-
tere, bare polariseringen blir sterk nok.» Altså: Det er Vesten som
kan komme til å skape den islamske verden – en gang i fremtiden –
om Vesten bomber Afghanistan, for eksempel. Han overser tusen år
av konflikt og skjellsettende politiske rystelser de siste hundre årene
som kan dokumentere at islamske ledere ikke oppfatter kampen mot
Vesten eller vestlig innflytelse som noe nytt (den sjiittiske revolusjo-
nen i Iran i 1979 bør være lettest å huske). Det er nettopp gapet mel-
lom fordums storhet og den gradvise svekkelsen av islams makt som
har pågått siden De store oppdagelsene og den første vestlige ekspan-
sjon for omtrent 500 år siden, som gjør kravet om å vende tilbake til
«det rene islam» så sterkt. Den islamske umma har siden 1500-tallet
vært på defensiven overfor Vesten, og dette ble mer tydelig enn på
lenge da Saudi-Arabia, vokterne av islams aller helligste steder, måtte
be USA om å forsvare dem, ikke mot Vesten, men mot en annen is-
lamsk leder. Hylland Eriksen synes å se på fundamentalistisk islam
som et slags universelt og nåtidig identitetshåndteringsprosjekt, og
selv om et slikt perspektiv kan være fruktbart innenfor visse rammer,
mister det islams lange og rike diskursive og institusjonelle historie
av syne.

Hva er det som skjer når en norsk professor i sosialantropologi
fremfor å diskutere Talibans og bin Ladens spesielle versjon av islam,
som han tilsynelatende ikke bare er uinteressert i, men også finner ir-
relevant, isteden peker på likhetene, på kompatibiliteten, i verdisys-
temene mellom USA, NATO og Taliban? Eller som han skriver:
«Hittil har det vært lite oppmerksomhet omkring likhetene mellom
de to verdisystemene som ligger til grunn for krigsretorikken hos
henholdsvis USA og landets vekslende vestasiatiske fiender (det være
seg Irak, Palestina eller Afghanistan). Begge setter ære og mandighet
høyt; i begge typer samfunn er dødsstraff i fredstid jevnt over aksep-
tert, og i begge typer samfunn er våpen en vanlig eiendel blant
menn.»162 Det er litt pussig at Afghanistan er blitt et vestasiatisk
land, men det som er interessant i mitt perspektiv, er at Hylland
Eriksen fullstendig overser de avgrunnsdype forskjellene i verdiene
og politikken som dominerer i USA og de som dominerte i Talibans
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Afghanistan, og isteden velger å legge vekt på noen helt overfladiske
likheter.

Denne overfladiske sammenlikningen av krigsmentalitet innebæ-
rer også å sette, uten at det antagelig var meningen, likhetstegn mel-
lom terrorisme og islam eller terrorisme og afghanerne generelt. Det-
te er teoretisk ubegrunnet og empirisk feil: Det var jo ikke
afghanerne, med tapt ære og rett til å bære våpen, som angrep Man-
hattan, eller muslimske handelsmenn i Herat eller bønder i Pansjir
som var terroristene. Denne generaliseringen overser også at afg-
hansk islam, historisk sett, har vært mer tradisjonalistisk enn funda-
mentalistisk, og dermed stått utenfor de radikale islamistenes tradi-
sjon.163 Denne tilskrevne likheten i «verdisystemene» mellom mulla
Omar og den politiske eliten i Washington kan derfor verken forkla-
re Talibans, bin Ladens, USAs eller NATOs politikk.

Hylland Eriksen frikjenner religionens betydning og plasserer ter-
roristene og deres motiver innenfor et velkjent begrunnelsesunivers.
Dette kommer også tydelig frem i hans strategi mot terrorismen:
«Selv om veien frem er lang, burde det være enkelt å vite hvor man
skal begynne: Fjern sanksjonene mot Irak umiddelbart, gi palestiner-
ne tilbake områdene de er blitt frarøvet, og sørg for at Israel holder
seg i skinnet.» Han forutsetter her noe som er mer enn tvilsomt: at
bin Laden og at saudiaraberne og egypterne i al-Qaida var opptatt av
irakernes skjebne. En av årsakene til at bin Laden dro fra Saudi-Ara-
bia til Afghanistan, var at han ikke fikk delta i krigen mot Irak, slik
han ville, men at huset Saud isteden inviterte USA til å føre krigen
for dem, og slik vanhellige Mekka og Medina.

I VG, bare fire dager etter at flyene styrter inn i World Trade Cen-
ter, skrev Hylland Eriksen:

«Du skrur av apparatet og forsøker å forestille deg dem som står
bak. De må virkelig hate USA, tenker du kanskje. Men det er ikke
poenget. Tanken er fri, og det finnes mange grunner, både gode og
dårlige, til å mislike både det ene og det andre ved USA, ikke minst
landets utenrikspolitikk. Det er lett å forstå at det finnes mennesker
som er kritiske til USA. Det gåtefulle er at terroristene ikke ser ut til å
forstå hva det betyr å massakrere uskyldige sivile.» Det er gåtefullt for
Hylland Eriksen, men bin Laden hadde forklart hvorfor: De hatet
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USA, men ikke bare USA, også USAs allierte. USA var, som for Kho-
meini, Satan nr. 1, men det innebar ikke at det ikke var mange små-
djevler. Siden Koranen forbyr drap på uskyldige, var de som måtte
dø, nettopp ikke uskyldige, innenfor deres retorikk, og det var slik
handlingene kunne forklares som hellige og ikke avskyelige. Og frem-
for å forestille seg bin Ladins grunner er det bedre å lese om dem.

Felles for disse tekstene skrevet av norske intellektuelle i den huma-
nitære stormakten Norge i september og oktober 2001 er at de ikke
er virkelig interessert i eller søker å forstå den radikale islamismen, i
bin Ladens eller Talibans versjon. Det er som om sjiittenes revolu-
sjon under Khomeinis ledelse i Iran i 1979 skulle bli fortolket inten-
sjonalt med begreper fra europeisk sosialistisk tradisjon, og ikke som
festet i den tredje sjiittiske imamens (Husayn ibn’ Ali) opprør mot
umayyade-kalifen Yazid, en opprørsk martyr, oppfattet som selve det
arketypiske symbolet på kampen mellom rettferdighet og tyranni.164

Alle artikkelforfatterne tar for gitt at bin Laden sto bak aksjonen 11.
september, men ingen av dem aksepterer bin Ladens egen begrun-
nelse. Terroristene konstrueres som aktører uten egentlig en egen
historie, og frakjennes dermed sitt eget prosjekt.

NORMALISME MOT ANNERLEDESHET

Hva kan være årsaken til denne måten å fortolke terrorhandlingene,
Taliban og bin Laden på? Den norske intellektuelle diskursens ka-
rakter i dagene og ukene etter 11. september har – som jeg har vist i
de tre første kapitlene – forløpere som kan antyde en kontinuitet i
tenkemåte og verdensbilder. Det er grunn til å tro at disses dominans
har sammenheng med den verdenssituasjonen de oppsto innenfor,
siden Vesten da lyktes i å omforme store deler av verden i sitt bilde
og enda flere i hva mange trodde var sitt bilde. En tilleggstese: Den
norske statens rolle som den ikke-europeiske verdens veiviser i et
prosjekt som eksplisitt er beskrevet som universalistisk og den of-
fentlige diskurs dette prosjektet har institusjonalisert, har influert
også de intellektuelles tenkemåter.

Norsk politikk overfor den ikke-europeiske verden har i mange
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tiår vært fundamentalt basert på og begrunnet med ideen om at
Norge målbærer og kjemper for universelle verdier. Norske talsmenn
har gang på gang siden Norge debuterte som forandringsagent på
den globale arena, kategorisk avvist at Norge driver noen form for
eksport av vestlige verdier. Bistandens dokumenter har ikke inne-
holdt begreper som sivilisasjon, og den politiske ledelsen har vært
mot å reise diskusjoner om norsk utenrikspolitikk i et vestliggjø-
ringsperspektiv. Mest iøynefallende er begrunnelsen for menneske-
rettighetene. Igjen og igjen er det blitt understrekte at de er univer-
selle i en helt bestemt mening; de er menneskehetens «felles pool»,
de målbærer ideer og verdier som alle samfunn vil realisere om de får
utvikle seg fritt, de er, hevdes det, sågar medfødte. De er altså ikke
universelle i den forstand at de til en viss grad er blitt universaliserte
som et resultat av en kompleks og fascinerende historisk prosess. De
er universelle fordi de ligger i alle samfunns skjød og bare venter på å
bli realisert. I den grad de ennå ikke er virkeliggjort, er det Vestens
feil, enten på grunn av europeisk eller amerikansk imperialisme og
stormaktspolitikk, eller på grunn av effekter av globaliseringen o.l.
Eller med andre ord: Ytre forhold har forhindret denne spiren som
ligger overalt, fra å gro, så det Norge gjør, er ikke bare å skynde på en
prosess Historien går svanger med.

Norske offentlige dokumenter om «Sør» og om utvikling
og om Norge som fredsmekler og humanitær stormakt har et språk
som vanskelig kan fange inn og reflektere over at folk kan ha helt an-
dre verdihierarkier enn «våre» egne, som folk argumenter for og tror
på, fordi de mener, selv om de representerer annerledeshet for «oss»,
at de er best. Universalistene og normalistene vil ikke kunne se «den
andre» som noen annen enn et speilbilde av seg selv eller som en tid-
ligere utgave av seg selv. Taliban og fundamentalistisk islam avdekker
den norske modellens begrensninger og filtre. Det er millioner av
mennesker der ute (og sikkert også noen i Norge) som ikke vil bli
som «oss», som ikke aksepterer menneskerettighetene, ikke fordi de
ikke har hørt om dem, men fordi de er mot dem, på et for dem mer
høyverdig moralsk grunnlag. På samme måte: Parolen om det «farge-
rike fellesskap» hviler på en illusjon om den baseres på forestillingen
om at alle vil integreres i den norske modellen om bare forholdene
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legges til rette, at alle vil bli som «oss» bare de får anledning og ikke
blir diskriminert.

Konsekvensen er at norsk menneskerettighetspolitikk ikke egent-
lig begrunnes som et villet program, basert på en bestemt, klargjort
etisk og moralsk overbevisning om at noe er mer viktig enn noe an-
net. Den hviler på forestillinger som ikke krever etisk begrunnelse
for den konkrete politikken som føres eller den konkrete kritikken
som reises. Aktørene fristiller seg selv fra politikkens realiteter og his-
toriens tyngde, som alltid krever valg også mellom verdier aktørene
oppfatter som gode verdier. Egne oppfatninger fremtrer ikke bare
som umiddelbart moralsk høyverdige, men som naturlige, som så
normale at de ikke trenger noen normativ begrunnelse for å være
handlingsstyrende − de er blitt naturaliserte. I løpet av bistandsepo-
ken i norsk historie har det foregått en meningsdannende prosess
hvor et opprinnelig normativt begrunnet utviklingsmål omdannes til
historisk subjekt – til standard for en utviklingsprosess som ikke len-
ger trenger normativ begrunnelse.

Jeg har andre steder vist til menneskerettighetenes bakgrunn i eu-
ropeisk idéhistorie, og at deres seier på ingen måte var skrevet i stjer-
nene.165 Forarbeidene til menneskerettighetserklæringen av 1948 vi-
ser at nedtoningen av Churchills åpenhjertige karakteristikk – da FN
vedtok menneskerettighetene, innebar det å sette vestlige verdier på
tronen – var helt bevisst. For å få oppslutning fra statsledere med
forskjellige religiøse og politiske livssyn ble konkrete henvisninger til
Gud, Skaperen, det gode liv, naturrett og andre konsepter og syste-
mer utviklet i Vesten, utelatt. Dette var spesielt viktig i avkolonialise-
ringens kjølvann. Menneskerettighetserklæringen gjorde sitt beste
for ikke å fremstå som et ensidig vestlig dokument, selv om det i ho-
vedsak var det. Denne bevisste politiske taktikken fra Vestens ledere
(som antagelig har vært vellykket om en oppfatter spredning av ide-
en om menneskerettigheter som et gode) har i den norske debatten
om menneskerettigheter blitt forvekslet med at det er slik. Eller med
andre ord: Den intellektuelle diskurs har ikke etablert konseptuell
uavhengighet overfor et av samtidens mest sentrale maktpolitiske
prosjekter; menneskerettighetene er i fullt alvor blitt beskrevet som
universelle; det vil si som det normale.
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I denne sammenhengen kan det være hensiktsmessig å rekapitule-
re hvordan norske intellektuelle i forbindelse med Menneskerettig-
hetserklæringens offisielle 50-årsjubileum i 1998 sto i kø for å hylle,
ikke bare kampen for menneskerettighetene, men menneskerettighe-
tene som universelle. Noen snakket om dem som medfødte og andre
som del av menneskehetens fellesarv. Andre igjen hevdet at de var
blitt universelle, ved blant annet å vise til alle land som har ratifisert
Verdenserklæringen om menneskerettighetene fra 1948. Argumentet
forutsatte en form for historieforfalskning, en konstruert homogeni-
sering av verden. To eksempler: Hvorfor la ingen vekt på eller nevnte
at muslimske land ikke hadde akseptert at kvinners juridiske rettig-
heter eller religionsfrihet skulle være juridisk bindende? På 1980- og
1990-tallet fortiet norske menneskerettighetsaktivister at ledende
intellektuelle innenfor den islamske sivilisasjon viste (og viser) til
sharias guddommmelige opphav og absolutte overlegenhet over
menneskerettighetserklæringen − siden den er i harmoni med men-
neskelig natur fremmer den også den eneste rasjonelle og moralsk
høyverdige orden. I realiteten har altså universalisme stått mot uni-
versalisme på dette området. Men ved å neglisjere eller ikke oppdage
universalistisk begrunnet motstand mot menneskerettighetstanke-
gangen kunne egne oppfatninger oppfattes som universelle, og der-
med både som moralsk overlegne og normale.

Oppfatningen av at verdiene Norge forsøker å få andre til å reali-
sere, representerer normalitet, er influert av at bistandsepoken i
norsk politikk og diskurs oppsto akkurat på det tidspunkt i verdens-
historien da verden for første gang kunne bli beskrevet med vestlige
utviklingsbegreper og lot seg beskrive med vestlige utviklingsbegre-
per. Ved å feste egne oppfatninger i det universelle eller i historien
som abstrakt størrelse, oppfattes ikke den (alltid) valgte politikken
som et partikulært, normativt prosjekt. Den er følgelig i egne øyne
upåvirket av europeiske tradisjoner, og den ser ingen sivilisasjonsfor-
skjeller i verden. Slike normalitetsoppfatninger har kognitive følger,
men også etiske implikasjoner. Det innebærer at Norge i verden defi-
nitorisk fremmer ideer som er så normale som ideer kan bli. Disse
ideenes bærere vil dermed, i den grad de oppfatter dem som univer-
selle, indirekte tilskrive seg selv rollen som global dommer mellom
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rett og galt, mellom norm og avvik, fordi de besitter en «lovbok» og/
eller historiens fasit, som altså ikke hviler på begrunnede, personlige
reflekterte normative oppfatninger, men på hva som er – normalt.

Normalitetsoppfatninger innebærer å sette likhetstegn mellom
egne erfaringer og menneskehetens generelle situasjon. Implisitt av-
vises den demokratiske og pluralistiske ideen om at universell enig-
het om ett enhetlig verdihierarki ikke er mulig. Den søker autoritært
å sosialisere mottakerne inn i verdier hvor modellen er gitt, og opp-
hever − med konsekvenser for erverv og fordeling av symbolsk og
normativ makt − verdikonfliktene i giversamfunnet selv. Vi er alle
like. Forskjellene ligger kun utenpå.

Den norske intellektuelle diskursen har i store trekk vært influert
av ideen om at historien er universell, den har en bestemt retning og
et avdekket mål, fra tredje-verden-tenkningen på 1970-tallet, avhen-
gighetsskolens innflytelse, og menneskerettighetstenkningen på
1990-tallet. Andre oppfatninger, som tradisjonalistisk islam og hin-
duisme, vil innenfor et slikt perspektiv (i den grad de oppfattes som
annerledes i det hele tatt), sees på som anomalier, og nettopp ikke
som alternative – og prinsipielt holdbare (om enn, vil mange hevde,
etisk forkastelige) – oppfatninger av det gode liv, av samfunnsmessig
harmoni og utvikling, etc. Et slikt perspektiv fører selvsagt til at
norsk politikk oppfattes som kultur- eller sivilisasjonsnøytral, og at
norsk bistand beskrives som en del av en i bunn og grunn makttom
moderniseringsprosess eller globaliseringsprosess.

Taliban, mulla Omar og bin Laden og andre fundamentalister re-
presenterer millioner av mennesker som innenfor sitt univers har ut-
viklet et normhierarkisk system som er i samsvar med deres syn på
hva som er moral og samfunnets mål. Og selv om noen grupperinger
skulle bli svekket eller politisk knust, vil nye dukke opp. Lenge spåd-
de samfunnsforskere i Norge og Europa at modernitet ville føre til
sekularisering og religionens marginalisering. På 1980- og 1990-tal-
let begynte en å snakke om «Guds hevn», det vil si at religionen var
ikke død, men blomstret. Uavhengig av hva som blir resultatet i «kri-
gen mot terrorismen», vil fremtiden være svanger med religiøs fun-
damentalisme og andre tankemodeller og normhierarkier som stri-
der mot de ideene som norske intellektuelle stort sett har stått for.
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Tirsdag 11. september og hendelsene i terrorens kjølvann bør ha
gjort det klart: Norske forestillinger om folk, samfunn og kulturelle
tradisjoner i Afrika, Asia og Latin-Amerika reflekterer en bestemt re-
lasjon mellom sivilisasjoner og stater og et universalistisk begrunnet
forandringsprosjekt. Det har aldri eksistert en verdenssivilisasjon, og
menneskerettighetene har aldri vært universelle, selv om en kan søke
å arbeide for det og prøve å universalisere menneskerettighetene (selv
om det aldri vil kunne lykkes fullt ut). «De andre» kan ikke gruppe-
res i enkle, altomfattende stereotypier, som «utviklingsland» eller
«sør», avskåret og abstrahert fra historiens hele fylde, og negativt be-
stemt i forhold til sin konstruerte motsetning. «Vi» er ikke et homo-
gent oss, som om alle utviklede land eller alle folk i «nord» eller Nor-
ge slutter opp om de samme (naturaliserte) ideene. Begrepsparet
«nord/sør» fanger ikke inn det globale mangfold og historiske kon-
fliktlinjer; det tildekker dem. Begrepene sør, nord, utviklingsland og
tredje verden har ikke bare tildekket verdens kompleksitet i form av
rigide tankeskjemaer basert på universelle ideer om utvikling, men
òg sløvet det analytiske blikk for de fundamentale økonomiske mot-
setningene i kapitalismens globale ekspansjon (som ikke følger
nord–sør-aksen), de politiske motsetningene mellom de mektige og
de avmektige, og mellom de mektige (som heller ikke følger nord–
sør-aksen) og livssynskonfliktene i og mellom sivilisasjoner (som
også går på tvers av denne dikotomien).

SE, KJÆRE – ER DET KRIGEN 
ELLER NORSKE FLAGG?

En gammel tegneserie viser en mann og en kvinne i soverommet idet
dagen gryr. Møbler og klærne de har på seg, vitner tydelig om at det
er sen, europeisk mellomalder. Mens kvinnen reiser seg sakte opp av
sengen, står mannen ved vinduet, mens han stirrer intenst, målbe-
visst og spent – ut mot verden. Så peker han, han peker på en fjern
stråle som dukker opp bak horisonten, og sier bestemt: «Se, kjære.
Det er renessansen.»

I en periode hvor gamle forestillinger synes å rakne, og hvor nye,
forenklede verdensbilder lett kan få fotfeste – påvirket ikke minst av
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11. september og jakten på bin Laden og hans sammensvorne – er
det viktig å reflektere over norsk diskursiv historie og praksis, per-
spektiver og begrepers tvang. Mannen i tegneserien så renessansen.
Huntington ser en fremtid med globale stammekriger. Det norske
perspektivet og dets normalisme ser, som jeg har vist, seg selv eller en
kloning av seg selv. En plump utgave av dette perspektivet ble sagt av
den humanitære stormaktens utenriksminister i 2001, Torbjørn Jag-
land, da han etter en utenlandstur sa at jeg ser norske flagg overalt
hvor jeg reiser.

Det er behov for en diskusjon som kan tydeliggjøre «det norske
prosjektets» umulige universalisme, og samtidig fange inn universali-
seringens realisme – både i utenrikspolitikken og i forhold til inn-
vandrerspørsmålet. Og det er på høy tid å analysere hvordan univer-
salismens posisjon og herskende ortodoksi er politisk knyttet
sammen i en kompleks sirkulær relasjon med maktsystemer som
opprettholder dem og blir opprettholdt av dem.
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KAPITTEL 5

VESTLIGGJØRING, MAKT OG 
INNENRIKSPOLITIKK: 

ET TEORETISK PERSPEKTIV 
PÅ NORSK UTVIKLINGSHJELP

Norge har drevet utviklingshjelp siden Kerala-prosjektets ble startet i
1952, men det var først på 1970- og 1980-tallet at bistanden fikk et
slikt omfang at en kan snakke om et nasjonalt prosjekt og om bi-
standsepoken i Norges relasjoner til den ikke-europeiske verden.
Dette nasjonale prosjektet ble institusjonalisert samtidig med at in-
ternasjonaliseringen av Norge skjøt fart, og med at verden for første
gang i historien ble beskrevet med vestlige utviklingsbegreper og lot
seg beskrive med vestlige utviklingsbegreper. På grunn av prosjektets
nasjonale betydning, dets politisk-normative posisjon og dets effekti-
ve kommunikasjons- og mobiliseringsstrategi har det fundamentalt
influert norske verdensbilder og selvoppfatninger. Dette kapitlet leg-
ger frem et teoretisk perspektiv på norsk utviklingshjelp som kan
fremme distanse til etablerte verdensbilder og norsk normalisme slik
dette er blitt propagandert og institusjonalisert av det norske bi-
standsprosjektet. Det presenterer samtidig en kritikk av et norsk his-
torikermiljø som på dette feltet på fundamentale områder har for-
vekslet nasjonale og egne ideer med universelle oppfatninger, og slik
hatt en reifiserende innflytelse på prosjektets begrunnelse, med kon-
sekvenser for den nasjonale dannelsesprosessen.

For hva skjedde da Norge, med en promille av verdens befolkning
og med begrenset erfaring og kunnskap om Asia, Latin-Amerika og
Afrika, tok på seg oppgaven med å være disse landenes veiviser og
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hjelper? Deler av denne femti år lange historien om Norge som bi-
standsnasjon er rekonstruert og fortalt, men ingen har så langt evnet
å gi en sammenhengende, analytisk beretning om bistandsepoken i
Norges forhold til den ikke-europeiske verden. Den presenterer his-
torikeren overfor en rekke teoretiske og metodiske utfordringer.
Hvordan gi mening og sammenheng til norsk utviklingshjelps betyd-
ning og rolle for norske verdensbilder og utviklingsoppfatninger;
dens innenrikspolitiske betydning og utenrikspolitiske rolle; dens in-
stitusjonelle mangfold med stat-til-stat-bistand, næringslivsbistand,
flere hundre frivillige organisasjoner og et stort antall FN-organisa-
sjoner; dens rolle og innvirkning i over 100 land, med land og regi-
mer så ulike som Nicaragua under sandinistene, Pakistan under gene-
ral Zia ul-Haq (1977–1988) og Balkan i krig? Epoken stiller også
historikerens fortellerevne på prøve. Bistandssystemets særpregede
paradokser trer frem i enkeltepisoder, og fortellingen må derfor inne-
holde historier som den om nødhjelpsarbeideren (rørlegger til daglig)
som midt under krigen mellom Moskva og mujaheddin vandret over
fjellpassene i Afghanistan med tusener av dollar innsydd i klærne; om
den ledende norske frivillige organisasjonen som helt inntil 1985
nektet «svarte» å spise sammen med de hvite i prosjektets spisesal, el-
ler om misjonsorganisasjonens gjestehus i Asia som blant bilder av
«de unådde» hadde oppslag om: «Lokale ingen adgang» så sent som i
1992; om alt fra gamle misjonærdamer i Etiopia som modig trosset
bomberegn for å fortsette sitt lille bistandsprosjekt i «ødemarken», til
sodoma-og-gomorra-fortellinger med norske samaritaner i hovedrol-
len; eller, for den saks skyld, om forskningsrapporters reifikasjon av
dominerende forestillinger om Utvikling og Historiens gang. En bi-
standshistorie må inneholde slike fortellinger. Men siden heller ikke
disse historiene skriver seg selv, må også de plasseres innenfor et per-
spektiv og en overordnet rammefortelling.

Utfordringen ligger i å formulere et sammenbindende, analytisk
og empirisk fruktbart perspektiv på bistandshistorien som helhet. Til
tross for at det er skrevet mange titall hovedoppgaver og flere doktor-
gradsavhandlinger om temaet det siste tiåret, har det etablerte histo-
rikermiljø ikke tatt initiativ til noen teoretiske eller metodiske debat-
ter om hvordan dette fenomenet i norsk historie kan studeres.
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Jens Arup Seip snakket om betydningen av og problemene med å
plassere lyskastere som kan lyse opp ulike sider av fortiden. Men
denne metaforen kan opprettholde ufruktbare forestillinger om den
utenforstående betrakteren. Hvor lyskasterne plasseres, bestemmes
av historikerens subjektive oppfatninger, men svært ofte står de der
de står på grunn av dominerende konvensjoner og perspektiver i et
historikermiljø eller i samtiden, konvensjoner forskeren selv ikke er
seg bevisst eller ikke har tilstrekkelig distanse til. Å hevde at en ikke
har noen styrende perspektiver eller teorier når en starter et forsk-
ningsarbeid, innebærer enten å se på seg selv som en vitenskapsmann
som ser alt, lik Gud, eller å forveksle sine egne eller et bestemt miljøs
(uklare) fordommer med universelle oppfatninger. En nuerhistoriker
fra Sør-Sudan eller en muslim fra Herat eller en antropolog fra USA
eller en historiker fra Norge, som meg, vil nærme seg dette historiske
fenomenet på en annen måte enn det som har vært vanlig på histo-
riske institutter i Norge. Selv om alle disse perspektivene skulle være
ufruktbare, vil bare forekomsten av dem kunne tydeliggjøre at selv
det «vanlige» ikke er mer vanlig enn at det går an å velge annerledes.
Å hevde at det ikke er nødvendig å foreta slike valg, er bare en annen
måte å si at en ikke er klar over hvilke valg en selv gjør, og det er jo
slike ikke-artikulerte valg som er vitenskapen fremmed. Eksplisitte
valg innebærer samtidig en erkjennelse av grensene for vår mulighet
til å forstå fortidens hendelser og aktører.

Forskeren kan ikke plassere seg i lyskasterens sted og bli like tom
for resonansbunn som en stolpe. Historikeren vil alltid ha et per-
spektiv eller en modell – som hjelperedskap, og ikke minst vil det
være tilfellet stilt overfor et så normativt-ideologisk og samtidshisto-
risk prosjekt som bistand. Spørsmålet er: hvilken modell eller hvilket
perspektiv? Målet for intellektuell virksomhet og for historiefaget må
være å foreta slike valg på et argumentativt og eksplisitt grunnlag
hvis holdbarhet og fruktbarhet kan diskuteres og etterprøves ved em-
pirisk forskning. Bistandshistorikeren må selv gi historien en mening
ved å velge ut elementer og sammenhenger som oppfattes å være av
betydning. Forskningsetisk har historikeren en forpliktelse til å for-
telle leseren hvilke redskaper han bruker, av hensyn til innsyn og til
idealet om empirisk etterprøvbarhet (dette er ikke minst tilfellet når
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bistandens historie skrives, fordi den omhandler aktører på langt-
unna-steder som selv ikke har/vil få tilgang til kildene). Eller for å
forbli i Seips metaforverden fra det praktiske liv: I tillegg til å plasse-
re lyskastere må historikeren agere som en irrigasjonsekspert; han må
lage et analytisk opplegg der fenomener og prosesser kan bringes
sammen og holdes atskilt, der det uviktige eller overflødige kan dre-
neres bort og det essensielle tas vare på, ikke minst de politiske, øko-
nomiske og sosiale forhold som har skapt fenomenet, og som repro-
duserer det i det stille. Han må forklare hvorfor han drenerer der han
gjør, og hvorfor han stopper opp «historiens strøm» akkurat der han
gjør, og han må kunne se og oppdage forbindelser (skjult, som årer
under overflaten) som aktørene (som historisk situerte personer) selv
ikke hadde muligheter for å overskue. Slik kan også historiefaget
unngå å forfalle til flittig kopieringsarbeid, fordi et mål må være
gjennom empiriske analyser å tilføre aktørene en viten de selv ikke
hadde eller ikke kunne ha – i den aktuelle problemsituasjonen.

Teoretiske refleksjoner gjør empirisk forskning mulig og til histo-
rie, og ikke minst er det tilfellet for et så komplisert samtidsfenomen
som utviklingshjelp. Bare forskere som ukritisk arbeider innenfor en
dominerende tenkemåte og dominerende verdensbilder, kan oppfat-
te egen tilnærming som ikke-teoretisk, eller som nøytral.166 Uten
eksplisitte modellvalg og hvordan disse skaper kriterier for utvalg og
fortolkning av kilder, vil det ikke være grunnlag for intersubjektivi-
tet. Og forskeren selv vil ikke vite hva han tendensielt vil oppdage,
og hvor hans «blinde flekker» kan være. Langt mindre vil han kunne
forklare leserne eller forskningsmiljøet hva som er neglisjert eller dre-
nert bort (en bistandshistorie uten en bevisst teoretisk og empirisk
holdning til plassen den gir for eksempel bistandens innflytelse på
norske debatter om den ikke-europeiske verden etter 1945 eller rol-
len til Det lutherske verdensforbund i norsk bistands praksis, vil ha
store empiriske og analytiske svakheter). Gjøres ikke valg gjennom-
siktige, vil et grunnleggende krav til upartiskhet ikke bli tilfredsstilt.
Leseren vil ikke ha mulighet til å vurdere om de oppfatninger og
holdninger fremstillingen skaper, ville blitt forandret om andre kil-
der eller flere opplysninger ble sjekket. Som idiografisk vitenskap må
den historiske fortelling om et fenomen kunne begrunne hvorfor og
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på hvilken måte det partikulære er partikulært, og hvorfor og hvor-
dan det valgte historiske objekt skilles ut fra/grupperes sammen med
andre fenomener. Det kan ikke være en tilstrekkelig faghistorisk
avgrensing eller argument at Utenriksdepartementet har bedt en for-
skergruppe om å skrive en historisk fremstilling av et fenomen de-
partementet mener det er politisk viktig å få belyst. Ved at bistands-
historikere høylytt erklærer at de er imot å drøfte teorier om hvordan
utviklingshjelpen bør forstås, fordi det er «farlig», eller imot å reflek-
tere over perspektivers fruktbarhet fordi det kan forkludre den empi-
riske undersøkelsen, avblåses en intellektuell debatt i påvente av
oppdragsgiverens føringer, og de offentlige verdensbilders dilemmaer
og motsetninger reproduseres.

VESTLIGGJØRING OG KONSEPTUELL OG 
INSTITUSJONELL MAKT

Utviklingshjelpen har organisert forholdet mellom vestlige stater og
ikke-vestlige områder og mellom rike og fattige land på en ny og
særegen måte, og det er karakteren av denne samhandlingsprosessen
og hvordan den er blitt endret over tid, som bør være bistandshisto-
riens fortellende kjerne, eller prisme om en vil.

Ikke noe internasjonalt system før utviklingshjelpen oppsto, had-
de utvikling av andre land som etisk begrunnelse og politisk mål. I et
langt historisk perspektiv representerer bistandsepoken et radikalt
brudd også i Norges historie, ved at staten for første gang ble organi-
sert deltaker i et prosjekt for forandring av fremmede land langt
unna Norges nærområder. En norsk bistandshistorie må følgelig ha
«implementeringsfasen» i fokus; det vil si Norges faktiske rolle som
giver og utvikler rundt om i verden, og ikke debatter i den norske
utenrikskomiteen eller saksbehandlernotater på Vika Terrasse. Dette
innebærer selvsagt ikke, som jeg vil komme tilbake til, at norske de-
batter er uviktige, eller at en bare skal lete etter kilder som omhand-
ler selve prosjektsyklusen. Snarere tvert om: Ved analytisk å fokusere
på selve samhandlingsprosessen settes søkelys på bistandens rasjonale
og kjerne. Og viktig: Hele bistandssystemets legitimitet og struktur,
vekten av ulike og konkurrerende kulturelle, institusjonelle og idé-
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historiske forhold og økonomisk makt og avmakt kommer mest in-
teressant til uttrykk i bistandens praksis. Samhandlingsprosessen
spiller seg ut i ulike geografiske områder og politisk-institusjonelle
sammenhenger, i Norge som politikk og retorikk og fortolkninger av
verden, overfor andre giverland internasjonalt, og i ulike såkalte
utviklingsland overfor staten, samfunnet og ulike mottakergrupper.

Et analytisk og empirisk hovedspørsmål blir følgelig hvor og hvor-
dan selve samhandlingsrelasjonene kan studeres. Jeg vil her, kun for
å antyde kompleksiteten i dette prosjektet, ta opp ett underspørsmål
som logisk følger av det foregående: Hvilke kriterier skal gjelde for
utvalg av land og prosjekter hvor implementeringsfasen skal stude-
res?

Norge gir hjelp til over 100 land, har hatt rundt ti samarbeids-
land, det blir gitt støtte til flere hundre organisasjoner, til norsk næ-
ringsliv, og nesten halvparten av innsatsen kanaliseres via multilate-
rale organisasjoner. De frivillige organisasjonene alene driver godt
over 1000 prosjekter. En studie som i en slik situasjon ikke i ut-
gangspunktet kan redegjøre for og begrunne utvalg av land eller pro-
sjekter ut fra relevans- og fruktbarhetskriterier, overlater historieskri-
vingen til konvensjonene og tilfeldighetene. Forslag om ganske
enkelt å analysere «mottakersiden», som om det er en enhetlig og ge-
nerell størrelse, eller å analysere mottakerne ved bare å «bestemme»
seg for et land og la det uten teoretisk eller systemisk begrunnelse re-
presentere de andre, er helt utilstrekkelig. Variasjon mellom landene
i styreform, naturbetingelser, økonomisk struktur og sosiale forhold
har vært av helt avgjørende betydning for hvordan samhandlingen
har fungert. Norge har gitt mye bistand til den islamske atommak-
ten Pakistan, til Etiopia, kristenhetens tørkerammede bastion på
Afrikas horn, til mujaheddins og borgerkrigens Afghanistan, til san-
dinistene i Nicaragua og Moi-regimet i Kenya, men mindre til Kina
og svært mye til Balkan. Det er følgelig ufruktbart å snakke om
«mottakersiden» eller om den «afrikanske mottakersiden» generelt.
Variasjonene mellom landene har påvirket hvordan bistanden er blitt
møtt og følgelig hvordan dens input er spredd. Det er også en utilla-
telig forenkling i denne sammenheng å snakke om for eksempel den
«bangladeshiske mottakersiden» eller den «kenyanske mottakersi-
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den», fordi det er sterke motsetninger innenfor ulike land på en be-
stemt tid, og fordi det over tid også vil være helt avgjørende forskjel-
ler innenfor det enkelte land, ofte av grunner som overhodet ikke
har noe med bistanden som prosjekt å gjøre (eksempler: Bangladesh
før, under og etter Ershad, Sudan under og etter Nimeiri og Tanza-
nia under og etter Nyereres avgang og Verdensbankens strukturtil-
pasningspolitikk).

Hvordan kan kompleksiteten og det historisk spesifikke i slike
samhandlingsrelasjoner studeres og bli gitt optimal mening, og hva
skal være kriterier for utvalget av dem? Et overordnet perspektiv er å
se på utviklingshjelp som et nytt internasjonalt system som på vikti-
ge områder er blitt skilt ut fra andre samtidige internasjonale relasjo-
ner, og som påvirkes av de makrokontekster som det har oppstått,
fungert og utviklet i, men som samtidig har klare forbindelser til an-
dre typer diffusjonsprosjekter i Vestens historie.

Jeg vil her legge vekt på to forhold:
For det første: Bistand (med bistand menes her ikke bare prosjek-

timplementeringen, men hele pakken av institusjoner, aktører,
språk, ulike former for transaksjoner mellom giver og mottaker, etc.)
kan sees som et subsystem innenfor det globale systemet av relasjo-
ner mellom sivilisasjoner, stater, klasser og sosiale grupper. Det er
preget av særegne relasjoner mellom systemets aktører, av et eget
språk, av egne institusjoner og av en vedvarende og til tider ganske
opphetet diskusjon om hvor systemets grenser bør trekkes (det vil si
hva bistand er/ikke er). Bistand har i 50 år representert en særegen
form for økonomisk samkvem mellom rike og fattige land, et sam-
kvem med egne spilleregler, til dels (men langt fra alltid) basert på
gaveøkonomi. Det har vært en form for utenrikspolitikk, men en
utenrikspolitikk som ofte (men ikke alltid) er blitt ført med andre
midler og en annen retorikk enn «realismens», ikke minst fordi det
på samme tid også har vært en spesiell form for innenrikspolitikk.
Bistandssystemet er til tross for sin uensartethet preget av et eget
språk, særpregede erklærte mål som fattigdomsbekjempelse, hjelpe
andre og så videre, i motsetning til hva som har vært vanlig innenfor
tradisjonell utenrikspolitikk og ordinære økonomiske transaksjoner
(fremme statens egeninteresser og økonomisk fortjeneste).167
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For det andre: Utviklingshjelp har på den ene siden en etisk be-
grunnelse (det er rett at de som har mye, gir noe av sin overflod til de
som har lite) som det er vanskelig å argumentere mot, og som de al-
ler fleste vil være enige i, i motsetning til hva som vil være tilfellet på
de fleste andre politikkområder som historikere befatter seg med. På
den andre siden ble bistanden grunnleggende påvirket av at hele bi-
standsepoken er et resultat av Vestens økonomiske, teknologiske, po-
litiske og kulturelle dominans i etterkrigstiden. Utviklingssamarbei-
det må studeres mot et større bakteppe. Det har foregått i en
historisk epoke hvor de såkalte utviklingslandene for første gang i
stor målestokk har adoptert universaliserte vestlige verdier og institu-
sjoner (både Khomeinis revolusjon i Iran, kulturrevolusjonen i Kina
og Taliban i Afghanistan kan i et langt tidsperspektiv oppfattes som
håpløse, kanskje, men likefullt kraftige protester mot denne utviklin-
gen næret av alternative verdihierarkier). Bistanden faller sammen i
tid med en periode da den ikke-vestlige verden ikke har klart eller
ønsket å stå imot påvirkningen fra den industrielle revolusjon, imot
dens ideer om utvikling og modernitet, og senere, imot de europeis-
ke ideer om menneskerettigheter, som nå er i ferd med å bli univer-
saliserte, men i realiteten er tilfeldige idehistoriske produkter av pri-
mært Vestens historie. Dette gapet mellom etisk begrunnelse og
faktisk institusjonalisering har skapt særegne strukturer med særegne
begrensninger og muligheter både for faktisk politikk, for måten ak-
tørene fortolker sin «verden» og erfaringer på, og for samhandlingens
karakter.

En slik systemtilnærming vil, som jeg kommer tilbake til neden-
for, ha mange konsekvenser for kildevalg og analytisk konsentrasjon.
I utgangspunktet vil den kunne gi hjelp til å avgjøre hva som faller
inn under studieobjektet. I litteraturen finnes det svært sprikende
definisjoner av utviklingshjelp eller offisiell bistand, og i Norge har
det vært tilbakevendende diskusjoner om USA driver bistand eller
stormaktspolitikk, om næringslivet driver bistand eller profittjakt,
om misjonen driver bistand eller misjonering, osv. At diskusjonen
tar den form den tar, har sammenheng med de systemtrekkene som
er nevnt over, og med prosjektets etiske grunnlag og institusjonalise-
ring. Offisielle OECD-oversikter er i denne sammenheng interessan-
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te kilder. De har inkludert alt fra militærhjelp i milliardklassen
(inkludert Sovjetunionen og generalsekretær Leonid Bresjnevs hjelp
til Mengistus regime i Etiopia og USAs militære hjelp til Israel) til
små fattigdomsorienterte prosjekter drevet av unge idealister. Det
må være interessant å studere hvordan motivene har variert fra aktør
til aktør og fra tid til tid, siden bistandssystemet har vært en arena
for både geopolitisk strid, lokal statsmannskunst, privatøkonomisk
egeninteresse og for altruisme. Men bistanden som empirisk objekt
kan ikke bestemmes ved essensialistiske eller normative definisjoner
basert på hva som er «egentlig» bistand. Etter min mening er bistand
det som bistandssystemet selv definerer som bistand, og en historie
om norsk utviklingshjelp bør derfor nettopp omfatte alt det som bi-
standssystemets dominerende aktører selv til enhver tid rubriserer
som bistand. Dette er helt sentralt for å kunne rekonstruere og forstå
systemets særegne dynamikk og den kampen om politisk og ideolo-
gisk hegemoni som har pågått. Dette systemet vil selvsagt også inn-
befatte mottakerne, fordi de gjennom bistandsrelasjonen inngår i
helt særegne relasjoner med de rike land, med de begrensninger og
muligheter dette gir for gjensidighet og for utøvelse av makt og press
begge veier.

Dernest vil en slik systemtilnærming ha betydning for hvem som i
utgangspunktet bør bidra til en slik studie: Det gjør det ikke bare
ønskelig å trekke inn andre disipliners perspektiver (både antropolo-
gi, geografi, sosiologi, statsvitenskap og økonomi ville være aktuelle
fag), men absolutt nødvendig. Dette er særlig viktig gitt prosjektets
samtidshistoriske karakter. For å forstå, for eksempel, bistandsarbei-
derens selvbilde og rolle i felt (dette er viktig, fordi Norge har sendt
ut langt flere bistandsarbeidere enn det britiske imperiet sendte ut
koloniembetsmenn under kolonitiden i Afrika) er antropologiske ob-
servasjonsstudier kildekritikken overlegen, og studien bør vegetere på
antropologisk teori om bytteforhold og transaksjoner av ulike typer
kapital. For å analysere gaveøkonomiens karakter og relative rolle kan
en ikke gå i eksisterende arkiver, men må gå til virkelige økonomiske
prosesser i det virkelige liv (kildekritikken kommer inn i studiet av re-
torikken omkring gaveøkonomi kontra «ordinær» økonomi). Fra so-
siologien kunne en dratt nytte av nettverksanalyse og elitestudier, for
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eksempel et perspektiv på de allianser bistanden inngår i med «lokale»
eliter i mottakerlandene, som «moderniserende eliter», osv., osv.

Systemperspektivet må selvsagt ikke forfølges på en enøyd måte.
Det er ment å være et verktøy for å oppdage sentrale, skjulte og til
dels mytiske trekk ved bistandens historie. Et dogmatisk systemper-
spektiv vil omskape seg selv til myte og miste sin analytiske kraft.
Dernest gir perspektivet et åpent system, i den forstand at det konti-
nuerlig endrer seg i grenseflaten mot andre systemer (tradisjonell
utenrikspolitikk, kolonialisme, misjon). Fernand Braudel sier at det
er ved en sivilisasjons yttergrenser sivilisasjonen best kan studeres.
Jeg tror at det nettopp er ved å egne disse flytende skjæringspunkte-
ne tilstrekkelig oppmerksomhet at bistanden som særegent historisk
fenomen optimalt kan analyseres og forstås. En historie om norsk
utviklingshjelp som ikke er opptatt av disse systemiske forskjellene
og likhetene, og som ikke tilstrekkelig reflekterer over det særegne
dilemmaet i bunnen av systemets struktur og samhandlingens karak-
ter, vil omgå både bistandens overordnede sivilisasjonshistoriske be-
tydning og dens menings- og identitetsskapende rolle i Norge.

Det må derfor være spesielt interessant å studere hvordan bi-
standssystemet har utviklet seg over tid i forhold til historiske forlø-
pere og i forhold til andre, men samtidige relasjoner mellom rike og
fattige land, kulturer og sivilisasjoner. Dette, som alle andre sentrale
spørsmål, må selvsagt studeres på ulike nivåer innad i systemet. Men
for eksempel: I hvilken grad og på hvilke måter har relasjonen mel-
lom NORAD-folk i Tanzania eller relasjonen mellom bistandsarbei-
dere i Santalmisjonen i Bangladesh og mottakerne vært forskjellig fra
disses relasjoner til kolonitjenestemannen og misjonæren? Hvordan
og hvorfor har disse relasjonene endret seg, ikke bare på det retoriske
plan (som er lett å vise), men også konkret, i det daglige? Hvordan
har norske bistandsaktører og norsk bistandsopinion trukket funda-
mentale distinksjoner mellom bistand, misjon, kolonialisme og stor-
maktspolitikk, og hvordan har faktisk politikk vært, og hvordan har
denne faktiske politikken blitt fortolket gjennom den norske bi-
standsoffentlighetens filtreringsmekanismer? Mot en bakgrunn av en
verden hvor kriger mellom rike giverland og såkalte «utviklingsland»
har hørt til dagens orden (USA i Vietnam, Sovjet i Afghanistan, Por-
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tugal i Angola, Golf-krigen), og hvor alle forskere mener at forskjel-
len mellom de rike og de fattige bare øker, hvordan forstås og be-
grunnes bistandens særegenhet på forskjellig tidspunkt innenfor
systemet selv? Det kan ikke være tvil om at det internasjonale bi-
standssystemet hele tiden har vært avgjørende preget av vestlige sta-
ter og vestlige verdier. Men hva har vært disse verdienes innhold og
virkning, og hvordan utviklet de seg på bakgrunn av den koloniale
erfaring, parallelt med kolonisystemets oppløsning og som kontrast
til samtidig utenrikspolitisk realisme? Hvordan har måten som bi-
standen har distansert seg selv fra andre typer internasjonale relasjo-
ner på, preget ikke bare bistandens fundamentale konseptuelle kate-
gorier, men også de helt konkrete muligheter og begrensninger
bistandsaktørene har hatt (norsk bistandshistorie er jo nærmest en
endeløs rekke av prosjekter hvor slike forhold står frem; alt fra Norsk
Luthersk Misjonssambands prosjekt i Yirgalem i Sør-Etiopia, via Sti-
egler’s Gorge-prosjektet i Tanzania til UDs fredsarbeid i Guatemala).

Dernest: Hva har vært utviklingen i forholdet mellom retorikk og
realitet når det gjelder statlig egeninteresse og næringslivsinteresser,
eller mellom det offisielle målet om «hjelp til selvhjelp» og økono-
misk og kulturell ekspansjon og egennytte? I norsk bistands historie
kan en antyde klare historiske bevegelser med klare indikatorer i for-
hold til disse områdene, som må kunne forfølges og fortelles i detalj
på aktørnivå. Siden systemets fundamentale funksjonsmåter er ram-
met inn av prosjektets sterke etiske og retoriske legitimitet og de
ovennevnte maktpolitiske makroforhold, må det være interessant å
studere hvordan konflikten mellom etisk begrunnelse og faktisk in-
stitusjonalisering har tatt nye former over tid, og hvilke fundamenta-
le forskjeller og likheter det er mellom bistandssystemet og det euro-
peiske koloniale system og misjonen. Etter min mening er det
godtgjort at det i bistandsepoken ble etablert nye mellomstatlige re-
lasjoner som skapte andre rammebetingelser for kulturell og tekno-
logisk diffusjon og krysskulturell representasjon. Men hvordan så
disse rammebetingelsene ut, i et lengre og videre komparativt per-
spektiv? Hva kjennetegnet dem? Hva opprettholdt dem, og hvor
viktig var utviklingshjelpens hegemoniske språk i denne sammen-
heng? Under hvilke forhold gjennomgikk rammebetingelser, institu-
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sjoner og språk, det vil si for eksempel utviklingsteorier, forandring?
Var de resultat av «forskningsfunn», slik det har vært vanlig å hevde
innenfor bistandsdebatten i Norge og internasjonalt, eller var de sna-
rere ofte resultat av politiske beslutninger og politiske dragkamper
på den storpolitiske arena? Forskning om en bistandsepoke beskrevet
på denne måten bør både ha paralleller til og være forskjellig fra ko-
lonial, diplomatisk og generell historie om internasjonale relasjoner.

ET NASJONALT SUBSYSTEM 
INNENFOR ET GLOBALT HIERARKI

Den norske bistanden kan sees som et nasjonalt subsystem innenfor
det internasjonale bistandssystemet. En forståelse av den norske ut-
viklingshjelpens historie må dokumentere de store og interessante
variasjoner innenfor dette nye internasjonale systemet og de inten-
sjoner og motiver som former dets ulike deler eller subsystemer med
ulike land som sentra. USA under presidentene Harry S. Truman,
Dwight D. Eisenhower og Richard Nixon hadde selvsagt andre mål
enn Norge under statsrådene Reidun Brusletten og Vesla Vetlesen.
Den franske presidenten Georges Pompidous ønske om å bruke bi-
stand for å få folk til å lære fransk har lite til felles med norsk bi-
standspolitikk på 1980-tallet. Det er grunn til å tro at slike ulike mål
også influerte på hele subsystemets virkemåte. Det må være viktig å
finne ut hvordan og hvorfor det norske systemet er blitt utviklet for-
skjellig fra / påvirket av det internasjonale systemet generelt (inklu-
dert alle FN-organisasjonene) og USA spesielt, samtidig som det i
hele perioden grunnleggende sett befinner seg innenfor samme
OECD-prosjekt og innenfor samme type hierarkiske relasjon mel-
lom mottaker og giver. Til tross for at det er mulig å påvise hvordan
både politikk og institusjonalisering i stor grad er resultat av interna-
sjonal og særlig amerikansk påvirkning, finnes det distinkte sær-
trekk. Det empiriske fokus bør være opptatt av hvordan norske aktø-
rer agerte innenfor dette feltet, og hvordan norsk politikk (norske
versjoner av moderniseringsstrategien, grunnbehovsstrategien, osv.)
ble utviklet i et slikt samspill, og i hvilken grad Norge hadde en egen
stemme eller tonet eget flagg i praktisk bistandsarbeid. Det er altså
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helt nødvendig å overskride det strengt nasjonale perspektivet som
fullstendig har dominert norsk historieforskning på feltet.

Et fokus på det norske systemet kan ikke begrenses til Stortinget
og det bilaterale bistandsarbeidet, også fordi Norge er en sentral ak-
tør i særlige deler av det multilaterale systemet. Hva har vært forhol-
det mellom nasjonalstatlige interesser og internasjonale forpliktelser
på dette feltet, og i hvilken grad har norsk politikk vært statens poli-
tikk eller politikken til de folkene som jobber i og med FN, i tråd
med bistandens «atskillelse» fra den ordinære utenrikspolitikken?
Særlig siden det multilaterale systemets rasjonale, og i hvert fall Nor-
ges oppfatning av det, er konsensussøking og konsensusskaping
gjennom forhandlinger, må dette være et interessant empirisk felt.
Det statssentrerte perspektivet er også lite egnet til å analysere frem-
veksten av det nye norske diplomatkorpset; ansatte i frivillige organi-
sasjoner som jobber på statslønn for UD, samtidig som nasjonale
tradisjoner i forhold mellom stat og organisasjonsliv kan forklare
den spesielle relasjonen mellom dem i Norges arbeid i andre land.168 

KOMMUNIKASJONSSYSTEM OG BEGREPSMAKT

Det vil være fruktbart å se på bistand som et kommunikativt prosjekt
som kretser omkring verdiene utvikling/ikke utvikling, og som nett-
opp derfor er av stor betydning for hvordan bistanden har globalisert
begrepshegemoni og har formet norske oppfatninger av verden.

Av systemperspektivet følger det at utviklingshjelp er en svært vik-
tig måte å kommunisere om verden på – med meningstunge begre-
per som utvikling, rettferdighet, modernisering, demokrati, rettighe-
ter – av betydning for hvordan folk i utviklingsland og i Norge
tenker omkring fundamentale samfunnsspørsmål, fremtiden og for-
tiden, seg selv og andre. Eller for å si det på en annen måte: Ett av bi-
standssystemets fundamentale trekk og begrunnelser er nettopp at
det er en særegen måte å snakke om verden på, som igjen setter ram-
mer for praksis og hvordan erfaring bearbeides.

I Norge har denne «samtalen» om utviklingsland spilt en spesielt
stor rolle, ikke minst fordi Norge ikke har hatt andre viktige relasjo-
ner med mange av disse landene, og på grunn av bistandens posisjon
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i folket. «Samtalen» har vært en samtale Bistands-Norge har ført på-
virket av ytre hendelser og av politiske strømninger i samtiden, men
gjennomgående i en grenseoppgang mot «realistiske» hensyn. Bi-
standen som kommunikativt prosjekt har inneholdt en mengde tale-
handlinger av stor rituell, retorisk og ideologisk betydning. Denne
kommunikasjonens idéhistoriske og utviklingsteoretiske innhold
(her blir selvsagt en grundig gjennomgang av utviklingsteorienes
norske historie sentralt) har endret seg over tid på svært interessante
måter, og det er et aspekt ved utviklingshjelpen som er blitt stadig
mer tydelig.

Om en ser på bistandssystemet som helhet og fra mottakernes
perspektiv, er det klart at det også i denne sammenhengen blir util-
strekkelig å oppfatte bistanden ganske enkelt som en institusjonalise-
ring av samhandling mellom høyinntektsland og lavinntektsland,
hvor målet er at lavinntektslandene skal bli høyinntektsland, slik det
gjerne er blitt lagt vekt på i norske offisielle begrunnelser og av gene-
rasjoner av norske bistandspolitikere og konvensjonelt oppfattet i
forskningsmiljøer. Det kan gjøres, men en slik beskrivelse har andre
konseptuelle og analytiske implikasjoner i dag enn i 1970, også fordi
omverdenen stiller nye spørsmål til bistanden som fenomen. En kan
snarere oppfatte bistanden som en vedvarende global rundebords-
konferanse der fundamentale verdier og verdensoppfatninger (inklu-
dert religionens rolle) forhandles mellom kulturer og sivilisasjoner,
på FN-møter, givermøter, mellom bistandsarbeideren og mottaker-
gruppene i de mest avsidesliggende landsbyer, etc., men der disse
forhandlingene offisielt streber mot en mer likeverdig karakter enn
den enveis diffusjonsprosessen som foregår fra Hollywood til para-
bolantennene utenfor den afrikanske tukulen.

Å studere norsk bistands historie vil følgelig kreve et fokus på
fremveksten av et nytt politisk og ideologisk vokabular. I løpet av
noen få år etter annen verdenskrig avløste utviklingshjelpens retorikk
og begreper det koloniale systemets og misjonens begreper og ver-
densbilde. Å forsøke å få fatt på prosjektets fundamentale bud og bil-
der innebærer ikke dekonstruksjon i postmoderne forstand eller en
tilslutning til kunst- og litteraturteoretikeres fokus på den postkolo-
niale diskurs. Tvert om vil dette opplegget både teoretisk og meto-
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disk distansere seg fra disse retningene. Men en kritisk, distanseren-
de analytisk og dekonstruerende tilnærming til bistandens sentrale
begreper, språk og utviklingsforestillinger er en forutsetning for å
kunne skrive en historie som ikke primært vil fungere som en intel-
lektuelt uinteressant bekreftelse av de norske verdiene, av nord-
menns «offervilje», av vår solidaritetsevne osv. En bistandshistorie
uten et slikt perspektiv vil stå i stor fare for å bli en offisiell hyllest
ikke først og fremst til politikere, UD, NORAD osv., men av oss
selv, av våre verdier, av vårt engasjement, osv. Å få fatt på innholdet i
Bistand-Norges samtale om verden krever komparasjon med andre
måter å beskrive verden på og analyser av hva som skjer i disse idee-
nes møte med bistandsvirkeligheten. Dette har vist seg å være pro-
blematisk som tema og metode innenfor historikerlauget,169 men vil
like fullt være essensielt om bistanden som et fenomen med et be-
stemt historisk, ideologisk og politisk feste skal forstås.

En analyse som søker å forklare bistandspolitikkens og bistands-
systemets utvikling og ikke minst bistandens praksis, vil ikke kunne
begrense seg til en rendyrket intensjonsfortolkning på individnivå.
Skillet mellom intensjonale og kausale begrunnelsesmåter må opp-
rettholdes, men i den samlende fortellingen bør de bevisst integreres
på fruktbare måter. Et sentralt punkt i min forståelse av bistandsepo-
ken er at det ikke er noen direkte sammenheng mellom den mening
eller de tanker som konstituerer prosjektet retorisk i Norge, eller som
påvirker skrivehandlingene til politikere og bistandsbyråkrater i Nor-
ge, og de menneskelige handlinger og bistandens produkter i de
såkalte mottakerlandene.170 De kausale implikasjonene ved selve sys-
temets organisering og herskende språk binder både politikkutfor-
mingen og samhandlingens karakter på bestemte måter (eksempel: Å
ha «Hjelp til selvhjelp» som bærende retorisk parole binder politik-
ken på en annen måte enn om den offisielle begrunnelsen hadde
vært machiavellisk eller kissingersk). Det er for eksempel viktig at bi-
stand og utviklingssamarbeid, i forhold til ordinær utenrikspolitisk
historie eller militærhistorie, i en helt annen grad er basert på institu-
sjonalisering av samhandling mellom det handlende subjekt (norske
aktører) og handlingens objekt (mottakeren eller samarbeidspartne-
ren) rundt som regel felles erklærte mål.
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Siden bistandens språk er så normativt, er det spesielt problema-
tisk å slutte fra talehandlingen til talehandlerens motiver. Empirisk
er det følgelig utilstrekkelig å begrense seg til eller endog legge ho-
vedvekt på skriftlige kilder som omhandler den politiske prosessen
som ligger bak beslutninger i Stortinget, i UD og i NORAD. De vil
bare i beskjeden grad kunne avdekke aktørenes motiver. Prosjektets
normative karakter, de sentrale begrepenes ideologiske meningstung-
het og definisjonsmessige vaghet og den svært ufullstendige kildesi-
tuasjonen er årsaker. Kildene i departementsarkivene vil – som regel
– si svært lite om. eller unngå å behandle, de reelle problemene i «fel-
ten», dels på grunn av avstand og fordi de «utsendte» raskt tilpasser
seg at systemet hjemme ikke er organisert for å ta inn over seg eller
forstå kompleksiteten ute. For å få fatt på forholdet mellom aktøre-
nes definisjon av sin problemsituasjon og på ideologiens, politik-
kens, retorikkens og praksisens utvikling må en kombinere slike kil-
destudier med ulike former for «kulturstudier» av bistandssystemets
funksjonsmåte, enten i form av deltagende observasjon, intervju eller
lange samtaler om prosjektets ulike praksisformer. Men først og
fremst kommer en ikke utenom en form for kunnskap som histori-
kere med klokkertro på hva kildekritikken alene kan bringe, sjelden
forstår verdien av – kjennskapet til og evnen til å observere systemets
omgangsformer, koder og identitetsmarkører (omtrent slik Goethe
foreslo at en måtte til Kina for å kjenne landets lukt før en kunne
håpe på å forstå Kina).171 

Dette perspektivet, som empirisk fokuserer forholdet mellom sys-
temets idéhistoriske og maktpolitiske fundament og måten som dets
aktører har trukket distinksjoner mellom seg selv og andre interna-
sjonale systemer på (særlig i form av en egen etisk begrunnelse og
særegen normativ retorikk), og hvordan denne innebygde konflikten
spilles ut i ulike typer samhandlingsrelasjoner, gjør at bistandshisto-
rien kan unnslippe den katastrofale metodiske feilslutning: å slutte
fra hjemlige aktørers motiver til virkninger i utviklingsland.172 Pro-
blemet er imidlertid at hva som er en metodisk feilslutning i viten-
skapen, er en del av norsk sinnelagsetiske mytologi på feltet – som en
bistandshistorie uten refleksjon over ovennevnte forhold står i fare
for å bekrefte og befeste.
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ET NASJONALT PROSJEKT

Et forsøk på å rekonstruere norsk utviklingshjelps historie ved å la
fortelling og kildestudier bli styrt av et konvensjonelt statssentrert
perspektiv, slik opplegget fra Utenriksdepartementet og den nedsatte
styringsgruppen opprinnelig la opp til, vil føre til at analysen går
glipp av hvordan bistandspolitikken er blitt til i et samspill mellom
nasjonale forhold og internasjonal påvirkning, og at bistanden har
en rekke betydningsfulle aktører langt utenfor statsforvaltningens
rekker både i Norge og i mottakerlandene.

Hva Trygve Bratteli, Reidun Brusletten eller Vesla Vetlesen mente
om utviklingsstrategier og bistandspolitikk, er selvsagt ikke uviktig.
Men for å forstå bistandssystemets historisitet er det viktig å se det
som et genuint internasjonalt system, hvor Norges offisielle hjemlige
utviklingsstrategier og institusjonelle ordninger har vært mindre et
resultat av norske overlegninger enn det meste av den politikken
som ellers formuleres i landet. Det kollektive kunnskapsnivået har
vært lavt i forhold til andre politikkområder og i forhold til kunn-
skapstradisjoner i de fleste andre vestlige land.173 Dette er en viktig
idéhistorisk kontekst for å kunne oppdage og fortolke hvordan Nor-
ge og norske aktører har importert og omformet utenlandske forbil-
der og oppfatninger og teorier. Å forstå disse sammenhengene vil
være mer interessant (som regel) enn enkeltpersoners oppfatninger,
med mindre disse personene evnet å endre bistandspolitikken på ve-
sentlige områder innenfor den nasjonale og internasjonale kontekst
som er nevnt ovenfor.

For å forstå hvordan norske aktørers selvforståelse og motiver har
påvirket bistandens praksis og samhandling med mottakerne, er det
nødvendig å sammenlikne med bistandssystemet i andre land. Hvor-
dan skal en ellers kunne vite hva som bør settes i fokus og hva som
trenger forklaring i norsk bistands historie? Uten å sammenlikne po-
litikk og institusjonell struktur systematisk med andre land vil det
være umulig å identifisere, enn si analysere, hva som skyldes særegne
nasjonale forhold og hva som er en del av en internasjonal trend. La
meg ta noen eksempler: En påstand om at norsk bistandspraksis er
fattigdomsorientert, er relativt uinteressant om det er et generelt
trekk ved alle OECD-land i en bestemt periode. Spørsmålet må væ-
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re: Er den mer fattigdomsorientert eller annerledes på andre måter
enn svensk, tysk eller engelsk politikk? En påstand om at den norske
stat driver omfattende bistand gjennom misjonsorganisasjoner er in-
teressant, men historisk dybde vil fortolkningen først få om situasjo-
nen er radikalt annerledes i Norge enn i Sverige og Finland, for ek-
sempel. Siden det er stor variasjon mellom de ulike statene som er
involvert, vil ulike norske særtrekk på dette området, som på andre
områder, fremtre avhengig av sammenlikningsgrunnlag.174 

Å studere norsk bistands historie som om det er et ordinært uten-
rikspolitisk prosjekt, er lite interessant, og det reduserer prosjektets
rolle og barberer det empiriske felt. En slik tilnærming hviler blant
annet underforstått på oppfatningen om at bistanden er blitt moti-
vert ut fra og fungerer i henhold til tradisjonell utenrikspolitisk for-
målsrasjonalitet. Den vil innebære at en mister taket på dette feno-
menets historiske partikularitet, det vil si at en velger vekk ett av dets
viktigste særtrekk, det som gjør det historisk interessant. Isteden er
det fruktbart å se på bistanden som et fenomen som gradvis både i
begrunnelse, retorikk og institusjonelt ble skilt ut fra den ordinære
utenrikspolitikken, og hvis historie i Norge i særlig grad har beveget
seg i spenningsfeltet mellom «atskilthet» og «integrasjon» i forhold
til den ordinære utenrikspolitikken (opprettelsen av NORAD, eget
bistandsdepartement, integrasjon av NORAD/ambassadene ute,
osv.). Nettopp forbindelseslinjene mellom disse to systemene er em-
pirisk interessante og teoretisk utfordrende. Derfor blir den konven-
sjonelle utenrikspolitiske historien utilstrekkelig.

Et rent utenrikspolitisk perspektiv vil enn videre ikke oppdage
hvordan sinnelagsetikk og «Den Gode Handlings eksempel» har
spilt en helt annen rolle for faktiske handlinger i andre land og for
måten nordmenn snakker om verden på. «Hjelp til de fattige» har
vært et nasjonalt prosjekt av stor betydning for norske verdensbilder
og selvbilder på grunn av dets meningstyngde. Aktørenes definisjon
av sin problemsituasjon, for å snakke med Karl Popper og Ottar
Dahl, har derfor vært av en annen karakter enn innenfor det tradi-
sjonelle utenrikspolitiske feltet. Jeg vil legge til: Aktørenes oppfat-
ning av sin problemsituasjon er blitt påvirket av normer, maktrela-
sjoner og diskursformer som har vært særegne for dette feltet. Jeg
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tror det vil vise seg at et konvensjonelt utenrikspolitisk perspektiv,
hvor de sentrale hendelsene liksom kan rekonstruerers og fortolkes
ved å lese dokumenter i departementsarkiver i Oslo, må forlates for i
det hele tatt å kunne produsere en sammenhengende fortelling som
får frem fenomenets historisitet.

Gitt bistandens administrative oppdeling og forskningstradisjo-
nen på feltet er det også viktig å overskride den sterke tendensen til å
skrive om de ulike bistandskanalene (stat-til-stat-bistand, frivillige
organisasjoner, FN-systemet, Verdensbanken osv.) som om det skul-
le være separate kanaler uten systemiske relasjoner. Problemet er
selvsagt ikke at slike mer begrensede studier er gjennomført, men ut-
fordringen for en bistandshistorie er å integrere analysen i en og sam-
me fortelling og analytiske grep, og da ikke bare på det politiske,
kulturelle og institusjonelle feltet, men også på det økonomiske, si-
den bistand historisk har hatt økonomisk utvikling som erklært mål.

Bistanden har tatt et utall former, fra lån i milliardklassen til slet-
ting av gjeld, til store og prestisjetunge nasjonale utbyggingsprosjek-
ter, til små prosjekter innenfor den sosiale sektor i den «afrikanske
bushen» som kan ha pågått over flere tiår. Bistanden har bestått av
beskjedne prosjekter blant «ikke-nådde folkeslag» (misjonsorganisa-
sjonenes begrep) i Asia og Latin-Amerika så vel som av enorme nød-
hjelpsinnsatser hvor flyene og lastebilene dundrer inn i landsbyer der
pengeøkonomien ennå ikke rår (for eksempel i deler av Rwanda og
Sør-Sudan), og hvor selve hjelperelasjonen både etisk, ideologisk,
økonomisk og relasjonelt er helt annerledes enn innenfor den ordi-
nære bistanden. Bistandens praksis, om ikke dens retorikk og bilder,
har vært sterkt influert av de store donorkonferansene hvor giverne
kommer sammen for å bestemme hjelpens profil og innsatsområder
– noen ganger for å instruere mottakeren om hva giverne vil, andre
ganger etter grundige, mer likeverdige drøftinger. Utfordringen er å
lage en samlende fortelling om disse virkemidlene som ikke går opp i
liminga, ved at en forfølger tilfeldige spor eller spor som kun fører en
dypere inn i jungelen hvor en blir ute av stand til å se helheten for
bare lianer.
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JAKTEN PÅ EFFEKT

Norsk utviklingshjelps historie bør ikke ta mål av seg til å analysere
norsk utviklingshjelps effekt på andre land eller på regioners utvik-
lingsnivå (det vil si om den har vært til «det gode» eller til «det dårli-
ge»). Dét er vitenskapelig sett et nærmest umulig prosjekt, selv om
det er erklært som et mål, og selv om oppdragsgivere ønsker det mer
enn noe annet og det vil falle i smak hos norske lesere som er opptatt
av om «vi» gjør noe godt i verden. For det første er den totale bistan-
den helt marginal i forhold til andre relasjoner mellom den industria-
liserte verden og den ikke-industrialiserte verden, eller mellom
giverlandene og mottakerlandene. I forhold til den totale kapital-
strømmen utgjør den for eksempel bare noen få prosent. Den norske
bistanden er selvsagt enda mer marginal (det er derfor lettere å stude-
re effekten av amerikansk bistand til Sør-Korea og Israel enn effekten
av norsk bistand i India eller Pakistan). Å avgjøre effekten av norsk
bistand på et lands eller en regions utviklingssituasjon generelt er enn
videre teoretisk og metodisk svært problematisk, for hva skyldes an-
dre politiske forhold, enkeltaktører i mottakerlandet, klimatiske end-
ringer, naturkatastrofer som tørke på Afrikas horn og sykloner i Mel-
lom-Amerika, osv.? Det er viktig å minne om at samfunn i Afrika,
Asia og Latin-Amerika ikke er mindre komplekse, selv om de virker
sånn – fordi de er langt unna og vi vet mindre. Ønsker man å studere
utviklingseffekten på mikronivå eller i forhold til bestemte politiske
og institusjonelle utviklingsprosesser, er det selvsagt både mulig og
ønskelig som en del av samhandlingsprosessen, men å avgjøre dens
utviklingseffekt eller dens effekt på politisk og demokratisk utvikling
generelt vil være teoretisk og metodisk umulig, bortsett fra i helt be-
stemte sammenhenger og i forbindelse med helt bestemte innsatsom-
råder. Som regel lar det seg ikke gjøre å avgjøre hvilke samfunnsmessi-
ge endringer som skyldes norsk bistand og hva som skyldes andre
faktorer, med mindre prosjektene blir valgt ut etter omhyggelige un-
dersøkelser og drøftinger. En kan også analysere hvordan den norske
politikken inngår i en nasjonal eller internasjonal kontekst, og bidrar
til å fremme en utvikling i en spesiell retning. Kravet om å analysere
om bistanden har vært «god» eller «dårlig», kan ikke vitenskapelig
anerkjennes, selv om formålet om å påvirke i og for seg kan sies å
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være «godt». Et av poengene med en slik bistandshistorie bør nettopp
være at historikeren ikke bare formidler kunnskaper, men også tenke-
måter eller intellektuelle holdninger til sitt stoff. Den bør bidra til at
norsk offentlighet kan slippe unna de intellektuelt fordummende,
men stadig tilbakevendende diskusjonene hvor bistanden kun sees i
et snevert prosjektperspektiv, og hvor NORAD kontinuerlig blir gitt
rollen som en slags omvendt kong Midas: Alt det tar i blir til støv.
Det er viktig at bistandshistorien distanserer seg fra den utbredte ten-
densen til at bistandsprosjekter blir studert primært ut fra ulike aktu-
alistiske og normative kriterier som «vellykkede» kontra «ikke-vellyk-
kede» prosjekter. Bistandshistorikere er som andre folk nødt til å
anvende subjektive kriterier, og deres dommer vil være avhengig av
hvem som snakker, og av tidshorisonten på analysen. Siden bistand er
et utpreget normativt prosjekt og hvor slagordene om hva som er
«rett» bistand har endret seg svært raskt, er denne type samtidsimperi-
alisme overfor fortidens aktører og motiver spesielt utbredt.

Fristelsen til å velge ut noen «gode» og noen «dårlige» prosjekter er
forståelig ut fra et didaktisk siktemål, men teoretisk og metodisk
svært tvilsomt. Studier av enkeltprosjekter i enkelte mottakerland
behøver selvsagt ikke å si noe særlig spennende om historien som
helhet i det hele tatt. Et nøkkelspørsmål, i et prosjekt som aspirerer
mot en samlet beretning om utviklingshjelpens historie, blir følgelig
utvelgelsen av slike prosjekter. Da bør en velge prosjekter som lik et
prisme kan fange inn og gi et mest mulig fortettet uttrykk for bistan-
den som system og historisk fenomen, slik jeg har forsøkt å beskrive
det ovenfor, og ikke prosjekter som man ganske enkelt «har for hån-
den», så å si.

Det sentrale for en historie om norsk utviklingshjelp bør være å
fokusere hvordan den norske stat, norske bistandsarbeidere, norsk
samtale om utviklingsland og utvikling fungerte innenfor den helt
nye samhandlingsrelasjonen som bistanden etablerte med land og
folk i Afrika, Asia og Latin-Amerika og med andre givere. Hva er
den nasjonale erfaringen med dette vedvarende krysskulturelle mø-
tet, og hva er andres erfaring med Norge og nordmenn?

Å dele opp bistandens historie ved på den ene siden å studere den
bistandspolitiske utviklingen i Norge i form av vedtak i Storting og
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departement, for så å krydre historien med noen mer eller mindre
tilfeldige, men gjerne eksotiske eksempler på hva som har skjedd på
prosjektsiden i mottakerlandene for seg, er kanskje enkelt, men lite
hensiktsmessig. Forslagene om å beskrive ett – eller flere, for den del
– mottakersamfunn vil ha liten verdi i denne sammenhengen. Det vil
også være vanskelig å finne holdbare kriterier for valg av land eller
«mottaker» eller «samarbeidspartner». Derfor vil en avsondret beskri-
velse av «et samarbeidslands» eller en «mottakeradministrasjons»
oppfatning av utviklingshjelp være uten særlig generell historisk eller
teoretisk interesse, fordi en ikke kan forutsette at det finnes interes-
sante likheter mellom disse landene eller statsapparatene/regionale
institusjonene og andre lands eller statsapparaters institusjoner enn
dette ene: De mottar hjelp fra Norge. Det er jo ingen interessante
likheter mellom det indiske «mottakerapparatet» på 1950-tallet i Ke-
rala og det i Sør-Sudan på 1980-tallet, hvor en norsk organisasjon i
«sitt distrikt» i realiteten hadde overtatt statens forpliktelser og skapt
en «stat» av en ny privat type i sitt område som bare gav og ikke tok,
eller mellom jordbrukslandet Tanzania under sosialisten Julius Nye-
rere og elvelandet Bangladesh under militærjuntaen til Hussein Mu-
hammad Ershad. Eller mer presist: Det er fullt ut mulig å lage et far-
gerikt lappeteppe av tilfeldige beskrivelser, men det vil ikke være
historie.

Et eget kapittel, et avsnitt eller en del om «mottakersiden» eller
om en bestemt mottakerstat for seg innebærer at samspillet og rela-
sjonen som konstituerer og reproduserer bistandssystemet som
historisk fenomen, går tapt, og at eksemplene enten vil være uten ge-
nerell interesse, eller at eksemplet ikke lar seg generalisere. «Motta-
kerne» er en betegnelse som fungerer godt bistandspolitisk, men det
er ikke et analytisk begrep. For det første: Det forenkler motsetnin-
gene i landet bistanden blir gitt til. For det andre: Det reduserer også
kompleksiteten i bistandsrelasjonen, ved at bare diffusjonsaspektet
vil kunne fokuseres. Det må være viktig med en analytisk tilnærming
som fanger inn og kan analysere på en fruktbar måte at bistand er et
system hvor verdier forhandles. Mottakerne kan gi giveren både poli-
tisk, sosial og symbolsk kapital (særlig relevant for Norge). Mottake-
ren kan i enkelte tilfeller få giveren til å gjøre det mottakeren vil (do-
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norer kappes om å gi støtte til for eksempel populære frivillige
organisasjoner i Bangladesh. Tilsynelatende paradoksale situasjoner
oppstår: Bangladeshiske NGO-er får vestlige regjeringer til å danse
etter sin pipe. Men innenfor et systemperspektiv lar det seg forklare).
Mottakeren kan selvsagt også gi giveren økonomisk fortjeneste og
militærstrategiske fordeler (det siste er mer relevant for USA og
Frankrike enn for Norge).

Analytisk er det ikke bedre å lage egne avsnitt eller kapitler om
«samarbeidspartnere», det vil si det begrepet som i det siste offisielt i
Utenriksdepartementets sjargong har erstattet «mottakeren». Dette
er en tidsriktig politisk-normativ betegnelse som på den ene siden
uttrykker faktiske endringer i samhandlingsrelasjonen, men som av
historikere analytisk må dekonstrueres for å få fatt på hvordan kom-
binasjonen av bistandsrelasjonens grunnleggende asymmetri i makt
og endret begrepsbruk over tid og konkret har påvirket selve sam-
handlingssituasjonen. «Samarbeidspartnere» fanger opp at det er
snakk om en toveisprosess, men underspiller at det som regel har
vært giveren (og historisk er det ikke tvil om dette) som har hatt
taktstokken. Følgelig vil det innebære å gi slipp på bistandshistoriens
særegenhet (i forhold til misjonen, kolonitiden og samtidige interna-
sjonale systemer) å studere «mottakerne» for seg og giveren for seg.
En slik analytisk tilnærming og disposisjon vil avspeile et statisk, di-
kotomisk perspektiv, for mottakerne er ikke bare mottaker og give-
ren er ikke bare giver.

HISTORIKERE OG DANNELSESPROSESSER

De fleste vil være enige om at norske historikere på ulike tidspunkter
i landets historie har spilt en overordentlig sentral rolle i nasjonens
dannelsesprosess. Ernst Sars spilte en viktig rolle for den nasjonale
bevegelsen og dens historieforståelse, på samme måte som Halvdan
Koht og Edvard Bull hadde stor betydning for de sosiale bevegelsene
som vokste frem på 1900-tallet, og deres forståelse av omverdenen
og seg selv. Det norske historikermiljøet har av ulike grunner ikke
evnet å sette tilsvarende preg på den nasjonale dannelsesprosessen i
internasjonaliseringens epoke. En historisk rekonstruksjon av norsk
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utviklingshjelps historie som nærmer seg utviklingshjelpen som om
det er et universalistisk, sivilisasjonsnøytralt prosjekt, og som kan
forstås ved hjelp av etablerte dikotomier som egeninteresse og idea-
lisme, vil heller ikke makte det. Et slikt prosjekt vil i beste fall være
en effektiv reproduksjon av etablert ortodoksi og en reifikasjon av en
epokes herskende begrepstvang. Det vil si: Den historiske fortellin-
gen vil underordne seg historien som konvensjon, fremfor å fortelle
historien som historie, og Den norske samaritan vil skrives inn i en
stor nasjonalfortelling som en makttom, sivilisasjonsnøytral aktør.
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KAPITTEL 6

OM DEN KOMMUNIKATIVE 
SITUASJONS BETYDNING: 
Å SKAPE ET ALTERNATIVT 

BILDE AV VERDEN MED 
VANNET SOM SPEIL

For å tydeliggjøre makten og begrensningene til fasttømrede dikoto-
mier, sjabloner og dominerende språkliggjøring av verden vil det
som regel være, tror jeg, en fruktbar metode å sette søkelys på feno-
mener som enten ikke (foreløpig) i den offentlige samtale er erobret
av dominerende perseptuelle filtre, eller som vanskelig lar seg under-
tvinge herskende perspektiver. 

Intellektuelle har vært opptatt av ideer, politikk, økonomi og kul-
tur i sin beskrivelse av verden, av «den andre» og av teorier om utvik-
ling, men i svært liten gradreflektert over ferskvannets betydning.
Vannets materialitet og fysisk-økonomiske kontinuitet revolterer
både mot ahistorismen i dominerende verdensbilder og mot forestil-
lingen om en universell historie. Vannets unike universalitet men all-
tid partikulære rolle, kan også utnyttes for å utfordre verdensbeskri-
velser som har konseptuelt erobret verden som bekreftelse av egen
normalitet.

I den greske myten hadde gudene straffet Narsissus ved å gjøre
ham forelsket i sitt eget speilbilde. Han speilte seg i vannet, men så
bare sitt eget speilbilde. Det vil si: Han enset ikke det vannet som
gjorde speilbildet mulig, før han datt i det og druknet. For Narsissus
eksisterte bare ham selv, og så avgjort ikke vannet, uavhengig av hans
oppfatning av det. Han så ikke vannet, han var blind for det, kanskje
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fordi han var så vant til det – også han, sønn av elveguden Kefisos og
vannymfen Leiriope. Narsissus kan altså brukes både som et symbol
på selvopptatthet og et symbol på en idétradisjon som har oversett
ferskvannets egenskaper og betydning.

Ferskvann er et tema som kan utfordre rutinisert språkliggjøring
av verden – av flere grunner. På den ene siden er det universelt – det
finnes i alle samfunn, og alle samfunn er helt avhengige av det –
samtidig som det besitter en fysisk materialitet med umiddelbar
samfunnsrelevans som alltid endrer seg fra sted til sted og fra tid til
tid. Disse fysiske variasjonene gir både grunnlag for ulike sosiale
konstruksjoner av det, og undergraver, som samfunns livsårer og
som årer i landskapet på tvers av sosialt konstruerte enheter, de do-
minerende kategoriseringene av verden. Globale variasjoner i forhol-
det mellom samfunn og vannkontroll stiller spørsmål ved oppdelin-
ger av verden i nord og sør, utviklede land og utviklingsland, eller
første verden og tredje verden. Den mange tusen år lange historien
om «vannkontroll» – kanalene i Sumer, demningene i Kina og flo-
mirrigasjonssystemet i Egypt og hvordan dette ga støtet til matema-
tikk, astronomi, statsbygging og kunst – på et tidspunkt da Europa
var på huleboer-stadiet, kan antyde det uhensiktsmessige i å la begre-
pet utviklingsland bestemme ens forståelse av den kinesiske eller den
irakiske sivilisasjonen. De fundamentalt ulike forutsetningene for
politisk, kulturell og økonomisk utvikling i ørkenlandet Jordan i for-
hold til vannlandet Kambodsja utfordrer den felles semantiske hat-
ten de plasseres under. Hva som i det lange løp er vesentlige likhets-
trekk mellom det vestlige USA – en svært ung oase-sivilisasjon basert
på et enormt omfattende nettverk av kunstig vanning – og deler av
Midtøsten og Kina (forsaltningsproblemer, vannknapphet, vann-
konflikter og lignende), tillegges ikke nok vekt.

Ferskvannet besitter en unik kombinasjon av universalitet og par-
tikularitet i måten det fremtrer på både i naturen og i samfunnet.
Den hydrologiske sirkel binder alle steder i verden sammen – det
regnet som faller i Bergen og som slår en mot ansiktet en høstmor-
gen hastig på vei gjennom Nygårdsparken, kan jo ha vært drukket av
Abraham på hans vandringer gjennom ørkenen for tusenvis av år si-
den eller drukket av Buddha ved Ganges og av Taliban-studenter i
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Pakistan, eller det kan ha vært i Marilyn Monroes parfymeflaske. Alt
vannet som på et bestemt tidspunkt renner gjennom og gir liv til et
bestemt samfunn, er bare en liten del av den fuktighet som sirkulerer
mellom jordens overflate og atmosfæren. Vannets fysiske egenskaper
og dets rolle som historisk agent gjør det velegnet til å bringe
sammen fortid med nåtid og fremtid, og vannlandskapet på ethvert
gitt sted (i Bergen, i Hunzadalen i Nordvest-Pakistan, på Borana-
sletten i Etiopia) er alltid en partikulær utgave av vannets universelle
tilstedeværelse og interaksjon med samfunn. Dette kapitlet vil ta opp
hvordan ferskvannets rolle og samfunnsmessige betydning ble brukt
som utgangspunkt for refleksjon over etablerte distinksjoner og ver-
densbilder i forbindelse med laging av TV-dokumentaren «En reise i
vannets historie».

Men først vil jeg drøfte et spørsmål av betydning når det gjelder
hvordan en bør forstå det generelle forholdet mellom forskning og
formidling (eller hva som skjer når forskeren lager fjernsyn) og som
også har relevans for en analyse av nyere norsk intellektuell historie.
Jeg tror måten distinksjonen mellom forskning og formidling kon-
vensjonelt er blitt trukket på i den offentlige debatt, har vært lite
fruktbar. Den har hemmet både forskningen og formidlingen, og
indirekte bidratt til å reprodusere intellektuell ensretting og norma-
lisme, og gjort det vanskeligere å bryte ut av dominerende verdens-
bilder.

FORSKNING OG FORMIDLING 
– NOEN TEORETISKE REFLEKSJONER

Dokumentarfilmen «En reise i vannets historie» ble skapt og gjort
mulig ved bevisst å avvise den måten som en hegemonisk viten-
skapstradisjon har etablert skiller mellom forskning, formidling og
journalistikk på. Arbeidet med serien innebar og forutsatte brudd
med konseptuelle barrierer om forholdet mellom forskning og for-
midling og institusjonaliserte gjerder mellom forskere og formidlere.
Å lage en TV-serie, å produsere en slik tale- og billedhandling, er en
mer subtil prosess enn det som oppdages innenfor et perspektiv som
hviler på en mekanisk, lineær oppdeling av erkjennelsesprosessens
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tidsakse (først forsker man, så formidler man), på etablert funksjons-
fordeling i representasjonsprosessen (i arbeidslivet i form av to yrkes-
kategorier: forskeren og journalisten eller formidleren), eller på mar-
kedspress og legitimeringsstrategier (forskerne må oftere opptre i
mediene, som det heter i målstyringsspråket). Selv om formen på
TV-dokumentaren fremtrer som tradisjonell på en del områder, hvil-
te hele prosjektet på en radikal avvisning av etablerte distinksjoner
mellom forskning, formidling og journalistikk og av konvensjonelle
perspektiver på verden og «den andre».

Forskning og formidling er selvsagt ikke det samme, men måten
forskjellene er blitt trukket på, og måten formidling er blitt definert
på, har vært lite fruktbar.Når forskere er på fjernsyn eller profilerer
forskningsinstitusjoner i markedet ved å «være i media», som det
gjerne beskrives, kalles det vanligvis formidling. Mer generelt snak-
kes det om formidling når forskeren formidler innsikter i en form
som er forståelig for andre enn forskerens kolleger. Stadig vekk pus-
tes det, i universitetsmagasiner og forskningsrådets og forskerfore-
ningens aviser og blader, liv i debatter om forskerne har plikt til å
«drive formidling», eller om dette er journalistenes ansvar.175 Men
debattene har en tendens til å ende i bekreftelse av tidligere
posisjoner, ikke minst fordi kunnskapsteoretiske og kunnskapssosio-
logiske problemer ofte blandes sammen med profesjonskamp og re-
virmarkering av egne roller i samfunnet. Også som mobiliserings-
strategi er det trolig et blindspor å formulere problemet som et
pliktetisk spørsmål. Folk kan kanskje være «mer i media», men plikt-
skyldig formidling i denne forstand vil neppe fremme verken forsk-
ningen eller formidling av forskningsinnsikt i det lange løp. Denne
måten å stille problemet om forskning og formidling på forutsetter
som premiss at det er mulig å tenke seg historieforskning og sam-
funnsforskning uten at det også foregår formidling, eller at forsk-
ningsformidling defineres rigid og upresist som å «markere seg i me-
dia». En slik tilnærming til forskjellene og forbindelseslinjene
mellom forskning og formidling gjør det vanskelig å få fatt på – og
dermed også å utnytte – erkjennelsespotensialet som ligger i en mer
bevisst holdning til hva som faktisk skjer i forsknings- og formid-
lingsprosessen.
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Den konvensjonelle distinksjonen mellom forskning og formid-
ling kan kanskje være mer dekkende innenfor en god del naturviten-
skapelig forskning, men heller ikke her er den udelt fruktbar. Forske-
rens plassering i samfunnet vil ha liten betydning for hva han finner
ut om malariamyggens zoologi eller om bladene til hestehoven, sam-
tidig som han antagelig enten må forenkle eller begi seg ut over sin
spesialitets grenser om han vil formidle sine innsikter til «det store
publikum». Men også her har forskerens kommunikative posisjon
betydning. En naturviter som søker å beskrive et stort vassdrags fy-
siske karakter, vannmengder, måten det renner på i landskapet, og så
videre, vil påvirkes av den kommunikative situasjonen forskeren
plasserer seg i, både i valg av spørsmålsstilling, i metoder for vann-
måling og i valg av begreper. Et eksempel: En hydrolog som forsker
på Nilens vannføring, vil ikke bare i sin problemstilling, i valg av
målestasjonenes fysiske plassering i vassdraget, i valg av terminologi,
men også i sin sammenfatning av sine data, være påvirket av om el-
ven måles og beskrives for at egyptiske forskere eller de 65 millioner
egyptere som lever langs elvens bredder omgitt av ørken skal forstå
forskerens funn, eller om hans målgruppe er den etiopiske regjering
eller etiopiske forskere.176 

For samfunnsforskere er det både av hensyn til forskningen og
den intellektuelle diskurs nyttig å tenke slik: Forskeren finner ikke
først frem til den komplekse sannheten om samfunnet, uavhengig
eller upåvirket av den kommunikative situasjon han har plassert seg i
(bevisst eller ubevisst), for så etterpå, det vil si senere i prosessen, å
omstille seg til «det lille publikum» eller «det store publikum» ved å
forenkle sine funn fra vitenskapens verden. De innsiktene forskeren
jakter på, de empiriske data han konsentrerer seg om å samle inn, de
sammenhengene som blir fokusert, vil være påvirket ikke bare av
hvem han er, hvor han bor, men også – og det er poenget her – av
hvem som er definert som potensielle mottakere av fortolkningen,
det vil si av hele hans kommunikative situasjon. I tillegg til selvref-
leksjon over forskerens sosiale posisjon, intellektuelle bakgrunn,
plassering i tid og rom, og hvordan alt dette influerer på forskerens
tilnærming til og fortolkning av verden, må det også være viktig å re-
flektere over hvem som defineres som fortolkningens objekt og mot-
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taker, og hvilke konsekvenser dette kan ha for fortolkningen selv.
Denne måten å forstå prosessen på skiller seg fra den modellen som
ofte brukes for å beskrive forskerens rolle i formidlingsprosessen.
Den kopierer ikke den kjente trekanten (i utallige bøker om fors-
kning, formidling og medier er varianter av denne modellen gjen-
ganger) hvor en til venstre finner forskerens objekt, så i midten for-
skeren som formidler, og til høyre, som slutten på en lineær prosess,
mottakeren eller mottakerne. Men prosessen er ikke så endimensjo-
nal, og ved å legge vekt på den kommunikative situasjons betydning
blir det tydeligere at hvem forskeren tenker seg som mottaker (for-
skeren vil alltid ha en forestilling om mottakeren, mer eller mindre
bevisst), ikke bare påvirker forskerens endelige formuleringer, men
også selve valget av forskningsobjekt og hvordan det konstitueres og
blir analysert.

De fleste vil være enige om at forskningens fortolkning av den
menneskelige verden er påvirket av forskerens sosiale posisjon, av
summen av personlige erfaringer, av de filtrene eller brillene som ver-
den sees gjennom (som kan være mer eller mindre uttrykk for hege-
moniske begrepsuniverser eller vitensformer), osv. Mitt poeng er at
forskerens spørsmål, perspektiv og fortolkning også påvirkes av den
kommunikative situasjonen forskeren plasserer seg i. Forskning er
umulig uten formidling, siden det ikke finnes noen direkte måte å få
tilgang til forskerens innsikter på eller for forskeren å fortelle om sine
innsikter eller oppdagelser på, uten gjennom formidling.

Formidling til andre forskere er bare én form for formidling som
påvirker spørsmål, begreper og analyser på sin særegne måte. Ved å
inngå i et flerfaglig samarbeid, for eksempel, vil disiplinforskeren
ikke bare ha et oversettelsesproblem overfor de andre fagdisiplinene,
men deltakelsen i et slikt kommunikativt fellesskap vil kunne føre til
reformulering av problemstillinger og teorier, nettopp som et resul-
tat av å bli revet ut av sitt vante kommunikative miljø. Likedan: I
samarbeid med forskere fra andre land vil en norsk forsker raskt opp-
dage at de begrepene og periodiseringene som har vunnet hegemoni
innenfor en norsk sammenheng, virker reproduserende og lukker for
ny innsikt stilt overfor oppgavene med å forklare norsk samfunnsut-
vikling overfor en historiker fra Sør-Sudan eller en økonom fra Ban-
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gladesh. Formidling til andre enn forskersamfunnet er en annen
form for formidling, som vil kunne avføde andre spørsmål, presise-
ringer og analyser. En kan ikke i utgangspunktet dogmatisk hevde at
den ene formen for formidling av forskningsinnsikt er mindre presis,
interessant eller nyttig enn den andre (selv om formidling til andre
forskere, det vil si å presentere sine funn innenfor en vitenskapelig
diskursiv sammenheng, som regel vil være mest tjenlig for forsker-
karrieren). På den andre siden er det ingen automatikk i at bevisst si-
tuering i ulike kommunikative situasjoner må føre til at fortolkeren
stiller nye spørsmål og fortolkninger. Men, tror jeg, jo mer «lydhør»
en er overfor sitt publikum (som er «sitt publikum» i ordets mest
bokstavelige forstand, siden det i realiteten godt kan være et fiktivt
publikum, som aldri vil få tilgang til forskerens forskning. Men da
har publikumet gjort sin effekt (og kanskje nytte), som utfordring av
det konvensjonelle, gjennom en omplassering av forskeren i en ny
kommunikativ situasjon), og jo mer bevisst forskeren plasserer seg i
ulike kommunikative situasjoner, desto mer produktivt kan det sti-
mulere forskningen og dermed også formidlingen, som i dette per-
spektivet blir to sider av samme sak. Nye og uventede innsikter kan
ikke minst oppnås ved å skifte perspektiv og ståsted, og en måte å
skifte perspektiv og ståsted på er bevisst å velge en annen kommuni-
kativ situasjon enn den forskeren lever i som rutine; det vil si enn
den som finnes i det vante forskningsmiljøet. Det er blant annet der-
for som den måten distinksjonen mellom forskning og formidling er
blitt trukket på, virker både konserverende og konvensjonaliserende.

Vedvarende språkliggjøring av verden rettet mot et publikum av
likesinnede − eller slik det er skjedd i norsk etterkrigstid: institusjo-
nalisert fortolkning av verden for folk fra Norge som presumptivt
deler fortolkerens egne fundamentale verdensbilder − vil over tid lett
skape et intellektuelt klima hvor historisk og komparativt sett parti-
kulære oppfatninger og ideer oppfattes som universelle og normale.
For eksempel: Statsvitenskapelig, historisk eller sosiologisk forskning
om Norge ville blitt tvunget til å legge vekt på andre spørsmål og
forklare andre sammenhenger om mottakerne hadde vært nuerne i
Sør-Sudan, hazarene i Afghanistan eller småbøndene i det moderne
Sør-Korea. Den intellektuelle diskurs i Norge om verdensutviklin-
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gen og «den andre» ville ikke vært den samme om Dag Solstad had-
de skildret Arild Asnes sine drømmer som om de også skulle hatt re-
sonansbunn hos kinesiske intellektuelle eller skoleungdom i Laos, og
om Jan Kjærstads beskrivelse av Kama Sutra og hinduismen skulle
«treffe» lesere i India eller i Storbritannia. Forskningen og debatten
ville ikke blitt dårligere; den ville blitt annerledes, og den kunne ha
bidratt til at mer av forskningen brøt ut av et konseptuelt herredøm-
me skapt av ikke-selvrefleksiv etnosentrisme, reprodusert av forestil-
lingen om forskningsmottakernes ensartethet.

Fjernsyn er et massemedium. De bilder av verden som skapes, skal
følgelig nå mange, og i hvert fall helt andre folk enn de få (og ofte li-
kesinnede) som vanligvis leser forskningsmonografier. Det er derfor
lett å forstå at forskere oppfatter fjernsyn først og fremst som et me-
dium for å spre egne forskningsresultater til mange, og som det gjer-
ne heter, i et depresiert, dagligdags språk. Men dette standpunktet
hviler på en bestemt trukket distinksjon mellom forskning og for-
midling og reduserer forskeren til leverandør av etablert og kommu-
nikativt upåvirket viten. Både fjernsynsserien og boken, En reise i
vannets historie. Fra Regnkysten til Muscat, var selvsagt formidling av
forskning, men ikke bare i konvensjonell forstand – et forsøk på å nå
mange med den eventuelle innsikt jeg allerede hadde.177 Det per-
spektivet eller det bildet av vann-samfunnsforhold som til slutt ble
skapt, eksisterte ikke for forskeren (det vil si meg) – og kunne ikke
eksistere – før arbeidet startet. Det vil si det eksisterte i en viss form,
men det var fordi jeg allerede hadde lekt med tanken om å plassere
meg selv i en fundamentalt tilsvarende kommunikativ situasjon ved
å skrive en slags «globalhistorie» (som ikke må forveksles med en
universell historie) om vannets rolle.

NEI TIL DET ANSIKTSLØSE PUBLIKUM

Vektlegging av den kommunikative situasjonen førte naturlig til at et
første nøkkelspørsmål ble: Hvem er publikum? Å tenke på det som
en abstrakt størrelse krevde ingen reorientering av forskningsmål. Å
beskrive det i form av barometerdiktaturets språk, det vil si som et
ansiktsløst prime-time-uhyre var uaktuelt, fordi det forble ansikts-
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løst, og dermed uproduktivt. Det som er ansiktsløst, stiller verken
bestemte krav eller legger bestemte føringer for nysgjerrighetsorien-
tering, fordi det er tomt; det er bare å fylle det med «underholdning»
eller «spenning». Refleksjon over den kommunikative situasjon som
det som erkjennelses- og skapelsesprosessen så å si revolverte rundt,
tvang en til hele tiden å tenke på at «der ute» satt det mange (hvor
mange, var ikke så viktig) med svært ulikeartede erfaringer, perspek-
tiver, historier og blikk for ferskvannets betydning, og det skapte den
uro som konvensjoner ikke vegeterer på.

Helt fra starten av ønsket jeg å lage en serie som skulle være like
interessant for konkrete typifiserte seere, fulle av kunnskap, og som
også, og ikke minst, hadde egne erfaringer med vann: En fattig bon-
de ved Nilens bredder i Egypt som hever vannet opp på jordene med
den samme redskapen som hans far og farfar og farfars far (osv.)
brukte, mens solen steker fra en evig blå himmel, en heisvakt i Em-
pire State Building som uten å behøve å ofre det en tanke skaffer seg
det vannet han trenger bare ved å skru på en kran i øverste etasje; en
historieprofessor i norsk historie i Bergen, mens hun grubler over
trelasthandelens posisjon i Norge på 1500-tallet, etter at hun har satt
paraplyen utenfor kontordøren; og en nomade i Omans ørken som
samler dugg fra trærne i et teppe hver morgen for å få i seg de literne
ethvert menneske må ha. Osv., osv. Jeg hadde ingen formening om
faktisk å nå disse tenkte seerne, men det var ikke poenget. Målet var
å lage fjernsyn som hadde noe å si dem – dersom de ble nådd. Det er
skrevet mye i nyere medielitteratur om seerbarometrenes diktatur og
om kampen om seerne som forflater fjernsynet mer og mer. Det er
skrevet mindre om publikums «andre side», det vil si at tanken på et
bestemt publikum (det behøver ikke å finnes i virkeligheten, men
det kan finnes) kan skape grunnlag for nye måter å gjøre ting på eller
for identifikasjon av nye forskningsområder, nye fortolkningsmåter
osv.

Hadde de tenkte mottakerne vært den håndfull mennesker som
vanligvis leser et vitenskapelig arbeid, eller de vestlendinger som van-
ligvis ser NRK-Hordaland (serien ble produsert av NRK Hordaland
med Terje Dale som produsent), ville andre temaer og perspektiver
selvsagt blitt viktige, men forståelsen og skildringen av de temaene
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som ble valgt, ville også blitt annerledes. Et eksempel: Serien frem-
satte tesen om «regnets demokratiske karakter» i Norge, om oase-si-
vilisasjonen i det vestlige USA og om Nildalens eksepsjonelle hydro-
politiske historie. Jeg kan ikke tro annet, selv om det ikke lar seg
måle, enn at min forståelse av forholdet mellom vann og samfunn
ble annerledes og dypere, fordi jeg hele tiden bevisst søkte å innta
ulike kommunikative situasjoner (for å øke mulighetene for at de
tenkte seere i Kina, Egypt, Bergen, Oman, Spania og Mexico skulle
få nye innsikter, ikke bare om andre land, men også om lokale vann-
forhold) gjennom refleksjon over egen situasjon i sammenlikning
med andre vann-samfunnsrelasjoner (serien hadde innslag fra om-
trent 20 land). Det demokratiske regnet kan forstås på en mer presis
måte ved å sammenliknes med Kinas store flomelver eller med
Egypt, hvor det kan gå tre år mellom hver gang det regner, og ved å
tvinge seg selv til å beskrive det på en måte hvor målet er (selv om
det ikke kan nås) at ikke bare nordmenn skal synes det er fascineren-
de, men også folk i Etiopia og i Jeriko.

Innledningen i denne boken argumenterte for en analysemetode
basert på en oppfatning av at tekster ikke uttrykker et system av uni-
verselle, ahistoriske kategorier, men mer eller mindre sammenheng-
ende og internaliserte tankemodeller og begrepsknipper, konstituert
og utført som talehandling i en bestemt historisk situasjon og rela-
sjonelt situert posisjon. På samme måte: Arbeidet med å lage fjern-
synsserien, det vil si skapingen av filmen som tekst, skjedde gjennom
refleksjon over slike forhold, hvor målet var å distansere serien fra
dominerende verdensbilder gjennom erkjennelse av at den ble pro-
dusert i en bestemt historisk og relasjonelt situert posisjon.

PRESISJONSNIVÅ OG BILLEDSPRÅK

Vanligvis hevdes det at popularisering krever depresiering, forflat-
ning og forenkling. Det er klart at å lage et manus for fjernsyn, selv
om det utgjør nesten fire timer film, krever et annet språk enn en ar-
tikkel som skrives for vurdering av vitenskapssystemet. Men forflat-
ning? Og forenkling? En slik teori kan ikke forklare min erfaring
(og, vil jeg tro, mange andres): På mange måter krever dokumenta-
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rens form et presisjonsnivå og en sammenfatningsgrad artikkelen el-
ler boken kan unnslippe. Samtidig som teksten skapte billedsekven-
sene, ble teksten fange av den samme billedsekvensen. Få ting er mer
forskjellig fra å skrive et fabulerende essay enn å forfatte tekst til en
dokumentarfilm. Teksten måtte utvikles innenfor et trangt korsett,
som ikke ble mindre trangt av at vi lagde det selv. Det var mer som å
skrive artikler til vitenskapelige tidsskrifter, bortsett fra at hvert ord
måtte veies mye nøyere. Ordenes betydning, deres konnotasjoner
hos ulike grupper seere, og den logiske oppbygning i hver enkelt set-
ning måtte gjennomarbeides mer og ikke mindre. Imperativet om
språklig økonomi tvang frem gjennomtenkning av oppfatninger og
analytiske sammenfatninger på nytt, oppfatninger og analyser som
tidligere kunne være sløvere i kantene og mer omtrentlige. Å søke å
sammenfatte funn i konsise og forståelige setninger er jo i samsvar
med selv den mest autonome vitenskaps ideal. Det er jo nettopp
one-linerne, som journalistikken vil kalle dem, som ofte sammenfat-
ter og forbindes med store verk i vitenskapens historie.

Vitenskapssystemets krav om teksters relevans og sannferdighet
føles ikke mindre, men snarere mer i en slik massemediesammen-
heng. Dette er en følelse som neppe erfares like sterkt innenfor det
journalistiske system, gitt de ulike verdiene som konstituerer dem
som system. Mens teksten skapes, skriver en med vissheten om at
den vil bli utsatt for en helt annen og mye mer omfattende kritikk
enn hva som blir vanlige vitenskapelige verker til del. Avisspaltene
står åpne for kritikk og påpekninger av feil, ikke bare fra noen få
forskere, men fra hele befolkningen, ikke bare i Norge, men også i
andre land hvor serien vises. I tillegg kan seeren skifte kanal om
programmet ikke fascinerer eller mister tillit (dette måles av seerba-
rometrene), en form for kritikk lærebøker i samfunnsfag ikke utset-
tes for (sovende studenter på lesesalen kan skyldes mange ting).

En journalist som vil lage faglig seriøse programmer, vil på mange
måter være underlagt de samme kravene og mulighetene som forske-
ren. Etter min mening er det ikke slik at forskeren som forsker, i
kraft av sin rolle i samfunnet, har noen privilegert posisjon når det
gjelder å beskrive eller forstå verden. Dette er en legitimeringsstrategi
som forskningen selv undergraver daglig, og som ikke minst norsk
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forskningsdiskurs om den ikke-europeiske verden i Norge i bi-
standsepoken kan vise.178 En journalist kan i prinsippet gjøre det
samme og både beskrive og fortolke et fenomen mer interessant og
saklig, om det enn sjelden vil være tilfellet, på grunn av mangler i
kunnskap og strukturelle begrensninger ved det journalistiske felt.
På den andre siden: Etter min mening er det ikke slik at journalisten,
i kraft av sin rolle i samfunnet, har noen privilegert posisjon når det
gjelder å skrive enkelt, lettfattelig osv. En forsker kan i prinsippet
drive bedre journalistisk arbeid enn en journalist, selv om det sjelden
vil være tilfellet. Forskeren som lager dokumentarprogram for fjern-
syn bør tenke journalistisk, hvis en med det forstår å lete etter de ta-
lende eksemplene, de gode bildene, de spennende historiene, som
kan illustrere perspektiv og fortelling. Helt siden samfunnsforsknin-
gen og historiefaget oppsto, har dette vært en del av vitenskapens
credo. Forskjellen mellom å skrive artikler og TV-manus ligger altså
ikke i «graden av vitenskapelighet», fordi det snarere er snakk om
ulike språklige virkemidler og ulike språklige sammenhenger for vir-
kelighetsbeskrivelse. Forskjellen ligger primært i hvilken diskursiv
sammenheng det ferdige produktet er ment å gå inn i. En journalist
kan være (god eller dårlig) forsker og en forsker kan være (god eller
dårlig) journalist på samme tid (når en journalist skriver en bedrifts
eller institusjons historie, plasserer sin fortelling innenfor en tradi-
sjon, bruker fotnoter etc., vil arbeidet gå inn i en forskningsdiskurs).
Om en forsker lager en TV-serie og oppfatter selve prosessen og re-
sultatet som ledd i en forskningsprosess (slik jeg gjorde) og presente-
rer nye forskningsfunn (slik jeg mener jeg gjorde), blir produktet li-
kevel journalistisk, fordi det går inn i en journalistisk diskurs og folk
ikke oppfatter det som annet.

Det er enda en grunn til å tenke annerledes om distinksjonene
mellom forskning, formidling og journalistikk. All fortolkning av
verden filtrerer verden gjennom bestemte perspektiver eller briller,
og skriftspråket er selvsagt bare ett medium som formidler denne
verden, og er som det heller ikke alene om å kunne være objekt for
intersubjektiv etterprøvbarhet. Billedspråket er, som filmhistorien
tydelig viser, knyttet til tid og sted, og til relasjoner mellom filmska-
per og tema/objekt. Det er for eksempel velkjent at europeisk maler-
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kunst representerte «den andre», det være seg fra Orienten eller Afri-
ka på 1800-tallet, på tids- og kulturbestemte måter. Malerienes
komposisjon og stil kan brukes som kilder for å fortolke datidens
verdensbilder og selvbilder. Om hundre år vil en lettere få øye på be-
visste og skjulte perspektiver i moderne dokumentarfilmer om «den
andre», som ikke behøver å være mer sanne enn 1800-tallets, men
først og fremst annerledes. Måten en filmer kanalene i Hunzadalen
på, eller måten en fanger inn gjentakelsen i hinduenes ritualer i Gan-
ges på, uttrykker en bestemt virkelighetsfortolkning (det er svært
mange måter å filme det samme fenomenet på, som det er mange
måter å male på), og de gir en tilleggsforståelse av vann-samfunnsre-
lasjoner som ord alene ikke kan fange eller representere.

Programskapingen ble derfor forskning for meg, også i den for-
stand at det skriftlige språkets begrensninger ble tydeliggjort, og for-
di mine «briller» bokstavelig talt fikk anledning til i praksis og over
år å lære seg å se andre ting enn hva de vanligvis gjør, der de stirrer
mot dataskjermen eller myser over skriftlige kilder. Å representere
verden gjennom en kameralinse innebærer å trekke distinksjoner
mellom ting i den ytre, materielle verden, og når vi filmet forholdet
mellom vann og samfunn, var vi opptatt av visuelle kontraster eller
forskjeller, kontraster og forskjeller som kan være av stor samfunns-
messig betydning, men som lett kan forsvinne i en samfunnsforsk-
ning som er blindet av fokuset på sosiale variabler, og vi ville vise
handlingers materielle monotoni, som ikke så lett lar seg gjengi i vi-
tenskapsspråket. Jeg visste selvsagt abstrakt at måten elver renner på
har samfunnsmessig betydning, og at vann som renner under jorda
er identisk med vann som renner over jorda. Men bildene av Yangtze
eller Huang He eller av Jomfruakvedukten gjorde det lettere å forstå
hva historikeren Fernand Braudel mente da han i sin bok om Frank-
rikes historie skrev så vakkert og innsiktsfullt om betydningen av å
føle landskapet, dets konturer og variasjoner, for å forstå menneskets
historie, slik det er bundet til tid og sted.

Gitt dette synet på forholdet mellom forskning og formidling og
på bildets meningsskapende betydning, var det naturlig at jeg svært
tidlig i arbeidet fant at det å ha «faglig ansvar» ikke kunne begrenses
slik det opprinnelig var ment; å skrive manus for en film andre lagde.
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Det ble tvert imot nødvendig å forsøke å lære dette mediets virke-
midler, språk og koder. Fjernsyn er et enhetlig medium, hvor manus,
bilder, musikk og billedrytme danner en helhet, et bestemt bilde av
verden, og hvor innhold (både tekst og bilder) og form (både tekst
og bilder) ikke kan skilles. Forskeren som forsker må derfor ha en
egen oppfatning av hvilket fjernsyn en vil lage, for å ivareta forsknin-
gens innsikter, men òg for å berike forskningen og formidlingen.

VANNET SOM HOVEDPERSON

«En reise i vannets historie» hadde som fundamental målsetting å
skildre en abstrakt historie-filosofisk idé om geografiske strukturers
betydning for samfunnsutvikling i det lange løp. Programideen ba-
serte seg på en historieoppfatning om ferskvannets betydning for
økonomisk, teknologisk og sosial utvikling over hele verden. Verden
skulle ikke oppdeles etter nord og sør, utviklede land eller utviklings-
land, og det skulle ikke trekkes skiller mellom «oss» og «dem» basert
på utviklingsnivå, giver/mottaker, sivilisasjon og lignende. Fra første
stund var det klart at vannet skulle være seriens «hovedperson» – det
vil si dét alt skulle dreie seg om. Hvordan få dette til uten at folk
grep til fjernkontrollen?

Vi ville ikke følge den internasjonale trenden hvor fokus er
Michael Palins opplevelser eller «gutta» som er på tur, det vil si hvor
dokumentarfilmen bygges opp omkring en mediekjendis. Målet var
å lage et program hvor kameraet var rettet mot og seerens blikk ble
ledet langs lange strukturer i verdenshistorien, og ikke mot TV-kjen-
disers mer midlertidige berømmelse. Seeren skulle også kunne eta-
blere sitt eget resonansrom uten å bli hemmet av bildets eller fortel-
lingens moralisering og sentimentalitet. Vi trengte en programleder
som kunne fungere som et lavstemt bindeledd og et virkemiddel, en
gjenkjennbar vert ved elvebredden, så å si, men som samtidig var
nok synlig til at seeren forsto at historien var sett gjennom ett tempe-
rament; det vil si at det ikke var «Vannets Historie» filmen fortalte,
men ett perspektiv på vannets historie. Forskeren måtte være guide
av hensyn til seriens troverdighet, forsto vi etter en stund.

Filmen skulle også være fri for politikere eller individer overhodet
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(bortsett fra en forsker som reiseleder, som skulle ha to roller: å un-
derstreke det subjektive perspektivets betydning for historien som
ble fortalt, og å binde sammen for seeren det geografisk ikke-kjente).
Det ville ha forrykket perspektiv og fokus fra de lange linjene i vann-
samfunnsrelasjoner generelt til enkeltpersoner, og det ville feste fil-
mens tema for tett til en bestemt tid med bestemte politiske relasjo-
ner, det vil si til de årene da Yasser Arafat ledet palestinerne, Benazir
Bhutto Pakistan eller Bill Clinton USA. Selv om filmspråket, manu-
sets begrepsbruk og perspektiver selvsagt er historisk situert, var det
viktig å lage en film som søkte å understreke vannets på samme tid
tidløshet og evige aktualitet, og hvor nettopp denne dialektikken
fungerer som en slags organiserende nerve.

Ferskvannet skulle altså være den ubestridte hovedpersonen, men
samtidig lagde vi jo ingen naturfilm. Ideen var å lage en dokumen-
tarserie som handlet om både natur og samfunn. Meningen var å
skape en programserie hvor seeren ikke skulle være klar over eller
ikke være bevisst interessert i om han/hun så et naturprogram eller et
samfunnsprogram.

Fjernsynshistorien er full av fascinerende programmer om natur
eller om samfunn. Vår serie måtte være annerledes, fordi den skulle
skildre et element som finnes både i naturen og i samfunnet og i
samme form og på samme tid. Målet var å utfordre en dominerende
tenkning og diskurs om samfunn og natur som hviler på en funda-
mental, men ufruktbar dikotomi mellom samfunn og natur, og å
fremme en tese om at vannet som fysisk materie har et spesielt teore-
tisk potensial for å bryte ned slike oppfatninger av natur og sam-
funn. Derfor var det viktig gjennom hele serien å finne den rette ba-
lansen mellom vann «som natur» og vann «som samfunn», og derfor
er det da også svært få rene naturbilder i programmet, enda det ikke
skortet på motiver.

Vannet skulle være hovedpersonen, men menneskesamfunnet
skulle være i fokus. Det måtte ikke bli en film som skildret ulike na-
turfenomeners (syklon, flom, tørke) direkte eller mekaniske effekt på
samfunnet, og som satte i sentrum meteorologiske fenomener som
noe utvendig eller fiendtlig i forhold til samfunnet. Serien måtte ha
en annen struktur og komposisjon enn «Ut i naturen»-programmer,
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hvor mennesket eller programlederen kunne være gjest eller en uten-
forstående titter. Målet var altså ikke simpelthen å slå to fluer i ett
smekk − det vil si å lage et naturprogram som også handlet om sam-
funn − men å lage et program om samfunnet hvor naturen ble gjort
relevant på en annen måte enn den samfunnsvitenskapelige tradisjo-
nen har hatt for vane eller tillatt.179 Ett mål var på denne måten å
stille spørsmål ved dominerende dikotomiske konstruksjoner som
nord og sør, utviklingsland og utviklede land, men òg ved overfla-
disk kosmopolitisme, som neglisjerer de enorme forskjellene i sam-
funns muligheter og menneskers liv. Den skulle også distansere seg
fra den strukturalistiske retnings ekstremisme i beskrivelser av ver-
dens oppdeling og utvikling; det vil si den som driver det menneske-
lige subjekt ut av historien, fordi teksten la vekt på betydningen av
de innovative entrepenørers evne til å endre vann-samfunn-relasjo-
nen (men innenfor fysiske grenser som kan tøyes).

Musikk eller lydbildet er en sentral del av enhver dokumentar-
films reproduksjon av verden. Musikkvalget kunne derfor ikke over-
lates til musikkekspertene, men måtte underordnes programideen.
To hovedspørsmål oppsto: Hvor mye og hvilken type musikk skulle
vi velge? Planen var å gjøre filmen minst mulig innsmigrende og
minst mulig preget av et lydbilde uten mål og mening. Musikk skul-
le derfor brukes sparsomt, ikke for å manipulere en følelse, men for å
understreke trekk ved vannets konkrete rolle. Men skulle vi velge et-
nisk, kulturell musikk, slik at når filmen viste bilder fra Pakistan så
skulle de ledsages av pakistansk musikk, når vi skildret England av
engelsk musikk, når vi var i Spania av spansk musikk, osv.? Ett argu-
ment for en slik lydlegging var at musikken på denne måten ville
kunne forsterke inntrykket av filmens globale tema og arena, og den
kunne gjøre forflytningen fra sted til sted mer tydelig for seeren og
kanskje mer eksotisk. Denne løsningen ble avvist, ikke først og
fremst fordi det ville være for konvensjonelt, men fordi det var avgjø-
rende at musikken hadde preg av universalitet for å matche filmens
hovedperson. Å lage en film om vannets globale rolle innebærer å
lage en film om en fysisk materie som har blant annet det særtrekk at
det forekommer i stort sett samme form i alle land og til alle tider,
men i ulik mengde og kvalitet, og at mennesket alltid har forsøkt å
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utnytte det. Vi ville prøve å skildre vannet som et genuint universelt
fenomen, men samtidig vise hvordan måten det varierer på, har
skapt og skaper fundamentale betingelser for ulik samfunnsutvik-
ling. En målsetting ble derfor også å lage et program om verdens his-
torie og utvikling som i størst mulig grad skulle være upåvirket av de
vanlige perspektivene som dominerer eksisterende verdensoppfat-
ninger, fordi verken allmenne kategorier som kultur eller universelle
teorier om utvikling er særlig fruktbare for å forklare utviklingen av
forholdet mellom vann og samfunn.

Det var derfor viktig å velge musikk som i minst mulig grad skulle
assosieres med en bestemt tid eller et bestemt sted, selv om ethvert
musikalsk uttrykk selvsagt er både tid- og stedbundet. Derfor kunne
vi ikke velge Händels Water Music, fordi den minnet for mange for
mye om slott og parker og ball ved de europeiske kongehusene. Vi
kunne ikke bruke Bedfiich Smetanas Moldau, Johan Strauss sin Blau-
en Donau, Edvard Griegs norske pianostykker om vårbekker, kinesis-
ke stykker om Yangtze eller egyptiske sanger om Nilen, og heller
ikke Bruce Springsteens The River, irsk Riverdance, osv. Vi hadde pla-
ner om spesialkomponert musikk, men pengemangel gjorde det
umulig. Da fotografen Anders Leines plutselig en dag presenterte
Phillip Glass for oss, og samtidig hadde laget en klippet billedintro
til serien, var problemet løst så langt det var mulig å løse det. Denne
klangfulle, men fortsatt ganske ukjente musikken fremhevet hoved-
personens universalitet og variablitet (så godt det lot seg gjøre), og
dette var avgjørende: Vi ønsket ikke at musikken skulle styre assosia-
sjonene til bestemte steder.180 

NORMALITETER SOM 
NORMALISMENS AVKLEDNING

Men hvordan fortelle en fengslende historie om et fenomen som er
uten historie (til forskjell fra trær, fugler, fjell, grevlinger, olje)? Titte-
len understrekte jo et paradoks: Vannet har ingen egentlig historie –
bare som speil for samfunn og som ressurs i samfunn.

For de fleste dokumentarserier vil rammen og den fortellende ner-
ven mer umiddelbart gi seg selv. Et levd liv, et veldedighetsball eller
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en «sak» har som regel en tydeligere begynnelse, utvikling, modning
og slutt. Vannets historie kunne ikke avdekkes eller filmes noe sted;
som fortelling og som filmfortelling måtte den skapes.

Av historieteoretiske og didaktiske grunner måtte filmen skildre
dagligdagse hendelser. Jeg gikk derfor inn for å velge bort kanskje
enklere, men ikke så interessante, temaer og vinklinger. Vi kunne ha
laget en høydramatisk film om vannknapphet og vannkriger. Vi
kunne også ha laget en apokalyptisk skildring av elvene som årer av
gift i landskapet. Begge deler var uaktuelt, fordi det ville blitt aktua-
litetsstoff, og fordi vi for enhver pris ikke ville lage en dommedags-
profeti. Denne filmen skulle skildre med empati, balanse, historisk
og geografisk bredde et helt allmennmenneskelig fenomen, og et fe-
nomen som er interessant nettopp fordi det alltid har vært og alltid
vil forbli en del av samfunnet og menneskets liv.

Det var viktig at det bildet av verden som ble skapt, skulle være
helt uten eskapisme, som så ofte preger slike reisefilmer, og uten sen-
timentalitet, som ikke sjelden dominerer filmer om utviklingspro-
blemer. Det skulle heller ikke fungere som et innsmigrende tittehull
til en annen og fremmed, mer dramatisk verden. Programmet skulle
skildre vannet på langt-unna-steder, som Himalaya, Fenji, Tonlé
Sap, Bakersfield og Ringedalsdemningen. Men målet var at seeren,
uansett hjemsted, skulle kunne erfare et slags umiddelbart bånd,
ikke til stedet eller dets kultur, men til stedets vann og hvordan sam-
funnet håndterte det der. Det var i denne forskjelligheten det all-
menngyldige ved variasjonen i vann-samfunn-forhold kunne erfares.
Fordi alle vet at alle må ha vann, og alle er underlagt den samme hy-
drologiske sirkels lokale variasjoner, er den andres erfaring umiddel-
bart ikke eksotisk, men forståelig selv om den er annerledes. Ved å
prøve å få frem kombinasjonen av fundamental likhet overfor vannet
som behov på den ene siden og dets variasjon som ressurs på den an-
dre siden, var ideen at seeren skulle se det vante, det dagligdagse, det
som er så selvsagt at en ikke tenker over det – om ikke med nye øy-
ne, som jo er umulig, men med et uvant blikk. Bildene fra andre ste-
der i verden skulle tydeliggjøre normalitetens unormalitet: Seeren
skulle oppdage det vannet fisken ikke ser, for å snu på et kinesisk
ordtak.
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Seriens tema var det mest dagligdagse av alt og noe alle mennesker
vet hva er og er omgitt av – hele dagen og fra vugge til grav. Målet
var å lage en film som kunne uroe dagliglivets rutiniserte vannblinde
blikk. Utforskning av kontrastene og utforming av filmen skulle eta-
blere en dialog som tydeliggjorde at seerens naturlige holdning til
vann ikke er naturlig, men singulær, konkret og bundet til sted og
rom.

Vi ville kartlegge det dagligdagse uten å ty til nærliggende og lett-
vinte, men fremmedgjørende knep overfor vannets materialitet, for
eksempel overdreven estetisering (det er ikke mye som er mer foto-
gent enn vann, regn eller rennende vann – noe blant annet musikk-
industriens videoprodusenter har skjønt; se MTV). Vi brukte også
minimalt med kunstige lydeffekter. Lyden er lyden av vann, men
ikke overdrevet eller outrert, eller det er lyden av ulike typer daglig-
dags menneskelig virksomhet i forbindelse med vann, slik det ble
fanget opp av lydmannen Jo Hjelle. Vekt på det dagligdagse samsvar-
te med forsøket på å skildre hva jeg mener er vannets primære histo-
riske og samfunnsmessige betydning – at det virker i det stille, i det
som aldri når nyhetssendingene. Eller med andre ord: Dets betyd-
ning er nettopp årsaken til at det ikke oppdages. Dette paradokset
skulle ligge som en uuttalt nerve under hele serien. Både dramatise-
ring og estetisering var derfor virkemidler som av historieteoretiske
og faglige grunner måtte brukes med stor tilbakeholdenhet.

Ideen var å lage en spektakulær film om ferskvannets rolle i histo-
rien, og hvor hvert enkelt bilde skulle skildre ganske ordinære og
dagligdagse vann-samfunn-relasjoner. For å få frem historie-teoretis-
ke poenger og for å få frem bilder og scener med optimal fortolk-
ningsverdi var metoden dramatiske sammenlikninger og dramatiske
kontraster. Folk skulle erfare at det de oppfatter som vanlig, som så
normalt at det ikke er noe å tenke over, er en helt særegen vannsitua-
sjon og vannøkonomi. Det normale skulle frarøves sin normalitet
gjennom sammenlikning, og dermed kunne seeren anspores til selv å
reflektere over hvordan den lokale vannsituasjonen har påvirket ut-
viklingen lokalt.

Vi filmet de uthugde kanalene for isbrevann i Himalaya på en
måte som skulle understreke at de har ligget der i hundrevis av år, og
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vært samfunnets livsårer. Vi filmet borana-samfunnets daglige strev
med å heve vannet, liter for liter, i bøtter av sjiraffmageskinn, ved å
konsentrere all oppmerksomhet om én brønn og det som foregikk i
og rundt den. Vi filmet Nilen i Egypt, slik den har rent i flere tusen
år og slik folk har hevet Nil-vann opp til åkrene, monotont, mono-
tont i tusenvis av år (filmen hadde mer enn et minutt av denne ar-
beidsoperasjonen, først i svart/hvitt, så i farger, for å understreke
kontinuiteten. En enda mer representativ film om Egypts historiske
kjerne kunne ha kjørt fire timer med den samme arbeidsoperasjo-
nen, og så vidt vist pyramidene, men kanskje uten å nevne Gamal
Abdel Nasser.) Og vi filmet en typisk dag for en amerikansk bonde i
det vestlige USA, alene, men alliert med moderne teknologi i kam-
pen om vanndråpene, osv., osv. Det skjedde ikke og skulle ikke skje
noe uvanlig i ett eneste bilde. Likevel; jeg tror bildene og fortellingen
virker nærmest oppsiktsvekkende. Hunzadalen, Oman og Borana er
dramatisk, sett fra fontenekanten høyt oppe i kontorbygg, i USA og
Norge. Omvendt vil vannlandene Norge og England være eksotiske
for folk i Egypt og på den amerikanske prærien.

Sekvensene skiftet i dramatiske kontraster – med brå sammenlig-
ninger av rutinisert liv, av varianter av dagligdagshet eller, bedre, av
brå sammenlikninger av hva folk på hvert sted oppfattet som norma-
le menneske-vann-relasjoner. Eksempel: Det første programmet gikk
fra hunzaene på verdens tak, med deres steinørken, uthugde kanaler
fra isbreene og sterk emirmakt, til boranaene i Etiopia og deres slet-
telandskap, der dype brønner holdt liv i mennesker og dyr i flere må-
neder hvert år og hadde bidratt til å skape et samfunn uten sentral-
makt; til Nildalen og Egypt, med sivilisasjonens oppkomst, basert på
kunstig vanning fra denne mektige elven; og til den moderne oasesi-
vilisasjonens USA, der prærie og ørken er omskapt til verdens korn-
kammer med uhyre effektiv, moderne teknologi, men hvor vann-
tørsten truer. Disse kontrastene gjorde reisen mer spennende, og
vann-samfunn-forhold lettere å forstå.

Programmet fikk tittelen «En reise i vannets historie». I idéfasen
het serien «Vannets historie». Tidlig oppdaget vi at ved å legge serien
opp som en reise, som en systematisk forflytning fra land til land
snarere enn fra tema til tema, ville vi gjøre det lettere for seeren å føl-
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ge med, og fortellingen ville få en tilleggsnerve. En rent tematisk
oppbygning fungerte verken billed- eller tekstmessig. Ved å få frem
reiseaspektet ville vi også gjøre filmen mer eksplorativ i formen og
dermed mer i samsvar med prosjektets karakter. Tittelen skulle også
kunne indikere en dobbeltbunn: På den ene siden er det selvsagt
umulig å reise i historien – uten tidsmaskin. På den andre siden: Det
faktum at vannet ikke har noen egentlig historie, gjør det til en
«evig» struktur i alle samfunn, til et slags universelt anvendbart tids-
speil, hvor både allmenne og særegne trekk ved samfunns situasjon
kan oppdages.

Et søkelys på ferskvannet, slik det ble forsøkt brukt både som ho-
vedperson og speil i TV-dokumentaren, fanget selvsagt også opp
bare deler av en kompleks virkelighet, men en annen virkelighet enn
den som var skapt og konstruert av verdensbilder preget av perio-
dens dominerende begrepsmakt. Med vannet som universelt baktep-
pe skulle reisen stimulere til refleksjon over samfunnsmessig varia-
sjon og menneskelivets forskjellighet ved inngangen til det 3.
årtusen, en forskjellighet som ikke ble knyttet opp til stereotype bil-
der av religion og kultur, men til det mest vanlige av alt: menneskets
forhold til ferskvannet. Den var et forsøk på å lete etter utveier for å
unnslippe herskende begrepsmakt, ikke nødvendigvis for å kritisere
den, men for å forstå konsekvensene av en bestemt språkliggjøring
av verden. En måte distanse kan etableres på, vil være å reflektere be-
visst over skiftende kommunikative situasjoner og å studere tema
som ikke så lett lar seg underordne dominerende verdensbilder og
selvbilder, for å se det vante fra et uvant ståsted.
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ET ETTERORD 

SELVREFLEKSIVITET OG DEN 
INTELLEKTUELLES POSISJON

I Dagbladets enquêter i september og oktober 2001 ble flere titall
norske intellektuelle spurt om konsekvensen av 11. september 2001.
Mange svarte at det nå var tid for selvrefleksjon. Men selvrefleksjon
ble implisitt definert på en spesiell måte: som synonymt med kritisk
refleksjon over Vestens, det vil si over USAs, maktarroganse. Ingen
snakket om selvrefleksjoner over eget ståsted, over egne verdensopp-
fatninger, over egne fortolkningsfiltre – og mulige begrensninger ved
dem. Dette er idéhistorisk interessant: I en slags akutt fortolkningssi-
tuasjon, da etablerte verdensbilders historiske feste og begrepsorto-
doksi ble avdekket, fortsatte intellektuelle meningsbærere å snakke
som om verden holdt seg på plass innenfor de rammene som var gitt
den.

Denne boken har, gjennom en analyse av en humanitær stormakts
intellektuelle historie, indirekte søkt å vise at det er behov for reflek-
sjon over nyere norsk idéhistorie, tenkemåter og tradisjoner når det
gjelder å forstå verdenspolitiske endringsprosesser og begivenheter
og Norges plass i den globale siviliseringsprosessen. De tankemodel-
ler og verdensoppfatninger som har preget norsk intellektuell offent-
lighet, og som ligger i bunnen av tradisjonell bistands- og fredspoli-
tikk i den ikke-europeiske verden (og i innvandringspolitikken), må
tenkes på nytt – ikke på grunn av hva som skjedde 11. september
2001, men fordi 11. september tydeliggjorde begrepers og perspekti-
vers historiske og relasjonelle feste. 

De bildene og forestillingene som er analysert i denne boken, og
som i større og mindre grad har dominert de intellektuelles offentli-
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ge samtale de siste tiårene, har en del fellestrekk: «de andre» er ten-
densielt blitt abstrahert fra sin komplekse og alltid individuelle his-
torie på bestemte måter. Verdensbildene, perspektivene og språket
har på et helt fundamentalt plan reflektert evolusjonære historieteo-
rier og forestillinger om en universell historie. Idéhistorisk har de
blitt næret av forestillinger om at «våre» verdier er universelle, eller
av en nasjonal fortelling om at vi alle er forskjellige, men det er uten-
på, og at det som måtte være av forskjeller, har forsvunnet (er i ferd
med å forsvinne) i globaliseringens kjølvann. Dette har bidratt til et
intellektuelt klima hvor «den andre» (i motsetning til «oss») ikke be-
høver å bli forstått som et produkt av mange forhold, som historie,
kultur, tradisjoner, naturforhold, psykologi, klassetilhørighet, alder,
kjønn osv. Resultatet er at «den andre» tilkjennes verken virkelig an-
nerledeshet eller virkelig likhet med «oss». Taliban, hindufundamen-
talister, buddhistiske fundamentalister i Sri Lanka eller amerikanske
kristenfundamentalister, som Jerry Falwell, som har foreslått at terro-
ristenes angrep skyldes Guds sinne over USAs toleranse overfor ho-
mofile og lesbiske, eller norske innvandrere som for enhver pris ikke
vil bli som «oss» og som uansett integreringstiltak ikke planlegger å
bli som oss og sympatiserer mer med bin Ladens verdensforståelse
enn med det norske Stortingets, og som synes det er rett med om-
skjæring av små jenter selv om det strider mot norsk lov, integreres
ikke som historiske subjekter i dette verdensbildet. Men heller ikke
moderniserende eliter, eller reformkrefter innenfor islam som ønsker
å bekjempe fundamentalistenes innflytelse, blir egentlig fulle histo-
riske subjekter, siden de, dersom de er enige med «oss», jo ikke hand-
ler annerledes enn det som er universelt rett eller historisk nødven-
dig.

Jeg har tidligere kalt disse måtene å se verden på for det kosmopo-
litiske perspektiv, for å understreke motsetningen til andre tenke-
måter i europeisk historie, som 1800-talls eksotismen og kulturrela-
tivismen.181 Det betyr ikke at de som har målbåret det, har vært
kosmopolitter i ordets strenge forstand, men det er en treffende fel-
lesbetegnelse på et knippe av ideer som hviler på forestillingen om at
det egentlig finnes bare ett «vi», én kultur eller én humanisme. I det-
te perspektivet finnes ikke ulike ikke-kompatible idétradisjoner
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innenfor den samme sivilisasjonen eller sivilisasjoner med ulike, dis-
tinkte diskursive tradisjoner; verken konfusiansk herskertradisjon, is-
lamsk fundamentalisme eller hinduistisk pluralisme. «De andre» vil,
der de faktisk er forskjellige fra «oss», enten representere en «mangel i
forhold til en global norm» (utviklingshjelp til ikke-utviklede land),
eller være eksempler på vår fortid (ideen om menneskerettighetene
som historiens naturlige produkt og at de som ikke har utviklet
menneskerettigheter, mangler noe), eller være resultat av vår fortid
(deres fattigdom skyldes vestlig imperialisme, eller deres ideer skyl-
des vestlig politikk) eller vise vår fremtid, det vil si være bærere av de
verdiene og idealene som ennå ikke kunne realiseres her (tredje-ver-
den-ideologien). I den grad ulike kulturelle forhold, religioner og
rettstradisjoner er blitt oppdaget som faktisk eksisterende fenome-
ner, er de blitt oppfattet som fundamentalt komplementære med an-
dre kulturer, religioner og rettsforhold.

Denne kosmopolittypen har egentlig sett verken seg selv eller
«den andre», kun en verden i bevegelse mot en eller annen mer eller
mindre tydelig uttrykt idé (noen ganger har denne ideen vært rela-
tivt tydelig, som den marxist-inspirerte tiermondismen og mennes-
kerettighetserklæringen, men oftest har den hvilt på uklare oppfat-
ninger) om historiens universelle syntese. Mer konkret har dette
perspektivet hatt en tendens til å være blindt for en bestemt type his-
torisk mangfold: at det faktisk innenfor ulike miljøer og forskjellige
samfunn er utviklet ikke-kompatible ideer om Det gode liv og Det
gode samfunn, eller at det har funnet sted (og kan finne sted) hen-
dinger og handlinger som revolterer mot historiens antatte utvikling,
annet enn som anomalier. Det har ikke anerkjent «den andres» an-
nerledeshet, og heller ikke verdipluralismen og fundamentale verdi-
forskjeller i eget samfunn. Det som til enhver tid er blitt oppfattet
som den eksisterende humanisme – politikken for menneskerettig-
hetsrealisering, utviklingshjelp eller kampen for nasjonenes frigjø-
ring og sosial revolusjon – er av sine respektive tilhengere gjerne blitt
sett som totalsummen av all tidligere og eksisterende humanisme.

Nå vil jeg, istedenfor begrepet «kosmopolitt», som ikke tydelig
nok skiller mellom en person som oppfatter at verden er én, og en
person som vil arbeide for at verden skal omformes slik at den blir én
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så langt det er mulig, bruke betegnelsen «normalist» og tankefiguren
«normalisme». Det viser til diskursive aktører som har oppfattet og
oppfatter egne ideer og verdier om Historiens gang og om hva som
er rett utvikling, som universelle eller som så normale at de egentlig
ikke trenger en etisk eller historisk begrunnelse utenfor seg selv. Ak-
tører fanget av dette perspektivets tvang har ikke hatt begreper for
selvrefleksiv etnosentrisme eller kritisk refleksjon over sin egen idé-
historiske tradisjon, og har også manglet muligheter for å begrepsfes-
te de analytiske og fortolkningsmessige konsekvensene av denne et-
nosentrismens «sentrum» og «kaos», eller hva tradisjonen sier noe
om og hva den ikke inkluderer. En meningsbærende tradisjon som
har trukket de sentrale ontologiske distinksjonene mellom «utvikle-
de» land og «utviklingsland», mellom fattige (der) og rike (her), mel-
lom de som har annammet menneskerettighetstanken og de som
ikke har det, og «den andre siden» som historiens forløser hos «oss»,
har vært blind for det og har ikke hatt ord for det.

Disse ulike forestillingene om historiens antatte forutsigbarhet (ut-
viklingens nødvendighet i stadier, menneskerettighetenes seier, revo-
lusjon, verden er eller blir én, og lignende) har ikke bare opphevet
forskjelligheten, unntatt som anomali, eksotisme eller som illustra-
sjon på et stadium i utviklingsprosessen, men også grunnlaget for å
identifisere forskjellighet/likhet og ikke-kompatible ideer og kompa-
tible ideer. Det konseptualiserende «vi» har oppfattet sitt verdensbilde
som så sant eller så normalt at de historiske, sosiale og verdimessige
faktorene som det har hvilt på, ikke har behøvd en egentlig begrun-
nelse. Norske, i egne øyne radikale og liberale, forestillinger har der-
for hatt autoritære konsekvenser, i den forstand at «den andre» ikke
(og heller ikke «jeg» selv) har fått tre frem som individ med egen sub-
jektivitet eller eget prosjekt. Det har også virket (og virker) tilbake på
den som kjemper for universelle verdier, for det som er blitt bestemt
som moralsk rett, vil være rett uavhengig av tid og sted; det vil realise-
res av Historien. De norske intellektuelle, ikke sjelden i Den norske
samaritans skikkelse, er slik blitt fratatt sin subjektivitet og det
moralske og etiske ansvar for sine egne handlinger, og fremfor en vi-
tebegjærlig, virkelig kosmopolitt har det oppstått en annen figur: en
narsissist som hviler på sinnelagsetikk og tilskreven moralsk autoritet.
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Denne boken er skrevet ut fra en idé om at uten avmystifikasjon
av etablerte verdensbilder og begreper vil det òg være vanskeligere å
etablere selvstendighet i forhold til samtidens dominerende kon-
struksjon av eventuelle nye verdensbilder eller begreper, bevisst eller
ubevisst formulert innenfor en norsk, vestlig (eller islamsk, for den
del) dikotomiserende tradisjon som tenderer til å oppfatte egne tra-
disjoner og standpunkter som implisitt Gode, som ubegrunnet over-
legne, eller som allerede universelle. Diskusjonen rundt om i verden
etter 11. september har vist dette: Den italienske statsministeren, Sil-
vio Berlusconi, foreslo i samtaler med journalister i Berlin et par
uker etter terrorhandlingen at på grunn av den vestlige sivilisasjons
overlegne verdier var Vesten «nødt til å vestliggjøre og erobre nye
folk». Han oppmuntret Europa til å rekonstituere seg selv på basis av
«sine kristne røtter». Og på samme måte som de koloniale erobringe-
ne på 1800-tallet var ment å svekke det sosiale opprøret i England og
Frankrike, passet Berlusconi på å trekke en parallell mellom 11. sep-
tember og antiglobaliseringsbevegelsen; den ene angriper Vesten
utenfra, den andre innenfra.182 Om Berlusconis perspektiv realiseres,
vil ikke bare Rudyard Kipling være vår samtidige, men koloniem-
betsmennene bli våre samtidige. Og justisminister John Ashcroft,
som Det demokratiske partiet før valget i USA i 2000 hadde en egen
kampanje mot fordi de mente han var rasist og kristenfundamenta-
list, bruker terrorismen som argument for å sette til side hva mange
oppfatter som fundamentale rettsprinsipper. På den andre siden fin-
nes det en rekke islamske og hinduistiske ledere som mener at Vesten
er uten verdier, og noen oppfatter Vesten som Djevelen selv. Det er
følgelig mange trekk ved utviklingen som tvert imot å bekrefte at
«våre» verdier er universelle, at kulturforskjeller minker, og så videre,
understreker at demokratiske verdier som intellektuelle historisk sett
har vært forkjempere for, er under press.

Hvis en oppfatter det som viktig å etablere språk, perspektiver og
analytiske grep som fruktbart både kan fortolke sentrale trekk ved
tenkemåter i Norge på slutten av det 20. århundre og begynnelsen av
det 21. århundre, og fange inn terrorens etikk og begrunnelser − og
se både muligheten for apokalypsen og ropet om orden og kontroll i
terrorens kjølvann − kan følgende påstander være nyttige å diskutere:
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− Ideen om at alle mennesker (dersom de hadde kunne velge fritt) vil-
le hatt de samme grunnleggende oppfatninger om hva som er det
rette verdihierarki, er umulig og autoritær, men det er en etisk for-
pliktelse å søke å universalisere verdier eller oppfatninger en mener
er så gode (etisk eller politisk eller økonomisk) at det rettferdiggjør
forsøk på å overbevise andre om at de må erstatte sine verdier eller
oppfatninger med de universaliserbare verdiene og oppfatningene.

− Det finnes ingen universell historie; historiske erfaringer kan søkes
universalisert, men det krever analyse, forståelse og definisjon av
mottakerens situasjon, og av diffusjonistenes begrensninger, skal
kulturdiffusjon bli vellykket.

− Sivilisasjoner finnes, om enn uten et klart senter og klare grenser,
og den vestlige sivilisasjon har utviklet ideer og tradisjoner og tek-
nologier som har vist seg overlegne ikke bare fra et økonomisk
synspunkt, men også fra et demokratisk rettighetsperspektiv.

− Også andre sivilisasjoner har utviklet filosofiske ideer (hinduis-
mens pluralismetradisjon og ulike folkegruppers økobevissthet,
for eksempel) og tradisjoner som bør kunne universaliseres.

− Kulturrelativisme som fortolkningsstrategi og handlingsnorm er
umulig, både fra et vitenskapsteoretisk og et etisk standpunkt.

− Det er umulig å fristille seg fra eurosentrisme eller etnosentrisme,
mens ikke-refleksiv eurosentrisme eller etnosentrisme er ubegrun-
net arroganse og oppskrift på konflikt, og svekker realistiske og
fruktbare analyser av økonomiske, politiske og kulturelle konflikt-
og samarbeidslinjer globalt, regionalt og nasjonalt.

− Selvrefleksivitet innebærer kunnskap om og innsikt i egen tradi-
sjons historisitet og stedbundethet, og refleksjoner over konsek-
venser av å være behersket av herskende begreper og et bevisst
blikk for begrensninger i egen fortolkningstradisjon.

Verdensbilder har ført folk til skyttergravene før, gjør det i dag, og vil
gjøre det igjen i morgen. Selv om norske verdensbilder bare har be-
grenset betydning for verdensutviklingen, er de alltid viktige i Nor-
ge, og siden Norge arbeider for utvikling i mer enn hundre land og
aspirerer mot å være en humanitær stormakt, er de heller ikke uvikti-
ge i andre sammenhenger.
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Jeg har søkt å vise hvordan hegemoniske oppfatninger har beher-
sket dem hvis selverklærte rolle er å avkle det herskende. Dette har
ført til en nasjonal dannelsesprosess som kontinuerlig har forhindret
utviklingen av en kunnskapstradisjon med klarere blikk både for ver-
den og «oss» selv. Den intellektuelle tradisjonen jeg har analysert, har
ikke evnet å fremme en offentlig, rasjonell og kunnskapsbasert  dis-
kusjon om Norges politikk på den globale arena. Den har vært do-
minert av en tenkemåte som har foregitt å være universalistisk, men
som har forvekslet en partikulær tradisjon med alle menneskers
tradisjon, og som har insistert på å skildre verden, men som har be-
skrevet den som en kloning av seg selv. Det er altså snakk om et eien-
dommelig, motsigelsesfylt fenomen: den intellektuelle som kosmo-
politt, men som en narsissistisk kosmopolitt; en figur som har villet
det beste, men ikke evnet å verken se «den andre» eller «seg selv» i sin
menneskelighet – som virkelig historiske subjekter.
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1 Forestillingen om at de intellektuelle utgjør eller skal utgjøre en kritisk instans i
samfunnet, er stadig mer anakronistisk. Det er en definisjonen av de intellektuelle
som er næret av europeisk 1800-tall, den franske revolusjonen, intellegentsiaens
rolle i tsarens Russland, og den marxistiske tradisjonens klasseanalyser. Den har all-
tid vært mer normativ-ideologisk enn analytisk beskrivende. Gitt eksplosjonen i ut-
dannelse og de tette bånd som er utviklet mellom intellektuelle og den politisk-
økonomiske eliten, er denne bestemmelsen lite fruktbar for å avgrense og fortolke
de intellektuelle og deres virksomhet i Norge etter Den andre verdenskrig. Den
vanlige måten å definere dem på i dag avspeiles i Bokmålsordboka. Der beskrives
de intellektuelle slik: Intellektuell (fra fransk) som hører til forstanden, intellektet /
intellektuelt var han fullt på høyde med de andre / subst: de i-e åndsarbeidere, særlig
personer med høy teoretisk utdanning. Denne definisjonen har en styrke i den for-
stand at den ikke tilskriver de intellektuelle bestemte oppfatninger eller holdninger,
men den har også anakronistiske trekk, siden antallet folk med høy teoretisk utdan-
ning har eksplodert, og svært mange av dem med slik utdanning vil verge seg mot å
bli kalt både intellektuell eller åndsarbeider, og det er heller ingen som vil oppfatte
dem som det. Denne studiens definisjon av intellektuell vil være en person som blir
gitt fortolkningslegitimitet utenfor sin egen posisjon i samfunnet, og som tilskriver
seg selv en meningsbærende og fortolkende rolle i offentligheten basert på forestil-
linger om egen uavhengighet og kunnskap. Mer spesifikt er jeg her opptatt av for-
holdet mellom tematikk og intellektuell meningsproduksjon, og de intellektuelle
operasjonaliseres derfor som de personene som er gitt fortolkningslegitimitet uten-
for sin egen posisjon når det gjelder fortolkning av verdensutviklingen og Norges
rolle, og som tilskriver seg selv en meningsbærende og fortolkende rolle om denne
utviklingen, basert på en forestilling om egen uavhengighet og kunnskap. Når jeg
enkelte steder bruker begrepet intelligentsia, innebærer ikke det at jeg betrakter de
intellektuelle som en klasse (begrepet ble opprinnelig brukt om de liberale og revo-
lusjonære i tsarens Russland), eller at jeg mener at de per definisjon skulle ha eller
har hatt en spesiell rolle som en kritisk instans i (det norske) samfunnet. Jeg bruker
det ganske enkelt for å oppnå språklig variasjon. Det er altså vanskelig å definere
den intellektuelle. Jean-Paul Sartre sa at det som kjennetegnet dem var at de uttalte
seg om ting de ikke hadde noe greie på. Om en ser rundt seg i det moderne medie-
samfunnet er det et uklart avgrensingskriterium! Det er like produktivt å snakke
om den intellektuelles funksjon som å bestemme hvem de intellektuelle er. Til for-
skjell fra politikernes umistelige funksjon i samfunnet – som er å handle på et alltid
sviktende kunnskapsgrunnlag som samtidig ofte begrunnes som uomtvistelig – er
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den intellektuelles umistelige oppgave i samfunnet å grave frem tvetydigheter og
nyanser, det vil si å ta seg tid til å reflektere over samfunnsutviklingen og så søke og
kaste lys over konvensjonelle oppfatninger og ideer, ikke minst over tidligere intel-
lektuelle refleksjoner over samfunnsutviklingen, blant annet for å vise at ingenting
er uomtvistelig. Denne analysen av en norsk intellektuell tradisjon gjennomføres i
lys av et slikt perspektiv på de intellektuelles funksjon.

2 Begrepet «globalisering» fikk en sterk posisjon som betegnelse på verdensutviklin-
gen i 1990-årene. En kritisk gjennomgang av hvordan begrepet er brukt og hva det
betyr, er høyst betimelig (se for eksempel Hay og Marsh (2000) for en slik gjen-
nomgang). Ikke minst er det, som de understreker, nødvendig å analysere om det i
det hele tatt er hensiktsmessig å snakke om kvalitative endringer i en slik grad at
det rettferdiggjør snakket om en epoke (se også Østerud (1999)). Dessuten er det et
begrep som, slik det vanligvis brukes, er tomt for makt og uten sentrum. Siden
denne bokens fokus er et annet, bruker jeg likevel begrepet, men i en løs beskriven-
de forstand, hvor vekten legges på politisk-kulturelle forhold og at folk over hele
verden de siste tiårene av det 20. århundre ble sterkere utsatt enn før for vestlige ut-
viklingsideer og populærkultur, og hvor den generelle utviklingen svekket etablerte
foki for kollektiv identifikasjon (også i Norge).

3 Denne boken må ikke oppfattes som en kritikk av ambisjonen om at den norske
stat skal spille en viktig rolle på den globale arenaen, selv om den offentlige fortel-
lingen om at Norge vil bli eller allerede er en humanitær stormakt, er både urealis-
tisk og historisk naiv. Boken er snarere opptatt av gapet mellom disse statsambisjo-
nene og nasjonal kunnskapstradisjon og dannelsesprosjekt, og hva som har vært
forholdet mellom den intellektuelle diskurs og norske offisielle verdensbilder og
selvbilder. Når boken har undertittelen «En humanitær stormakts intellektuelle his-
torie», er det både alvorlig og ironisk ment; ironisk fordi stormaktsprosjektet slik
det har vært utlagt er urealistisk gitt nasjonal tradisjon, men også alvorlig, fordi dis-
se norske ambisjonene har oppstått i et bestemt politisk-ideologisk klima som både
har påvirket og blitt påvirket av landets intellektuelle diskurs. Boken er primært
ment som et bidrag til intellektuell selvrefleksjon (diskusjon og forskning) om ver-
densbilder og selvbilder (om Asia, Afrika, Latin-Amerika og Norges plass i verden).
Om den i det lange løp også kunne være et lite bidrag til å gjøre norsk utenrikspo-
litikk mer effektiv, mer strategisk og mer nyttig (både for fattige og andre), er ikke
det meg imot, selv om dette nytteperspektivet er perifert for bokens innretning.

4 Verdensbilder brukes her både om en mønstret kognitiv struktur som filtrerer om-
verdenen for den betraktende på spesielle måter, og om konkrete bilder eller kon-
struksjoner av verden; og hvor begge prinsipielt vil være endringsbare og påvirket
av hverandre. Begrepets historie knyttes vanligvis til den tyske filosofen Wilhelm
Dilthey (1833-1911). Hans begrep, Weltanschauung, gjenspeiler et aktivt forhold
mellom «jeget» eller «selvet» og omverdenen; «Weltanschauung» kommer av verbet
anschauen som betyr ikke bare at man betrakter, men også at man reflekterer over
det som betraktes. Det engelske synonymet «World View» antyder et mye mer pas-
sivt forhold mellom det observerende subjekt og det som iakttas. «A view» (utsikt)
er noe man betrakter, altså et objekt, men skal det gi mening forutsetter det noen,
eller et subjekt, som ser det. «Verdensbilde» er det tilsvarende begrepet på norsk.
Forstått bokstavelig er dette enda mer passivt. Her antydes det ikke en gang et sub-
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jekt som ser. Et bilde kan jo eksistere selv om det ikke blir sett. Den måten jeg bru-
ker verdensbilder på i denne boken dekker alle disse tre betydningene, og under-
streker dermed at i denne analysen er det av mindre betydning om verdensbildene
er ubevisste eller om de forutsetter at subjekter gir aktivt uttrykk for sine verdens-
bilder og at de følgelig er dem bevisste. Selv om verdensbilder i streng forstand kun
kan være individuelle, gir det mening å snakke om kollektive verdensbilder når dis-
se er nedfelt i ulike tekster og samtidig besitter interessante og sentrale fellestrekk.
Denne måten å snakke om verdensbilder på, innebærer ikke at en behøver å gå så
langt som å snakke om en nasjons verdensbilder, slik det ofte gjøres i dagligtalen,
som USAs verdensbilder, Israels verdensbilde, islams verdensbilde og lignende. Be-
grepet brukes her ved bevisst å blande sammen det abstrakte og det konkrete; det
vil si at verdensbildene representerer både konstruksjon av verden som har å gjøre
med allmenne og fundamentale kategoriseringer som for eksempel distinksjonen
«vi» / «de andre», og historisk og kontekstuelt situerte representasjoner av den kon-
krete verden produsert av identifiserbare talehandlende individer og miljøer.

5 Nasjonal dannelsesprosess bestemmes her som en nasjonal diskurs (i bred forstand,
se nedenfor for en diskusjon av diskursbegrepet) som påvirker innbyggerne i et
lands verdensbilder, oppfatninger av «den andre», av seg selv og av den generelle
historiske utviklingen i en periode da den allmenne internasjonale utviklingen gjør
at etablerte verdensoppfatninger og identitetsmarkører kommer under press.

6 I Tvedt (2002b) vil jeg bruke et diskursbegrep som kan bestemmes på følgende må-
te: En vedvarende utøvelse av talehandlinger om et bestemt tema under bestemte
betingelser og gitte forutsetninger; diskursbegrepet vil der ikke bli begrenset til tale-
handlingene alene, men til det systemet eller nettverket av utsagn, hjelpemidler,
praksiser og institusjoner som bidrar til produksjon av mening og tenkemåter (som
samtidig fremstår som naturlige og sanne). Ut fra denne bokens analytiske formål vil
diskurs her i utgangspunktet brukes omtrent på samme konvensjonelle måte som
det defineres i Kunnskapsforlagets fremmedordbok (1998): «samtale, drøfting, dis-
putt; (språkv.) tekst». Diskursens spor vil følgelig være hva som foreligger som tale-
handlinger om et emne eller et saksområde over tid innenfor et fortolkningsfelles-
skap. Implisitt trekkes det en distinksjon mot den vanlige oppfatningen av begrepet
diskusjon, ved at analysen er opptatt av persepsjoner, konsepter og begrepsknipper
som ligger under og fundamentalt strukturerer rekken av talehandlinger og tekster. 

7 I diskursanalyse forklares diskursiv dominans innenfor en stat gjerne ved nasjonal-
psykologiske forhold eller som et resultat av en form for aktørløs, funksjonell diffe-
rens. I Tvedt (2000b) diskuteres disse fortolkningsmåtene, og det argumenteres for
at slike sosiale teorier ikke er fruktbare for å forstå den diskursive dominans til de
verdensbilder jeg beskriver her. De undervurderer den kommunikative strategien
(både nasjonalt og internasjonalt) som ligger bak disse perspektivenes suksess, og
ikke minst betydningen av den spesifikke historiske konteksten som bistandsregi-
met og den universalismen som det predikerte, etablerte seg i, og hvordan denne
nye relasjonen mellom Norge og verden og de verdensbilder denne relasjonen pro-
duserte, har bidratt til å forme generelle verdensbilder og selvbilder. Her er det til-
strekkelig å beskrive hegemonisk perspektiv og verdensbilder som den tilsynelaten-
de orden som ligger i kategorier av tenkemåter som tas for gitt, og som reifiseres og
representeres i en mengde diskursive former og praksiser.
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8 Bistandsepoken er her forstått og definert som den perioden i norsk historie hvor
den norske stat, frivillige organisasjoner, journalister og forskningsinstitusjoner var
involvert i et nasjonalt prosjekt om å bistå andre land i deres utvikling, og hvor
norske verdensbilder og språkliggjøring av verden tok sterkt farge av denne nye re-
lasjonen mellom Norge og omverdenen. Det innebærer at bistandsepoken ikke er
synonymt med hele perioden som Norge har drevet bistand i (det vil si fra 1952),
men at den oppsto i løpet av 1970-tallet, symbolisert av hendelser som etablering
av et eget «Kontor for private organisasjoner» for å mobilisere norske organisasjoner
til å ta del i utviklingshjelp (1979), NRKs nasjonale innsamlingsaksjoner til gode
formål (stort sett i den ikke-europeiske verden) som startet opp i 1974, sammen-
bruddet til minoritetsdiskursen om «tredje verden» som Historiens ledende kraft,
osv. Den samme forståelsen lå bak introduksjonen av begrepet (se Tvedt 1990).

9 Se Hansen, Dahl, Hjeltnes og Østerberg (2001). 
10 Se Elias (1982).
11 Holberg (1729:163).
12 Holberg (s.st.:177).
13 Holberg (s.st.:161).
14 Siden denne boken publiseres i etterdønningene av 11. september 2001, kan noen si-

tater fra en samtidig fortelling om det første norske korstoget i 1191–92 være av in-
teresse. Det første kapitlet starter med følgende setning: «No, når det hallar mot en-
den med verda, aukar det på med alt vondt, so Herrens sannsagde ord, som ikkje kan
gleppa, blir stadfeste: «Folk skal reisa seg mot folk og rike vinna over rike» (s. 15).
Det vil si at samtiden er råtten, men det viktigste tegnet på det finner den ukjente
forfatter ikke i Norge, men i Lille-Asia: Jerusalem, «upphavsstaden for kristentrua» ...
han «blir sulka ved at heidningane set bu der og har jaga ut, eller rettare myrda, det
folket som har sin Gud til herre (s. 16–17). Den ukjente forfatteren siterer fra et
apostolisk brev som skildrer muslimenes grusomhet over to sider og skriver om Sala-
din at «no har han nøgda av kjøt å koka, av menneske, som han slakta i ofseleg hard-
hug» (s. 18–19). Så følger 32 sider om strevet med å samle folk til korstoget og fer-
den til Det hellige land. Først på side 51 kom de til Jerusalem, og det som sies, er at
de kom til «den heilage byen, som heidningar og avgudsdyrkarar no hadde i sitt vald
(s. 51 – det er muslimene som omtales slik), «kløkte djupt i hjarta måtte dei gråta og
sukka» (s. 51), og at de tilbad den «heilage staden» (s. 52). Se Svare 1934. 

15  Se Gellner (1988: 31) hvor han gjennomgår antropologen Marshall Sahlins Stone
Age Economics (1974), som er «eager to enlist primitive man on the far left», og den
økonomiske liberalisten Fredrich Hayeks The Three Sources of Human Values
(1978), som bruker «den primitive» som støtte for sitt prosjekt (se Gellner 1988:
26-34).

16 Se for eksempel Quinn og Holland (1987). 
17 I sin bok Orientalism forsøkte Said å vise hvordan europeiske forfattere, som histo-

riens seierherrer, hadde skapt et bilde av «Orienten» som gjorde den til et omvendt
speilbilde av «Vesten». Orienten var en kontrast som definerte Europa; Orienten
var preget av irrasjonalitet, var mystisk, despotisk og stillestående, mens Oksiden-
ten var vitenskapelig, rasjonell, demokratisk og dynamisk. Denne helt domineren-
de beskrivelsesmåten faller historisk sett sammen med kolonialismens ekspansjon,
hevder Said. Saids bok ble svært innflytelsesrik, og den påpekte med styrke forhol-
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det mellom kolonial makt og litterære beskrivelser, men den overdrev «orientalis-
men» i europeisk litteratur, og underspilte det faktum at toneangivende grupper i
dette geografiske området fremstiller seg selv som mer mystiske (særlig gjelder dette
innenfor hinduismen og innen sufi-islam), mer religiøse (alle de som hevder at is-
lam er mer monoteistisk og derfor mer inderlig religiøst) og bevisst mer stilleståen-
de (islamistenes idealstat er 700-tallets Arabia). I en diskusjon med antropologen
Ernest Gellner i Times Literary Supplement våren 1993 endte Said opp med å av-
skrive europeisk vitenskap og forskning all fortjeneste. Europeisk produsert kunn-
skap, sa han, var nærmest per definisjon med på å skape avmakt og avhengighet i
ikke-vestlige områder. Gellner, som hadde startet debatten med en syrlig omtale av
Saids Culture and Imperialism (se Said, E.W. 1993: Culture and Imperialism. New
York: Alfred A. Knopf ), avsluttet med å erklære at Saids syn på vestlig vitenskap
gjorde det umulig å diskutere videre med ham. Jeg er i hovedsak enig med Gellner.
Saids Orientalisme ble høsten 2001 brukt i norsk debatt som utgangspunkt for kri-
tikk av «fiendebeskrivelser» av Taliban og bin Laden, som om Saids bok om 1800-
tallet hadde noe å si om norsk debatt i 2001. Saids Orientalisme er en interessant
bok, men dens perspektiv og konklusjoner er lite hensiktsnmessige som inntak til å
forstå norske verdensbilder anno 2001, siden den eksplisitt ble knyttet opp til en-
gelsk og fransk kolonialisme og litteratur på 1800-tallet. En overføring av hans
1800-tallsstudie til Norge i 2001 impliserer at de verdensbilder som dominerer de-
batten, er «orientaliserende», det vil si er preget av at «den andre» fremstilles som
vesensforskjellig fra oss, er mystisk, ikke-rasjonell osv., mens det typiske i norsk de-
batt fra begynnelsen av 1970-tallet har vært det stikk motsatte.

18 Se også Curtin (1965:479).
19 Se Tvedt (2000) og Street (1975:2).
20 At det er mulig å diskutere nødvendigheten av å forstå «den andre» og erkjenne

«den andres rolle», er resultat av en historisk modningsprosess. Samfunn eller sosia-
le grupper som godtar massakrer på sine fiender, som hviler på kannibalisme eller
tillater bevisst fornedring av sine motstandere, er resultat av at en ikke oppfatter de
som faller utenfor det kollektive vi som egentlige mennesker eller som medmennes-
ker. I et historisk perspektiv og sammenliknet med hva som fortsatt er situasjonen i
mange land, er følgelig den norske intellektuelle diskursen usedvanlig sivilisert.

21 Det er selvsagt fullt mulig å kritisere bruken av kontinentale, geografiske betegnel-
ser. Alle historikere og geografer er klar over at den konvensjonelle inndeling av
verden i kontinenter er relativt tilfeldig og til dels misvisende. Går Europas grense
med Asia ved Ural? Hvorfor er hele Tyrkia en del av Asia, mens Egypt – til tross for
at det strekker seg tvers over Suez-kanalen – plasseres i Afrika, og hvorfor er ikke
Sør-Amerika og Nord-Amerika separate kontinenter? Og så videre. Men begreper
må brukes og distinksjoner trekkes, og av tilgjengelige begreper mener jeg konti-
nentbeskrivelsen er mest dekkende og lettest å oppnå intersubjektiv enighet om.
Jeg er altså uenig i for eksempel Lewis og Wigen (1995). Denne boken inneholder
imidlertid en svært interessant diskusjon om den form for eurosentrisme som la
grunnlaget for å kalle Europa et eget kontinent, denne lille biten av den euroasiatis-
ke landmassen, og også la grunnlaget for annen eurosentrisk historisk kartografi.

22 Se Bourdieu (1992) for en diskusjon om dette som et allment trekk ved de intellek-
tuelles posisjon.
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23 Noen av kapitlene i denne boken baserer seg på tidligere arbeider som er blitt pu-
blisert (Nytt Norsk Tidsskrift, Historisk tidsskrift, Norsk medietidsskrift), og som
er blitt mer eller mindre omfattende omarbeidet for dette formålet. En lang rekke
personer har derfor kommet med kritikk, forslag og oppmuntring underveis. Flere
av artiklene har også vært diskutert på store og små seminarer. Jeg har følgelig ikke
mulighet for å takke alle som burde takkes. Likevel, en spesiell takk for stimuleren-
de kritikk går til Randi Rønning Balsvik, Asbjørn Eide, Anne Marie Groth, Roar
Hagen, Sharif Harir, Siri Meyer, Jarle Simensen, Arne Tostensen og Terje Østigård.

24 Spørsmålet om å anerkjenne «den andre» som historisk subjekt, og dermed, selv-
sagt, som potensielt forskjellig fra «oss» når det gjelder verdihierarki og verdensopp-
fatninger, dreier seg ikke om reprodusere et historisk situert og rigid skille mellom
et konstruert «oss» og «den andre», a’la den første og den tredje verden, utviklede
land / utviklingsland, moderne / tradisjonell, Vesten / islam og lignende. Spørsmå-
let må også fristilles fra en toneangivende måte å nærme seg dette problemet på
som forstår og begrenser forskjellighet til en funksjon av om personen kommer fra
et «langt-unna-sted» i geografisk forstand eller fra en «fremmed kultur». I ethvert
samfunn på ethvert tidspunkt vil det finnes ulike distinksjonsrepertoarer som både
vil sammenfalle og gå på tvers av forestillinger og begreper om «kultur». I den nor-
ske debatten om innvandring er det blitt hevdet at betegnelsen «kultur» kun brukes
om «dem», og aldri om «oss», men dette er historisk ukorrekt, og slutningen sprin-
ger ut fra aktualistiske, konvensjonelle forestillinger om «annerledeshet» som en
slags attributt til geografisk fjernhet. Kulturbegrepet brukes imidlertid ofte på en
annen måte om «dem» enn om «oss», i den forstand at det, for «den andre», ofte
etableres som den ene fortolkningsrammen som aktører handler og argumenterer
ut i fra, mens den ellers ofte blir brukt synonymt med «referansepunkt». Dette er
igjen et eksempel på at «den andre» abstraheres fra sin komplekse historiske bak-
grunn, og hvor den konkrete språkliggjøringen foregår innen en kommunikativ
historie dypt og fundamentalt påvirket av en århundrelang historie av makt og av-
makt. Å avvise eksistensen av, eller å karakterisere identifikasjon av kulturforskjeller
som rasialisme eller rasisme, eller å knytte eksistensen av slik tenkning til «den kapi-
talistiske moderniteten» (Gullestad 2000:70), derimot, er ahistorisk og represente-
rer et distinksjonsrepertoar som i realiteten, og paradoksalt, bare ser den domine-
rende kulturen som reellt verdiproduserende univers. Det finnes enn videre en
omfattende historisk litteratur om mongolene under Djengis Kahn, herskerne i
Inka-riket, de ulike muslimske dynastiene med sete i Bagdad eller Damaskus, og
Kina i Han-perioden som vider hvordan disse oppfattet «den andre» og som klart
dokumenterer at «forskjellstenkning» ikke er et fenomen som kan begrenses til den
«kapitalistiske moderniteten» (se for eksempel Wang 1999). Det finnes også en
svært rik antropologisk litteratur om tilsvarende forhold. For en oversikt over hvor-
dan ulike folkeslag oppfattet hverandre i for eksempel Sør-Sudan, se gjennomgan-
gen av antropologisk litteratur om denne regionen i Tvedt (2000). Denne diskusjo-
nen av «den andres» annerledeshet, er altså ikke en diskusjon begrenset til islamsk
fundamentalisme eller terrorisme. Noen eksempler: I årevis har norske kommenta-
torer (og internasjonale kommentatorer) argumentert for at alle i Midtøsten må
forstå og vil forstå at det ikke er noe alternativ til forhandlinger. Denne diskusjonen
har oversett ikke bare Hamas sitt syn på staten Israel, men også Ariel Sharon og de
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israelske «haukenes» sitt syn på hva som bør være grensene for den jødiske staten,
og at mange er bokstavelig talt hellig overbevist om at landets grenser må være de
grensene som blir beskrevet i de gamle jødiske skriftene, av noen oppfattet som et
løfte fra Jahve. Eller med andre ord: Konflikten blir diskutert som om partene i
bunn og grunn tenker som liberale, velmenende nordmenn; mens deres eget pro-
sjekt, som de åpenbart er villige til å dø for, blir oversett, og omfortolket inn i et
velkjent konseptuelt skjema hvor fred oppfattes som et umistelig og uomtvistelig
gode.

25 En av Europas ledende historikere i etterkrigstiden, Hugh Trevor-Roper, anerkjente
de andres annerledeshet, men sammenfattet deres betydning som ubetydelig aktivi-
tet begått av barbariske stammer: Han skrev om ikke-europeisk historie som «the
unrewarding gyrations of barbarous tribes in picturesque but irrelevant corners of
the globe» (se Trevor-Roper, 1965: 9.). Klimaet var tilsvarende i det offisielle og in-
tellektuelle Norge. Lærebøkene i verdenshistorie var stort sett europeisk og ameri-
kansk historie. Forskning om ikke-europeiske områder fantes så å si ikke. Det er
mot en slik kunnskapstradisjon og krigene i Indokina, som mediene plutselig brak-
te «hjem», at tredje-verden-ideologiens oppslutning må fortolkes og virkningene av
dets perspektiv må forstås.

26 Fra Sartres forord til Fanon (1967). Boken ble først utgitt på fransk under krigen i
Algerie i 1961, med tittelen Les damnés de la terre, Paris: F. Maspero.

27 Det er etter hvert utviklet en omfattende litteratur om bilder av «de andre» og
hvordan «den andre» konseptualiseres. Se for eksempel Edward Saids studie av «ori-
entalismen» i vestlig tenkning, Said (1978), og Said (1981) om amerikanske medi-
er og islam. Se også Reichwein (1925) og Kiernan (1972) om europeiske oppfat-
ninger om Asia og Curtin (1965), George (1958), Kiernan (1972), Hammond og
Jarlow (1970) og Kuper (1988) om ulike britiske/europeiske forestillinger om Afri-
ka. Jeg vil sammenlikne direkte med noen utsagn av den engelske eventyrer
Lawrence of Arabia, de franske forfatterne Gustave Flaubert og Alphonse de La-
martine og filosofen Voltaire, den tyske dikteren W. Goethe, og de norske forfatter-
ne Paal Brekke og Nordahl Grieg.

28 Willy Dahl skrev: «... en roman som man ikke kan komme utenom hvis man vil
forstå det intellektuelle klima i Norge omkring 1970» (Arbeiderbladet 7.12.71).
Olav Dalgard skrev: «Konklusjon: Alle som vil vite noe reelt om dagens radikale
ungdom bør lese denne boken og sjøl felle sin dom» (Dag og Tid 20.1.72).

29 Solstad (1971:13).
30 I Missionsbarnet, en bok av Margrethe Gjør fra 1892, gis det en levende skildring av

misjonsperspektivets betydning for verdensbilder og eksistensiell mening: «Missio-
nstankerne fulgte hende i hendes Arbeide, de drog hende opad og ud over det dag-
lige Stræv, det Materialistiske; de hævede hende over det, som Øiet saa og Haanden
kunne føle paa; de fyldte hendes Liv, saa hun ikke strandede paa de Skjær, som saa
mange i smaa Forhold støde an mod: at gaa op i Stellet for Mand, Barn og Hus, saa
de ikke magte mere end dette sit Eget. Missionsinteressen holdt hende oven Vande,
den utvidede og opvarmede hendes Hjerte» (sitert i Simensen (red.) 1984). Der
misjonstankene holdt henne flytende, var det bildet av «den andre siden» som gjor-
de at Asnes kunne dukke ned i Historiens strøm. Det er altså åpenbare paralleller
mellom Gjørs misjonsberetning fra 1892 og Solstads bok fra 1971, men min analy-
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se er opptatt av det som er mer interessant: den særegne historisitet ved Asnes’
språkliggjøring av verden.

31 Når Solstad skulle beskrive Norge, ble det mer komplisert. Hans neste Oslo-ro-
man, publisert i 1984, het Forsøk på å beskrive det ugjennomtrengelige.

32 Kina i dag var en norsk utgave av et kinesisk propagandablad, utgitt av den kinesis-
ke ambassade.

33 Solstad (1971:141).
34 Se f.eks. Bruckner (1986), Coser (1965), Curtin (1965), George (1958), Kiernan

(1972), Kuper (1988) og Said (1978) og (1981).
35 Kiernan (1972:131).
36 Coser (1965:227).
37 Se omtalene i Aasen, B., «Den overengasjerte forfatter», Hamar Arbeiderblad

31.7.72, «Absurd, latterlig?», Bedriftsøkonomen nr. 9/1972, Borglund, T., «Där för-
nuftet slutar börjar ordförande Mao», Arbetet, Malmö, 11.5.73, Brostrøm, T.,
Marts 1970 i Oslo, Information, 15.5.72, Bugge, N.M., «Veien til SUF», Morgen-
bladet, 7.1.72, Dahl, W., «Festskriftet til Solstad», Arbeiderbladet 4.1.72, Dahl,
W., «Arild Asnes nok en gang», Arbeiderbladet 18.1.72, Dahl, W., «Klassekampen
på Ammerud», Arbeiderbladet 7.12.71, Dalgard, O., «30-årsjubilanten Dag Sol-
stad», 20.1.72, de Lange, T., «Dag’s ferd mot natt», Morgenbladet, 21.12.71, Eg-
gen, E., «Arild Asnes, fiksjonen og SUF», Dagbladet 24.5.72, Eide, E., «Den van-
skelige vei til SUF (m-l)», i Bergens Tidende 2.1272, Glenne, R., Olsen, «Sam
Kjenne og Dag Solstad», Arbeiderbladet 15.1.72, Haaland, A., «Forfatteren som
museum», Dagbladet 8.12.71, Haavardsholm, E., «Denne verden må forandres...»,
i Vår Kirke, nr. 41/1972, Halvorsen, D., «Arild Asnes i polsk perspektiv», Arbeider-
bladet 12.1.72, Hamberg, L., «Det engagerades mekanismer», Vasabladet,
27.11.71, Hylinger, C., «Norsk debatt om ett nytt samhälle», Göteborgs Handels-
och Sjöfarts-tidning, «I ‘Nato-Norges kjøttkvern’», i Demokraten 23.11.71, Johan-
sen, K., «Oppklaring nødvendig», Arbeiderbladet 12.1.72, Johansen, K., «Arild As-
nes og Willy Dahl», Arbeiderbladet 23.12.71, Jor, F., «Mot Dag», Aftenposten
12.11.71, Kojen, S., «Chao Ching-Chuan tjener folket», Sosialistisk Perspektiv,
mars nr. 1/1972, Lundkvist, A., «Maoism och ‘galskap’ i nya norska böcker»,
Dagens Nyheter 21.8.72, Moksnes, R., Ikke kritisk, men ukritisk, Arbeiderbladet,
5.1–72, Myrstad, A., «En forfatters omvendelse», Dagbladet 21.1.72, Nag, M.,
«Apropos Dag Solstad», Arbeiderbladet 5.1.72, Nilsen, J.A., «Hokuspokus-radika-
lisme», VG 18.11.71, Olsen, B.G., «Arbeiderforakteren Arild Asnes», Arbeiderbla-
det 29.12.71, Redaksjonsstaben i Klassekampen, «Arild Asnes i polsk perspektiv»,
Arbeiderbladet 24.1.72, Sandvig, S., «Arild Asnes 1970», Gudbrandsdølen
14.1.72, Skarstein, V.M., «Politisk roman (m-l)», Arbeider-Avisa 29.2.72, Skouen,
A., «Ytring», Dagbladet 25.1.72, Smidt, J., «Denne Verden må forandres ...», i Vår
Kirke, nr. 41/1972, Storm, O., «Studenteroprørernes lukkede verden», Politiken,
5.2.72, Taaning, T., «Frelst ved Marx og Mao», Berlingske Tidende, Tjeldvoll, A.,
«Over til SUF (ML)», Finnmarken 3.2.72, Østbye, B., «Anmelderen som ironiker»,
Dagbladet, 17.12.71.

38 Coser skriver: «De franske filosofene, det sier skolebøkene vanligvis, var mektige
forkjempere for friheten; de forsvarte friheten mot statens vilkårlige makt. [...]

39 Tocqueville (1949:172).
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40 Sitert etter Coser (1965:228).
41 Sitert i Coser (1965:228). Kiernan skriver at Voltaire erkjente at Kina lå bak Vesten

i materiell velferd, men «for hans generasjon spilte det antatte moralske mirakelet,
fornuftens styre, og friheten fra Europas ødeleggende kriger, en langt større rolle»
(Kiernan 1972:146).

42 Sitert etter den pakistanske poeten Mohammad Iqbal, i Bruckner (1986:86).
43 Se for eksempel Hollander (1981) og Bruckner (1986) for en beskrivelse og disku-

sjon av strømmen av «politiske pilegrimer» fra Vesten mot Asia og Kina på 1960-
og 1970-tallet.

44 Fanon (1967:241).
45 Lawrence, T.E, 1935: Seven pillars of wisdom: a triumph. London: Cape. Pussig nok

ble denne boken utgitt for første gang på norsk samme år som Asnes vandret rundt
i Oslos gater: Se Lawrence (1970).

46 For å vise klimaskiftet: Norges første «internasjonalist», Henrik Wergeland, skrev
omtrent 125 år tidligere «Av Historiens Resultat»: «Hellas arvede Orientens Kultur,
Rom Hellas’ imellem Athens og Korinths ruiner, Europa Roms, og Alverden skal
engang besidde Europas» (sitat hentet fra Beyer, Hauge og Bø (1974:516)) Werge-
lands tese var at Vesten hadde og måtte ta det åndelige og politiske førerskap i hu-
manismens tjeneste.

47 Kineseren het et blad som kom ut første gang i juli 1891. Det første nummeret blir
innledet med en klarlegging av perspektivet: «Ja, det er i Jesu navn «Kineseren» øn-
sker at komme til Eder. Den ønsker at være baaret af Jesu Haand; den ønsker at tale
til Eder om Jesu Kristi Gjerning i Hedningeland» (Kineseren 1891:1).

48 Lord Macaulay, minister for India i den britiske regjering, kom med denne uttalel-
sen og uttrykte datidens herskende oppfatning i sin berømte «Minute» om utdan-
ningspolitikken i India.

49 I Solstad (1988) står det: «Jeg legger ikke skjul på at jeg, en norsk intellektuell, i be-
gynnelsen av 1970-åra, anså en kinesisk fattigbonde som meg overlegen når det
gjaldt kunnskapsnivå.» Årsaken var at det «var dem, og ikke jeg, som akkurat nå var
i ferd med å forandre verden» (s. 266). 

50 Orientmisjonæren, Organ for Evangelisk Orientmisjon, utgitt i Oslo siden 1920-
årene, kom fortsatt ut mens Asnes vandret i Oslos gater. Som tittelen indikerer, er
temaet hvordan Orienten skulle endres i misjonens bilde.

51 Said (1978:177–190).
52 Se Flaubert (1991). 
53 Sitert i Fink (1982: 319 og 320).
54 I 1970, nettopp da Asnes søkte sitt Asia, gående gatelangs fremfor å sitte på biblio-

tekene, og med øynene igjen fremfor å lese, kom det ut en annen bok på norsk,
som satte helt andre intellektuelle krav til den intellektuelle: Myrdal, Jan, 1970: En
illojal europeers bekjennelser, oversatt av Helge Hagerup. Oslo: Pax. Originaltittel:
Confession of a disloyal European. Den svenske marxisten Jan Myrdal skriver:
«Asien kastade om alla mina perspektiv. Jag hade vetat en hel del om Asien. Det
som en bildad europé vet. Det var inte okunnighet. Men det var europeiskt per-
spektiv. Detta måste korrigeras. Sedan jag kom hem till Sverige hade jag planmäs-
sigt försökt läsa in de parallella traditionerna; arabiska och kinesiska. Medvetet byg-
ga upp andra perspektiv på skeendet. Det bör påpekas att detta inte är detsamma
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som att söka bli mystiker. Bara att förändra sina perspektiv. Då dagarna har alltför
få timmar och jag – som alla andra – måste försörja mig satt jag på nättarna och
läste Ibn Khaldun, kinesiska klassiker, indisk historia. Icke i första hand för vetan-
dets skull – även om det alltid är roligt att läsa – utan för att planmässigt bryta ner
mitt etnocentriska europeiska perspektiv. Att bryta detta är också det krav som den
intellektuella europeiska traditionen ställer på de sina.» (Sitatet er hentet fra den
svenske utgaven, Norstedts, 1988:138.).

55 Grieg (1964:29-103).
56 Grieg (1964:38).
57 Brekke (1962). 
58 Grieg (1964: 75).
59 Solstad (1971:164).
60 Til tross for hans marxist-inspirerte politiske vokabular var Mao Zedong dypt rot-

festet i det kinesiske samfunnet. Hans militærstrategi var basert på skriftene til Sun
Tzu, en kinesisk general som skrev et komplisert filosofisk og strategisk verk om
Krigens kunst omtrent 400 år før vår tidsregnin, eller omtrent samtidig med at
Buddha vandret rundt i India, Sokrates og andre etablerte vestlig filosofisk tradi-
sjon slik vi nå kjenner den, og Toraen akkurat var etablert som jødenes moralko-
deks. Maos skrifter var krydret med kinesiske ordtak, hans forbilder gamle kinesis-
ke litteraturhelter fra The Water Margin, han skrev gammeldags kinesisk poesi, hans
tanker om politikk var næret av mange av Kinas store filosofer. Se for eksempel
Dawson (1978) for en slik analyse.

61 I de siste årene har stadig flere historikere vært opptatt av et historisk stridsspørs-
mål: Reiste Marco Polo der han skrev at han reiste, eller produserte han sine reise-
beskrivelser basert på samtaler over kafébordene i Konstantinopel?

62 Se for eksempel For Vietnam, tidsskrift utgitt av Solidaritetskomiteen for Vietnam.
63 Se Hollander (1981). Han drøfter intellektuelles verdensbilder, spesielt i USA og

noen sentraleuropeiske land.
64 Det kan ikke være tvil om at norske avisers omtale av Kenya spilte en viktig rolle i

utviklingen som ledet frem til det diplomatiske bruddet. Hva som på basis av avis-
artikler utviklet seg til en regjeringsstrid mellom Norge og Kenya, var av en svært
uvanlig karakter i det moderne diplomatiets historie; den dreide seg i stor grad om
fortolkning og fremstilling av Kenyas virkelighet, det vil si den kretset omkring
norsk presses og den kenyanske regjerings motstridende Kenya-bilde. Den norske
pressens betydning for den norske regjerings standpunkter til Kenya ble stadig vekk
uttalt både av utenriksminister Thorvald Stoltenberg og av bistandsminister Tom
Vraalsen. Stoltenberg til Bergens Tidende 24.8.87: «Hvis det blir en voldsom mot-
stand mot hjelp til Kenya, er det grenser for hvor lenge vi kan stå på det. Det kan i
så fall svekke folks generelle holdning til u-hjelpen.» Dette tydeliggjør bistandsrela-
sjonens billedproduserende effekt: Giver-mottakerrelasjonen påvirket både pressens
konstruksjon av Kenya og politikernes (og andres) mulighet til å imøtegå den, fordi
det kunne true Norges rolle som viktig bistandsnasjon generelt.

65 Dette er min oversettelse av følgende sitat: «Our intellectual tools are filters for re-
ducing reality to a manageable simplicity. To assert that we have ever completely
captured reality in an equation or a string of words would be extremely arrogant.
Each filter captures only part of reality» (Hardin 1986:21).
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66 Et eksempel: Omtrent samtidig med at Norge ble bedt om å forlate Kenya, ble FNs
Operation Lifeline Sudan startet. Det var FNs mest omfattende nødhjelpsopera-
sjon så langt. Norge var en av pådriverne. Kirkens Nødhjelp og Norsk Folkehjelp
drev begge omfattende hjelp inn i Sør-Sudan, med Nairobi som base. President
Moi spilte en nøkkelrolle i fredsforhandlingene. Men Norge var uten ambassade
der. Til gjengjeld holdt de store nødhjelpsoperasjonene som Norge støttet, liv i de-
ler av den kenyanske økonomien og forvaltningen i årevis. Det har alltid vært lu-
krativt å være transittland for nødhjelp, og det kan ikke være tvil om at denne hjel-
pen både ga Moi legitimitet og hans regime økonomiske ressurser.

67 Steegmuller (red.) (1983:23).
68 For dette begrepet, se Brox (1991).
69 Begrepene «bud» og «bilder» er tatt fra Seip (1988).
70 Det var et sted mellom 25 og 30 forskjellige journalister som skrev artikler om

Kenya i disse fire årene i de fire aktuelle avisene. Det eksakte tallet er vanskelig å an-
slå fordi lederskribentenes identitet er ukjent. I tillegg kommer ulike NTB-meldin-
ger.

71 Dette er en parafrase over Roland Barthes’ spissformulering av et program for tekst-
fortolkning: «Forfatteren er død. Leve leseren.»

72 Dagbladet påsto først at «Moi stjal 20 milliarder» (1.8.87). Kilden ble referert å
være «det meget populære parlamentsmedlemmet Martin Shikuku». Dagbladet sat-
te derfor overskriften i anførselstegn. Shikuku nevnte aldri verken denne summen
eller personen Moi (se ovenfor). Et annet interessant trekk ved samme artikkel er at
det poengteres at Shikuku «avslørte den gedigne finansskandalen overfor den keny-
anske folkeforsamlingen». Det reflekteres ikke over at det samtidig snakkes om
Mois personlige «diktatur» og «despoti». I en billedtekst til det samme oppslaget
står det: «Kenyas president Daniel arap Moi har sikret seg mot kuppforsøk ved å
føre kjempesummer fra Kenya til utenlandske banker, påstår medlemmer [ett med-
lem er blitt til flere, min kommentar] av den kenyanske nasjonalforsamlingen»
(Dagbladet 1.8.1987).

73 Disse opplysningene er basert på Mukhisa Kituyi og Arne Tostensen, 1987: Kenya-
dekningen – utroverdig?, kronikk i Dagbladet 4.9.1987. 

74 Dagbladet 19.10.1988.
75 Når det gjelder denne «avsløringen» om leiemordere, ble det noe senere dokumen-

tert av politiet at historien ble fremsatt av oppfinnsomme asylsøkere, og ikke hadde
noe å gjøre verken med Moi eller Wamwere.

76 Dagbladet 17.11.1988.
77 Se Harir og Tvedt (1994) for en analyse av dette; jf. bokens tittel: A Short-cut to

Decay: The Case of the Sudan.
78 Se Tvedt (red.) (1993).
79 Dagbladet 4.11.1990.
80 Min oversettelse av: «because of his disregard of party rules in running members’

affairs and his becoming a dictator», Financial Times 12.8.1992.
81  World Development Report (1991:204).
82  World Development Report (1991:260).
83  World Development Report (1991:266).
84 En rapport med tittelen World Resources ble hvert år gitt ut av The World Resources
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Institute, The International Institute for Environment and Development and the
United Nations Development Programme. New York: Basic Books.

85 The Economist Intelligence Unit (1991:3).
86 The Economist Intelligence Unit (1991:7).
87 Både i 1987 og i 1988 var det noen få oppslag som uttrykte andre oppfatninger om

Kenya enn det som ble skapt av det dominerende perspektivet. De kom ikke fra
journalistenes rekker. Noen professorer som bodde i Kenya, skrev leserinnlegg mot
hva de oppfattet som urimelige angrep på Kenya, og den norske ambassadøren i
Nairobi, Niels Dahl, ga et intervju med Bergens Tidende. De forsøkte å argumen-
tere for at det bildet som hadde festet seg i norske massemedier, verken var det
eneste mulige eller det mest fullstendige. Ambassadør Dahl sa i Bergens Tidende
19.10.88: «Kenya er det minst diktatoriske land i Afrika. Landet har en kristen
statssjef uten militær støtte. Det finnes noe korrupsjon og enkelte politifolk som
har begått overtramp, men å kalle president Daniel arap Moi en diktator eller Ken-
ya et diktatur er helt på jordet.» Dette alternative perspektivet ble avfeid på et prin-
sipielt grunnlag. Det sentrale her er ikke hvem som hadde «rett», eller om disse
hadde en mer forstående holdning (Dahl ville hatt problemer med å vise at det ikke
fantes mer demokratiske land i Afrika, eller at statslederens religion er av avgjøren-
de betydning i en slik evaluering), men hvordan disse alternative synspunktene ble
holdt utenfor og snarere brukt til å befeste monofiltrets dominans.

88 VG 21.10.89.
89 Dagbladet 13.12.88.
90 Bergens Tidende 29.8.87.
91 Se Kituyi og Tostensen (ibid.) for de teoriene som diskuteres og kritiseres her.
92 VG 11.5.88.
93 Gitt norsk presses opptatthet av Kenya på slutten av 1980-tallet (og de konsekven-

ser det fikk), kunne en tenke seg at avisene fortsatt var opptatt av Kenyas utvikling.
Korrupsjonen preger fortsatt Mois Kenya. Fattigdommer er fortsatt stor. Dagbla-
dets nettavis hadde ikke ett oppslag om Moi i 2001 (1.1.–15.10.2001). VG hadde
to; ett hvor det sto at president Moi hadde gått inn for at foreldre som hadde støt-
tet omskjæring av sine døtre, skulle straffes, og at han oppfordret folk til seksuelt
avhold for å begrense aidsepidemien. I 2001 hadde Aftenpostens nettavis ett opp-
slag om president Moi i forbindelse med Le Carrés bok om Kenya, men ingen opp-
slag i 1999 og 2000. Men president Moi er fortsatt president. Han vant valget i
1992 og han styrket ytterligere sin stilling i 1998 med rundt 40 prosent av stemme-
ne, i et valg som internasjonale valgobservatører beskrev som et av de frieste og
mest rettferdige i Afrika – mens det i Sudan, Somalia, Etiopia, Uganda og Kongo
fortsatt er krig. Og hva med Wamwere: Så sent som ved presidentvalget i Kenya i
1997 ble han intervjuet i NRK-Søndagsavisen og i andre norske medier, som om
han kunne bli den neste presidenten i Kenya. Aftenposten hadde et intervju med
ham 1.12.1997, der det feilaktig ble hevdet at han ikke fikk stille ved valget, men
hvor Wamwere sier: «Dette er et klart bevis på at president Daniel arap Moi per-
sonlig vil manipulere utfallet av valget. Han ønsker rett og slett ikke et fritt og rett-
ferdig valg, og ser på meg som en farlig konkurrent som for all del må ryddes av
veien». Wamwere fikk under en prosent av stemmene ved valget.

94 Se Rottem (2000).
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95 Terje Eidsvåg skrev: «en vesentlig beretning om Norge sånn ca. i dag», Adresseavi-
sen, 3.8.1993.

96 Geir Uthaug, Aftenposten, 3.8.1993.
97 Dette er et krav dersom et fenomen skal kunne brukes som kilde for å analysere

historisiteten i en periodes perspektiver, språk og begreper. Analysen kan slik også
unngå den fellen som mye diskursanalyse går i: å analysere «den offentlige debatt»
uten å begrunne utvalg av kilder eller talehandlinger som om det er mulig å sam-
menfatte enn si registrere hele den offentlige debatten.

98 Hagen (1996).
99 Kildematerialet i dette kapitlet består altså av den prisbelønte bestselger-trilogien

på nesten 1500 sider som ble utgitt i 1993, 1996 og 1999, 25 anmeldelser av Forfø-
reren, 22 ameldelser av Erobreren og 18 anmeldelser av Oppdageren. For anmeldel-
ser av Forføreren, se Adresseavisen, 3.8.93, Aftenposten, 3.8.93, Agderposten,
9.8.93, Arbeideravisa, 25.8.93, Arbeiderbladet, 3.8.93, Bergens Tidende, 2.8.93,
Bergens Arbeiderblad, 12.8.93, Dagbladet, 3.8.93, Dagens Næringsliv, 29.7.93,
Dagningen, 5.8.93, Fremover, 7.9.93, Fædrelandsvennen, 19.8.93, Gudbrandsdø-
len og Lillehammer Tilskuer, 14.10.93, Hamar Dagblad, 4.10.93, Haugesunds
Avis, 19.8.93, Klassekampen, 2.8.93, Moss Avis, 15.10.93, Nationen, 30.9.93,
Romsdals Budstikke, 2.8.93, Stavanger Aftenblad, 3.8.93, Telemark Arbeiderblad,
4.9.93, Telen, 6.8.93, Tønsbergs Blad, 24.8.93, Vårt Land, 27.9.93, Østlendingen,
4.10.93.
    For Erobreren er alle intervjuer i Aschehougs arkiv om boken pluss følgende an-
meldelser gjennomgått: Verdens Gang, 1.8.95, Adresseavisen, 1.8.96, Klassekam-
pen, 2.8.96, Morgenbladet, 16.8.96, Aftenposten, 1.8.96, Arbeiderbladet, 2.8.96,
Agderposten, 1.8.96, Bergensavisen, 6.8.96, Bergens Tidende, 6.8.96, Dagbladet,
1.8.96, Drammens Tidende og Buskerud Blad, 3.9.96, Hamar Arbeiderblad,
6.8.96, Tromsø 16.8.96, Vårt Land, 2.8.96, Nationen, 11.11.96, Fædrelandsven-
nen, 14.8.96, Dag og Tid, 13.10.96, Fremover, 31.8.96, Østlendingen, 20.8.96,
Adresseavisen, 6.8.96, Dagens Næringsliv, 1.8.96, Varden 28.1.97.
    For anmeldelser av Oppdageren, se Adresseavisen, 9.9.99, Aftenposten, 9.9.99,
Agderposten 9.9.99, Bergens Arbeiderblad, 21.9.99, Bergens Tidende, 9.9.99,
Bokspeilet, 10.99, Dag og Tid, 9.9.99, Dagbladet, 9.9.99, Dagens Næringsliv,
9.9.99, Dagsavisen, 9.9.99, Fredrikstad Blad, 26.9.99, Fremover, 22.9.99, Fædre-
landsvennen, 11.9.99, Klassekampen, 10.9.99, Morgenbladet, 10.9.99, Nationen,
21.9.99, Ny Tid, 10.9.99, Stavanger Aftenblad, 9.9.99, VG, 9.9.99, og 18 inter-
vjuer med forfatteren i forbindelse med lansering av bøkene. I tillegg trekker jeg
også inn forfatterens romanteoretiske arbeider og mer generelle omtaler av forfatte-
ren og hans verk produsert på 1990-tallet, så vel som Kjærstads møte på nettet med
Dagbladets lesere, 10.5.1999 og 23.2.2000 (se Dagbladets nettavis).

100 «Min drøm er at en eller annen sier en eller annen gang at det beste du kan lese for
å forstå norsk etterkrigstid, er Forføreren og Erobreren av Jan Kjærstad. Jeg er ær-
gjerrig nok til å håpe å bli et referansepunkt i den offentlige samtale», i Mørbanket,
men ikke utslått, intervju, Bergens Tidende, 5.8.1996.

101 Hagen (1996).
102 «Tenkemåtene må provoseres», intervju med Kjærstad, Klassekampen, 2.3.1994.
103 Kjærstad har bedt om en direkte politisk vurdering av sine bøker og kritisert offent-
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ligheten for neglisjering av dette. Til Ny Tid sa han etter at siste bind var publisert:
Trilogien var et «politisk prosjekt», og han kritiserte offentligheten og anmelderne
som «nekter å se at ting er politisk» (Ny Tid, 10.11.1999). Min analyse søker å gå
bak det åpenbart politiske, det vil si til politikkens konseptuelle fundament, som vil
kunne legge grunnlaget for en politisk kritikk.

104 Kjærstads ambisjoner for trilogiens virkelighetsforankring var åpenbare: Han be-
skrev f.eks. Wergeland som en mellomting mellom Dan Børge Akerø, Erik Bye og
Lennart Hyland i Sverige. Dette gjorde han både i bøker og i intervju, og etter at
Forføreren kom ut, deltok han i offentlige debatter med Dan Børge Akerø om sin
fiksjonshelt og de moderne medier.

105 Kjærstad møter leserne på nettet. http://www.dagbladet.no/kultur/1999/05/10/
164899.html.

106 Se intervju med Jan Kjærstad, http://origo/culture/embla/literature/kjærstad/htr.
107 Intervju med Jan Kjærstad, Politiken, 28.10.1994.
108 Dette synspunktet gjentas også flere steder i romanen. Fortelleren skriver i bok III:

«På den andre siden burde ingen bli overrasket over at en nordmann fikk sitt livs
åpenbaring i en liggestol, ettersom nordmenn så å si er oppvokst i møbler konstru-
ert for at man skal kunne lene seg behagelig bakover» (Oppdageren: 422). Og vide-
re: «Dag etter dag lå Jonas og tenkte eller halvsov i en behagelig fluktstol, alene på
en lang hvit strand. Kan hende var det nordmannens lodd å være badegjest i ver-
den»; hvor «badegjest i verden» var ment som en metafor for å være ikke-deltaker i
verden (Oppdageren: 423)! Dette er ikke ironi over forenklede beskrivelser av folks
mentalitet. Kjærstad mente det han lot sine fortellere fortelle. Han sa i et intervju i
Aftenposten: «Vi sitter i vår stressless og ser på verdens lidelser og tror at vår vel-
stand kommer fra ingen steder, at den ikke har global sammenheng. Og vi er såre
fornøyde. Den eneste sammenheng hvor vi har lært at det er en unnlatelse ikke å
gripe inn, er når det gjelder trafikkulykker.» (Aftenposten, 28.7.1996).

109 Intervju med Jan Kjærstad, Berlingske Tidende, 28.10.1994.
110 Øystein Rottems anmeldelse av Oppdageren, Dagbladet, 9.11.1999.
111 I Hagen (1996).
112 Intervju med Jan Kjærstad, Aftenposten, 2.8.1993.
113 Geir Uthaug, Aftenposten, 3.8.1993.
114 Finn Stenstad, Fremover, 28.8.1993.
115 Tinic Talén, VG, 28.7.1993.
116 Kjærstad sa i intervju med forfatteren Dag Herbjørnsrud i Dag og Tid: «Vinklinga

var å sjå det norske samfunnet utanfrå, altså med augo til ein antropolog» (Dag og
Tid, 27.9.1993). Selvsagt kan ikke en antropolog eller en historiker se samfunnet
utenfra, men det er mulig å etablere ulike grader av distanse til egen samtid og sam-
funn. Kjærstad insisterte på at Forføreren og fortelleren i Forføreren skildret det
norske samfunnet utenfra, men det er – som jeg har vist – en illusjon, og denne il-
lusjonen bidrar til at fiksjonen som fiksjon faller sammen.

117 Kjærstad (1997).
118 Kjærstad (1989).
119 Fortellingens ramme og fiksjonens ytterkant. En samtale med Jan Kjærstad, Bøygen,

2.1995
120 Kjærstad tenkte ut trilogien mens han var «medfølgende» ektefelle i bistandsmiljøet
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i Zimbabwe. Jonas W. ble unnfanget på Mauritius (på ferie), mens «urbildet på
Norge kom for meg da jeg satt i Afrika og skrev» (Bokspeilet, 10.1999).

121 Kjærstad sier et sted: «Jeg er opptatt av «nomade-filosofi». Det er grunnen til at jeg
har latt Jonas Wergeland reise så mye.» (Kjærstad møter leserne på nettet, Dagbla-
det, 23.2.2000.) Begrepet «nomade-filosofi» er uansett perspektiv problematisk,
men å sammenlikne J.W.s turer fra Grorud ut i verden med nomadisk liv er me-
ningsløst og uten blikk for hva nomadisk liv er. Og hva tenker han på: Mongolene
og Djengis Kahn på 1500-tallet? Tuaregene på 1990-tallet? Moderne handelsrei-
sende? Ordet er kanskje forlokkende men det er uten innhold. Det skaper igjen
inntrykk av Jonas W. som åpen, som ubefestet, som en person uten hjemsted, mens
han i realiteten er lukket (omkring seg selv) og bundet til Grorud som med en nav-
lestreng.

122 Geir Uthaug, Aftenposten, 3.8.1993.
123 Kjærstad på nettet, Dagbladet, 23.2.2000.
124 Tvedt (2002b) vil rekonstruere og diskutere den norske politiske ledelsens begrun-

nelse for Norges utenrikspolitikk på den globale arena. Der vil fokus være staten og
hva som kalles det «sørpolitiske system», og det vil derfor være å blande kortene å
gå mer inn på dette i denne sammenheng, hvor de intellektuelles diskurs står i fo-
kus.

125 I Forføreren blir Sir William, som han kalles, også kritisert for sitt syn på Haile Se-
lassie, den etiopiske keiseren. Sir William beskrev ham som en stor statsmann. Jo-
nas W. og fortelleren synes dette er absurd. Synspunktet fortolkes så moralsk: Teo-
rien er at bistand korrumperer, og en må være korrumpert for å ha et slikt syn på
keiser Haile Selassie. Etter min mening, og de fleste historikeres mening, presente-
rer Sir William et syn på keiserens diplomatiske evner som er i samsvar med kilde-
ne.

126 Bokspeilet (1999: 6).
127 Rottem (1998: 370).
128 I Oppdageren heter det på bokas vaskeseddel at mest av alt handler den om «land-

skapet og rommene bak virkelighetens umiddelbare overflate, enten det er i majes-
tetiske metrostasjoner i Moskva, kinesiske keisergraver eller fantasiens eventyrlige
skattkamre». Utsagn som «rommene bak virkelighetens umiddelbare overflate» er
problematiske og upresise (som om virkeligheten har noen overflate, og som om
det under en ikke-eksisterende overflate skulle være en annen slags overflate som så
kan fortolkes, osv.) Dette språket tildekker det faktum at boken ikke forteller noen
ting om virkeligheten bak de kinesiske keisergravene. Keisergravene avføder snarere
en sammenlikning med barndommens Grorud!

129 Forfatteren av Erobreren, en professor, med et ikke-professoralt presisjonsnivå, skri-
ver at Jonas W. innså «noe han ubevisst hadde lært av Carl Barks’ reisehistorier: At
vår tankegang alltid vil være feil i forhold til andre kulturer. Vi kan egentlig ikke
forstå dem. Vi tror vi har forstått noe, men forstår i virkeligheten ingenting» (Ero-
breren: 23). En tankegang vil ikke prinsipielt være mer feil eller rett overfor frem-
mede kulturer enn overfor historien eller over folk i eget land. Tankegangen er ikke
nødvendigvis feil, men den vil alltid være annerledes. Hvor mye en forstår (av na-
boen, av fortiden, av andre land), er i stor grad avhengig av hvor mye arbeid en leg-
ger i å forstå (full forståelse er selvsagt aldri mulig, verken av naboen, fortiden, and-
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re land eller seg selv). Å konkludere med at en ikke forstår noenting, derimot, er
ikke bare absurd; det er også en oppskrift for å forbli opptatt av kun seg selv eller
«sine nærmeste».

130 I Forføreren legitimeres denne måten å reise på; indirekte ved forfatterens egen re-
konstruksjon av hvorfor Ole Bull reiste. Ole Bull reiste, heter det, for «å finne den
perfekte resonansbunn for den norske tonen. Og Ole Bull fant denne på toppen av
Keopspyramiden» (Forføreren:56). Selv om Kjærstad søkte å gjøre Ole Bull til Jo-
nas W. sin forgjenger, var den erklærte nasjonalromantikeren Ole Bull mindre na-
sjonalt orientert enn den erklærte globetrotteren Jonas Wergeland på 1980-tallet.

131 Øystein Rottems anmeldelse av Oppdageren, Dagbladet, 9.11.1999.
132 Mørbanket, men ikke utslått, intervju, Bergens Tidende, 5.8.1996.
133 Hva som kalles polysentrisk multikulturalisme avviser hva som innen dette per-

spektivet beskrives som enhetlige, bestemte og essensialistiske begreper om identi-
tet og samfunn som en form for konsoliderte praksissystemer, meningssystemer el-
ler erfaringer. Dette synet oppfatter snarere identitet som noe mangesidig, ustabilt,
som historisk situerte produkter av vedvarende differensiering og polymorfe identi-
fikasjoner (se Shohat og Stam 1994:49). Denne retningen har fremmet en interes-
sant (om enn overdrevent polemisk og empirisk ensidig) kritikk av konvensjonell
eurosjåvinisme og en høyst relevant kritikk av essensialistisk identitetsoppfatning,
men den undervurderer kunnskapstradisjoners tyngde og kommunikative systems
makt og overvurderer derfor hvor lett det er for den frie, «polymorfe» identitet til å
realisere seg selv.

134 Hagen (1996).
135 Den sympatisk innstilte fortelleren i bok I (fortsatt beskrevet som en utlending)

skildrer Jonas W. sine reiser på en positiv måte. «om dagen var han ute og vandret
igjen, og av alle de bilder jeg besitter av Jonas Wergeland, er det kanskje dette jeg er
svakest for, og som jeg skulle ønske nordmenn ville legge ved siden av det nærmest
glamorøse, offentlige bildet – for også dette er Jonas Wergeland, en ung mann som
går fram og tilbake i det forfalne Timbuktus gater, i intens konsentrasjon om sine
egne tanker. Jonas går fra det store markedet til kjøttmarkedet, mens han tenker på
Norge, hva Norge er for noe…» osv. (Forføreren: 154–155). Det paradoksale skjer:
Den utenladske fortelleren (som senere beskrives som en kosmopolitt) bekrefter Jo-
nas W. i sitt reiseprosjekt: å se Norge hvor han enn reiser. «Sannelig, tenkte han,
dette var et sted, eller et punkt, hvor det måtte gå an å finne en ny vinkel. På Nor-
ge, på sitt eget liv» (Forføreren: 154). Den jakten på innsikt Jonas W. var ute etter,
var innsikt om Norge, også sett fra Timbuktu. Det vil si: Det var derfor han reiste
dit. Det problematiske med romanens beskrivelse av reisen er selvsagt ikke at den
skildrer at det er mulig å reise til Mali med en slikt formål, men at Kjærstad lar Jo-
nas W. reise til Mali og alle andre steder med det samme formålet, samtidig som Jo-
nas W. selv (og fortellerne i bøkene og forfatteren) insisterer på at Jonas W. er kos-
mopolitt, at han er opptatt av kulturmøte, at han har et åpent blikk for «Den
andre» osv.

136 Som vist ovenfor: å beskrive norsk mentalitet som en tilskuermentalitet gir ikke
mening. Norge har erklært seg som en humanitær stormakt. Flere nordmenn dro i
Paulus’ fotspor i forhold til folketallet enn noen andre. Norge er et aktivt bistands-
land. Rundt 150 organisasjoner driver bistand i en eller annen form og lignende.
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Når denne boken snakker om kosmopolitisk narsissisme, er det noe helt annet.
Dette begrepet fanger opp at Norge og nordmenn er svært aktive på den internasjo-
nale arena, men at verdensbildene, perspektivene, begrepsknippene som brukes til å
språkliggjøre verden, ikke evner å fange opp eller integrere i fortolkningen av ver-
den verdensbilder, begrepsknipper og perspektiver som er helt annerledes, og som
derned undergraver forestillingen om universalisme og norsk normalisme.

137 Med fundamentalisme menes ikke her en retning som er forbeholdt muslimske
fundamentalister, selv om de fokuseres i denne sammenhengen. Fundamentalisme
er hermeneutisk et prinsipp som er knyttet til tolkning og utlegning av en hellig
skrift, eller som fortolkerne oppfatter som en hellig skrift. Den moderne vestlige
fundamentalisme vokste frem i protestantiske kretser i USA på 1800-tallet. De be-
sluttet å tolke Bibelen bokstavelig. Fremfor alt var det viktig å redde de kosmologis-
ke grunnoppfatningene som den nye vitenskapen truet. Denne bokstavtroen har
imidlertid røtter tilbake til antikken. Innen den islamske tradisjonen har troen på
at Koranen er Allahs ord, direkte formidlet til menneskene via Muhammad, skapt
et spesielt klima for bokstavelig tekstfortolkning. Religiøs fundamentalisme behø-
ver ikke være intolerant overfor annerledes tenkende, i hvert fall ikke på det politis-
ke plan (om enn på et hermeneutisk plan). Fundamentalisme knyttet sammen med
en overbevisning om at det ideelle samfunn må baseres på den samme bokstavtro-
en, vil imidlertid være intoleranse satt i system, og være basert på et verdihierarki
som er ikke-kompatibelt med menneskerettighetsideen og med generelt demokra-
tiske verdier.

138 Se for eksempel Rubenstein (1988) sin bok om islamsk terrorisme. For en generell
og klassisk diskusjon av terror se Lacquer (1977), hvor han tydeliggjør noen defini-
sjonsproblemer: «Terrorism … has been waged by national and religious groups, by
the left and by the right, by nationalist as well as internationalist movements, and it
has been state-sponsored…. Terrorist movements have frequently consisted of
members of the educated middle classes, but there has also been agrarian terrorism,
terror by the uprooted and the rejected, and trade union and working-class ter-
ror…. Terror has been directed against autocratic regimes as well as democracies;
sometimes there has been an obvious link with social dislocation and economic cri-
sis, at other times there has been no such connection. Movements of national libe-
ration and social revolution (or reaction) have turned to terrorism after political ac-
tion has failed. But elsewhere, and at other times, terrorism has not been the
consequence of political failure, but has been chosen by militant groups even be-
fore other options were tried.»

139 Mye diskursanalyse søker å rekonstruere «den offentlige samtale». Det er teoretisk
og metodisk et umulig prosjekt. Forsøk på dette vil bryte sammen, og har brutt
sammen, gitt kildetilfangets enorme omfang. Det er av samme grunn like umulig å
rekonstruere den intellektuelle diskurs i et samfunn. Et statistisk tilfeldig eller syste-
matisk utvalg av artikler i et statistisk tilfeldig eller systematisk utvalg av norske avi-
ser vil heller ikke være noen holdbar løsning, dels på grunn av utvalgsproblemer og
dels fordi mange intellektuelle talehandlinger foregår utenfor avisspaltene. Det vil
selvsagt også finnes ulike synspunkter og ulike grader av ulike synspunkter, noe
som gjør statistisk basert språkbruksanalyse lite hensiktsmessig, ikke minst siden
slike analyser ikke vil kunne måle eller oppdage fundamentale, skjulte konseptuelle
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kategorier eller tenkemåter (det vil si forhold som ikke umiddelbart gir seg til kjen-
ne i den konkrete teksten som studeres). I tillegg vil det selvsagt være mange som av
ulike grunner ikke uttaler seg om en bestemt sak, dels fordi de kanskje mener ting
som ingen er interessert i å publisere på det angjeldende tidspunkt, eller fordi den
generelle kontekst for den offentlige samtale er slik at sjansen for å bli grunnleggen-
de misforstått er mye større enn sjansen til å bli forstått. Denne studiens utvalg av
artikler er begrunnet ut fra relevans, forklaringskraft og en høyst testbar tese om at
de var typiske for den perioden de sies å være typiske for.

140 Se Huntington (1993) og (1996).
141 I 1994 ble jeg av en utredningsgruppe i Utenriksdepartementet bedt om å skrive en

utredning om norsk utenrikspolitikk som skulle ha som formål å skape en større
grad av selvrefleksjon og bevissthet i departementet om bistandens språk og pro-
sjekt. Jeg leverte rapporten, som oppdragsgiverne meldte at de var fornøyd med,
men så – etter en kort stund – viste det seg at den politiske ledelsen av departemen-
tet stoppet enhver diskusjon av rapporten før den hadde begynt. De ville åpenbart
ikke da ha en slik intern refleksjon over bistandens og utenrikspolitikkens rolle i et
sivilisasjonshistorisk perspektiv, bevisst sett i lys av en eksplisitt diskusjon av de for-
enklede teoriene til Francis Fukuyama og Huntington. 

142 Min oversettelse av: «The great divisions among humankind and the dominating
source of conflict will be cultural. Nation states will remain the most powerful actors
in world affairs, but the principal conflicts of global politics will occur between nati-
ons and groups of different civilizations. The clash of civilizations will dominate glo-
bal politics. The fault lines between civilizations will be the battle lines of the future.»

143 Francis Fukuyama, som var rådgiver i det amerikanske utenriksdepartementet, hev-
det i sin berømte artikkel fra 1989 (utdypet i boken fra 1992) at historien er slutt.
Det liberal-demokratiske samfunn har ikke bare seiret over konkurrerende model-
ler (arvelig monarki, kommunisme og fascisme), men med det har menneskehetens
ideologiske utvikling nådd sitt sluttpunkt, sin endestasjon og den endelige form for
samfunnsorganisering. Utopien ligger ikke skjult i fremtiden, i et annet samfunns-
system – utopien er her. Rasjonell utviklingstankegang er følgelig å innse at de
fundamentale rammene for samfunns utvikling er lagt. Han hevder eksplisitt at
historien er universell, og at den har en bestemt retning og et nå avdekket mål (Fu-
kuyama 1992: 338). Han hevder at flere og flere samfunn med ulike kulturer og
historier fremviser like langtidstrekk i utviklingsprosessen, at det er en stadig kon-
vergens i typer av institusjoner som dominerer i de mest lengstkomne samfunn, og
at det pågår en homogenisering av menneskeheten på grunn av den økonomisk ut-
viklingen. Selv om Vestens moralske autoritet nok kan bli svekket av konkrete poli-
tiske hendelser, vil det innenfor dette perspektivets rammer oppfattes som midlerti-
dige tilbakeslag som ikke påvirker historiens generelle gang: Resten av verden vil
kopiere Vestens vei. Andre forsøk, som tradisjonalistisk islam og hinduisme, opp-
fattes som anomalier, og nettopp ikke som alternative – og prinsipielt holdbare –
oppfatninger av det gode liv, av samfunnsmessig harmoni og utvikling etc. Fu-
kuyama er ikke opptatt av bistand eller av Norge som humanitær stormakt! Men
innenfor et slikt perspektiv vil utviklingshjelp og sørpolitikk fremtre som denne
utopiens, denne modernitetens, herold i andre samfunn. Bistand vil innebære å
overbringe andre samfunn Historiens Lærdom, Historiens Mening, ved å hjelpe
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frem og propagere målet for alle samfunns utvikling: den stasjon Vestens utvikling
har avdekket. I et langt utviklingshistorisk perspektiv kan bistanden, fra et slikt
ståsted, oppfattes som et prosjekt for spredning av denne modellens språk, norm-
sett og institusjoner. Dagens og morgendagens bistandsaktører blir det triumferen-
de Vestens sendemenn, og mottakerne, de vil måtte annamme dette buskapet som
en historisk nødvendighet.

144 Se Barber (1995).
145 Se tre interessante eksempler på en sivilisasjonstilnærming til historien, som alle va-

rierer i hvilken grad de etablerer en egen vestlig kanon som konstituerende for den
vestlige sivilisasjon, men som får frem svært spennende innsikter som ville forbli i
mørket uten et slikt sivilisasjonsperspektiv – Braudel (1995), McNeill (1990), og
Roberts (1980).

146 Se for eksempel Gress (1998) for en slik diskusjon.
147 Et sivilisasjonsbegrep må ikke føre til en verdenshistorie som oppfattes som en for-

lengelse av Europas historie, slik Hodgson (1993) hevdet i sin innflytelsesrike bok.
Hodgson mente at en global og Asia-sentrert historie i større grad enn en eropa-
sentrert historie vil være i stand til å plassere den europeiske erfaringen som en del
av menneskehetens felles historie. Han kritiserte med rette nærsynt provinsialisme i
dominerende vestlig og europeisk historieskriving, en historietradisjon som utviklet
kategorier og begreper som kanskje passet på deler av Europas historie, men som
ble gitt global gyldighet (The Dark Ages, for eksempel). Han har også et viktig po-
eng i at det må være mulig å oppfatte modernitetens historie som en verdenshisto-
risk prosess som analyseres atskilt fra teorien om at denne moderniteten har sin
opprinnelse i et Europa som utviklet seg i en kronglet linje fra Det gamle Hellas.
Men hans påvisning av at Vesten ikke hadde veldig mye å vise til før sen middelal-
der, og ble fundamentalt påvirket av den islamske tradisjonen, motbeviser ikke et
syn som går ut på at det er utviklet en særegen vestlig idétradisjon og diskurs (som
på vesentlige områder er vesensforskjellig fra for eksempel den islamske idétradi-
sjon og diskurs). Disse tradisjonene og forskjellene eksisterer og er ikke illusoriske,
selv om disse forskjellene og tradisjonene ikke bør bestemmes eller kategoriseres ut
fra sin, i ettertid, konstruerte opprinnelse. Mitt standpunkt er altså å avvise forestil-
lingen om en universell historie som en optisk og ideologisk illusjon, og å fremme
utviklingen av komparativt orientert globalhistorie som den mest fruktbare måten
å forstå både menneskehetens og de ulike sivilisasjonenes erfaring på.

148 Se for eksempel Mozaffari (1998).
149 For en velkjent oversikt som legger vekt på dette perspektivet, se Hobsbawm

(1997).
150 For en svært mye lest historisk fortelling om dette, også oversatt til norsk, se Le Roy

Ladurie (1986).
151 Khomeini og de andre islamske skriftlærde reetablerte forestillingen om martyrdø-

den som den beste av dyder i forbindelse med denne krigen. For en diskusjon av
dette, se for eksempel Mozaffari (1998).

152 Se for eksempel Juergensmeyer (2000). Et hovedpoeng i denne boken er hvordan
vold rettferdiggjøres innenfor ulike religiøse tradisjoner generelt, og av bin Ladin
spesielt. Forfatteren viser blant annet at bin Laden i forhold til andre islamske ter-
rorister utvidet terrorens mål til også å gjelde sivile mål.
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153 Litteraturen om Taliban er relativt omfattende. To interessante og velkjente bøker
før 11.9.2001 var Marsden (1998) og Rashid (2000).

154 Fire nyttige bøker: Jerichow (1992): Minnesota Lawyers International Human
Rights Committee 1992, som særlig dokumenterte straffemetoder, behandlingen
av kvinner og utenlandske arbeidere, mens Informasjonsministeren, Fouad Al-Far-
sy (1990) gir en offisiell versjon av landets situasjon. Fandy (1999) representerer et
annet perspektiv. Lacey (1981) er en mer journalistisk bok myntet på et bredt pu-
blikum, og kan vise at det finnes en rekke, litt eldre, bøker som tok opp og doku-
menterte viktige sider av styresettet i Saudi-Arabia.

155  Et eksempel på offentlig dobbeltmoral som avisdekningen av Kenya også reflekter-
te: Samtidig med at norske journalister og politikere søkte å stoppe president Mois
besøk til Norge i 1987, fordi han var despot og tillot seg å bygge høye hus i Afrika,
ble representanter for Saudi-Arabia mottatt med rød løper på Fornebu av olje- og
energiminsiteren. Mot dette besøket var det ingen offisiell kritikk, heller ikke i avi-
sene. En gjennomgang av de samme fire avisene i måneden før ministeren skulle
komme, viser at det ikke ble skrevet én artikkel om spørsmålet. Og ingen rapporter
tilfløt offentligheten om at noen politikere satte kanapeene i halsen, eller at noen
hadde tatt opp spørsmål om demokrati, straffemetoder eller menneskerettigheter.

156 Hans språkbruk tyder på at Haavardsholm er inspirert av Bloom (1995). Blooms
bok er en analyse av verdenshistorien basert på menneskesinnets psykologiske
struktur og biologiske tendenser. Haavardsholms forsøk på å fortolke en historisk
hendelse og en gruppes motivasjoner blir innenfor en slik kontekst idéhistorisk mer
interessant. På 1970-tallet var han en av de mest aktive talsmenn for den universa-
listiske og marxist-inspirerte tredje-verden-teorien. I 2001 synes han å fremme en
annen universalistisk teori som skal forklare konkrete historiske forhold, nå basert
på universelle psykologiske og biologiske strukturer.

157 Se Tvedt (1990).
158 22.2.1998, oversatt tekst av the Federation of American Scientists (FAS). For hele

teksten, se deres web-side.
159 Det var også vel kjent før 11. september at bin Laden og hans nettverk hadde labo-

ratorier for fremstilling av biologiske og kjemiske våpen, at de hadde kjøpt ebola-
virus og salmonella i Russland, miltbrannbakterier i Nord-Korea, og utviklet gift-
stoffer til bruk i drikkevannskilder, i tillegg til at mange mente de hadde klart å
skaffe seg atomvåpen. Se for eksempel bestselgeren i USA, Bodansky (1999).

160 En tilsvarende artikkel ble skrevet av Per Aslak Ertesvåg i VG, 27.9.2001: «Det
eneste overraskende ved den uhyggelige terroraksjonen i USA er presisjonen den
ble utført med, og selve omfanget. Ellers er akten den rent foreløpige fullbyrdelsen
av en historisk logikk som Washington og hele Vesten gjerne og lett lukker øynene
for, oftest fordi man ikke vet, eller ikke vil vite.» Og derfra og til siste ord i artikke-
len reises det ikke ett eneste spørsmål om Taliban, om islamsk fundamentalisme og
lignende, men kun om USAs stormaktspolitikk. Johan Galtung var en annen of-
fentlig meningsdanner som gjentok det samme perspektivet: «Etter mitt skjønn er
svaret ganske klart. Det var gjengjeldelse for amerikanske handlinger. Her vil jeg
bringe inn to forklaringsmodeller. Den ene er terrormodellen, at det var ikke annet
motiv enn at det var onde mennesker som sto bak. Det er den amerikanske myn-
digheter står hardt på. Den andre er gjengjeldelsesmodellen, at angrepene var et
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svar på USAs militære og økonomiske handlinger gjennom en lang rekke år. Jeg
står da for den andre modellen, med et lite snev av den første» (Johan Galtung, Da-
gens Næringsliv, 28.10.2001). Antagelig var det elementer av både ondskap og
gjengjeldelse bak terrorhandlingene, men begge disse fortolkningsmåtene mister
det vesentligste og reproduserer moralske og politiske fortolkningsskjemaer: De
som handlet, handlet for å realisere tusenårsriket, og i god tro.

161 Akthar Chaudhry, vararepresentant til Stortinget for SV, er for eksempel ikke i tvil
om at det finnes en muslimsk verden. Han snakkert høsten 2001 systematisk om
umma, det vil si om det særegne muslimske fellesskap av troende, og skriver en
kronikk i Dagbladet med overskriften: «Fra muslimenes ståsted», Dagbladet,
18.10.2001. Der altså for eksempel Hylland Eriksen sier at den islamske verden
ikke eksisterer, skriver Chaudhry om «den muslimske verdenen» og til og med «det
muslimske samfunn».

162 Hylland Eriksen ga på midten av 1990-tallet en sammenfatning av sitt syn; et syn
som bygger opp under det perspektivet som kommer til uttrykk i kronikkene, og
som viser til at globaliseringen har utvisket de forskjeller som måtte ha eksistert.
Han skriver: «Mange av disse kulturforskjellene hører imidlertid i økende grad for-
tiden til. I vår egen tid er avstandene mellom oss og dem følgelig på flere måter blitt
mindre ... Avstanden mellom kulturelle tradisjoner er mindre enn noen gang, både
i tid og rom» (se Eriksen (1995). Hylland Eriksen påpeker et faktum: Det er større
mobilitet enn før, og på mange områder har det skjedd en homogenisering. Men å
hevde at «avstanden» mellom kulturelle tradisjoner er mindre enn noen gang, er
både teoretisk og empirisk en katastrofal feilslutning. Uansett hvordan en definerer
kulturelle tradisjoner, stemmer det for eksempel ikke innenfor mobilitetens høy-
borg, USA (de fleste observatører er opptatt av det økende gapet mellom «Holly-
wood-liberalerne» og «det kristne høyre» ikke bare i oppfatninger, men i levemåter
og tenkemåter), og gapet har også snarere økt mellom norsk sekularisme, dens ten-
kemåter og tradisjoner, og det livet som predikeres av iranske skriftlærde, av bede-
huspredikantene, av hindufundamentalistene eller av talsmenn for den buddhistis-
ke vekkelsen i Asia. På noen områder har det neppe noensinne vært større gap
mellom seder, skikker og religiøse forestillinger i verden (eller for dens saks skyld i
Norge) enn i dag: I Oslo finnes det sterke tradisjoner for tvangsekteskap mellom
søskenbarn og miljøer hvor foreldrene er helt irrelevante når det gjelder ekteskaps-
inngåelse, det finnes miljøer som argumenter for og praktiserer omskjæring, og en
offentlighet som dyrker kvinnelig seksualitet, det finnes folk som mener at Koranen
og Bibelen inneholder alt det som det er nødvendig å vite, og det finnes folk som
hevder at Koranen og Bibelen inneholder ingen ting som det er verdt å vite; det fin-
nes misjonsorganisasjoner som mener at kvinner ikke bør velges til ledende posisjo-
ner, og det finnes en offentlig politikk for at kvinner skal kvoteres inn i alle ledende
posisjoner, og så videre. Idet slike fakta blir påpekt, vil alle være enige om at disse
forskjellene finnes. Fortolkningen av hva de betyr og hvilken retning utviklingen
tar på ulike områder (homogenisering eller ikke), vil bestemmes av begrepsvalg
(kultur er ikke et velegnet analytisk begrep), tidsperspektiv, sammenligningsgrunn-
lag og ny forskning.

163 Se for eksempel de to bøkene av Roy (1990) og (1994).
164 Se for eksempel Algar (1972).
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165 Se Tvedt (1990).
166 Historikeren G. R. Eltons historiesyn er diskutablet, men hans kommentar om

hvordan noen empirisk orienterte historikere oppfatter forestillingen om nøytrali-
tet, er betimelig: «The historian who thinks that he has removed himself from his
work is almost certainly mistaken; what in fact he is likely to have proved is the
possession of a colorless personality which renders his work not sovereignly impar-
tial but merely dull.» Se Elton (1969:134).

167 Den «realistiske» skole og dens perspektiver er ikke særlig fruktbar når det gjelder å
forstå norsk utviklingshjelp. Årsaken til dette faller ikke sammen med den kritik-
ken som målbæres av den neoliberale retningen i studier av internasjonal politikk.
Der neoliberalistene vil ha en ny og alternativ teori for studier av internasjonal po-
litikk generelt, er det snarere behov for å utvikle teorier som kan fange inn utvik-
lingshjelpens særegenhet. Den må studeres som institusjonaliseringen av en parti-
kulær blanding av ulike motiver, en vedvarende praksis hvor ulike typer realistiske
og idealistiske overlegninger retorisk forkler seg eller fremtrer som ulike typer idea-
listiske handlingsmotiver (for en diskusjon av ulike teorier om internasjonale rela-
sjoner, se Kegley (1995)). Enkelte av neoliberalismens innsikter er nyttige i en
norsk bistandssammenheng, blant annet tesen om at «the hard shell of the state has
crumbled» (se Lake 1993: 72), og at et statssentrert perspektiv på totalaktiviteten er
utilstrekkelig. For å fortolke utviklingshjelpen som historisk fenomen må en altså
overskride både realismen og neoliberalismens perspektiv. En må ta utgangspunkt i
at bistandssystemet ble skilt ut fra andre internasjonale systemer og relasjoner og
derfor må forstås på sitt eget grunnlag og som et historisk partikulært fenomen
hvor «realisme» og «idealisme» henger sammen på nye og innovative, men skjulte
måter. Verken den realistiske, idealistiske eller neoliberale skole er opptatt av staters
rolle som aktører i sivilisasjonshistoriske prosesser og kulturelle diffusjonsprosesser.
Dominerende fortolkningsmåter vil derfor ikke fange inn eller være interessert i
staters praksis der de opererer som aktører i en global forhandlingsprosess om hvil-
ke verdier og hvilken normalitet som skal plasseres i førersetet for samfunns utvik-
ling. Forfattere, journalister og kunstnere har derfor ikke fått særlig hjelp fra fors-
kningsmiljøet når det gjelder og tenke annerledes om verden og Norge enn det det
offisielle Norge har gjort til sin måte å tenke og reflektere omkring verden på.

168 For en analyse av dette, se Tvedt (1995: 238-260).
169 Min doktorgrad handlet om noen slike historisk bestemte oppfatninger. Se Tvedt

(1993).
170 Et annet problem er selvsagt i hvilken grad offentlige stortingsmeldinger kan bru-

kes til å fortolke enkeltaktørers intensjoner, eller om de snarere bør oppfattes som
kollektive talehandlinger som uttrykker et omforent Bistands-Norges oppfatninger.

171 For igjen å sitere Elton, som jeg bevisst viser til fordi jeg oppfatter ham som en
mainstream-historiker: «This solid kind of familiarity lies behind everything that is
professional about historians; from it flows the ability to understand an age on its
own terms; to judge it by the criteria appropriate to itself, to avoid the error – the
‘whig’ error – of looking only for what has significance in a later age, and to distin-
guish between the commonplace and the exceptional» (Elton 1969: 33).

172 Det beste eksemplet jeg kjenner til, er daværende minister Tom Vraalsen, som i en
avispolemikk i Aftenposten med undertegnede rett før Norge ble kastet ut av Ken-
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ya, sa at Norge drev ikke politikk i Kenya; Norge kjempet bare for menneskerettig-
hetene.

173 For en oversikt over noen historiografiske studier som basert på ulike empiriske felt
og kategorier har forsøkt å analysere profilen på norsk forskning om ikke-europeis-
ke områder, se Tvedt (1993).

174 Se Tvedt (1998). Den er et forøk på å presentere og demonstrere noen teoretiske,
begrepsmessige og metodiske tilnærminger som jeg mener er en forutsetning for å
kunne analysere den fantastiske veksten i frivillige organisasjoner over hele verden,
særlig knyttet til utviklingshjelp, på en intersubjektiv måte. Boken prøver å etablere
et minimum av felles forståelse – eller kommuniserbarhet, som Ottar Dahl snakker
om (se Dahl, 1986: 65) – ved at den prøver å formulere begreper og problemer
med en slik grad av intersubjektiv entydighet at forskere kan vite at man taler om
det samme.

175 Kildereferansene til slike debatter kunne ha vært svært lang, og hentet fra universi-
tetenes informasjonsmagasiner eller forskningsrådets blader. Men siden problem-
stillingene og diskusjonene i 2002 ligner frapperende på debatter i både 1992 og i
1982, gjelder det: ingen nevnt – ingen glemt.

176 Jeg har gått igjennom svært mye av det forskere fra Nil-landene har begått om Ni-
len og dens regionale og nasjonale betydning. Et interessant vitenskapshistorisk og
vitenskapsteoretisk poeng basert på denne gjennomgangen er at det er mulig, uten
å vite forskerens nasjonalitet, å slå fast hvilket land forskeren kommer fra. Den inn-
forståtte kommunikative situasjon påvirker forskeren så sterkt at det tydelig nedfel-
ler seg i tilnærming, resultat og beskrivelse, samtidig som forskeren selv kan insiste-
re på sin objektivitet. Resultatet er at det i det lange løp vil bli svært vanskelig å
utvikle en felles, vassdragsbasert Nil-diskurs, noe som er en forutsetning om kon-
flikter om Nilutnyttelse skal unngås. Forutsetningen for å etablere en alternativ dis-
kurs er å stimulere forskere fra de ulike land til bevisst søker å bryte ut av sin natur-
lige, ikke-reflekterte kommunikative situasjon. Se Tvedt (2000b).

177 Se Tvedt (1997).
178 For en empirisk og teoretisk drøfting av forholdet mellom norsk forskning og poli-

tikk på dette feltet, se Tvedt (2002b).
179 Émile Durkheim (1858–1917), av de fleste erkjent som den moderne samfunnsvi-

tenskapens far, stilte opp som et krav til samfunnsforskningen at sosiale forhold
bare skal forklares med referanse til sosiale variabler. Han hevdet at årsaken til sosi-
ale fenomener må finnes i det sosiale miljø, det er samfunnets struktur som er årsa-
ken til de fenomener en søker å forklare. Hvis det sosiale miljø ikke kan forklare det
observerte fenomen på et visst tidspunkt i historien, så vil det være umulig å etable-
re årsaksrelasjoner overhodet. Durkheim etablerer slik «samfunn» som en analytisk
kategori, en intellektuell representasjon, hvor spørsmålet om vannets karakter og
dets kontinuerlige (direkte og indirekte) innvirkning på samfunn blir irrelevant.
Kravet ovenfor var ikke bare vitenskapsteoretisk bestemt. Det var en måte å etable-
re sosiologien som fag på. Særlig i sine senere arbeider var Durkheim tydelig opp-
tatt av å trekke grenser mellom sosiologi og andre disipliner. Han skrev i The Rules
of Sociological Method: «... the science can justify its existence only when it has for
its subject matter an order of facts which the other sciences do not study».
(Durkheim 1966:145–146). I samme bok understreker han med all ønskelig tyde-
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lighet at «a social fact» bare kan bli forklart med andre sosiale fakta; det var på dette
grunnlaget at sosiologi kunne være en distinkt og autonom vitenskap (op.cit.:145).
De sosiale fakta som skulle være sosiologiens objekt, var: «ways of acting, thinking,
and feeling, external to the individual, and endowed with a power of coercion...
These ways of thinking could not be confused with biological phenomena, since
they consist of representations and of actions; nor with psychological phenomena,
which exist only in the individual consciousness and through it. They constitute,
thus, a new variety of phenomena; and it is to them exclusively that the term ‘soci-
al’ ought to be applied.» (op.cit.: 1966:34). Dette synet har hatt en absolutt grunn-
leggende innvirkning på samfunnsforskning og humaniora opp til i dag, og er blitt
forsterket av postmodernismens innflytelse, som har avfeid at det finnes noen an-
nen natur (eller ferskvann) enn den som er sosialt konstruert.

180 Vi gjorde noen unntak fra denne regelen; Elvis Presley’s sang Viva Las Vegas var den
viktigste. Denne melodien var i øret fra første gang åpningsscenen på program fire
ble tenkt ut. Melodien understrekte et viktig poeng i filmen: Det siste programmet
het Kampen om vannet, og seeren skulle umiddelbart forstå at vannknapphet ram-
mer i hjertet av verdens mektigste land (og ikke bare i fattige u-land, slik mange sy-
nes å tro), og at Elvis sin parole om å la Las Vegas leve, krever en vannøkonomise-
ring han og 1960-tallet levde i lykkelig ubekymrethet om.

181 Se Tvedt (1993). 
182 International Herald Tribune, 27.9.2001.
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