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LEDER

Molo er et idéhistorisk studenttids-
skrift laget for og av studenter, men 

vi har et ønske om at tidsskriftet også kan 
være til glede for alle andre som interes-
serer seg for fagfeltet. For tiden er Molo 
det eneste idéhistoriske studenttidsskriftet 
i Norge, og det er over 25 år siden det sist 
kom ut et nytt tidsskrift i denne katego-
rien. Det idéhistoriske tidsskriftet Arr ble 
også en gang i tiden startet som et student-
tidsskrift, dannet av datidens studenter, 
som Espen Schaanning og andre ildsjeler. 
Arr har for lengst vokst ut av sine nå 
for små sko og har blitt et tidsskrift på 
høyere akademisk nivå, med forfattere 
som ofte har mer fagkompetanse enn 
bachelorstudenter i idéhistorie. Dermed 
er det, igjen, få publiseringsmuligheter 
for studenter på bachelor- og master-
nivå i et eksplisitt idéhistorisk fagforum. 
Uten å stille oss som noen konkurrent til 
Arr er det dette tomrommet vi ønsker å 
fylle; Vi mener at det både er et rom og et 
behov for et idéhistorisk tidsskrift for og av 
studenter.

Man kan jo spørre seg: Hvis vi har 
klart oss uten et tidsskrift for idéhistorie-
studenter så lenge, hvorfor trenger vi et 

nå? Etter å ha arbeidet med tekstene i dette 
tidsskriftet har vi merket oss at det er en 
ganske stor skillelinje mellom et eksamens-
essay og et fagessay. Som mange studenter 
på universitet får idéhistoriestudenter 
gjerne god erfaring i å skrive innenfor 
den første av disse sjangrene, men når det 
gjelder fagessaysjangeren, som blir langt 
viktigere det øyeblikket man beveger seg 
videre fra en bachelorgrad, er det mindre 
spillerom. I tillegg til selve kunnskapen en 
opparbeider seg som humaniorastudent, 
er det å formidle denne videre en viktig 
kompetanse som en bør ha med seg. Vi 
mener et godt fagmiljø der studentene kan 
formidle deres faglige interesser på egne 
premisser er et essensielt supplement til 
fagporteføljen i en universitetsgrad, og vil 
kunne engasjere  og gi viktige erfaringer 
til studentene. Vi håper Molo kan bidra 
til å styrke fagmiljøet og bli en plattform 
som bedrer studentenes mulighet til å ytre 
seg faglig. 

Noen undrer seg kanskje over navnet 
vi har valgt: «Molo». Vi ønsker ikke å 
låse leserens fantasi til en bestemt tolk-
ning, men vi kan legge til noen av våre 
egne assosiasjoner. På den ene siden kan 

Hedda Susanne Molland
og Stian Gullner Klasbu
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man si at en molo beskytter landskapet fra 
tidens tann. Navnet vekker dermed noen 
konservative assosiasjoner; Arne Garborg 
kritiserte en gang i tiden Norge for å 
gjemme seg for opplysningens vind fra 
Europa bak den store molo. Likevel kan 
man heller ikke nekte for at en fin måte å 
komme ut i havgapet på, er å stå på et slik 
utsiktspunkt.

«Idéhistorie» kan kanskje virke i over-
kant lettvint som tema for første nummer 
av et idéhistorisk tidsskrift. Men det er 
vel i grunnen ganske naturlig å starte på 
begynnelsen. Det er flere som har temati-
sert idéhistorie som fag før, men dette har 
igjen gjerne vært fagpersoner med høyere 
faglig kompetanse enn studenter. I tillegg 
til å ta tak i temaet på nye måter, ønsker vi 
i denne utgaven også å belyse idéhistorie-
studentene egne refleksjoner, erfaringer og 
oppfatninger om hva det vil si å studere 
idéhistorie og hva idéhistorie er som 
fagdisiplin. 

Det blir dermed relevant å spørre seg 
hva idéhistorie er, hva idéhistorie gjør og 
hvordan man gjør idéhistorie. Aurora 
Jacobsen kommer oss i møte ved å 
spørre hva idéhistorie kan. Hva er spesielt 
med denne fagdisiplinen, hvilken rolle 
spiller faget som gjør det betydningsfullt 
og samfunnsnyttig? Nesten som et brudd 
med dette presenterer redaktør Hedda 
Susanne Molland, i lys av Quentin 
Skinners teorier, et noe fagkritisk perspektiv 
i det hun tar for seg noen idéhistoriske fall-
gruver og diskuterer om «idéhistorie» er 
en egnet fagtittel. Så kommer en tekst vi 
som tidsskriftsredaktører mener under-
streker tidsskriftets betydning; Ellen 
Krefting har bidratt med en tekst som tar 
for seg tidsskriftet som idéhistorisk objekt i 
en nordisk kontekst. Deretter kommer et 
viktig bidrag fra Sarah Camille Hervé 
som eksemplifiserer betydningen av 
idéhistorie for en forståelse av samtidige 
hendelser, her gjennom å gi en idéhis-
torisk kontekst til Charlie Hebdo og vise 
karikaturen som tegn i tiden. Jon Håkon 

Skogdal gir oss en undrende tekst som 
rett og slett spør hva historie og histo-
risme er, og ikke er. Victoria Meyer 
ser på Richard Rortys skille mellom ulike 
tilnærminger til historiske tenkere og viser 
forskjellen på hans begreper om rasjo-
nell og historisk rekonstruksjon, uten å 
sette noe normativt skille mellom disse. 
Thomas Krogh har skrevet en tekst om 
idéhistoriens røtter i teoriene til historiker 
R.G. Collingwood. I tillegg til dette har 
vi fått et intervju med kunnskapsminister 
Torbjørn Røe Isaksen, som har en viss 
idéhistorisk bakgrunn, og med fotoarkivar 
og idéhistoriker Thale Sørlie. Vi har 
også inkludert to masterpresentasjoner 
fra Karl-Johan Bjørge og Andreas 
Nordengen, en tekst til av Aurora 
Jacobsens hvor hun gir oss en anmel-
delse av humaniorarapporten og til slutt 
et reisebrev fra Roma, forfattet av Endre 
Uglestad Aas. Aller først kommer Thor 
Inge Rørvik med noen tanker rundt 
redaksjonelt arbeid og ønsker tidsskriftet 
lykke til.

Det å starte et tidsskrift har vist seg 
både utfordrende og tidkrevende, men 
samtidig utrolig lærerikt, interessant og 
givende. For omtrent et år siden startet 
arbeidet med det som etterhvert har blitt 
til Molo. Mange har bidratt til å få Molo 
på beina: I tillegg til alle i redaksjonen, 
tekstforfatterne og illustratørene som har 
gjort en fantastisk innsats i å sette sammen 
dette første nummeret, ønsker vi spesielt 
å trekke frem to personer. Uten Aurora 
Jakobsen som sådde frøet og gjorde en 
strålende innsats i å dra i gang oppstarten 
til tidsskriftet, ville du ikke sittet og lest 
dette nå. Vi må også trekke frem Nora 
Husby, vår eksterne designer, som har 
gjort en stor innsats og en fantastisk jobb i 
å etablere et visuelt uttrykk for Molo.

Vi mener at vi her har et tidsskrift som 
idéhistoriestudenter og idéhistorie trenger 
– og vi håper at Molo kan utfylle den 
rollen i lang tid fremover.
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TIL MOLOS LESERE, 
REDAKTØRER OG 

BIDRAGSYTERE
Thor Inge Rørvik
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Gratulerer med et nytt idéhistorisk 
tidsskrift. Det er alltid plass til flere, 

særlig tidsskrifter drevet av studenter, 
for studenter og med studenter som 
målgruppe. Det er viktig å huske på at 
dere skal ikke konkurrere med noen, få 
en masse abonnenter eller skribenter med 
et navn som allerede er kjent. Dere skal i 
stedet levere stoff som ikke først og fremst 
skal bli pensumartikler eller legge grunn-
laget for en akademisk karriere; dere 
skal levere stoff for hverandre – skrevet 
av studenter for studenter. Redaksjonen 
kommer sikkert til å slite for å få endene 
til å møtes; for å få inn nok stoff, for å få 
nok tid ved siden av studiene til å ta stilling 
til hva som skal publiseres, til å bearbeide 
stoffet, til å følge opp bidragsytere. Og 
dere kommer sikkert aldri til å bli helt 
fornøyde – på samme måte som andre 
neppe vil bli helt fornøyde med dere. Slik 
er det bare. Å drive et tidsskrift krever tid 
og krefter.

Leserne kommer til å se at det er 
mulig for andre som dem selv å bidra, at 
også de selv i sin tur vil kunne være i stand 
til å komme med stoff som kan interessere 
og at terskelen ikke trenger å være så høy. 
Det kan den ikke være, dersom det skal 
være realistisk å tro at man vil kunne få 
inn tilstrekkelig med stoff. Og det bør den 
heller ikke være dersom et studenttidsskrift 
skal oppfylle sin hensikt, nemlig å inklu-
dere og i den forstand skape et miljø. I en 
tid og med en studieordning hvor det blir 
stadig vanskeligere for studenter å sette i 
gang seminarer på egen hånd fordi hvert 
semester har en eksamen eller tre, er det 
desto gledeligere å kunne konstatere at 
studenter tar initiativer på egen hånd. Et 

miljø er ikke noe som kan skapes for dere, 
men noe dere må skape selv. 

Bidragsyterne vil først og fremst 
erfare hva det vil si å skrive uten tanke 
på eksamen og karakterer - og uten å ha 
et oppgavekurs å forholde seg til, hvor 
de gode og mindre gode ideer blir vinge-
klippet eller imøtegått med tanke på hva 
det er faget vil ha. Å lære seg å skrive er 
aldri dumt, men man lærer seg ikke å 
skrive gjennom bare å lese hva alle andre 
skriver – man lærer seg å skrive ved å 
skrive selv. Resultatet blir kanskje ikke helt 
bra i første omgang, men det vil bli det 
etter noen runder. 

Redaksjonen vil antakelig nokså raskt 
innse at det å drive et tidsskrift er slit-
somt. Bare det å skaffe nok stoff krever tid 
og energi. Å sile stoffet skaper dessuten 
ofte misnøye blant de som gjerne vil være 
bidragsytere – og som mener at de burde 
være det. Her har dere ingen andre å 
støtte dere til enn dere selv og deres egen 
dømmekraft. Med mindre noen av dere 
allerede har erfaring i å drive tidsskrift, 
har dere i utgangspunktet heller ikke den 
nødvendige autoritet eller dømmekraft. 
Men det vil dere få dere etter hvert. Det å 
drive et studenttidsskrift er ensbetydende 
med å lære; ikke gjennom å bli belært av 
en foreleser i et auditorium, men gjennom 
egen erfaring.  Autoritet og dømmekraft 
er noe man ikke tilegner seg ved å lese en 
pensumliste. Det lærer dere kun gjennom 
egen erfaring – og i den forbindelse er 
arbeidet med et tidsskrift kanskje den 
beste skole.

Lykke til! 

< Illustrasjon:  Popular Science Monthly
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HVA KAN 
IDÉHISTORIE?

Aurora Jacobsen 
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Hva gjør idéhistorie?
Idéhistorie er et historiefag, og kunn-
skapen vi tilegner oss gjennom studiet, gjør 
at vi kan bidra med et historisk perspektiv 
på vår samtids hendelser og tilstander. 
Kan man i historien finne likheter ved 
dagens situasjon? Kan historien forklare 
uforståelige hendelser i nåtiden? Historien 
er en viktig kilde til forståelsen av hvem 
vi er, for den forteller oss hvordan vi har 
kommet dit vi er nå: Reformasjonen har 
vært avgjørende for hvilken religion som 
har dominert i Norge, og den har bidratt 
til individualismen som er en viktig del 
av moderniteten. Opplysningstidens 
tankegods er minst like viktig i dag som 
på 1700-tallet, for troen på fornuften, 

individet og fremtiden står fortsatt sterkt, 
til tross for de hendelser og filosofiske 
verker fra det 20. århundre, som har 
svekket vår fremtidsoptimisme og tillit til 
den menneskelige fornuft. Dessuten gir 
historien oss muligheten til å lære oss selv 
å kjenne ved å sammenligne oss med våre 
forfedre. Det kan nemlig være vanskelig 
å distansere seg fra sin egen livsverden, 
fra de sannheter og oppfatninger man er 
vokst opp med og omgis av. Dermed kan 
det bli vanskelig å analysere og kritisere 
sin egen samtid og kultur. Den histo-
riske kunnskapen om fortidens kulturer 
og tenkemåter, og det utenfraperspektivet 
man bruker i forskningen på disse, kan bli 
redskaper i undersøkelsen av vår egen tid.

Hva kan idéhistorie bidra med til kulturen, samfunnet og forståelsen av 
oss selv, som ingen andre fag kan bidra med? Spørsmålet er viktig å stille 
i disse humaniorakrisedager, hvor vi (dessverre) er blitt nødt til å forsvare 
vårt fags fortsatte eksistens. Kanskje særlig gjelder dette idéhistorie, et 
lite og ukjent fag, som står i fare for å rammes av nedskjæringer. I Norge 
er det kun Universitetet i Oslo som tilbyr faget, og fra høsten 2015 erstattes 
master i idéhistorie av master i europeisk kultur, en felles mastergrad for 
idéhistorie- og kulturhistoriestudenter. Jeg vil forsøke å beskrive noe av det 
kun idéhistorie kan bidra med til samfunnet og kulturen, og som dermed 
gjør idéhistorie viktig og verdt å bevare.

< Illustrasjon: Ena Kreso
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En motvekt til fragmenteringen   . 
Idéhistorikerens forskningsobjekter 
er tekster. Oftest er disse skrevet av 
medlemmer av en intelligentsia, og for 
det meste av filosofer, men i utgangs-
punktet kan vi analysere de fleste sjangre. 
Naturvitenskapelige, psykologiske, poli-
tiske, religiøse eller skjønnlitterære 
verker kan være like relevante for idéhis-
torisk forskning som de filosofiske. 
Sjangerbredden gir oss muligheten 
til å skape et helhetsbilde av verdens-
oppfatningen i en kultur til en bestemt 
tid. Dette helhetsbildet er ikke tilgjen-
gelig i andre humanistiske eller historiske 
fag. Samtidig kan vi fordype oss i et svært 
begrenset tema. Konteksten er likevel 
alltid av betydning for den idéhistoriske 
analysen. Det gjør at vi ikke kan miste det 
store bildet av syne. Idéhistorie kan danne 
en motvekt til den spesialiseringen – og 
fragmenteringen – som har preget viten-
skapene de siste århundrene. Vitenskapene 

deles stadig opp i mindre, mer spesialiserte 
fagområder. Forskerne får dybdekunnskap 
om ett felt, men snakker sjelden med hver-
andre. Resultatet er mye, men isolert 
kunnskap. Det store verdensbildet mistes 
av syne. Verden blir dermed uoversiktlig 
og vanskelig å håndtere. Idéhistoriefaget 
er en reaksjon på fragmenteringen. 

Idéhistorisk forskning krever et over-
blikk, fordi idéhistorikeren alltid må knytte 
det spesifikke til det overordnede – til 
den idéhistoriske konteksten. Det gjelder 

uansett om man bedriver synkron eller 
diakron forskning. Fordi det lille, spesiali-
serte – eller dybdekunnskapen – knyttes 
til det store, overgripende, unngår man 
også å bli overfladiske. En vitenskap som 
klarer å ivareta et overblikk, ved å beskjef-
tige seg med tekster fra flere ulike sjangre 
og vitenskaper, er viktig i et ellers spesiali-
sert og uoversiktlig forskningslandskap. Et 
av idéhistoriefagets viktigste bidrag finnes 
her.

Middel mot totalitarisme
Idéhistorien kan gi en viktig forståelses-
horisont for hvordan vi kan tolke vår 
samtid og oss selv. Idéhistorie handler om 
å forstå hvordan mennesker har oppfattet 
seg selv og verden. Av dette kan vi lære 
hvorfor vi har de verdiene, de idealene 
og den politikken vi har, og hvorfor vi 
oppfatter verden slik vi gjør. Den histo-
riske kunnskapen gir innsikt i hvordan 
vår egen kultur har utviklet seg, på mer 

eller mindre tilfeldig vis, og at våre oppfat-
ninger og verdier ikke er endegyldige eller 
tidløse, men heller historiske produkter. 
Kunnskapen om tenkningens utvik-
ling gjennom historien kan skape mer 
toleranse for andre kulturer og verdens-
oppfatninger, og dermed motvirke 
kulturelitisme. Samtidig er det lett å bli 
relativistisk, på grensen til nihilistisk, når 
man studerer idéhistorie. Man innser at 
ens egen kultur og verdensoppfatning kan 
defineres som intet mer enn et resultat 

AURORA JACOBSEN 

Idéhistorisk forskning krever et overblikk, fordi 
idéhistorikeren alltid må knytte det spesifikke til det 

overordnede – til den idéhistoriske konteksten.
}{
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av en rekke tilfeldige forutgående utvik-
linger, og at verden like godt kunne sett 
annerledes ut. Det blir umulig å avgjøre 
hva som er moralsk godt og ondt, og hva 
som er best for et samfunn. Relativismen 
fører til avmakt og passivitet. Samtidig 
kan den idéhistoriske kunnskapen brukes 
til motvirke totalitarisme. For dersom det 
hersker en oppfatning om at ens egen 
kultur og samfunn er objektivt best, blir 
det umulig å kritisere eventuelle misfor-
hold. Det kan også føre til avmakt. Men 
vissheten om at vår kulturs idealer, verdier 
og oppfatninger er en del av en historisk 
utvikling, og dermed ikke er universelle, 
skaper en mulighet for å kritisere dem. 

Den idéhistoriske kunnskapen om at 
andre verdier har vært rådende før, at hva 
som oppfattes som godt i stor grad avgjøres 
av den historiske konteksten, avfeier 
påstander om at vår tids idealer og verdier 
er universelt riktige. Da blir det mulig å 
kritisere det bestående. Relativismen kan 
altså være aktiviserende. Dersom Norge 
er befolket av mennesker med evnen 
til å kritisere negative tilstander i eget 
samfunn, basert på kunnskap om idéhis-
torien, kan det bli vanskelig å gjennomføre 
politikk med totalitaristiske trekk, altså 
politikk som forsøker å innføre totalitære 
tilstander på bakgrunn av det «objektivt 
riktige». Selvrefleksjon og et uopphørlig 
kritisk blikk på seg selv kan være et middel 
mot totalitarisme, som nettopp er blottet 
for disse. 

Idéhistoriens samfunnsbidrag    . 
Spørsmålet om hva idéhistorie kan bidra 
med, eller hva som er fagets egenart, 
er stort og vanskelig å besvare. Kanskje 
særlig fordi idéhistorie kan oppfattes som 
kun en blanding av filosofi og historie, 
behøver vi å reflektere over hva som 
gjør faget til noe eget. Jeg har forsøkt å 
komme med noen forslag til hva som 
gjør idéhistorie unikt, hva vårt fag kan 
bidra med, som vil forsvinne dersom 
idéhistorie forsvinner. Sammen med de 
andre humanistiske fagene kan vi hjelpe 
til med å forstå samfunnskriser, men også 
bidra til å avverge dem. Fordi vi kan gjen-
kjenne gjentakende mønstre, altså om 
historien «gjentar seg», har vi mulighet 
til å rope varsku før krisen er et faktum. 
Ved å utdanne borgere med humanistisk 
kunnskap og evne til å kritisere nega-
tive samfunnstilstander kan vi skape en 
konstruktiv samfunnsdebatt, og fore-
bygge at misnøye får vokse seg stor og 
farlig i det skjulte. Motvekten mot frag-
menteringen, som idéhistorie danner, er et 
meget viktig bidrag til vitenskapene. Å ha 
oversikt over et helhetsbilde av samfunnet 
og historien blir stadig viktigere i møte 
med kriser som klimaendringer og terro-
risme. Idéhistorikeren bør også være en 
samfunnsdebattant, for idéhistorisk kunn-
skap kan være et middel mot totalitarisme. 
Det samfunnskritiske arbeidet i idéhistorie 
er underkommunisert, men avgjørende.

HVA KAN IDÉHISTORIE?



ALT ANNET ENN 

IDÉHISTORIE
OM ARTHUR LOVEJOY OG RØTTENE TIL 

DISIPLINEN «HISTORY OF IDEAS»

Hedda Susanne Molland
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En introduserende vignett
Høsten 2013 dro jeg på utveksling til 
McGill University i Montréal, Canada, 
hvor jeg blant annet tok et innføringsfag 
i antropologi. Midtveis i semesteret brukte 
foreleseren to timer til å gi oss en liten teore-
tisk innføring i hvilke perspektiv han anså 
som nyttige for antropologifaget. Professor 
Alberto Sanchez snakket sterkt engasjert 
om det han kalte post-kartesianisme, han 
problematiserte de idealistiske sporene 
denne formen for tenkning hadde etterlatt 
seg, og fremhevet et historisk perspektiv 
som tok utgangspunkt i materialisme, i de 
konkrete empiriske hendelsene og deres 
synkrone omstendigheter. Dette reson-
nerte med mye jeg hadde hørt etter to 
år med idéhistorie. Jeg vil her illustrere 
inntrykket jeg satt igjen med, med et sitat 
fra historikeren Quentin Skinner:

An understanding of  the past can help us 
to appreciate how far the values embodied 
in our present way of  life, and our present 
way of  thinking about those values, reflect 
a series of  choices made at different times 
between different possible worlds. This 
awareness can help liberate us from the grip 
of  any one hegemonal account of  those 
values and how they should be interpreted 
and understood. Equipped with a broader 
sense of  possibility, we can stand back from 
the intellectual commitments we have inhe-
rited and ask ourselves in a new spirit of  
enquiry what we should think of  them.1

Etter forelesning gikk jeg ned til Sanchez, 
med et lite håp om å bli inspirert videre. 

Jeg var muligens noe overveldet i det jeg 
sa: «Hi! I’m an exchange student and 
study the History of  ideas in Norway. I 
was just curious if  you had any thoughts 
on how I could implement what you 
said in this lecture, into my studies?» 
Sanchez så på meg med et blankt blikk, 
og svarte avvisende: «No, no, we don’t 
do anything like that. This is much more 
Foucauldian.» Jeg ble forvirret og satt ut, 
og i mangel på en comeback-kommentar 
forlot jeg auditoriet. For meg var det åpen-
bart at foreleserne mine i idéhistorie på 
universitetet i Oslo og professor Sanchez 
hadde tatt faglig inspirasjon fra de samme 
kildene, deriblant Quentin Skinner og 
Michel Foucault. Inntrykket jeg satt igjen 
med etter forelesning var med andre ord at 
professoren og jeg på McGill delte mye likt 
teoretisk fundament. Så hvorfor forstod 
ikke den faglig kompetente Sanchez hva 
jeg spurte om? 

Først senere, da jeg med utgangs-
punkt i teori og metode, leste Skinner 
og Foucault, forstod jeg hvilket feilgrep 
jeg hadde gjort. Med dette fikk jeg også 
en dypere forståelse av idéhistorie som 
fagdisiplin; hvilke standarder som er verdt 
å etterstrebe og hvilke ikke fullt så åpen-
bare faglige fallgruver man bør søke å 
unngå. I det følgende skal jeg forsøke å 
tegne noen linjer for å forklare hvorfor 
jeg ikke burde ha sagt at jeg studerte 
«History of  ideas». Jeg vil ta utgangspunkt 
i essayet «Meaning and understanding in 
the History of  ideas» fra Quentin Skinner 

< Illustrasjon: Nora Husby
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sin samling Visions of  Politics: Concerning 
Method (2002), selv om Sanchez snakket 
om et foucauldiansk perspektiv på historie 
og antropologi. Dette fordi nettopp hos 
Skinner problematiseres den tradisjonelle 
«idéhistorien» eksplisitt. Formålet med 
redegjørelsen er å tydeliggjøre hvilken arv 
og hvilke konnotasjoner begrepet «History 
of  Ideas» bærer med seg internasjonalt, 
da spesielt i engelskspråklig sammenheng, 

og samtidig å skissere noen av feilgrepene 
en idéhistoriker bør unngå, etter Skinners 
modell. Avslutningsvis vil jeg forsøke å 
fremlegge noen alternativer til navnet 
«History of  ideas», samtidig som jeg kort 
vil resonnere litt rundt problemstillinger 
som kan oppstå ved å kalle en disiplin som 
vår for «idéhistorie», også på norsk.

Tradisjonell idéhistorie – 
tradisjonenes idéhistorie
I begynnelsen av essayet «Meaning and 
understanding…» presenterer Quentin 
Skinner grunntanken for det han anser 
som tradisjonell idéhistorie. Slik han 
legger det fram, baserer den tradisjonelle 
tilnærmingen seg på å sette såkalte klas-
siske tekster inn i en kanon. Kanonen blir 
konteksten tekstene leses ut fra, og fortolkes 
inn i. Arthur Lovejoy (1873–1962) anses 
å være den første talspersonen for denne 
tilnærmingen. Ifølge Skinner var Lovejoy 
av den oppfatning at man gjennom 
historien kan finne universelle ideer, 
«universal ideas», eller tidløse elementer 
som alle historiens tenkere har forholdt seg 
til. Disse ideene fungerer organiserende 

og gjør at man kan sette tekstene inn i en 
kanon hvor ulike tenkere har tatt stilling 
til evig gyldige problemstillinger. Slik blir 
ideene idéhistoriens ordnende prinsipp og 
primære studieobjekt.

En tilnærming til tekstene som om 
de sier noe om en tradisjon eller passer 
inn i mønsteret til en kanon, tilrette-
legger for bestemte forklaringsmodeller. 
Disse modellene kan, ifølge Skinner, 

føre til anakronismer av ulike slag, fordi 
fortolkerens tar utgangspunkt i egne 
forhåndsoppfatninger og fordommer, 
og lar dem styre fortolkningen. Skinner 
går systematisk til verks i «Meaning and 
understanding…» og peker ut fire proble-
matiske forklaringsmodeller, som han 
kaller mytologier. Idéhistorie utført med 
slike forklaringer leder oss vekk fra en 
forståelse av hva forfatteren selv mente å 
formidle med teksten.

The mythology of doctrines
Den første såkalte mytologien Skinner 
presenterer er «the mythology of  
doctrines». Går man ut fra universelle 
elementer som skal spores i historien vil 
fortolkningen av tenkerne bli styrt av disse 
elementene. For å sette det på spissen 
kan man si at ulike ismer, ideologier og 
doktriner på forhånd har fått utpekt sin 
gang gjennom historien, og jobben til 
historikeren dermed å sette merkelapper 
på de ulike verkene etter hvilken isme 
de sorterer under. «Here the aim … is 
to trace the morphology of  some given 
doctrine ‘through all the provinces of  

Ifølge Skinner var Lovejoy av den oppfatning at man 
gjennom historien kan finne universelle ideer, «universal 

ideas», eller tidløse elementer som alle historiens 
tenkerne har forholdt seg til. 
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history in which it appears’.»2 Når man 
da samtidig opererer ut fra antagelsen om 
at disse ulike doktrinene man tar utgangs-
punkt i, manifesterte seg eksplisitt på ulike 
tidspunkt i historien, kan man ende opp 
med å beskrive en tekst eller forfatter som 
forutfor sin tid, eventuelt som gammel-
dags om man ikke finner det elementet 
man leter etter. Resultatet av en slik tilnær-
ming blir anakronistisk i den forstand at 
en tenker er et produkt av sin tid. Verket 
hennes er ikke produsert før eller etter 
hennes egen samtid, det må ses i kontekst 
av den. Når man holder tenkeren ansvarlig 
for å ha sagt eller ikke sagt noe i lys av lese-
rens egne oppfatninger av tradisjonen eller 
epoken, oppstår det dermed fortolknings-
problemer. Man feller dom og innskrenker 
tenkerens mulighet for uttalelse. Dermed 
blir sannsynligheten for at en slik fortolk-
ning stemmer overens med hva tenkeren 
faktisk kan ha ment innenfor de rammene 
hun opererte under, marginal.3 

The mythology of coherence
Når man går ut i fra at forfatteren har 
bidratt til bestemte disipliner, dukker raskt 
kravet om at tenkeren skal være koherent 
i sitt arbeid, opp. Når standarden er at det 
finnes ideer med evig gyldighet, som kloke 
tenkere i alle tider har tatt stilling til, blir 
manglende system, eller det vi kan oppleve 
som selvmotsigelser, problematiske. En 
historiker skaper anakronismer om hun, 
i søken etter tenkerens mest autentiske 
budskap, begynner å «rydde» i teksten for 

å skape en sammenheng som gir mening 
i historikerens egen samtid. Det samme 
gjelder en historiker som understreker det 
hun opplever som manglende sammen-
heng. Det jeg vil understreke er at noe som 
i vår tid oppleves som lite koherent, kan ha 
gitt mening i tenkerens egen samtid, ut fra 
en annen måte å resonnere og rasjonali-
sere på. Det er også fullt mulig at tenkeren 
endret mening underveis. Om Skinners 
forståelse av Lovejoy er riktig, kan, i verste 
tilfelle, en historiker som følger en tradi-
sjonell «History of  ideas»-tilnærming til 
fortolkning, ende opp med å ignorere hva 
forfatter selv har uttrykt som intensjonen 
med verket, i en søken etter ett koherent 
og helhetlig budskap.4

Skinner mener vanskelighetene som 
oppstår i Lovejoys teorier ligger i at det vil 
oppstå fortolkningsproblemer uavhengig 
av om man forsøker å plassere et verk inn 
i en bestemt tematikk med bestemte ideer 
eller ikke, så lenge man tolker verket ut fra 

et diakront perspektiv som ser på de lange 
linjene i historien som rammeverket for 
teksten. Han har derfor to punkter til ved 
Lovejoys måte å gjøre «History of  ideas» 
på, som han mener er kritikkverdig.

The mythology of prolepsis 
Å fortolke en tekst ut fra dens resepsjons-
historie presenterer en teleologisk 
argumentasjon hvor resepsjonen i en 
viss forstand blir gitt som formålsårsaken 
til verket. En slik forklaringsmodell, 

En hver som kan noe om kausalitet vet at det ikke er slik 
at det som kommer etter kan forme det som kom før. 

Det eksisterer et skille mellom intensjonen til forfatteren 
for hva hun ønsket at resepsjonen skulle bli, og hva den 

faktiske resepsjonshistorien ble.
}{
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som Skinner kaller «the mythology of  
prolepsis», tillegger forfatteren intensjoner 
ut fra hvordan resepsjonen på forfatterens 
arbeid har blitt. Enhver som kan noe om 
kausalitet vet at det ikke er slik at det som 
kommer etter kan forme det som kom 

før. Det eksisterer et skille mellom inten-
sjonen til forfatteren for hva hun ønsket at 
resepsjonen skulle bli, og hva den faktiske 
resepsjonshistorien ble. Dermed vil ikke 
resepsjonshistorie være en fortolkning 
av forfatterens mening, eller av verket 
som sådan. Det er snakk om ulike histo-
riske kontekster. Man må med andre ord 
ikke blande hva forfatteren mente med 
hvordan teksten ble mottatt. Det er ofte 
en asymmetri mellom hvor viktig en gitt 
hendelse var for ettertiden, og betydningen 
av hendelsen i seg selv. Å fristille teksten 
fra en kjent resepsjon er vanskelig, men 
nødvendig for å forstå hvilke meninger og 
intensjoner som ligger bak den aktuelle 
teksten. Hvis ikke ender man opp med å 
studere resepsjon, ikke tekst.

The mythology of parochialism 
Den fjerde og siste forklaringsmo-
dellen Skinner problematiserer i essayet 
«Meaning and understanding…», går ut 
på det omvendte av «the mythology of  
prolepsis». I «the mythology of  parochi-
alism» legges fokuset på hvem og hva 
tenkeren kan ha vært påvirket i produk-
sjonen av en gitt tekst. Dette er en fallgruve 
for de fleste idéhistoriestudenter, også i 
dag. Man skal ikke ha studert idéhistorie 
lenge før alt begynner å se likt ut, og da er 
det lett å trekke assosiative tråder. Altså, 
når man har kjennskap til tidligere tekster 
og en oppfatning om tradisjon er det lett å 
se noe gjenkjennelig i tekstene som følger 
etter. En slik gjenkjennelse kan ofte bli 
villedende. Påvirkning kan ha forklarende 
kraft, men en må være varsom. Skinner 
stiller derfor tre krav til påvirkning som 
forklaringsmodell: «(i) that B is known to 
have studied A’s works; (ii) that B could not 
have found the relevant doctrines in any 
writer other than A; and (iii) that B could 
not have arrived at the relevant doctrines 
independently». Det siste kravet anser han 
som så å si umulig å tilfredsstille.5

HEDDA SUSANNE MOLLAND
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Hvorfor ikke tradisjonenes     . 
idéhistorie?
Det gjennomgående kriteriet Skinner 
mener disse ulike mytologiene bryter 
er: Man ikke skal tillegge en tenker intensjoner 
tenkeren selv ikke på noen måte kunne bli bragt 
til å erkjenne som en korrekt beskrivelse av hva 
han eller hun intenderte med sitt arbeid.6 Skinner 
framlegger prinsippet for å understreke 
at selv om man skulle klare å unngå de 
anakronistiske fallgruvene listet opp over, 
vil en som fortolker ut fra Lovejoys modell 
av «History of  ideas», fortsatt ikke kunne 
oppnå en korrekt beskrivelse av hva forfat-

teren mente med teksten. Selv et rent 
tekstlig fokus kommer i denne sammen-
hengen til kort, fordi betydningen av de 
ulike begrepene kan ha forandret seg 
over tid. Som Skinner fastslår, ideer er 
ikke stauder som dukker opp igjen og 
igjen i historien. Om man ønsker å finne 
meningen en forfatter la i en tekst må 
man se spørsmålene og svarene den gir 
som selvstendige meningsbærere, med en 
mening som er gitt av konteksten de er 
produsert i. Det finnes bare enkeltstående 
spørsmål og enkeltstående svar i historien, 
ikke evige problemer.7

Det er en balansegang mellom, på 
den ene siden, kontekst som sådan og, 
på den andre, teksten og meningene som 
idéhistoriens studieobjekter. For ikke å 
«miste» tenkeren som aktør i historien blir 
et synkront historieperspektiv nødvendig. 
Man må bevege seg bort fra «mening» 
som et universelt, abstrakt fenomen, og 
istedenfor se på hva den enkelte forfatteren 

kan ha ment. Studieobjektet for Skinners 
idéhistorie blir de konkrete, pragmatiske 
tankene som ble presentert og meningen 
som ligger bak disse, ikke et større, seman-
tisk system av mening. Pragmatikk som en 
del av fortolkning, kommer inn når man 
skal tolke seg frem til meningen bak det 
tenkeren sa, altså ideene tenkeren presen-
terte, og i denne sammenheng anvende 
hennes egen kontekst og historiske samtid.

Skinner vedgår at det nærmest er 
umulig å unngå at fortolkning av en tekst 
styres av ens tidligere oppfatninger, men 
dersom man som idéhistoriker vil bevege 

seg videre fra Lovejoys tradisjon, må 
man ikke bruke slike forutforståelser som 
verktøy i fortolkningssammenheng, men 
heller strebe etter å overkomme disse. «[W]
hile it is inescapable, it is also dangerous 
for historians of  ideas to approach their 
materials with preconceived paradigms.»8 
Det å se de ulike påstandene tenkere har 
kommet med gjennom historien som selv-
stendige hendelser, istedenfor bidrag til en 
regjerende idé eller samling ideer, gjør at 
vi også ser på tenkerne som adskilte, med 
ulike intensjoner og meninger, og som 
skapere av brudd gjennom historien. En 
slik idéhistorie etter Skinners mønster, 
vil ikke ha ideene som sådan som 
fortolkningsobjekt, men heller hvordan 
disse har blitt brukt og intensjonene som 
ligger bak bruken.9 Dette vil jeg komme 
nærmere inn på under, i sammenfat-
ningen av Skinners talehandlingsteori. 

Etter Skinners mening er det proble-
matisk å se tekst og kontekst som adskilte 

ALT ANNET ENN IDÉHISTORIE

Å si hvilke tenkere som hadde rett, i lys av vår egen tids 
oppfatning av det rasjonelle, er direkte irrelevant for vår 

forståelse av hva forfatterne mente å framlegge med sine 
tekster og argumentasjoner.

}{
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studieobjekter, de er innvevd i hver-
andre, og kan derfor ikke skilles. Kontekst 
framstår likevel som Skinners primær-
objekt. Kun å gå ut fra teksten, fristilt fra 
kontekst, skaper de største problemene. 
Derfor er Skinner kritisk til en ren ekse-
getisk øvelse, som for eksempel klassisk 
hermeneutikk. Det å lese en tekst igjen og 
igjen uten å se den i lys av andre tekster 
og andre hendelser i det tidsrommet som 

teksten ble produsert i, fjerner forfatteren 
av teksten som skapende og handlende 
aktør. Dette gjør det vanskelig å forstå 
hva hun kan ha ment å gjøre med teksten, 
innenfor rammene av hennes egen tid, 
fordi helheten av disse rammebetingel-
sene ikke nødvendigvis er gjort eksplisitt i 
teksten som sådan.10

Språkbruken og intensjonen bak 
bestemte tekster og utsagn er knyttet 
opp mot hvilket rom som fantes for 
uttrykk i den enkelte tenkerens tid. Det 
rommet er selvfølgelig betinget av den 
lokale historien og den sosiale struk-
turen i tenkerens samtid. Bruken av språk 
og intensjonen bak bestemte tekster og 
utsagn er knyttet opp mot hvilket rom som 
fantes for uttrykk i de enkelte tenkernes 
tid. Det rommet er betinget av den 
lokale historien og den sosiale strukturen 
i tenkerens samtid. Å forstå teksten på 
forfatterens egne premisser betyr å forstå 
den ut fra den konteksten den er skrevet 
i. Hva kunne tenkeren uttrykke? Hvilke 
begrensinger fantes for hva man kunne 
gjøre med ord i den tiden? Hva kunne 

ordene som ble brukt bety? I forsøket på å 
besvare slike spørsmål må man prøve å tre 
ut av det tankesettet eller paradigmet man 
selv lever og tenker i, og plassere seg i den 
intellektuelle konteksten til tenkeren viss 
tekst man studerer. Slik går man vekk fra 
å se på kontekst som en ramme for forstå-
else av teksten. Konteksten må sees som 
en integrert del av teksten, og derfor som 
en nødvendig del å forstå.

Når man går bort fra en forståelse av 
historien som styrt av en rekke universelle 
elementer blir det også nødvendig å skillet 
mellom hva som er rasjonelt og hva som 
er sant. Historisk utvikling bestemmer 
ikke hvem som hadde rett, og tegner ikke 
en utvikling mot noe mer rasjonelt. Man 
kan ikke påføre den samme rasjonelle 
standarden på alle tekster under fortolk-
ning, det som kommuniseres i ulike tekster 
er betinget av rammene for hva som ble 
ansett som rasjonelt i den tiden det ble 
kommunisert. Man må derfor forstå 
hvorfor argumentasjonen i en tekst virket 
rasjonell i den tiden den ble presentert, for 
å forstå hva tenkeren mente med teksten. 
Å si hvilke tenkere som hadde rett, i lys av 
vår egen tids oppfatning av det rasjonelle, 
er direkte irrelevant for vår forståelse av 
hva forfatterne mente å framlegge med 
sine tekster og argumentasjoner.11

Oppgaven Skinner framlegger er 
med andre ord tofoldig, og bryter kraftig 
med Lovejoys «History of  ideas»: Man 
må frigjøre teksten fra fortolknings-
tradisjonen, slik at man minst mulig lar 

HEDDA SUSANNE MOLLAND

Ideer er ikke empiriske objekter som sådan, og så lenge 
vi ser verden ut fra et noenlunde materielt perspektiv 
vil tenkerne og deres historiske arvegods […] være 

de empiriske objektene vi faktisk studerer, for å finne 
meningen til forfatteren.
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seg styre av oppfatninger som kommer 
forut for lesning av selve teksten. Samtidig 
må man selv koble teksten opp mot andre 
tekster i dens samtid. Helge Jordheim 
mener en teksts kontekst er «de tekster 
som omgir den, innvirker på den og 
betinger og avgrenser dens betydning fra 
andre».12 Dette fortolkningsarbeidet er i 
stor grad et synkront prosjekt. Perspektivet 
som er sentralt for en slik synkron tilnær-
ming er å se på teksten som en hendelse, 
og forfatteren som aktør som bruker 
tekstene for å gjøre noe. Skinner mener 
rett og slett at det ikke finnes noen «history 
of  ideas». Man kan bare studere hvordan 
ideer har blitt brukt i argumentasjon. Det 
blir da åpenbart at ideer ikke finnes som 
abstrakte studieobjekter som tegner linjer 
man kan studere gjennom historien. Altså 
kan man ikke skrive ideenes historie.13

Konklusjon: What’s in a name?
De fire «idéhistoriske» fellene som er gjen-
gitt etter Skinners utlegning over, framstår 
som noe enhver samtidig idéhistoriestu-
dent vil ønske å unngå. Om vi ikke vet 
det før vi kommer til universitetet, lærer 
vi fort hva anakronismer er, og vi jobber 
alle med ikke å overføre våre egne oppfat-
ninger rundt ulike tema, på tekstene vi 
tolker. Likevel er det ikke en selvfølge at 
de som befinner seg utenfor akkurat den 
skandinaviske diskursen rundt idéhistorie 
som fagdisiplin vil være innforstått med at 
vår idéhistorie ikke er Lovejoy’s «History 
of  ideas». Wikipedia er ikke det beste 
verktøyet for godt faglig arbeid, men 
det er et greit måleinstrument for å ta 
temperaturen på oppfatningene rundt 
en fagdisiplin: Den første tenkeren som 
nevnes i Wikipedias artikkel «History of  
ideas» er Arthur Lovejoy. Med andre ord, i 
internasjonal sammenheng er det uheldig 
å påberope seg fagdisiplinen «History of  
ideas» så lenge Lovejoy’s tradisjon er det 
som ligger fremst i assosiasjonen. 

Jeg kan godt forstå at professor 
Sanchez på McGill University avviste 

min forespørsel som irrelevant for hans 
arbeid om han trodde jeg var en «lovejoy-
ianer». Vi står dermed overfor et problem: 
Hva skal vi kalle fagdisiplinen vår i inter-
nasjonal, og spesielt engelskspråklig 
sammenheng, om vi ikke kan kalle den 
«History of  ideas»? Hva er det vi bedriver 
om vi ikke studerer ideer som sådan? Ulike 
forelesere har kommet med ulike forslag: 
På Blindern har jeg hørt «Intellectual 
history», «History of  knowledge», og 
lignende. Quentin Skinner og resten av 
Cambridgetradisjonen bedriver visst 
«History of  political thought».  Disse ulike 
titlene designerer i stor grad mindre deler 
av den samme fagtradisjonen og tilnær-
mingen, som jeg for øvrig også møtte på i 
antropologistudier i Canada. 

Navnet som sådan blir kanskje ikke så 
viktig. Jeg vil likevel påstå at det er uheldig, 
ikke bare å si at jeg studerer «History 
of  ideas», men også at jeg studerer 
«idéhistorie». Navnet har riktignok en 
fagtradisjon i Norge, men jeg mener at 
det er misvisende for hva vi faktisk driver 
med. Slik Skinner viser så studerer vi jo 
faktisk ikke ideene i historien, vi studerer 
tekster til tenkere for å forstå hva de 
kan ha ment med det de skrev. Ideer er 
ikke empiriske objekter som sådan, og 
så lenge vi ser verden ut fra et noen-
lunde materielt perspektiv vil tenkerne og 
deres historiske arvegods, det vil si deres 
intellektuelle arbeid og tekster, være de 
empiriske objektene vi faktisk studerer, 
for å finne meningen til forfatteren. Selv 
resepsjonshistorie handler om dette, da 
vi her ønsker å forstå hvilken mening 
som ble gitt en bestemt tekst i en annen 
tid enn den tiden den ble skrevet. På 
mange måter bunner det altså i mening. 
Men «meningshistorie» sier ikke så mye, 
spesielt da det er mye tolkningsrom i ordet 
«mening». Man kan igjen risikere å falle 
tilbake på en oppfatning om en univer-
sell mening. Det bør også være forholdsvis 
åpenbart at vi ikke kan kalle disiplinen 
«hva som ble ment»-historie. Et bedre 
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ord, etter min mening, ville være å ta det 
engelske forslaget «Intellectual history». 
Studerer vi ikke i bunn og grunn intellek-
tuell historie, det vil si intellektuelt arbeid? 
Uten å mene å si noe nedsettende om 
andre filologiske fagdisipliner som har 
viktige tematiske orienteringer, er det ikke 
nettopp dette vi mener skiller idéhistorie 
fra for eksempel kulturhistorie? Forstår 
vi ikke den den fagtematiske inndelingen 

slik at idéhistorikere fokuserer på intellek-
tene og deres intellektuelle arbeid? Jeg vil 
antyde at vi i navnet «Intellektuell historie» 
kan finne noe av muligheten for å heve 
faget vårt frem som aktuelt og relevant i 
vår egen samtid, samtidig som vi kanskje 
endelig slipper å svare på hva vi «egentlig» 
mener med idéhistorie i enhver sammen-
heng hvor det er andre enn idéhistorikere 
til stede. 

HEDDA SUSANNE MOLLAND

Noter:
1. Skinner, Visions of  Politics, 6.
2. Skinner, Visions of  Politics, 62.
3. Skinner, Visions of  Politics, 67.
4. Skinner, Visions of  Politics, 67-70.
5. Skinner, Visions of  Politics, 74-76.
6. Skinner, Visions of  Politics, 58-59, 77.
7. Skinner, Visions of  Politics, 88.
8. Skinner, Visions of  Politics, 77.
9. Skinner, Visions of  Politics, 85.
10. Skinner, Visions of  Politics, 81.
11. Skinner, Visions of  Politics, 2.

12. Jordheim, Lesningens vitenskap: utkast til en ny filo-
logi, 149.

13. Skinner, Visions of  Politics, 86.
14. Jeg kan for øvrig legge til at det ikke ringte 

noen bjeller hos tyskforeleseren min da jeg sa 
jeg studerte «Ideengeschichte».

15. Jeg har testet ut dette i sosial sammenheng 
hvor mitt anekdotiske resultat har blitt langt 
færre spørsmål om hva «intellektuell historie» 
er, enn hva «idéhistorie» er.
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EVIGHETENS 
SEMINARROM

«It is true that my work is as historical as I can make 
it. But it is nevertheless intended at the same time as 

a contribution to the understanding of our present 
social world.»

«[W]hat we need is to see the history of philosophy 
as the story of the people who made splendid but 

largely unsuccessful attempts to ask the questions 
which we ought to be asking.»

«In short, the history of thought, of knowledge, of 
philosophy, of literature seems to be seeking, and 

discovering, more and more discontinuities, whereas 
history itself appears to be abandoning the irruption 

of events in favour of stable structures.»

«[T]he modern concept of history draws its 
ambivalence from its necessary conception of 

history as a totality […] but that totality can never be 
complete, for, as we know, the future remains 

unknown.»

– Quentin Skinner,
Visions of Politics , vol 1

– Richard Rorty,
Philosophy in History (ed.s)

– Michel Foucault,
The Archeology of Knowledge

– Reinhart Koselleck, 
Futures Past. On the  Semantics of Historical Time
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Idéhistorie som studium og som forskningsfelt handler i praksis om å lese 
tekster, på jakt etter innsikt i fortidens tenkemåter. Men hva slags tekster? 
Etter pensumlistene på fagets innføringsemner å dømme, dreier det seg 
om kanon, altså tekster skrevet av framstående forfattere, vitenskapsmenn 
og (især) filosofer. Men det kan tenkes at det finnes andre typer av tekster, 
mindre berømte og kanoniske tekster, som kan være vel så egnet for under-
søkelsen av viktige intellektuelle strømninger og idéhistoriske prosesser. Og 
kanskje er det til og med sånn at tekstenes form, deres sjangertrekk, og selve 
det mediet de tilhører, kan være fruktbare utgangspunkt for idéhistoriske 
analyser? I denne artikkelen vil jeg forsøke å antyde hvordan.

Foucault og tidsskrifter som 
idéhistorisk materiale
I Kunnskapens arkeologi fra 1969 framhevet 
Michel Foucault avisene og tidsskriftene 
som idéhistorikerens fremste materiale. 
Det er dette historiske materialets form-
løshet, ubestandighet og manglende 
disiplintilhørighet, dets forankring i den 
konkrete, institusjonelle og praktiske 
verden, som gjør det idéhistorisk interes-
sant, hevdet Foucault.1 For ham var det 
nemlig ikke først og fremst de originale og 
systematiske filosofiske og vitenskapelige 

verkene i og for seg, som er idéhistoriens 
gjenstand. Det er snarere den mer hver-
dagslige, anonyme, ufullkomne og 
uryddige tenkningen og meningsutveks-
lingen som kommer til uttrykk i historiens 
«marger», i mer flyktige typer av tekster 
og som danner et slags kollektivt intellek-
tuelt jordsmonn. 

Nå tilhørte Foucaults utlegning av 
det idéhistoriske perspektivet riktignok 
en kritikk av idéhistorieskrivingens 
grunnprinsipper (med sin tradisjonelle 
vekt på den rene forestillingsverden, på 

< Illustrasjon: Sofie Brønner
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kontinuitet, på verk, opprinnelse og origi-
nalitet versus tradisjon). Det var disse 
prinsippene han måtte frigjøre seg fra i 
forsvaret for en annen, alternativ historisk 
undersøkelse som Foucault kalte arkeo-
logi. Med sine «arkeologiske» analyser 
av en rekke «diskursive formasjoner og 
praksiser» − det vil si de språklige og insti-
tusjonelt forankrede vitensfeltene knyttet 
til for eksempel galskap, menneskeviten-
skaper, straff og seksualitet − ble Foucault 
likevel en av de viktigste fornyerne av den 
idéhistoriske disiplinen langt utover, og 
særlig utenfor, Frankrikes grenser. Hans 

arbeider og begreper inspirerte til metodo-
logisk og teoretisk selvrefleksjon, og ikke 
minst viste de hvilke kritiske og kontras-
terende muligheter som lå i utforskningen 
av fortidens tenkemåter.2 Store deler av 
resepsjonshistorien har på sett og vis 
bekreftet Foucaults egen fornemmelse 
fra Kunnskapens arkeologi om at han i bunn 
og grunn var «kanskje ikke annet enn en 
idéhistoriker».3

At Foucault har hatt betydning for den 
faglige selvrefleksjonen og for deler av den 
idéhistoriske forskningen ved Universitetet 
i Oslo de siste tiårene, er det ingen tvil om. 
Men om det utelukkende er Foucault-
inspirasjon som står bak interessen for 
nettopp tidsskrifter som idéhistorisk kilde, 
er heller tvilsomt. Det har blitt levert en 
håndfull idéhistoriske hoved- og master-
oppgaver, samt én PhD-avhandling ved 
faget, og disse har hatt fokus på tids-
skrifter og tidsskriftmiljøer hovedsakelig 
fra den norske intellektuelle kontek-
sten. Men perspektivene som har blitt 
brukt i analysene, har vært forskjellige: 
Fra 1800-tallets norske allmennkulturelle 

periodika til 1900-tallstitler som Janus, Vor 
Verden, Horisont, Vidar, Arken og Minerva har 
tidsskrifter blitt analysert som nettverks-
byggere og motkulturelle bastioner, som 
åsteder for intellektuelle kamper, nye 
impulser og politisk debatt, mens en 
rekke andre tidsskrifter har fungert som 
kilde til undersøkelser av nyreligiøsitet, 
språkkamp, syn på homofili og på straff 
osv. Og tidsskrifter er langt ifra uttømt som 
idéhistorisk studieobjekt. For framtiden 
kunne en tenke seg en rekke idéhistoriske 
studier av tidsskrifters betydning for blant 
annet etableringen og konsolideringen av 

fagmiljøer, fagdiskurser og vitenskapelige 
disipliner, på et nasjonalt så vel som inter-
nasjonalt nivå. Og det er ikke utenkelig at 
Foucaults diskursanalytiske perspektiver 
kunne spille en rolle i slike prosjekter.

I min egen forskning har tidsskrifter 
blitt stadig viktigere. Bakgrunnen er delvis 
en dreining av interesse mot det mer «hver-
dagslige» og «uryddige» intellektuelle 
landskap som omgir de «diskursive 
monumentene» i Foucaults terminologi, 
parallelt med en voksende bevissthet om 
tidsskriftenes framstående rolle de siste 
2–300 årene som formidlere, bindeledd, 
spredere og «oversettere» av ideer mellom 
ulike aktører, grupper, språkkulturer og 
vitensfelt. Og idéhistorikere står, slik 
jeg ser det, i en privilegert posisjon til å 
anerkjenne den historiske betydningen til 
dette mediet, som av ulike grunner har falt 
utenfor interessefeltene til disipliner som 
historie, litteratur og medievitenskap. Jeg 
har selv vært særlig opptatt av tidsskrifter 
som formidlere av kjønnsrolleidealer, av 
sosial refleksjon, moralsk debatt og kamp 
for ytringsfrihet. Men siden mitt fokus har 

Jeg har vært opptatt av hvordan selve mediet, og de sjangrene 
som ble dyrket fram der, la grunnlaget for noen nye måter å 

skrive, lese, kommunisere og tenke på. 
}{
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vært på de tidligste utgivelsene i Frankrike, 
England og Danmark-Norge på 1600- og 
1700-tallet, da det ikke fantes kategorier 
som skilte tidsskriftene klart fra andre typer 
av trykksaker slik som bøker, almanakker 
og aviser, har det ikke vært tilstrekkelig 
å studere tidsskriftenes innhold, som 
arenaer for bestemte miljøer, diskurser 
eller vitensfelt. For meg har det vært viktig 
å granske selve det periodiske mediets 
framvekst og tidsskriftformenes helt 
særegne betydning for den intellektuelle 
utvekslingen og utviklingen. I tillegg til 
å studere de hverdagslige, anonyme og 
på mange måter ufullkomne og uryd-
dige «mentalitetene» som har kommet til 
uttrykk i ulike tidligmoderne tidsskrifter 

(for å følge Foucaults høyst rettferdige 
karakteristikk), har jeg altså vært opptatt 
av det som mer allment kan kalles for en 
representasjons- eller formproblematikk. 
Jeg har vært opptatt av hvordan selve 
mediet, og de sjangrene som ble dyrket 
fram der, la grunnlaget for noen nye måter 
å skrive, lese, kommunisere og tenke på. 

I det følgende vil jeg gi noen innblikk 
i den tidligste tidsskrifthistorien i Europa 
inkludert Danmark-Norge, i et forsøk på 
å vise hvordan nettopp mediet selv og dets 
særegne former og sjanger, har en egen 
idéhistorie å fortelle.

De første tidsskriftene: 
fra nyheter til meninger
De trykte nyhetsbladene, som vi må 
betrakte som forløperne til avisene, oppsto 
allerede på 1500-tallet i Europa. De inne-
holdt økonomisk og politisk informasjon 
og tjente enten handelshusenes behov 
for nyhetsutveksling eller de voksende 
statsmaktenes ønske om å holde sine 
undersåtter jevnlig orientert om viktige 
beslutninger og hendelser. Det var bedre 
postruter mellom byene i Europa som 
gjorde denne relativt raske og stabile 
nyhets- og kunnskapsstrømmen, mulig. 
Postrutene var også avgjørende når 
de første «tidsskriftaktige» periodiske 
trykksakene dukket opp, litt etter midten 
av 1600-tallet. Disse formidlet nyheter 
av en helt annen type enn «gazet-
tene» (nyhetsblader oppkalt etter den 
venetianske prisen på et eksemplar – en 
gazeta). Det franske Journal des sçavans og det 
engelske Philosophical Transactions of  the Royal 
Society of  London (begge 1665) var måned-
lige utgivelser knyttet til de nyopprettede 
vitenskapelige selskapene i London og 
Paris. Det var utgivelser som fungerte som 
forutsigbare korrespondansesentraler for 
Europas lærde, og supplerte – på fransk 
og engelsk, tysk og nederlandsk − den 
utstrakte brevvekslingen på latin mellom 
kunnskapsagenter rundt om, som hadde 
vært det vanlige en god stund. De ble 
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etterfulgt av en rekke liknende periodiske 
utgivelser, både på latin og ulike folke-
språk, som fra siste del av 1600-tallet 
utgjorde et nervesystem for det internasjo-
nale fellesskapet som mange omtalte som 
«de lærdes republikk». De lærde tidsskrif-
tene etablerte en kunnskapsoffentlighet 
som var avgjørende for utviklingen 
og spredningen av det vi svært foren-
klet kaller den vitenskapelige revolusjon. 
Snart skulle den bygges ut og tjene som 
ideelt og faktisk grunnlag for et bredere 
opplysningsprosjekt.

Tidsskriftmediet spredte seg relativt 
tidlig til de mer perifere delene av Europa, 
som Danmark-Norge, der det selv under 
et sterkt lutheransk enevelde fantes et 
voksende behov for å få ta del i den euro-
peiske kunnskapskulturen. Det første 
lærde tidsskriftet som ble utgitt på dansk 

fra 1720 er i mange henseender typisk 
for periodens lærde nyhetsutveksling i 
tidsskriftform.4 Nye Tidender om lærde Sager 
het det først, men det gikk under meste-
parten av 1700-tallet under navnet Lærde 
efterretninger. Hensikten med det månedlige 
tidsskriftet var, etter engelsk, fransk og tysk 
mønster, å informere danske og norske 
lesere på jevnlig basis om nye bøker på det 
europeiske markedet. Kategorisert etter 
utgivelsesbyer i Europa fikk abonnentene 
korte beskrivelser av de siste avhandlin-
gene som var utgitt på ulike språk innenfor 
en lang rekke kunnskapsfelt, teoretiske 

så vel som praktiske. I tillegg var ambi-
sjonen til redaktør Joachim Wielandt å 
beskrive «besynderlige og til Videnskabers 
Opmuntring eller Opliusning tjene-
lige Hendelser, naturlige Observationer, 
Inventioner, Experimata, Problemata 
etc», i tillegg til:

Nyheder angående lærde Mænd, Collegia, 
Universiteter, Societeter […] eftersom disse 
Ting alle høre ligesaavel som Bøgerne til 
reipublicæ literariæ Kundskap, og er dismeere 
nødvendig saasom foruden disse Poster 
den blotte Videnskab om Bøger og deres 
Editioner bliver meget steril og meere 
beqvem at giøre en god Bogfører end en 
lærd Mand, 

som det står i det første nummeret fra 
1720. Vitenskapelig «sladder» om lærde 
menn og selskaper hørte også med til 

dannelsen av en borger i de lærdes repu-
blikk. Nettopp det å kunne blande ulikt 
stoff, og presentere nyttig kunnskap i en 
variert og underholdende form, var på 
1700-tallet blitt blant tidsskriftmediets 
fremste kjennetegn og fortrinn.

Kombinasjonen av nytte og behag 
var helt avgjørende da tidsskriftmediet tok 
steget ut av den lærde verden. Dette skjedde 
allerede de siste tiårene av 1600-tallet, da 
både det franske Le Mercure galant og det 
engelske The Athenian Mercury gjorde moral 
til hovedtema for sine periodiske utgivelser 
(Le Mercure galant var et månedsmagasin 

Det som likevel gjør de aller første vaklevorne forsøkene i 
sjangeren så interessante, er hvordan de utnyttet en tom 

nisje som var blitt skapt av den strenge dansk-norske 
sensurlovgivningen og fylte den med noe helt nytt i dansk-

norsk sammenheng: offentlig kritikk og debatt. 
}{
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mens The Athenian Mercury kom ut flere 
ganger ukentlig). Begge tidsskrifter 
oppnådde bred suksess ved å invitere både 
kvinnelige og mannlige lesere med i trykte 
samtaler om hverdagslige utfordringer og 
allmenne samvittighetsspørsmål. Mens 
det første franske tidsskriftet (som ble utgitt 
fra 1672) fra slutten av 1670-tallet oppfor-
dret leserne til å gi sine bud på månedens 
moralske dilemmaer, slik de ble presen-
tert av redaktøren, var det leserne selv 
som ba om råd i sine samvittighetskvaler 
i det engelske tidsskriftet fra 1690-tallet. 
Her var det et «selskap» av redaktører 
som stakk hodene sammen for å kunne 
formulere så gode og sakssvarende råd 
som mulig i neste nummer. Mens de lærde 
tidsskriftene altså hadde rendyrket formid-
lingen av lærde (og «kuriøse») nyheter, ble 
disse tidsskriftene først og fremst kanaler 

for meninger, betraktninger, og disku-
sjoner mellom mennesker som ikke kjente 
hverandre annet enn som et fellesskap av 
lesere og som hadde hverdagens utfor-
dringer som felles interesse. Tidsskriftenes 
forutsigbare utgivelsesrytme, deres dyrking 
av tilgjengelige kortformer av ulike slag 
(spørsmål og svar, dialoger, essays, fabler, 
gåter, brev, dikt osv) og deres vilje til å 
kommunisere direkte med leserne ga dem 
en unik status i den framvoksende offent-
ligheten i Europa. Deres særegne bruk 
av ulike former og sjangre muliggjorde 
en «samtale» som ganske raskt involverte 
langt flere deltakere enn den lærde eliten.

Det var samfunn og moral det 
handlet om i den tidsskrifttypen som 
bidro aller mest til utviklingen av denne 
trykte «samtalen» innenfor det vi med 
Benedict Anderson må kunne karakteri-
sere som et forestilt fellesskap5, og som ble 
et uhyre viktig verktøy for opplysningen og 
oppdragelsen av de nye borgerne i Europa 
på 1700-tallet: Spectator-tidsskrifter eller 
«moralske ukeblader» som de også ble 
kalt. Hundrevis av tidsskrifttitler modellert 
etter de populære London-bladene The 
Tatler og The Spectator (begge fra rundt 1710) 
ble utgitt fra Cadiz i sør til Bergen i nord, 
og fra Moskva i øst til Dublin i vest, i løpet 
av opplysningstiden.6 Mønsteret som de to 
engelske ga opphavet til, kunne varieres 
og tilpasses til ulike steder, situasjoner og 
kontekster i det nærmest uendelige; bare 
i Frankrike ble det utgitt over 200 ulike 

tidsskrifter av spectator-typen på 1700-
tallet. Formen kom til København på 
1740-tallet – det er mulig å spore rundt ti 
ulike versjoner av spectator-formen i den 
dansk-norske hovedstaden i løpet av dette 
tiåret. Fra 1770-tallet dukket den også 
opp i noen norske byer, slik som Tobacks-
Discourser i Bergen, utgitt av blokkendreier 
Ole Deberg, som blant annet tok for seg 
de praktiske utfordringene knyttet til 
brannvern og fattigforsorg i byen.

Det som kjennetegnet denne tids-
skrifttypen innholdsmessig var de sosiale 
betraktningene og moralske temaene, som 
gjerne var lokalt forankret og tilpasset det 

Det var nemlig de første tidsskriftenes periodiske 
utgivelsesmønstre, deres eksperimentering med ulike former 

og fiktive sjangergrep, samt deres interaktive relasjon til 
leserne, som muliggjorde nye måter å tenke, resonnere og 

diskutere offentlig på. 
}{
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leserne av begge kjønn opplevde som både 
nyttig og underholdende. Formmessig var 
spectator-tidsskriftene kjennetegnet av 
lekende omgang med litterære (fiksjona-
liserte) virkemidler. Det moralske essayet 
sto sentralt, men det ble ofte tillagt en 
anonym, fiktiv redaktørpersona, som like 
gjerne kunne bygge sine moralske overvei-
elser på en liten observasjon fra gatelivet 
som på en merkelig drøm fra natten før. 
Aktuelle moralske og sosiale spørsmål ble 
dessuten ofte belyst gjennom iscenesatte 
selskapelige samtaler innad i tidsskriftet, 
som også kunne involvere leseren utenfor. 
Det var typisk for tilskuer-tidsskrifter 
gjennom hele århundret å publisere ekte, 
så vel som fiktive leserbrev.

De første spectator-titlene som ble 
publisert i København var slike som Den 
danske spectator, Den danske anti-spectator, Den 
politiske spectator, tyskspråklige Der Fremde og 
franskspråklige La Spectatrice danoise. Ingen 
av disse opplevde samme grad av suksess 
som da professor i statsvitenskap ved Sorø 

akademi, Jens Schielderup Sneedorff, 
publiserte sin variant, Den patriotiske tilskuer 
(1761−63). Det som likevel gjør de aller 
første vaklevorne forsøkene i sjangeren 
så interessante, er hvordan de utnyttet 
en tom nisje som var blitt skapt av den 
strenge dansk-norske sensurlovgivningen 
og fylte den med noe helt nytt i dansk-
norsk sammenheng: offentlig kritikk og 
debatt.

Sensuren, som var forankret i 
Christian 5.s lovbøker fra 1680-tallet, 
regulerte alt som skulle gjennom trykk-
pressene i det dansk-norske riket, og det 
var særlig streng kontroll med tekster som 

berørte politikk og religion. Fra begyn-
nelsen av 1700-tallet ble publikasjonen av 
nyheter underlagt en særlig sensurinstruks, 
som nedla forbud mot å blande nyheter 
med meninger eller «raisonnementer». 
Avisene – som lenge hadde vært fulle av 
underholdning, fiksjon og rykter i tillegg 
til oversatt utenriksstoff − måtte rendyrke 
«upartisk» nyhetsformidling og ble 
underlagt et eget, strengt sensurregime i 
Danmark-Norge. Dette hindret dem i å bli 
medium for politisk diskusjon, slik det var 
i England og delvis i Sverige (under den 
såkalte Frihetstiden). Sensurbegrensningen 
åpnet imidlertid et rom i tekstkulturen 
for tidsskriftene, og ikke minst spectator-
tidsskriftene, som ble meningenes medium 
i dobbeltmonarkiet. Tidsskriftutgiverne 
kunne nemlig – i motsetning til avis-
redaktørene − resonnere så mye de ville, 
så lenge de holdt seg unna direkte refe-
ranser til politiske nyheter fra inn- og 
utland, vurderinger av eneveldets poli-
tikk og grunnleggende religiøse spørsmål. 

Det ytringsrommet som var igjen da, viste 
seg tross alt å være ganske stort når både 
moral, samfunn og kunstuttrykk kunne 
gjøres til gjenstand for vurdering, synsing 
og debatt - altså «raisonnementer». 

Grensene mot politikken og religionen 
ble dessuten tøyd så langt det lot seg gjøre, 
særlig i de første dansk-norske spectator-
tidsskriftene som flittig benyttet seg av ulike 
underholdende forkledningsstrategier. Et 
godt eksempel er det franskspråklige tids-
skriftet La spectatrice danoise – den danske 
tilskuerinnen − som ble utgitt anonymt i 
København mellom 1748−50 av en ung 
fransk mannlig huslærer ved hoffet, som 

Tidsskriftmediet selv må betraktes som en viktig 
faktor i selve samfunnsutviklingen ved overgangen til 

moderniteten. }{
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var på jakt etter ekstrainntekter i tillegg til 
en plass på den europeiske opplysningens 
stjernehimmel. Gjennom en tilsyne-
latende nøytral beskrivelse av enkelte 
tilskueres reaksjoner på en offentlig teater-
forestilling, der kongen både opptrådde 
som tema i stykket som ble framført 
og var til stede som publikum, kunne 
dette tidsskriftet i et av sine numre sette 
eneveldepanegyrikken på dagsordenen. 
Gjennom det for så vidt uskyldige spørs-
målet om kvinners manglende adgang til 
de nye frimurerlosjene i et annet nummer, 
ble disse institusjonenes «egalitære» prin-
sipper og berettigelse belyst og diskutert, 
på et rasjonelt samfunnsmessig og moralsk 
grunnlag. Ved hjelp av fiktive dagbøker og 
reisebrev kunne «rangsyken» som preget 
den danske eliten, bli kritisert. Den avvæp-
nende faktoren var at alt dette, og mye 
mer, ble formulert på det mest lekende og 
lette viset av en som framsto (fiktivt) som 
en dansk kvinnelig skribent, på fransk. 
Laurent de la Beaumelles tidsskrift, som 
hadde frankofile medlemmer av den 
lærde eliten og hoffet selv som primær 
lesergruppe, viste hvilke kritiske og oppo-
sisjonelle muligheter som lå i nettopp den 
moralske ukebladsjangeren som dyrket 
maskespill, flerstemmighet og andre 
språklig-litterære forkledninger. Dette 
var imidlertid bare et av flere tidsskrifter 
som benyttet spectator-formen til å sette 
ytringsbetingelsene selv under debatt i 

eneveldet så tidlig som på 1740-tallet. Og 
nettopp ytringsfrihet ble en av de store 
fanesakene til tidsskriftene under resten 
av opplysningstiden, slik jeg og mine 
medforfattere har forsøkt å vise i boken 
En pokkers skrivesyge. 1700-tallets dansk-norske 
tidsskrifter mellom sensur og ytringsfrihet.

Tidsskriftene og 
tenkningens former
Det er ingen tvil om at tidsskriftmediet 
spilte en betydelig rolle i opplysnings-
prosjektet, som nettopp handlet om å 
gjøre kunnskap og offentlig diskusjon 
tilgjengelig for så mange som mulig. 
Antagelig var de viktigere enn bøkene når 
det gjaldt å spre både opplysningsideer og 
-praksiser. Tidsskriftene kunne gi et stort 
antall også ulærde lesere rask og lettvint 
tilgang til utdrag fra viktige opplysnings-
verk og debatter, de satte egne og andres 
samfunnsforhold i perspektiv, formidlet 
vitenskapelige, litterære og kulturelle begi-
venheter fra fjern og nær og presenterte 
hverdagslige historier som leserne kunne 
identifisere seg med og som derigjennom 
tjente som verktøy til moralsk dannelse og 
følelsesmessig oppdragelse. 

Slik kan også de tidligmoderne tids-
skriftene sies, med Foucault, å være særlig 
egnede kilder til å studere fortidens kollek-
tive forestillinger og kunnskaper, eller mer 
eller mindre klare og velfunderte ideer 
og meninger. De viser hvordan både 
kunnskaper, normer og kritikk spres og 
forhandles helt konkret, i bestemte peri-
oder og kontekster. De er tidsvitner som 
gir innblikk i det intellektuelle jords-
monnet som omgir, og til en viss grad 
skjules bak, de store tenkerne og verkene 
vi kjenner best. Men det jeg har forsøkt å 
vise kort her, er at studiet av mediet selv, 
dets historie, utgivelsesstrategier, sjanger-
grep og kommunikative former, kan være 
vel så viktig i et idéhistorisk perspektiv. 
Det var nemlig de første tidsskriftenes 
periodiske utgivelsesmønstre, deres ekspe-
rimentering med ulike former og fiktive 

Illustrasjon: Nora Husby
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sjangergrep, samt deres interaktive rela-
sjon til leserne, som muliggjorde nye måter 
å tenke, resonnere og diskutere offentlig 
på. Det handlet om å sette både fakta og 
normer i perspektiv, prøve ut ideer, argu-
menter og argumentasjonsmåter, om å 
kritisere og forsvare synspunkter, eller å 
revurdere dem. I et offentlig medium. Noe 
som for lengst har blitt et selvfølgelig og 
nødvendig grunnlag for moderne demo-
kratier. Tidsskriftene dannet ikke bare et 
medium eller et redskap som fra og med 

slutten av 1600-tallet organiserte og klassi-
fiserte kunnskapen og «den menneskelige 
erfaringen og særlig lesningen på en ny 
måte», slik den franske pressehistorikeren 
Claude Labrosse så godt har hevdet.7 De 
kan heller ikke bare betraktes som egnede 
kilder til studiet av fortidens hverdags-
lige, anonyme, ufullkomne og uryddige 
tenkning, slik Foucault argumenterte for. 
Tidsskriftmediet selv må betraktes som en 
viktig faktor i selve samfunnsutviklingen 
ved overgangen til moderniteten.

Noter:
1. Foucault, Archéologie du savoir, 179.
2. Schaanning, Fortiden i våre hender. Foucault som 

vitenshåndtør, bind I og II.
3. Foucault, Archéologie du savoir, 178. For 

Foucaults betydning for «intellectual history» 
internasjonalt, se McMahon og Moyn (red), 
Rethinking modern European intellectual history.

4. Mer om dansk-norske 1700-tallstidsskrifter i 
Krefting, Nøding og Ringvej, En pokkers skrive-
syge. 1700-tallets dansk-norske tidsskrifter 
mellom sensur og ytringsfrihet.

5. Anderson, Forestilte fellesskap: refleksjoner over 
nasjonalismens opprinnelse og spredning.

6. Databasen over slike «moral weeklies» på 
http://gams.uni-graz.at/context:mws/
sdef:Context/get?mode=about&locale=en. 
Databasen inneholder foreløpig franske, 
spanske og italienske spectator-tidsskrifter, 
men har som mål å gi en full oversikt over 
alle titler som ble utgitt i Europa, inkludert 
Danmark-Norge.

7. Labrosse, L’instrument périodique.
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Høsten 2014 dro jeg til Paris for å gjøre 
kildearbeid til min masteroppgave 

om karikaturer i Frankrike. Jeg forventet 
ikke at karikaturen, som spesielt i Norge 
ikke er noe man snakker mye om, skulle 
bli så aktuell som den er nå. Selv om 
alle visste at redaksjonen i Charlie Hebdo 
hadde levd under konstante drapstrusler 
siden hendelsene i 2006 og 2011, var det 
likevel utenkelig at en redaksjon kunne 
bli nærmest utslettet på denne måten – 
etter angrepet 7. januar var noen av de 
eldste og mest legendariske karikatur-
tegnerne i redaksjonen blant de døde. 
Masteroppgaven min, som en forståelse 
av hva karikaturen er og gjør, fikk dermed 
en ekstra betydning for meg. 

I kjølvannet av attentatet mot Charlie 
Hebdo den 7. januar har karikatur-
tegningen og karikaturformatet fått stor 
oppmerksomhet internasjonalt. Det blir 
viet langt større spalteplass til diskusjoner 
rundt karikaturer nå enn det har blitt på 
lenge. Bakgrunnen for angrepet på redak-
sjonen i Charlie Hebdo var et planlagt 
nummer med diverse karikaturtegninger 
av profeten Muhammed, noe som har 
vekket til live igjen den såkalte karikatur-
striden fra 2005-2006 da Jyllands-Posten 
publiserte en serie på tolv karikaturer 
av profeten. Diskusjonen gikk da, som 
nå, om grensene for ytringsfriheten, om 

grensen mellom legitim religionskritikk 
og harselering med rasistiske stereotyper, 
om hvorvidt denne typen provokasjon er 
nødvendig eller ikke. Med utgangspunktet 
i karikaturer har det på mange måter blitt 
en debatt som handler om sentrale verdis-
pørsmål i samfunnet.

Mange har opplevd at Charlie Hebdo 
provoserte, at karikaturtegnerne provo-
serte på feil måte. Charlie Hebdo ble beskyldt 
for å drive hån mot muslimer ved å 
avbilde Muhammed, en provokasjon som 
det ble sagt ikke bare rammet de mest 
radikale islamistene, men også vanlige 
muslimer. Likevel er det viktig å poengtere 
at karikaturen alltid har hatt rollen som 
provokatør, og at Charlie Hebdo med andre 

ord følger en tradisjon som i Frankrike 
har eksistert i flere hundre år. I 2007 ble 
det ført en rettsak mot Charlie Hebdo 
på bakgrunn av Muhammed-karikaturer 
de hadde trykket ett år tidligere. Under 
rettssaken falt dommen på at Charlie 
Hebdo ikke hadde brutt loven fordi kari-
katuren som litterær sjanger «til tross for 
at den med overlegg provoserer, tar del i 
ytringsfriheten og formidling av tanker 
og meninger». I tillegg minnet domstolen 
om at blasfemi ikke er ulovlig i Frankrike.1 
Karikaturformen skulle og skal fortsatt 
provosere, gjøre narr av og kritisere alt og 
alle. 

Charlie Hebdo […] følger en tradisjon som i Frankrike har 
eksistert i flere hundre år }{

< Illustrasjon: Didrik Magnus-Andresen
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Avisen Psst…!
Masterprosjektet mitt er en oppgave 
om en fransk satirisk avis fra 1898 kalt 
Psst…!. Avisen, opprettet av karikatur-
tegnerne Jean-Louis Forain og Caran 
d’Ache, oppstod under Dreyfus-saken 
som startet i 1894. Alfred Dreyfus var en 
fransk-jødisk offiser som på feil grunnlag 
ble anklaget og dømt for å ha fungert som 
spion for Tyskland, og ble fengslet i 1894 
for landsforræderi. Etter hvert som saken 
utfoldet seg ble det funnet bevis for at det 
franske militæret hadde utpekt Dreyfus 
som skyldig kun fordi han var jøde. Saken 
utviklet seg til å bli svært offentlig, da 
særlig den antisemittiske pressen interes-
serte seg for den. Mange intellektuelle kom 
til Dreyfus’ forsvar, deriblant forfatteren 
Émile Zola med sitt kjente åpne brev til 
presidenten, «J’Accuse…!» fra 1898. Det 
oppstod to grupper i Frankrike: de som 
var for Dreyfus (Dreyfusardene), det vil si 
de som mente at Dreyfus var uskyldig, og 
de som var imot ham (Antidreyfusardene). 

Det historisk viktige i Dreyfus-saken er 
ikke bare de to grupperingene som oppstår, 
befolkningen som «splittes i to leire», men 
den antisemittismen som kommer fram i 
pressen. Antisemittisk presse hadde alle-
rede eksistert i flere år før Dreyfus-saken, 

men under og etter saken ble den enda 
mer ekstrem og voldelig, noe som gjen-
speiles i karikaturene som ble produsert 
på den tiden. Karikaturtegnerne som jeg 
skriver om var antidreyfusardere og avisen 
deres var preget av en sterk antisemittisme. 
Det ble sagt at jødenes moralske kvaliteter, 

deres indre natur, kunne gjenspeiles i 
deres fysiske trekk, deres ytre kvaliteter. 
De ble beskrevet som hyklerske og forræ-
derske, ofte ble de omtalt som griske 
kapitalister som brukte sin egen rikdom til 
å kjøpe makt. Disse forestillingene finner 

man igjen i karikaturene, der jøden blir 
fremstilt med stor nese, stor munn og ofte 
overvektig (Figur 1). For Forain og Caran 
d’Ache fungerte avisen som et forsvar for 
militæret og for Frankrike, og Psst…! var 
derfor svært voldsom i sin behandling av 
både dreyfusardene og av jødene. 

Det historisk viktige i Dreyfus-saken er ikke bare de 
to grupperingene som oppstår, befolkningen som 
«splittes i to leire», men den antisemittismen som 

kommer fram i pressen.
}{

Figur 1: Fra avisen Psst...! Tittelen betyr «Pengeskap» og personen 
skal forestille en jøde som sier «Med dette får vi det siste ordet!» (i 
Dreyfus-rettssaken).
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Figur 2: Daumier: Gargantua 1831.

GEVÆRET OG BLYANTEN

I etterkant av angrepet på Charlie Hebdo 
i år har mange sammenlignet karika-
turen med et våpen. Karikaturen er ikke et 
våpen, blir det hevdet. Mange av karika-
turene som ble tegnet etter attentatet har 
brukt blyantmotivet som et ikke-voldelig 
symbol kontra geværet. Karikaturen 
provoserer og kan gjøre vondt, men den 
dreper ikke. Dette fikk meg til å tenke på 
min egen oppgave hvor nettopp karika-
turen på flere tidspunkt har blitt omtalt 
som et våpen, også av karikaturtegnere 
selv. 

Det var særlig under Dreyfus-saken 
at karikaturen begynte å fungere som 
et symbolsk våpen i det som ble omtalt 
som en «krig mellom dreyfusardene og 
antidreyfusardene». Karikaturtegneren 
og antidreyfusarden Jean-Louis Forain 
mente at blyanten hans fungerte som 
et skytevåpen mot dreyfusardene. Han 
og karikaturtegneren Caran d’Ache 
opprettet avisen Psst…!, som en reaksjon 
på Zolas «J’Accuse…!». Avisen inneholdt 
utelukkende karikaturer tegnet av de to 

stifterne, og kommenterer Dreyfus-sakens 
forløp gjennom 1898 og 1899. I det siste 
nummeret, som kom ut i september 
1899, skriver karikaturtegnerne at de 
velger å stanse publiseringen av avisen 
fordi kampen mot dreyfusardene nå kan 
betraktes som vunnet. Dermed legger de 
geværet tilbake på hylla, skriver de.2 Her 
kan man tydelig se at de mente at karika-
turen, representert ved blyanten, fungerte 
som et symbolsk «skytevåpen» i kampen 
mot dreyfusardene. 

I oppgaven min analyserer jeg karika-
turene deres og forsøker å gi en forklaring 
på hvorfor de velger å benytte seg av 
nettopp karikaturen som uttrykksmiddel. 
Samtidig er det viktig å få klarhet i den 
historiske konteksten til karikaturen og 
hvilken rolle den har hatt i Frankrike. En 
karikatur er ikke internasjonal eller tidløs, 
den er i stor grad knyttet til en konkret 
kulturell- og historisk kontekst og til en 
spesifikk tid. Dette gjør den svært inter-
essant som idéhistorisk kilde siden en 
karikaturtegning sier mye om nettopp 
tiden og konteksten den ble skapt i. Den 
følger nyhetsbildet tett og kommenterer 
det. Ved å studere det historiske bakteppet 
til Charlie Hebdo vil man få en klarere 
forståelse av karikaturtradisjonen, men 
også en bedre forståelse av avisen og den 
satiriske formen den opererer med.
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Karikaturen og revolusjonene
Under og etter revolusjonen i 1789 ble 
karikaturtegninger mer utbredt enn før, og 
utover 1800-tallet utviklet den seg til å bli 
en viktig og omfattende del av den franske 
pressen. Under revolusjonen ble den sati-
riske stilen svært populær, enten det var i 
form av tegning, skrevet tekst, skuespill, 
sang eller lignende. Satiren ble nærmest 
et motefenomen.3 Det ble viktig å kunne 
kommentere hendelsene under revolu-
sjonen, og siden karikaturen både var rask 
og relativ billig å produsere ble den en 
effektiv uttrykksmåte for pressen. Likevel 
var karikaturen på 1700-tallet sett ned 
på og hyppig utsatt for sensur Dermed 
valgte karikaturtegnerne ofte å publisere 
anonymt.4 Sensur av karikaturen stoppet 
litt opp etter revolusjonsåret 1789, men i 
de urolige årene etter ble lovgivningene 
raskt gjenopprettet i et forsøk på å stagge 
det som ble ansett som en «forstyrrelse 
av fred». I 1792 var karikaturen nærmest 
helt ulovlig.5 Etter revolusjonen i 1830 
ble det erklært at sensur i Frankrike skulle 
avskaffes «for alltid», men allerede i 1835 
var sensurlovene på plass nok en gang.6

Det samme skjedde i 1848 og 1870: 
Sensuren ble avskaffet, så gjenopprettet i 

1850 og 1871. Denne gjenanskaffelsen av 
sensurlovene skyldtes som oftest et styre-
skifte eller drastiske forandringer i det 
politiske klimaet. Det ble sagt at kari-
katuren kunne være særlig farlig for 
samfunnet fordi den ikke behøvde lese-
ferdigheter for å forstås, den hadde dermed 
en gjennomslagskraft og et propaganda-
aspekt som skremte staten.7 Staten slo ned 
på det de mente var direkte oppfordring 
til vold, kriminalitet og uro. Den franske 
politiministeren skal ha uttalt at «among 
the means employed to shake and destroy 

the sentiments of  reserve and morality 
which are so essential to conserve in the 
bosom of  a well-ordered society, drawings 
are one of  the most dangerous».8

Til en viss grad kan man si at han 
hadde rett. Utbredelsen og produksjonen 
av karikaturtegninger har gjerne vært 
størst i urolige tider og har kunnet nå frem 

til en langt bredere del av befolkningen 
enn andre uttrykk. Slik sett utgjorde 
karikaturen en fare for statlig menings-
hegemoni, den hadde en revolusjonær 
gjennomslagskraft og når karikaturer 
begynte å dukke opp i pressen ble dette 
ofte forstått som et symptom på en politisk 
misnøye i befolkningen.

Honoré Daumier (1808 – 1879) 
blir ofte omtalt som en av de viktigste 
karikaturtegnerne i Frankrikes historie. 
De fleste tegningene hans omhandlet 
det politiske og sosiale livet i Paris på 

SARAH CAMILLE HERVÉ

Satiren ble nærmest et motefenomen. }{

Figur 3: L’Assiette au Beurre : Ecce Homo 1906.
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1800-tallet. Karikatur- og kunsthistoriker 
Bertrand Tillier mener at karikatur-
tegner som yrke oppstod og ble til med 
blant annet Daumier. Før det hadde ikke 
karikaturtegneren noen klart definert rolle 
i offentligheten. Daumier er kjent for å ha 
karikert kongen Louis-Philip, en dristig 
ting å gjøre på den tiden. Karikaturen, 
kalt Les Poires, viser hodet til Louis-
Philip som gradvis blir til en pære. På 
denne måten kritiserte han Louis-Philips 
mangel på effektivitet, hans vegetative og 

sedate styre og hans minkede popularitet 
i befolkningen. I 1831 tegnet Daumier 
Louis-Philip på nytt i en karikatur som 
fikk navnet Gargantua (Figur 2). I denne 
tegningen kan man se kongen, med pære-
hode, avbildet som en kjempe som sluker 
i seg alt gullet til folket. For dette ble 
Daumier kastet i fengsel i seks måneder. 

På slutten av 1800-tallet var det flere 
karikaturtegnere og satiriske aviser enn 
noen gang før. De mer liberale sensurlo-
vene fra 1881 er grunnen til at pressen 
generelt, og spesielt de satiriske avisene, 
gikk inn i en såkalt gullalder.9 Satiren fikk 
en særlig viktig politisk rolle, den fungerte 
ikke bare som ren underholdning. Tillier 
påpeker at det spesielt er 1800-tallets 
republikanere som forsøkte å bekjempe 
de konservative kretsene ved hjelp av kari-
katuren. De fremmet de republikanske 
idéene som de hentet fra opplysningstiden 
og fra 1789-revolusjonen: ønsket om en 
folkevalgt stat, og selvfølgelig om en uinn-
skrenket ytringsfrihet. Republikanerne 
kjempet dermed mot monarkiet og den 
rådende autoriteten, også ved hjelp av 
karikaturen.

Karikaturen og kirken
I Frankrike har karikaturtradisjonen 
gjennom historien hatt sterke innslag av 
blasfemi og religionskritikk. Det er påfal-
lende hvordan karikaturen i Frankrike 
gjennom tidene har latterliggjort det 
aller helligste, det som mange mener ikke 
skal kritiseres. Den katolske kirken fikk 
gjennomgå hardt etter revolusjonen og 
utover på 1800- og 1900-tallet. Den ble 
et favorittoffer for karikaturtegnerne, og 
det utviklet seg en retning som ble kalt 

for «anticléricalisme», antikirkelighet. Det 
oppstod en egen antikirkelig presse som 
kritiserte kirkens maktutøvelse i samtiden, 
men også kirkehistorien, blant annet 
inkvisisjonene.10

Selv om karikaturtegnerne tidvis var 
svært negativt innstilt til kirken og de geist-
lige, var den likevel ikke uttalt antireligiøs 
eller ateistisk før på 1900-tallet. Etter 
Pariserkommunen i 1870 ble det fremmet 
en lov om separasjon av kirke og stat, men 
selve splittelsen trådde ikke i kraft før 1905. 
Likevel viser dette at mange var kritiske til 
kirkens makt i det franske samfunnet. Selv 
om den antikirkelige holdningen hadde 
eksistert lenge ble den etter revolusjonen 
enda mer populær blant befolkningen, 
den ble også mer voldelig. 

Karikaturen ble brukt av de anti-
kirkelige som et direkte angrep på 
kirkemakten. I den antikirkelige pressen 
ble prester og jesuitter ofte fremstilt som 
lyseslukkere med en kjegleformet kropp. 
Dette skulle symbolisere de opplysnings-
fiendtlige holdningene til kirken, 
kvelningen av idéer som «disse svartkledde 
mennene» utførte ved å kaste opplysnings-
litteratur- og tekster på bålet.11 

GEVÆRET OG BLYANTEN

Karikaturen ble brukt av de antikirkelige som et direkte 
angrep på kirkemakten. }{
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I en viss forstand viderefører Charlie Hebdo 
denne religionskritiske tradisjonen, de har 
også beskrevet seg selv som en kirkefiendtlig 
avis. Innenfor den franske karikaturtradi-
sjonen som Charlie Hebdo kan betraktes som 
en del av, fungerer blasfemi som en form 
for maktkritikk. Karikaturen i Frankrike har 
ofte tatt på seg rollen å utfordre normene 
i samfunnet, ofte gjennom provoka-

sjon. Karikaturene i Charlie Hebdo er ikke 
nødvendigvis mer ekstreme enn de anti-
kirkelige på 1800- og 1900-tallet, slik man 
kan se i karikaturen fra 1906 (Figur 3) til 
den sosialistisk-anarkistiske avisen L’assiette 
au beurre. I denne karikaturen kan man 
se en arbeider som tramper på Jesus på 
korset. Tittelen er «Ecce homo», som på 
latin betyr «Her er mennesket» eller «Se 
hvilket menneske». Setningen kommer fra 
bibelscenen der romeren Pontius Pilatus 
viser Jesus fram til folkemengden før 
korsfestelsen. Den «antikristne» karikatur-
tegneren Grandjouan latterliggjør her Jesu 
død og lidelse og viser at folket ikke vil ha, 
og heller ikke trenger, kristendommen. Fra 
og med 1905 ble karikaturen mer ekstrem, 
mer «krigersk», og den ble brukt som et 
såkalt propagandavåpen.12 Karikaturen 
ble anvendt for å fremme ideologier, som 
antikirkelige idéer, og slik sett brukt bevisst 
for å drive propaganda. Dette kan man 
også se under 1. verdenskrig da karikatur-
tegnerne ble oppfordret til å støtte opp 
under krigen og de franske soldatene. De 
skulle også delta i krigshandlingene ble det 
sagt.13

Konklusjon
Det er ikke nytt at Charlie Hebdo provo-
serer og sjokkerer. Dens forgjenger Hara 
Kiri skapte stor furore da de trykket 
en karikatur som gjorde narr av tidli-
gere president Charles de Gaulles død i 
1970. De Gaulle var på den tiden selve 
symbolet på Frankrikes gjenoppreisning 
etter 2. verdenskrig, og det var derfor 

svært tabubelagt å latterliggjøre ham. 
Oppstyret gikk så langt at Hara Kiri til slutt 
ble forbudt og måtte legges ned, det vil si 
at sensuren av karikaturen ikke var noe 
forbeholdt fortiden. I 1970 opprettet flere 
av redaksjonsmedlemmene fra det nylig 
nedlagte Hara Kiri avisen Charlie Hebdo. 

Under revolusjonen og under striden 
mot den katolske kirken var karikaturen 
en viktig og tilstedeværende stemme i den 
offentlige debatten. Man kan se karika-
turen som en nødvendig stemme fordi den 
tillot seg å utrykke det mange ikke turte 
å skrive, selv om den til tider kunne være 
svært ekstrem. Karikaturen, ved å kritisere 
«det som ikke kan kritiseres», har bidratt 
til å utfordre samfunnets normer og 
verdier. Karikaturen næres på det som er 
forbudt og tabubelagt. Charlie Hebdo følger 
med andre ord en lang og sterk tradisjon i 
Frankrike som har vært med på å utfordre 
og fordømme det hellige, det som ikke lar 
seg kritiseres eller latterliggjøres. Likevel 
kan man ikke se bort ifra at ytringsfriheten 
også fører med seg problemer rundt 
moralske spørsmål vedrørende ytringsfri-
hetens grenser. Problemene oppstår særlig 
når karikaturen blir rasistisk og antisemit-
tisk, slik den ble under Dreyfus-saken 
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eller under kolonitiden. Muhammed-
karikaturene blir også anklaget for, 
gjennom et stereotypisk billedspråk, å 
fremme islamofobi og rasistiske hold-
ninger. De som forsvarer dem hevder ofte 
at det er en forskjell mellom rasistiske kari-
katurer og kritikk og latterliggjøring av en 
religion, og at Muhammed-karikaturene 
faller innenfor sistnevnte kategori.

Karikaturen blir ofte beskrevet som 
en tegning som er ment til å provosere 
fram en reaksjon. Den er noe som agerer 
og får samfunnet til å reagere, sier Tillier. 
Karikaturen blir brukt som en måte å 
forsvare noe på, å etterligne, legitimere, 
men kan også brukes som propaganda.14 
Reaksjonen på karikaturen er dermed like 
viktig som selve budskapet. Cabu, som 
var en av tegnerne som ble drept under 
angrepet på Charlie Hebdo, sa en gang 

at ingenting er så hellig at det ikke lar 
seg latterliggjøres. Alt og alle skal kunne 
bli gjort narr av, og dermed stå i fare 
for å bli krenket. For ham var det farli-
gere når noe ikke lot seg kritisere eller 
latterliggjøres. Cabu siterte også karikatur-
tegneren Cavanna som en gang sa at en 
god (karikatur)tegning skal være som et 
slag i trynet.15 Våpen- og voldsmetaforen 
vender på denne måten stadig tilbake når 
det er snakk om karikaturformen. Det er 
alltid en grad av diskursiv eller symbolsk 
vold knyttet til forståelsen av karikaturen. 
Dette betyr likevel ikke at karikaturer 
nødvendigvis krever eller oppfordrer til 
faktiske voldshandlinger, men heller at den 
ofte er moralsk revolusjonær, at den ønsker å 
utfordre normer, symboler og holdninger 
i samfunnet.
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Det slår meg at lite tas oftere og mer 
for gitt enn historie. Og kanskje har 

det alltid vært sånn. Når politikere og 
ymse meningsytrere debatterer og går 
tom for «harde fakta» og «Forskning viser 
at…», legger de heller alt på det siste og 
beste: «erfaringene» og «Historien viser 
at…». Men om det er noe jeg har lært av 
det lille jeg har fått fordype meg i historie, 
må det være at den ikke viser noe som 
helst utover det vi selv har tvunget den til å 
vise oss. Den er takknemlig sånn sett. Den 
føyer seg alltid, skjeller oss aldri ut, og ikke 
engang har den ben til å rømme med om 
den skulle få nok. Når jeg likevel har satt 
for meg å skrive om hva historie er for noe, 
er det altså ikke fordi jeg har noe håp om å 
kunne besvare det – i alle fall ikke direkte 
– men fordi det er min bestemte oppfat-
ning at det må besvares – og rent indirekte 
i så måte. 

I det følgende vil jeg ta for meg den 
såkalte historismen, og gjennom denne 
forsøke å skissere ut et sånt mulig svar. 
Hvilken sammenheng er det mellom 

historismen og utviklingen av humanistisk 
forskning? Finnes det eventuelt huma-
nistisk forskning som ikke bygger på et 
historisk fundament? Jeg tar her utgangs-
punkt i Thomas Kroghs skille mellom 
historisme i vid betydning og historisme i snever 
betydning.1

Fra Herodot til Herder           . 
Historisme i vid betydning kan ses som 
reaksjonen på forestillingene om det tidløse 
og evig sanne, og finner sine betingelser i 
historie- og sannhetsproduksjonen, slik vi 
eksempelvis kjenner den hos de antikke 
grekerne, da særlig Herodot. For selv om 
vi skulle lese Herodot som en «forskjells-
historie» inngår nettopp det fremmede 
– selv de fjerneste fenomener og folkeslag 
– som noe forhåndsforklart innenfor et 
sirkulært historisk tablå hvor alt starter og 
slutter med grekerne selv.2 Det er denne 

sirkulariteten renessansehumanistene, 
en slags løs samling manuskriptjegere 
og filologer, for alvor bryter opp i. Som 
når Lorenzo Valla avslører at Konstantins 

< Illustrasjon: Air Haake

Historismen i sin vide betydning er i så måte uløselig 
knyttet til studiet av de historiske skikkelsene og 

de litterære objektene de har etterlatt seg, og kan 
forstås som den gradvise dreiningen fra eksegetikk til 

moderne tekstkritikk.
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donasjon var en simpel forfalskning – de 
katolske pavene hadde altså ikke fått hele 
Vestromerriket fra keiser Konstantin, slik 
de selv hevdet, derimot hadde de tatt det; 
og når figurer som Petrarca og Pico della 
Mirandola griper tilbake til antikken – 
her ble «dannelse» og «dygd» særlig viktig 
– er det ikke for å bli ett med den, men 
for å komme seg bort fra det de mener er 
det barbariske ved sin egen samtid (eller 
«middelaldersk», som det noe misvisende 
har blitt hetende). Historismen i sin vide 
betydning er i så måte uløselig knyttet til 
studiet av de historiske skikkelsene og de 
litterære objektene de har etterlatt seg, og 
kan forstås som den gradvise dreiningen 
fra eksegetikk til moderne tekstkritikk.3 

Den videre utviklingen kan forstås 
som reaksjonen på naturvitenskapenes 
fremmarsj. Særlig gjennom 1700-tallet 
kaptes man om å finne de ulike viten-

skapenes egenart – eller mangel på 
sånt. Giambattista Vico etablerer et 
skille som også står seg for ettertiden: 
Naturvitenskapene kan ikke tilby noen 
sikker kunnskap, sikker kunnskap kan vi 
bare ha om oss selv. Og Vico mener alle 
menneskelige kulturer gjennomløper 
en utvikling fra «gudenes tidsalder» til 
«heltenes tidsalder», til endelig «mennes-
kenes tidsalder». Historiske kulturer må 
altså forstås ut i fra en egen totalitet, et 
første uttrykk for en historisk relativisme og 
partikularisme som får tydeligere form med 
Herder: «Alt som skjer er betinget av tid, 
sted og folkekarakter». Et direkteangrep 

på Descartes’ universalmetafysikk og 
«faste, varige viten». Historismen spiller 
på denne måten rollen som den stadig 
tilbakevendende plageånden som minner 
om at det ikke finnes noe fast og varig. 
Snart mister til og med naturen sin kristen-
kopernikanske glans av lov og orden, som 
når Lisboa rammes av jordskjelv allehel-
gensdag 1755; kirker og katedraler legges i 
ruiner, og det eneste gjenværende er byens 
fattigstrøk, Alfama. Det uunngåelige 
spørsmålet er hvordan Gud kan føre så 
mange gode kristne ut i død og elendighet, 
og skåne en gjeng drankere og prostitu-
erte. (Hvor er rettferdigheten, liksom…?) 
Det endelige nådestøtet for teologiens 
forklaringsmonopol. Etter hvert dukker 
imidlertid en rekke andre «logismer» opp 
for å få orden og fasthet i sakene, som 
«geologi», «biologi», «psykologi», og så 
videre. 

Ranke og den snevre  betydningen    .  
Med Leopold von Ranke avløses på et vis 
denne ytre striden mellom vitenskapene og 
blir til et spørsmål om metodologi. Ranke 
svarer i en viss forstand på John Stuart 
Mills oppfordring om å bringe humaniora 
og åndsvitenskapene innunder en enhetlig 
vitenskapelig metode, fortrinnsvis den 
«hypotetisk-deduktive». Det kan riktignok 
diskuteres om Rankes historisme oppfyller 
noe slikt metodekrav. Foruten programer-
klæringer som «Ingen historiefilosofi!» var 
fyndordene på 1800-tallet særlig «posi-
tivitet» og «objektivitet». Man ønsket å 
fri vitens- og historieproduksjonen fra 

JON HÅKON SKOGDAL

Kanskje er alt i så måte historie? 
Kanskje er alt fellesskap? Det tvingende spørsmålet blir da 

hvordan vi kan vite hva som er hva, hvor det ene begynner og 
det andre slutter.{ }
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politisk og religiøs innblanding, og søkte 
heller tilflukt i det man tok for å være 
det «naturlige», «opprinnelige», «ufor-
falskede». En form for essenssialisme 
(for ikke å si spinozisme) som korrespon-
derer dårlig med omfattende teoribygging, 
eller metode i det hele tatt. I det minste 
får historieproduksjonen sitt formali-
serte preg, og kan på denne måten ses 
som grunnlagt i sin nåværende form av 
Ranke. Det nye med denne formen var 
nok at åpningen av nasjonale arkiver la an 
til like «nyttig» kunnskapsproduksjon som 
naturvitenskapene. Romantikerne, særlig 
de tyske, var ute etter å finne sitt nasjo-
nale selv, hvilket gir opphavet til en rekke 
mystisk-oppbyggelige verker på formen 
«hvem er vi, hvordan har vi kommet hit, 
og hvor går veien videre?». Historismen, på 
denne snevre formen, innebærer altså ikke 
relativiseringen av historien, men må snarere 
forstås som homogeniseringen og totalise-
ringen av den. Det er enhetliggjøringen av 
kildene, fortolkningene og fremstillingene 
av historie. Eller med Kosellecks begreper: 
Man går fra historier («individual plural») 
til historien («collective singular»).4 

I noen grad kan man altså si historie-
faget gjennom historismen – først i 
vid forstand, så i den snevre – skapte 
problemet bare det selv kunne løse. 
Skjønt det utvilsomt har økt vår kultu-
relle følsomhet og forståelse, bør vi neppe 
underkommunisere rollen historiefaget, og 
menneskevitenskapen generelt, har utspilt 
i utformingen av den nokså pinlige utven-
diggjøringen vi har kommet til å kalle 
«nasjonalismen», og som fortsetter å prege 
så mye av vår verden. Likevel, og kanskje 
er det et paradoks, spørs det om tid- og 
stedbundetheten er til å komme bort i fra. 
Overgangen fra historisme i vid betydning 
til historisme i snever betydning, inne-
bærer den samtidige overgangen til en 
forståelse av historie som subjekt og objekt for 
seg selv; en tenkemåte vi må kunne gjen-
kjenne som utpreget moderne og vår egen, 
og hvor «individet» og «den frie, viljestyrte 

aktøren» med en viss nødvendighet må 
ende opp på sidelinjen for ikke å gjøre vold 
mot begivenhetenes gang. (Ingen enkelt-
person kan med rimelighet hevdes å ha 
funnet opp «språket», «menneskerettighe-
tene», «den moderne velferdsstaten», osv. 
Dette er jo ting vi i all hovedsak har fått 
overlevert. På godt og ondt.) Og kanskje er 
alt i så måte historie? Kanskje er alt felles-
skap? Det tvingende spørsmålet blir da 
hvordan vi kan vite hva som er hva, hvor 
det ene begynner og det andre slutter. 

På et plan konkretiseres denne 
problemstillingen i diskusjonene mellom 
Gadamer og Habermas. Gjennom sin 
drøfting av fortolkning og metode viser 
Gadamer tradisjonens overmektighet. 
Habermas viser på sin side at tradisjonen 
neppe er så ensartet og altoverskyggende 
som Gadamer vil ha det til. Men for å 
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bringe mer klarhet i dette – om mulig – 
tenker jeg det kan være fruktbart å rette 
blikket mot en nokså annen bevegelse 
innen humanfagene, nemlig strukturalismen.

Ahistorisk humanvitenskap?    .  
For å gjøre noe av konklusjonen først som 
sist må et spørsmål om hvorvidt det finnes 
ahistorisk humanistisk forskning besvares 
med både ja og nei. Først og fremst fordi 
det aldri har vært helt godt å si hva man 

skal mene med «humanistisk forskning». 
Jeg velger her å være forsiktig med særlig 
smale definisjoner. Derimot vil jeg gjerne 
bygge på distinksjonene Per Strømholm 
gjør seg mellom tenkningen og det levde 
liv.5 Kanskje et tilgjort og gammelmodig 
skille, men i motsetning til mer nymotens 
og språkhandlingsorientert teori er det 
slettes ikke sikkert tanke, språk og (sam-) 
handling bør ses altfor sammenfallende. 
(Personlig forsøker jeg å si alt annet enn 
det jeg tenker, og dersom jeg gjorde halv-
parten av det jeg sa jeg skulle gjøre, ville 
jeg trolig vært fengslet eller tvangsinnlagt 
for lengst…). Da synes det mer fornuftig 
å skille, slik marxistene gjør det, mellom 
ettertenksomheten og handlet nåtid. Følgelig 
står det ikke klart for meg at eksempelvis 
filosofi må være en humanvitenskap og 
ikke en samfunnsvitenskap, all den tid 
den opererer innenfor, og forsker på 
«nået»; like lite står det klart for meg at 
samfunnsvitenskap generelt må være 
ensbetydende med samtidsvitenskap og 
ikke fortidsvitenskap (per i dag arter den seg 
nok mer som en type natur- eller fremtids-
vitenskap). Disse overgangene anser jeg for 
nokså glidende. 

Noe av den samme uklarheten gjelder 
nok også de såkalte «strukturene». For er 
disse ment å gjøre seg virksomme i det 
samtidige eller på tvers av tiden? Eller 
kanskje opphever de enhver slik bestem-
melse? Her er i alle fall Saussure den 
sentrale skikkelsen. Og som Jordheim og 
Sandmo poengterer, fortoner nok struk-
turalismen seg heller som fortsettelsen av 
1700- og 1800-tallets ordenssøken og posi-
tivitet, enn motsatsen til den. Men der det 

tidligere gjaldt å rydde historie for politiske 
og religiøse sentimenter, gjelder det nå på 
et vis å rydde språket for historie. Det kan 
det da også ha vært grunner til. «For den 
som snakker, innvendte Saussure, eksis-
terer ikke språket som en historisk prosess, 
men som en tilstand».6 En tilstand som med 
visse paralleller til Freud og det underbe-
visste må kunne forstås som overflate. Nå er 
det ikke helt godt å si hva et slikt overflate-
nivå skal bety, for som flere i ettertid har 
bemerket gikk det tidlig inflasjon i alt dette 
franske «strukturelle». Felles for struktura-
listene synes imidlertid å være tanken om 
at språket (eller kulturen i vid forstand) er 
et finitt avgrenset system, og at endringene 
i dette systemet følger en bestemt indre 
lovmessighet. En lovmessighet vi får tro 
det er opp til oss selv å avdekke. 

Til dette kan vi nok anføre opptil 
flere innvendinger, men i denne sammen-
hengen rekker det med to. For på den ene 
siden kan man spørre seg i hvilken grad 
disse over- og undernivåene av det regu-
lære kan gjøres historisk synlig, all den tid 
vi må forholde oss til ruiner for å ansku-
eliggjøre dette «lovmessige», være seg i 
form av historiske objekter (materielt), 

Det levende mennesket kan svare oss, bekrefte og 
avkrefte våre fordommer når vi studerer henne. Gitt at vi 

spør og samtidig inviterer til svar.
{ }
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tekster (nominelt) eller tegn generelt. En 
kan neppe bare anta at det regulære må 
være der i en eller annen bestemt form. 
Hvem skulle i så fall garantere for en slik 
eksistens, om vi ikke engang klarer å finne 
den i våre samtidige? På den andre siden 
virker det sannsynlig at strukturer, slik 
de her er hansket med, forholder seg slik 
at de forsvinner idet man peker på dem 
– som om de gradvis eksternaliseres og 
sementeres som diskurs (jfr. «internalisert 
bevissthet» hos psykoanalytikerne) og på 
denne måten opphører å gjøre seg struk-
turelt gjeldende. Jeg må likevel insistere på 
at det ikke dreier seg om «historiske struk-
turer» som sådan, men våre til enhver tid 
egne stengsler.

Vi er på denne måten tilbake 
ved konflikten mellom Gadamer og 
Habermas, og kan kanskje konkludere 
med det følgende: Gadamer synes ikke 
å være særlig villig til å vedgå noe skille 
mellom å tolke «historisk» og «samtidig». 
Men av det ovenfor kan det godt tenkes 
å være et slikt skille. Et skille som først 
og fremst må bestå i at det levende 
mennesket kan svare oss, bekrefte og 
avkrefte våre fordommer når vi studerer 
henne. Gitt at vi spør og samtidig inviterer 
til svar. Historiske objekter kan ikke hjelpe 
oss på denne måten, og vi bør følgelig 
ikke overdrive hvor virksom de gjør seg i 
samtidsmennesket, eller hvor sannsynlig 
de i det hele tatt er. Med andre ord er og 
blir de rent hypotetiske, med alle proble-
mene dette medfører.7
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Metode er et ord med sterke negative 
konnotasjoner i mange studenters 

hode – det er tørt, kjedelig og intetsigende, 
men man må gjennom det. Da jeg selv slet 
meg gjennom et semester med metode 
i idéhistorie, og hadde pløyet gjennom 
kunnskapsarkeologien til Foucault (og blitt 
langt mer forvirret enn jeg var i utgangs-
punktet), støtte jeg på en tekst som gjorde 
meg håpefull: Richard Rortys essay om 
de fire genrene for historietolkning. I sitt 
essay «The Historiography of  Philosophy: 
four genres» identifiserer Rorty fire 
legitime genre for behandlingen av histo-
riske tekster. De fire genrene referer til 
en konflikt mellom historikeres og filo-
sofers oppfatning av hvordan man skal 
forholde seg til fortidige tenkere og tekster. 
Denne konflikten munner ut i det Rorty 
selv mener kun tilsynelatende framstår 
som et dilemma; enten omformer vi de 
fortidige tenkerne til våre pennevenner 
og behandler deres tekster anakronis-
tisk gjennom å pålegge dem våre egne 
problemstillinger og vårt eget vokabular; 
eller så innskrenker vi vår tolkning og plas-
serer dem i sin egen historiske kontekst, og 
dytter dem tilbake i historien for dermed 
å gjøre dem irrelevante for vår egen tid.1 

Dette er en velkjent problema-
tikk for de fleste som har vært innom 
humaniorafag, men Rortys argument 
var forfriskende klargjørende for en 
metodetrøtt student. Han mener man 
uproblematisk kan oppheve dette dilem-
maet mellom «rett» og «galt» ved å ta i bruk 
både rasjonell- og historisk rekonstruk-
sjon, Geistesgeschichte og intellektuell historie 
som genre. Rorty påpeker at det kommer 
an på hva tolkeren vil med sin rekonstruk-
sjon av tenkeren om teksten behandles i 
et anakronistisk eller historisk perspektiv. 
Analysen åpner for en rekke perspektiver 
og innfallsvinkler på lesning av historiske 
tekster som legitime. Innad i dette over-
byggende dilemmaet, knyttet til strategier 

for teksttolkning, problematiserer Rorty 
kanondannelse i filosofihistorien. Han 
ønsker en dynamisk utvidelse av kanon 
gjennom en aktiv og gjensidig bruk av 
de fire genrene, med intellektuell historie 
som en grunnleggende tilnærming. Bedre 
kunne det vel ikke bli, responderte jeg som 
idéhistoriestudent!

Idéhistorie, dette store diffuse faget 
på Universitetet, er prinsipielt et tekst-
basert fag, fundert i en erfaring av at både 
språket og tekstene man forholder seg til 
og studerer er historisk situerte størrelser. 
Fagområdet har mange nedslagsfelt og 
muligheter, men er strengt tatt et deskrip-
tivt, historisk studie av intellektuelt liv. 
Rortys genrelære tar høyde for store, 
sentrale aspekter og problemstillinger 
ved behandling av historiske tekster, men 
påpeker samtidig at: «The attempt to skim 
the cream off intellectual history by writing 
a history ’of  philosophy’ is as foredoomed 
as the attempt of  my imaginary ’primary 
biologists’ to skim the cream off the animal 
kingdom.»2 Dermed kan det se ut som 
han taler en sak for at et bredere, idéhis-
torisk perspektiv vil gi et bedre grunnlag 
for vår forståelse av historien. Utover 
dette kan hans genrelære være et verktøy, 
et perspektiv, eller helhetlig en metodelære 
for vårt forhold til historien som tekst. Slik 
jeg selv leser ham er genrene en tankevek-
kende påminnelse om hva det å studere 
historien innebærer; en praksis som tar 
høyde for et bredt spekter av interesser på 
redelig vis. Rorty diskuterer ikke bare hva 
vi burde gjøre, men også hva vi kan ønske 
å gjøre. Det håpefulle i møte med de fire 
genrene er at Rorty tar på alvor ahisto-
riske tolkninger av tenkere, ved siden av de 
selvfølgelige historiske perspektiver som 
innprentes i idéhistoriestudenter fra dag 
én. Kan hans genrelære kanskje fungere 
som en nøkkel til å forstå vår situasjon når 
vi behandler historiske tekster – hva er det 
vi egentlig gjør? 



48 \ MOLO — Idéhistorisk studenttidsskrift

Rasjonelle og historiske       . 
rekonstruksjoner      .
De to første genrene Rorty tar for seg 
er rasjonelle og historiske rekonstruk-
sjoner. En rasjonell rekonstruksjon vil 
ikke forholde seg til tenkerens histori-
sitet, men heller hjelpe ham til å bli «en 
av oss». Denne genren rommer beskri-
velser av gamle tenkere som kollegaer vi 
kan samtale med og som i sine tekster kan 
komme til å svare på aktuelle problemstil-
linger i vår egen tid. De fleste idéhistorikere 
vil fnyse av dette og se på genren som en 
pepperkakeform som skjærer bort alt 
av «feil» og «mangler» hos en gammel 
tenker, og lar ham bli forstått og tilpasset 
vårt eget interessefelt og nåtidige filoso-
fiske debatt. Likevel er Rorty en talsmann 
for rasjonelle rekonstruksjoner og påpeker 
deres nyttighet, og nødvendighet for filo-
sofien. Med utgangspunkt i det faktum at 
filosofer leter etter filosofiske sannheter er 
det givende å kunne la Aristoteles og Kant 

delta i dagsaktuelle debatter. Det kan være 
spennende å plassere tenkerne i et «evig-
hetens seminarrom» der de kan utfolde 
seg fritt på tvers av tiden. 

På den annen side understrekes det i 
essayet at det er både nyttig og nødvendig 
å forstå tenkerne på deres egne termer 
og situere dem historisk. I dette hense-
ende siterer Rorty Skinners maksime 
for hvordan vi kan finne frem til en død 
tenkers egentlige mening: «No agent 
can eventually be said to have meant or 
done something which he could never be 
brought to accept as a correct descrip-
tion of  what he had meant or done».3 

Den historiske kunnskapen denne genren 
tilfører er erfaringen av at det har eksistert 
helt andre problemstillinger og interesse-
områder tidligere i historien – andre 
former for intellektuelt liv basert på andre 
kunnskapsregimer enn vårt eget. Nytten 
av den genren ligger i at det kan vise oss 
hva som har oppstått av nødvendighet, og 
hva som er oppstått av vår egen tilfeldige 
ordning. 

Den historiske rekonstruksjonen sitter, 
etter mange år med studier innen huma-
niora, godt under huden på de fleste av oss, 
og kommer ikke som noen overraskelse. 
Det interessante her synes å være at det 
åpnes opp et perspektiv der det også ikke 
bare er mulig, men til og med ønskelig, 
å tillate seg selv rasjonelle rekonstruk-
sjoner av fortidige tenkere. Det er ønskelig 
nettopp for å kunne imøtekomme tanken 
om at vi sitter med oversikten; en form for 
anerkjennelse av et narrativ i historien der 
vi er kommet lengre i en rasjonell utvik-

ling (som de fortidige tenkerne vil kunne 
komme til å akseptere om vi «videre-
utdanner» dem med ny informasjon). 
Slik sett åpner Rortys genrelære for at 
det eksisterer forskjellige interessefelt i vår 
behandling av historien. Det er ikke bare 
interessant å se hva den Aristoteles som 
gikk rundt i Athen faktisk mente, men også 
hva en videreutdannet Aristoteles kunne 
komme til å akseptere hvis vi hjelper han 
til å se våre egne innsikter. 

Disse to genrene for rekonstruk-
sjon er altså to vidt forskjellige foretak 
som gjøres hver for seg, men som rela-
terer til hverandre og varierer ettersom vi 
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har interesser innenfor begge områder av 
rekonstruksjon. Hvilken form for rekon-
struksjon vi velger å vektlegge relaterer 
til hva vi ønsker å oppnå, eller lære, ved 
å rekonstruere en tenker. Utover disse 
«interessene» er det også et faktum at vi 
vil, i kraft av å kjenne historiens gang, være 
preget av en viss rasjonell rekonstruksjon, 
eller forutinntatthet, i vår forståelse av 

en tenker. Dette er en fundamental erfa-
ring de fleste har etter å lest Gadamer; vår 
forståelseshorisont preger oss alltid, selv 
om den kan utvides. Slik sett knyttes de to 
formene for rekonstruksjon til hverandre 
på et mer subtilt plan. 

Spenningen mellom det anakro-
nistiske og historiske utgjør altså ikke et 
dilemma for Rorty. Vi må bedrive begge 
genre separat og la dem samspille i en 
dynamikk der begge perspektiver vil gi 
verdifulle innsikter. 

[Rational and historical reconstruction] 
should be seen as moments in a continuing 
movement around the hermeneutic circle, 
a circle one has to have gone round a good 
many times before one can begin to do either 
sort of  reconstruction.4

Begge former for rekonstruksjon inngår 
dermed i en hermeneutisk sirkel: Det er 
en tett sammenheng i filosofien mellom 
hva fortidens tenkere faktisk mente og 
hva vi i dag forstår at de mente, fordi disse 
problemstillingene på sett og vis fortsatt er 
aktuelle. Dermed dreier problematikken 

for rasjonelle rekonstruksjoner seg ikke om 
å behandle tenkere anakronistisk i seg selv. 
Fremgangsmåten for lesningen er upro-
blematisk så lenge man er klar over at det 
er det man gjør. Problemet ligger snarere 
i hvor vidt rasjonelle rekonstruksjoner 
kan ansees som illustrerende for hva døde 
tenkere mente. Rorty tar høyde for dette og 
problematiserer menings-begrepet ved å 

trekke frem forskjellen mellom «meaning» 
og «significance» som henholdsvis forfat-
ters intensjon og tekstens mulige betydning 
i andre kontekster enn den teksten opprin-
nelig ble skrevet i. Det sentrale ved å 
fange «meningen» med en tekst handler 
om å plassere tenkerens utsagn i en histo-
risk kontekst og situere utsagnene i sin 
fortidige nåtid, i stedet for å grave frem 
underliggende meningslag ut av tenkerens 
sinn som muligens ikke egentlig er der.5

Geistesgeschichte og 
intellektuell historie
Rortys tredje genre er Geistesgeschichte. 
Denne Genren omfavner prosjektet om 
å skille ut hvilke historiske skikkelser 
som skal regnes som «great dead philo-
sophers» fra andre «mindre vesentlige» 
tenkere i historien, og skape et legitimt 
narrativ av tekster som har hatt betyd-
ning for utviklingen av for eksempel «den 
europeiske tanke» eller «det moderne». 
Slike verk er som regel omfattende, 
diakrone fortellinger som forholder seg 
fortolkende og tematisk til historien. Det 
dreier seg om hvordan man velger hva 
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som er verdt å studere, eller rett og slett å 
skille idéhistorie fra for eksempel filosofi-
historie. Rorty påpeker at nødvendigheten 
av Geistesgeschichte er en konsekvens av at 
vi i moderne tid har innsett, i stor grad 
gjennom historiske rekonstruksjoner, at 
spørsmålene menneskene har stilt seg har 
endret seg over tid. Genren likner i stor 
grad på intellektuell historie, men tillegger 

det diakrone perspektivet en moral som 
skildrer historien gjennom en spesifikk 
tematikk tenkere har forfulgt opp til i dag. 
Det er i dette narrativet det ideelt sett 
vil trekkes frem en kanon man må gjen-
nomgå for å rettferdiggjøre sine nåtidige 
innsikter og interesser, og som skaper en 
sammenhengende historieforståelse som 
viser til veien vi har tatt. Man legger en 
normativ dom på historien ved å skrive 
Geistesgeschichte. Genren vil, til forskjell fra 
de to rekonstruksjonsgenrene, som ikke 
interesserer seg for slike overgripende 
narrativ, rette seg mot spørsmålene tenkere 
har vært interessert i, og ta for seg en 
tenkers verk i sin helhet og innpasse det, 
eller ikke, i en kanon. 

Rorty påpeker at beskrivelsen av 
spørsmål som «filosofiske» ikke bare er 
deskriptiv, men også har en normativ 
betydning som tillegger dem en viss tyngde. 
Geistesgeschichte nedfeller premisser for hva 
som er viktig å studere og forske på for 
rasjonelle og historiske rekonstruksjoner 
ved å forske diakront på problemstillinger 
som ble stilt og hvordan de har utviklet og 
endret seg i et sammenhengende historisk 
narrativ. Genren innebærer en mulighet 
til å kunne omformulere kanon og 

unngå et stagnant tekstkorpus for filosofi-
historien, og kanskje også idéhistorien. 
Slik mener Rorty å utviske dilemmaet 
mellom historiefagets rekonstruksjon og 
metode, og filosofiens sannhetssøkende 
disiplin ved å sette opp en triade mellom 
genrene historisk og rasjonell rekonstruk-
sjon, Geistesgeschichte, og deres gjensidige 
forhold.

Denne triaden forholder seg også til 
den fjerde genren; intellektuell historie. 
Intellektuell historie beskrives som en 
større og mer diffus genre som ikke 
forholder seg til hvorvidt en tenker er 
filosof  eller ikke. Det dreier seg om beskri-
velser av intellektuelt liv i et synkront 
perspektiv og dets interaksjon med 
resten av samfunnet. Genren tar for 
seg et bredere lag av tekst og historie og 
beveger seg gjerne utenfor kanon, og 
behandler tenkere som ikke tradisjonelt 
sett har vært regnet for å være «filosofer». 
Forskjellen mellom Geistesgeschichte og intel-
lektuell historie ligger i at førstnevnte vil 
bevege seg fra fjelltopp til fjelltopp, mens 
sistnevnte heller graver seg ned i detal-
jene i en gitt periode og trekker frem nye 
aspekter og tenkere fra historien. Å trekke 
frem slike «perifere» tenkere trekker ofte 
med seg skildringer av institusjonelle 
ordninger, hvilke bøker man leste i peri-
oden og andre samfunnsaspekter; altså 
et bredere og mer detaljert bilde av et 
spesifikt tidsrom. Rorty setter opp intel-
lektuell historie som råmaterialet for «the 
historiography of  philosophy». I den 
intellektuelle historien vil refleksjoner over 
fenomener og tenkere, som i filosofien kan 
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virke perifere, bli sentrale og slik danne 
grunnlag for en forskning som kan omfor-
mulere kanon. Intellektuell historie vil 
ideelt sett kunne fungere dynamisk ved 
siden av Geistesgeschichte for å holde den 
ærlig, på samme måte som historiske 
rekonstruksjoner arbeider for å holde 
rasjonelle rekonstruksjoner ærlige.6

Meningsløse doksografier
Utover disse fire genrene som Rorty 
anerkjenner som legitime, diskuterer 
han også doksografien. «It is this genre 
which inspires boredom and despair», 
fastlår han.7 Denne genren består av hva 
som tradisjonelt er ansett som filosofiske 
problemstillinger og store filosofer. Den 
er eksemplifisert i historiefilosofiske verk 
som typisk tar for seg filosofihistorie fra 
pre-sokratene til i dag, hvor de fleste tittel-
overskriftene allerede er kjent og gjerne 
har vært det i svært lang tid. Problemet 
Rorty påpeker med doksografien er at 
man tvinger problemstillinger på en 
kanon av tekster som ikke er skrevet 
ut fra disse problemstillingene. Slike 
halvhjertede forsøk på å fortelle en ny 
historie om intellektuelt fremskritt ved å 
tolke kanons tekster i lys av nye funn innen 
filosofien, uten å justere kanon deretter, er 
meningsløse og burde ikke skrives, fastslår 
Rorty. Doksografier har blitt produ-
sert i stor grad fordi filosofi på sette vis 
anses som en naturgitt størrelse der man 
kontinuerlig har fundert over de samme 
dype, grunnleggende spørsmål gjennom 
historien.8 Når en tenker så blir identifisert 
som filosof  må han dermed naturlig nok 
også svare på disse spørsmålene, enten 
han faktisk gjør det eller ei. Dette minner 
i stor grad om et liknende problem 
idéhistorikere har måttet forholde seg til; 
Arthur Lovejoy’s fremleggelse av «unit 
ideas» i sitt utdaterte program for «history 
of  ideas». Tanken er her at de samme 
idéene går igjen, kontinuerlig, gjennom 
hele historien. For å endre en slik holdning 
mener Rorty man trenger bedre historiske 

rekonstruksjoner og Geistesgeschichte med 
flere perspektiver, som kan utfordre den 
veletablerte kanon doksografien forholder 
seg til. Vi må komme til en forståelse av at 
vi svarer bedre på nye og gode spørsmål 
i stedet for å svare bedre på evige, dype, 
fundamentale spørsmål som våre forfedre 
svarte dårlig på. Rorty avviser dokso-
grafien og mener at Geistesgeschichte i et 
dynamisk forhold til intellektuell historie 
er bedre egnet for å finne frem til en 
levende utvikling av kanon. Rorty avviser 
dermed ikke en overbyggende fortelling i 
filosofihistorien, men ønsker en ærligere og 
fornyende dialektisk prosess som danner 
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grunnlaget for hva man forsker på der 
intellektuell historie legger fundamentet. 

Den levende historien
For å trekke trådene sammen kan man si 
at rasjonelle rekonstruksjoner er nødven-
dige for at nåtidige filosofer skal kunne 
tenke gjennom gamle problemer på ny. 
Historiske rekonstruksjoner påminner 
oss om at disse problemene er historiske 
produkter ved å vise at våre forfedre ikke 
så dem slik vi gjør i dag. Geistesgeschichte 
trengs for å rettferdiggjøre vår tro på at vi 
er kommet lengre enn våre forfedre ved 
å ha funnet nye problemer i filosofien.9 
En ytterligere produksjon av intellek-
tuell historie vil muliggjøre utvidelsen av 
listen over potensielle kandidater for en 

kanon. Desto flere kanon vi har desto 
flere konkurrerende Geistesgeschichte vil vi 
få og dermed er det mer sannsynlig at vi 
kan rekonstruere, først rasjonelt, så histo-
risk, interessante tenkere. Ettersom denne 
dynamiske konkurransen, i positiv betyd-
ning, mellom genrene blir mer intens vil 
behovet for å skrive doksografier minske, 
som Rorty anser som et godt formål i seg 
selv. Rortys foretak med de fire genrene 
handler i stor grad om kanonkritikk og et 
ønske om å forhindre en stagnerende, rent 
anakronistisk filosofihistorie, men samtidig 
gjøre vår samtale med de døde rikere.10

Rortys fire genre er å finne i spennet 
mellom det anakronistiske og det rent 
historiske som to adskilte foretak og 
danner, i et kontinuerlig samspill, en 

metode for at vår behandling av historien 
ikke stagnerer med en gitt kanon og åpner 
opp for flere mulige perspektiver. Man 
kan si hans essay legger et grunnlag for 
å skape et levende og dynamisk tekst-
korpus i stadig selvkritikk, der intellektuell 
historie spiller en viktig rolle som en mer 
fundamental genre. Idéhistorie er en disi-
plin hvor vi kan forstå og konseptualisere 
historien, som ikke lenger er en virke-
lighet, men som vi finner igjen i etterlatte 
tekster. Faget respekterer fortiden for det 
den er uten å ønske å tillegge normative 
standpunkt. Slik sett er det kanskje ideelt 
for idéhistoriefaget å ønske å distansere 
seg fra normative narrativ i historien, men 
det ser ut til å være vanskelig å unngå. 
For å trekke videre på spillet mellom det 

anakronistiske og historiske kan man si 
at det er en problematikk innad i alle fag 
som forholder seg til historien, uansett 
perspektiv. Det er viktig å understreke 
at idéhistoriefaget som forskningsfelt 
forholder seg til tekst på et deskriptivt plan 
og prøver i høyeste grad å unngå anakro-
nistiske beskrivelser som at «tenker X 
foregriper den senere tenker Y ved å si 
at Z». I idéhistorien jobber man utfra en 
fundamental erfaring av at alt er historisk 
situert og betinget. Likevel er det sentralt 
å erkjenne, som Skinner påpeker, at ikke 
bare tekster og språk er forankret historisk 
og må leses og forstås ut fra sin kontekst 
og samtid, men at vi selv også preges 
av vår egen tid når vi forstår de forti-
dige tekstene.11 Med tanke på rasjonelle 
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rekonstruksjoner er de strengt tatt uunn-
gåelige om man har en slik hermeneutisk 
forståelse som utgangspunkt. 

Idéhistoriefaget, som andre histo-
riske funderte fag, står overfor problemer 
for eksempel med tanke på kanon, epoke-
lesning og kontekst, som man i stor grad 
kan si er konstruksjoner satt opp av våre 
egne forestillingshorisonter og systema-
tiseringer av historien.12 Det dialektiske 
forholdet Rorty setter opp mellom de 
fire genrene er her et illustrerende bilde 
på hvordan vi kan forholde oss til denne 
problematikken ved å være klar over den. 
Det ligger en immanent umulighet i å 
bedrive historieforskning på objektivt vis 

fordi vi selv er en del av, eller et produkt 
av historien og har vår egen forståelse og 
perspektiv vi ikke kommer utenom.

Når jeg leser historie selv merker 
jeg at jeg ofte fascineres av «annerledes-
heten» i tekstens virkelighet, men ved 
siden av denne fascinasjonen har jeg også 
en erfaring av at jeg sitter her på lesesalen 
og kjenner «slutten på filmen». Denne 
erfaringen, denne tanken, er det Rorty 
tar høyde for, og åpner opp for å kunne 
innlemme i en metodikk for historie-
forskning. Det synes jeg er et håpefullt, 
interessant og spenstig bidrag innen en 
ellers streng metodologi. 
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Skinner, Visions of  Politics, 57–89. 
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< Illustrasjon: Audun Gjerdi

Robin George Collingwood (1889–
1943) var utvilsomt en skikkelse av 

betydning i de første tiår etter at Institutt 
for Idéhistorie ble opprettet, kanskje på 
linje med Cassirer og Lovejoy. Grunnene 
til det kan være mange, han ble den gang 
ofte fortolket som en historisk idealist som 
gikk i fotsporene til italienske hegelianere 
som Croce. Hans program for en – i hvert 
fall tilsynelatende – forvandling av en ahis-
torisk metafysikk til en historisk disiplin, 
kan ha pekt i samme retning: Dette passet 
inn i den tids idéhistorie. Og ikke minst, 
hans stadig gjentatte formel for historie-
vitenskapen i IH (se f. eks. Epilegomena: 
4): «History is the re-enactment of  past 
thought», kan ha virket som en rettferdig-
gjøring av nettopp genren idéhistorie.

I denne korte artikkelen skal jeg først 
se på denne formelen og dermed histo-
rieteorien i IH, en diskusjon som vil ende 
med at den verken er tjenlig som eller 

ment som en formel for idéhistorie.
Deretter skal jeg vende meg til to 

andre av hans verker, nemlig A og EM. 
Her vil jeg vise at vi i tilknytning til læren 
om «the logic of  question and answer» 
(spørsmål/svar logikken), finner to ulike 
ansatser til historisk tenkning som både 
er bedre tilpasset idéhistorisk forskning 
og bevisst utformet av Collingwood som 
grunnlag for denne formen for historie. Et 
viktig problem, som jeg bare kan streife, 
åpner seg riktignok ved denne fortolk-
ningen. Collingwood kommenterer ikke 
selv forholdet mellom spørsmåls/svar 
logikken og re-enactmentteorien. Så har 
han sett dem som to ansatser som gled 
problemløst over i hverandre, eller utviklet 
han, uten å videre kommentere det, ulike 
ansatser for ulike typer historieforskning? 
Min tolkning går implisitt i siste retning, 
men jeg bør gjøre oppmerksom på at dette 
ikke er uproblematisk.

I det følgende brukes disse forkortelsene om Collingwoods verker:
IH: Idea of  History, rev edition, ed. Jan van der Dussen, Oxford1994
A: Autobiography, Oxford 1939.
EM: An Essay on Metaphysics, rev edition, ed. Rex Martin, Oxford 1988.
PH: Principles of  History, ed. W. H. Dray and W. J. van der Drussen. Oxford 1999.
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  I
I det følgende oversetter jeg ikke disse to 
grunnbegrepene, fordi enhver overset-
telse her enda mer enn vanlig ville være 
en fortolkning. Men en kort kommentar 
til betydning av «re-enact» kan både kaste 
lys over generelle trekk ved Collingwoods 
historieteori, og utdype forståelsen av 
begge begrepene.

Skulle man oversette «thought» måtte 
det være med tanke, men dette er mer 
misvisende enn oppklarende, fordi det 
fører assosiasjonene vekk fra ord som plan, 
hensikt og formål, som er det Collingwood 
legger i «thought».

Som Margit Hurup Nielsen gjør 
oppmerksom på, bruker Collingwood 
«re-enactment» og «reconstruction» som 
synonymer. Den siste termen er vel mer 
intuitivt forståelig.1

Dette kan være stedet for en 
kort kommentar til spørsmålet: Var 
Collingwood en historisk konstruktivist? 
Å slutte direkte til dette fra termen rekon-
struksjon er for enkelt. Kanskje kommer 
vi nærmere hvis vi ser på hva som i følge 
Collingwood ikke kan bli «re-enacted». 

Det er slikt som følelser, subjektets umid-
delbare og subjektive opplevelser, «vinden 
i Nietzsches hår», det som nettopp 
forsvinner med tidens gang, i «the stream 
of  consciousness», for å bruke en term 
fra den litterære debatt i Collingwoods 
samtid. Alt slikt er tapt for alltid.

Hvis man med konstruktivist mener en 
som forkaster idealet om «wie es eigentlich 

gewesen», er Collingwood åpenbart en 
slags konstruktivist. Historievitenskapens 
teori er i stor grad teorien om hvordan vi 
når, og fremskaffer viten om fortiden. Men 
hvis man med konstruktivismet mener at 
historien er den nåværende historikers 
produkt, slik at det ikke er mulig å avgjøre 
om stridende forslag til «re-enactment» av 
en bestemt handling er riktig eller ikke, er 
han ikke konstruktivist.

Disse korte bemerkningene knytter jo 
direkte an til historieteorien i IH, men jeg 
mener de er holdbare også for den form 
for forskning som springer ut av spørsmål 
og svar logikken i A og EM. 

Formelen «History is the re-enact-
ment of  past thought» inneholder minst 
to elementer som begge krever ytterligere 
fortolkning, begrepene re-enactment og 
thought. Her skal jeg ta lett på begrepet 
«re-enactment», siden det ikke direkte 
berører spørsmålet om den nevnte 
formelen kan fungere som en «oppskrift» 
for idéhistorie. Problemet her er i første 
rekke om Collingwood virkelig oppfattet 
det som en rent subjektiv innlevelse i tidli-
gere tiders mennesker og deres tankeliv. 

Jeg tror det er mulig å vise at Collingwood 
mente det var mulig å gi objektive krite-
rier for om en re-enactment var korrekt 
eller ikke, men jeg skal altså ikke diskutere 
det videre her. Spørsmålet som gjenstår 
er da hvordan vi skal fortolke det som blir 
«re-enacted», nemlig «thought».

Den beste fremgangsmåten er 
sannsynligvis å holde seg til hans egne 

Hvis man med konstruktivist mener en som forkaster 
idealet om «wie es eigentlich gewesen», er Collingwood 
åpenbart en slags konstruktivist. Historievitenskapens 

teori er i stor grad teorien om hvordan vi når, og 
fremskaffer viten om fortiden.

{ }
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eksempler. Av og til gir Collingwood 
eksempler som kan sies å berøre 
idéhistorie, nemlig fra matematikkhis-
torien: Matematikkhistorikeren tenker for 
seg selv gjennom Pythagoras «thought», 
hans bevis for den kjente læresetningen. 
Men de aller fleste og tungtveiende eksem-
plene på hva Collingwood mente med 
«thought», er hentet fra politisk historie 
eller militærhistorie. Den typiske form for 
«thought» er en intensjon, hensikt eller 
kanskje først og fremst en plan som ligger 
bak en politikers eller en militær leders 
handlinger.

Den beste innfallsvinkelen gir en 
passasje i et riktignok ikke helt vellykket 
forsøk på klargjøring som vi finner i PH 
(226f). Collingwood påpeker først at 
«thought» kan forståes 1) som akt, og 
2) som objekt. Videre kan objektet 3) 
forståes som et objekt som selv består av 
akter. (Mulighet 4 er noe obskur og jeg 
hopper over den her). Poenget er uansett 
at Collingwood understreker at det er 
alternativ 3 som representerer den form 
for «thought» som historikeren er opptatt 
av. Her dukker riktignok Pythagoras-
eksemplet opp igjen, men Collingwoods 
poeng kommer best frem i den poli-
tiske illustrasjonen. William Erobrerens 
«thought» før invasjonen i 1066, omfattet 
ikke bare en gitt plan for invasjonen, 
men var en tanke om tanker, en plan 
som omfattet de andre aktørenes planer 

(selvfølgelig særlig Harald Godvinssons). 
Williams plan består av tanker av typen 
«hva gjør jeg hvis de gjør dette eller hint» 
osv. Han planlegger ut fra det han tenker 
om deres planer og reaksjoner. Det hele 
minner om et primitivt eksempel på spill-
teori som jo nettopp ble utviklet mot 
slutten av 30-årene.

Det er klart at hvis «thought» oppfattes 
slik, er dette en oppskrift på en historie 
som et studium av individers handlinger, 
så langt har Rex Martin opplagt rett (se 
Martin,«Introduction» i EM). «Thought» 
er det som ligger bak handlinger, og kan 

best oppfattes som planer, og er ikke 
en oppskrift på idéhistorisk forskning, 
men på en ganske tradisjonell form for 
historieforskning.

Før jeg går videre vil jeg ta opp en 
mulig innvending: Består ikke IH tross alt 
i stor grad av idé- eller vitenskapshistorie? 
Del I til og med IV er jo en fremstilling 
av historievitenskapens utvikling frem til 
den moderne formen for historieviten-
skap som Collingwood forsvarer. Dette er 
selvsagt riktig nok, men det er vanskelig 
å finne noen bruk av den formelen som 
jeg har diskutert for hva moderne histo-
rievitenskap er, i disse historiografiske 
avsnittene. Jeg vil derfor fastholde at 
Collingwoods syn på hva historie er, er 
tilpasset en ganske tradisjonell form for, 
primært, politisk historie.

At det bildet av historisk forskning 

Skal man finne et oppsummerende ord for det synet 
Collingwood utvikler i IH, vil jeg kalle det for anti-

induktivisme. Her var han helt på linje med det viktigste 
som ellers skjedde i 30-årenes vitenskapsteori, som Poppers 

kritikk av den logiske positivismen.
{ }
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han utvikler er det i og for seg kjente 
begrepet om historien som vitenskapen 
om individers handlinger, betyr ikke at 
jeg anser Collingwoods vitenskapsteori for 
tradisjonell. Skal man finne et oppsum-
merende ord for det synet Collingwood 
utvikler i IH, vil jeg kalle det for anti-in-
duktivisme. Her var han helt på linje med 
det viktigste som ellers skjedde i 30-årenes 
vitenskapsteori, Poppers kritikk av den 
logiske positivismen.2

  II
Så IH verken inneholder eller er ment som 
et spesifikt program for idéhistorie. Jeg vil 
derfor hevde at hvis vi vil finne idéhistori-
keren Collingwood må vi gå til A og EM. 
Og i disse bøkene skal jeg skjelne mellom 
to ulike ansatser til idéhistorie, som imid-
lertidig begge springer ut av tanken om 
en «logic of  question and answer», eller 
spørsmål/svar logikken. Jeg vil straks 
innskyte at denne pretensiøse tanken 
om en forandring av logikkens grunnlag 
verken er tilstrekkelig utarbeidet eller like 
overbevisende på alle plan, men den er 
Collingwoods forutsetning for de videre 
tanker om hva man må kalle idéhistorie, 
og må kommenteres. 

Jeg skal derfor først gi en fremstil-
ling av Collingwoods revidering av den 
vanlige formallogikk, som skal få frem 
poenget klarest mulig, hans inspirasjon(er) 
til å utvikle en slik ny logikk skal jeg 
komme tilbake til. (Den følgende fremstil-
ling bygger delvis på arbeidene til Robert 
Brandom).  

I den logikken som ble utviklet ved 
slutten av attenhundretallet var den 
grunnleggende enhet påstanden. (Det er 
vanlig å snakke om påstander i forbindelse 
med logikk og setninger i forbindelse med 
grammatikk). I tidligere logikk hadde den 
grunnleggende enhet vært begrepet.

Dette betyr at det er på nivået av 
påstander at vi kan innføre grunnleg-
gende begrep som sannhet, mening og 
motsigelse: Det er påstander som kan være 

sanne eller usanne, som kan være eller 
ikke være meningsfulle og som kan stå i 
kontrære eller kontradiktoriske motset-
ningsforhold til hverandre. 

Collingwood flytter bruken av disse 
grunnbegrepene fra påstander til det jeg 
vil kalle spørsmål/svar konfigurasjonen, 
enheten av spørsmål og svar. Det er altså 
denne operasjonen som gir det han kaller 
«the logic of  question and answer». (se A, 
chap 5 for en presentasjon av selve ideen). 
For eksempel kan to påstander bare være 
kontradiktoriske hvis de er svar på samme 
spørsmål. Det vil føre alt for langt å 
kommentere her hvordan Collingwood vil 
behandle begrep som mening og sannhet, 
men det viktigste aspektet ved denne 
oppsiktsvekkende omlegging er følgende: 
kategorien påstand (og også setning) blir 
sekundært i forhold til kategorien svar. 
Enhver påstand, hevder Collingwood, er 
opprinnelig et svar, og kommer så å si inn 
i verden som et svar på et spørsmål. 

Collingwood bruker så denne ideen til 
å utvikle ikke mindre enn to ulike ansatser 
for idéhistorie. Den ene, som vi finner i 
EM, og som er knyttet til hans prosjekt 
for en historisering av metafysikken, peker 
i retning av den form for diskontinuerlig 
vitenskapshistorie som i dag særlig asso-
sieres med Thomas Kuhn og vel også 
Michel Foucault. Den andre ble plukket 
opp av Hans-Georg Gadamer og ble med 
visse forbehold gjort til et kjernepunkt 
i hans egen hermeneutikk. Den peker 
også i retning av den form for idéhistorie 
en selverklært Collingwoodianer som 
Quentin Skinner står for, med vekten på 
kontekstuell lesning av historiske verker og 
bruken av talehandlingsteori som fortolk-
ningsredskap. 

Når jeg her behandler de to ansatsene 
i denne rekkefølgen skyldes det ikke at jeg 
anser programmet for en metafysikk- og 
vitenskapshistorie i EM for mest fruktbar. 
Snarere tvert imot, jeg sparer det jeg anser 
som det beste, til slutt.

THOMAS KROGH
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  III
Det programmet for idéhistorie (og det 
vil her si primært filosofi- og vitenskaps-
historie) vi finner i EM, tar utgangspunkt 
i Collingwoods program for en histori-
sering av metafysikken. Metafysikk kan, 
sier Collingwood, ifølge Aristoteles bety 
to ting: Den kan være en lære om væren 
overhodet, eller om grunnprinsippene i 
ulike vitenskaper og systematiske kunn-
skapsformer. Nå er begrepet om en væren 
overhodet en umulighet, fordi noe full-
stendig distinksjonløst ikke kan finnes 
(Collingwoods argument synes paral-
lelt til Hegels start i hans Logikk, ren 
væren er alltid allerede gått over i intet). 
Bare den andre muligheten står åpen, 
metafysikk blir slik en historisk studie av 
ulike kunnskapsformers grunnlag, vel og 
merke i ulike perioder. Det er for å utar-
beide et program for et slikt studium 
(eller studier) at Collingwood griper til 
spørsmål/svar logikken og utarbeider en 
teori om at slike grunnlag for ulike kunn-
skapsformer må forstås som det han kaller 
absolutte forutsetninger (absolute presup-
positions).  

Tanken om spørsmålenes forutset-
ninger er lett å følge, men resultatet, gitt 
Collingwoods eget syn på spørsmål og 
svar, blir både merkelig og høyst proble-
matisk. La oss si at en person, A, blir spurt: 
«Har du, A, holdt opp å røyke?» Sett nå at 
A aldri har røkt. Verken svaret ja eller nei 
er mulig, disse svarene kan verken være 
sanne eller usanne, og, ville Collingwood 
si, heller ikke meningsfulle. Spørsmålet 

har en forutsetning, nemlig at A en gang 
har røkt, ellers kan han/hun verken holde 
opp eller fortsette, og i vårt tilfelle er denne 
forutsetningen derfor ikke oppfylt. Dette 
forholdet mellom forutsetning og mulige 
svar kan i og for seg greit håndteres også i 
vanlig formallogikk. 

Collingwood er imidlertid opptatt 
av noe annet: Forutsetningen er jo en 
påstand, og må derfor selv være et svar 
på et forutgående spørsmål. Her truer 
åpenbart en uendelig regress, hvis vi ikke 
innfører begrepet om visse siste forut-
setninger, som Collingwood altså kaller 
absolutte forutsetninger, og som selv 
ikke er svar på ytterlige spørsmål. Det 
metafysikken studerer er slike absolutte 
forutsetninger, som er de siste forutset-
ninger for ulike kunnskapsområder i ulike 
perioder. Problemet er da at slike forutset-
ninger verken kan være sanne eller falske, 
strengt tatt heller ikke meningsfulle, ut fra 
Collingwood selv. Det beste man kan si 
om dem er kanskje at de har en funksjon, 
de muliggjør den oppstilling av spørsmål 
og forslag til svar som utgjør forskningen 
på et felt i en periode. 

På flere vis synes Collingwoods begrep 
om absolutte forutsetninger å minne om 
Kuhns paradigmer.3 De uttrykker en form 
for kollektiv eller delt kunnskap, de må 
tilskrives en gruppe og ikke bare et enkel-
tindivid. Videre behøver de slett ikke være 
til enhver tid bevisst tilstede for grup-
pens medlemmer, de blir det kanskje bare 
når gruppen presses for å klargjøre sine 
standpunkter. Og det forekommer meg at 

COLLINGWOOD SOM IDÉHISTORIKER

På flere vis synes Collingwoods begrep om absolutte 
forutsetninger å minne om Kuhns paradigmer. De uttrykker 
en form for kollektiv eller delt kunnskap, de må tilskrives en 

gruppe og ikke bare et enkeltindivid.
{ }
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Collingwood har like store problemer som 
Kuhn med å forklare hvordan et skifte av 
forutsetninger eller paradigmer finner sted 
og blir utløst. Collingwood begrenser seg 
til noen bemerkninger om «belastninger» 
(strains) (EM 48, note). 

Som Kuhn er Collingwood anklaget 
for både historisering og relativisering av 
vitenskapshistorien. Men er dette nødven-
digvis det samme? Utvilsomt peker EM 
i retning av en historisering, absolutte 
forutsetninger kommer og går. Men om 
metafysikk blir en historisk vitenskap, 
impliserer det relativisme? Noe passa-
sjer kan fortolkes slik (EM 57), men andre 
steder synes Collingwood klart å antyde 
at det finnes vitenskapelige fremskritt. 
Problemer kan overføres fra en periode 

til en annen og bli bedre besvart i senere 
tider. 

Men statusen til de absolutte forutset-
ninger forblir uansett uklar og merkelig. 
Collingwood selv omtaler dem som «a 
little uncanny» (EM 46). Kanskje er det 
derfor det er vanskelig å finne noen som 
direkte har fulgt opp dette begrepet, hvor 
meget det enn peker i retning av viktige 
strømninger i etterkrigstidens vitenskaps-
teori og -historie.

  IV
Det forholder seg helt annerledes med 
den bruken av spørsmål/svar logikken 
vi finner særlig i A, og som helt unngår 
forutsetningsbegrepet. Kort kan man si at 
Collingwood her holder seg nært til selv 
spørsmål/svar-konstellasjonen og gir oss 
to ting: en forskningslogikk for humanis-
tiske fag, nemlig den fremgangsmåten 
disse fagene bruker i utforskningen av den 
intellektuelle og skapende virksomhet i 
ulike perioder, og en teori om forsknings-
objektet i disse vitenskapene. Det første 
går ut på å se på forskningen som leting 
etter de spørsmål som er søkt besvart, for 
eksempel i ulike historiske tekster. Det siste 
at vårt objekt må sees på som et svar på et 
spørsmål. 

På hvert sitt vis har Hans-Georg 
Gadamer og Quentin Skinner videreført 
denne ansatsen, men la oss først bemerke 
at vi her kommer mye nærmere enn i EM 
til Collingwoods motiver for angrepet på 
samtidens logikk. 

Kapittel 5 i A (med nettopp tittelen 
«The logic of  question and answer») gir 
ikke bare et riss av hovedideen bak dette 
begrepet, som jeg har gjengitt over, men 
forteller også om Collingwoods inspirasjon, 
eller rettere, ulike former for inspirasjon til 
en slik logikk. Den ene kilden er opplagt 
estetisk, men kan utvides til å omfatte 
frembringelsen av alle menneskelige arte-
fakter, iberegnet arkitektur. Collingwood 
kom på ideen ved å gruble over motivene 
til en skulptør hvis verk i London han ikke 

THOMAS KROGH
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kunne fordra: Hvilken estetisk problema-
tikk handlet han innenfor? Han går videre 
til å anvende prinsippet på romerske fest-
ningsanlegg i nord-England (Collingwood 
var foruten professor i metafysikk også en 
profesjonell arkeolog). For å forstå hvorfor 
den romerske arkitekten bygget akkurat 
slike fortifikasjoner på et bestemt sted, må 
vi forstå hvordan han oppfattet den mili-
tære situasjon der. Slik blir festningene et 
svar på et spørsmål, nemlig den militære 
leders situasjonsoppfatning: Hva trenger 
vi av befestninger her? Spørsmålet må slik 
forstås i en vid betydning, noe i retning 
av hva man mente det man skapte skulle 
tjene, til hva man mente man trengte der 
og da. 

Den andre inspirasjonen er knyttet 
til tekstfortolkning. Collingwood mente 
at hans filosofkolleger i Cambridge leste 
filosofiske tekster som en serie enkeltstå-
ende setninger som de tok stilling til «in 
splendid isolation». Denne konsentra-
sjonen om enkeltsetningen mente han 
kom fra logikkens konsentrasjon, om den 
isolerte påstand som det som kunne være 
sant eller falskt. Logikk smittet over på 
fortolkningspraksis. Ser man læren om 
spørsmål og svar som kritikken av denne 
(påståtte) tendens, blir begrepet spørsmål 
til noe slik som: Hva vil teksten svare på? 
Spørsmålet blir den debatt teksten plas-
serer seg i, og som vi selvsagt må kjenne for 
å forstå den. Dette gir oss jo noe i retning 
av Skinners begrep om kontekst, kontekst 

ikke primært som den indre sammenheng 
mellom setningene i teksten, men som den 
debattsituasjon den inngår i. 

Dette er elementer Gadamer tar 
opp og plasserer helt sentralt i sitt 
hovedverk Wahrheit und Methode.4 
Det er fra Collingwood han henter 
formelen: å forstå en tekst er å forstå 
det spørsmål den er et svar på. 
 Jeg skal avslutte dette bidraget 
med å vise til en mulig videre forbindelse, 
nemlig til Quentin Skinner og hans bruk 
av talehandlingsteori som tekstfortolk-
ningsteori. Her kan vi ta utgangspunkt 
i et av de mer tvilsomme punkter i 
Collingwoods nye logikk, at alle påstander 
er svar på spørsmål. La oss ta (jeg benytter 

et eksempel fra Skinner) setningen: Isen 
er tynn. Må vi virkelig tenke oss dette 
som svar på spørsmålet: er isen tynn eller 
tykk? Det er vel like rimelig å se den som 
en påstand (eller deskriptiv setning) vi 
bruker for å la oss si gi en advarsel, for å 
advare. 

Mitt poeng er ikke bare å si at tanken 
om at en enhver påstand egentlig er 
et svar, så å si oppstår som et svar på et 
spørsmål, ikke bare er urimelig i mange 
tilfeller og åpenbart uholdbar som en 
generell påstand om språkbruk. Men 
Collingwoods oppfatning inneholder 
videre et kategorimistak: en påstand er en 
semantisk eller logisk kategori, en advarsel 
eller også det å svare på et spørsmål er 
derimot begge deler ikke semantiske, men 

COLLINGWOOD SOM IDÉHISTORIKER

I stedet for å refortolke på tvilsomt vis begreper som sannhet 
og mening, kan vi si at det Collingwoods innsikt åpner for er 
å se forbindelsen mellom på den ene siden språkets logiske 

og semantiske nivå og på den andre vår bruk av setninger til å 
utføre talehandlinger.

{ }
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pragmatiske kategorier. De er bestemte 
typer talehandling. 

I stedet for å refortolke på tvilsomt vis 
begreper som sannhet og mening, kan vi 
si at det Collingwoods innsikt åpner for 
er å se forbindelsen mellom på den ene 
siden språkets logiske og semantiske nivå 
og på den andre vår bruk av setninger til 
å utføre talehandlinger, mellom det loku-
sjonære (semantiske) og illokusjonære 
(pragmatiske) nivå i språket, som det heter 

i moderne terminologi.5 
Disse teoriene var ikke utviklet på 

Collingwoods tid. Ingen kan forlange 
at han skulle foregripe dem. Jeg ser det 
ikke som noen forringelse av hans betyd-
ning å innrømme dette og samtidig vise at 
hans teori har potensial til å bli satt inn 
i en annen språkteoretisk sammenheng 
enn den han selv utviklet, en som nettopp 
har vist seg svært fruktbar i vår egen tids 
idéhistorie.
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I april 2014 ble rapporten om de humanistiske fagenes situasjon i Norge, 
«Hva skal vi med humaniora?», offentliggjort. En arbeidsgruppe, med 
Helge Jordheim og Tore Rem i spissen, hadde fått i oppdrag av Fritt Ord 
å «gjennomgå og vurdere humanioras sentrale begreper og argumenter, å 
identifisere områder der noe særskilt står på spill for norsk humaniora, og 
foreslå konkrete initiativer på ulike humanistiske felt». Rapporten er delt 
inn i fem større deler: en kartlegging av «krisen» i de humanistiske fagene, 
en begrepshistorie om humaniora, den norske situasjonen for humaniora, 
humanioras fremtid og utvalgets egne forslag til tiltak som kan motvirke 
krisen mange mener vi er inne i. I tillegg finnes en fem siders intervjudel, 
hvor «samfunnsaktører fra ulike sfærer, institusjoner og sektorer» har svart 
på spørsmål om humanioras krise, rolle og hvilke tiltak som iverksettes.

For snevert
Den 177 sider lange rapporten har et tydelig 
historisk perspektiv. Tidlig etableres det at 
«humanioras krise» hverken er et nytt eller 
et norsk fenomen: Siden 1800-tallet har 
humanioras rolle i samfunnet vært oppe 
til diskusjon. Både USA, Storbritannia, 
Frankrike og Tyskland, i tillegg til de andre 
skandinaviske landene, har sett debatter 
om humanioras nytte, og synkende antall 
humaniorastudenter, de siste tiårene. 
Kanskje er problematiseringen av eget fag 
noe iboende i humaniora, foreslås det. Et 
viktig trekk ved flere humanistiske fag er 
at humanisten har et kritisk, problematise-
rende blikk på forskningsobjektene, og det 

bør derfor ikke være uventet at man retter 
dette blikket mot seg selv, slik at huma-
niora ser flere problematiseringer av seg 
selv enn andre fagområder gjør. 

Også kapittelet om begrepshistorie 
viser at humanistene som har skrevet 
rapporten, er opptatt av historie. Når man 
leser forfatternes biografier, forstår man 
hvorfor: Fem av syv redaksjonsmedlemmer 
har en form for historieutdannelse. Jeg 
mener det historiske perspektivet er 
vesentlig for forståelsen og diskusjonen av 
både humaniora og det meste annet, og 
vil derfor applaudere forfatternes vekt-
legging av det historiske perspektivet. 

< Illustrasjon: Sofie Brønner
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De gjør det klart at «humaniorakriser» 
ikke er noe spesifikt for vår tid, og de 
humanistiske fagene har overlevd kriser 
før. På den annen side oppstår det en 
fare for at den noe like bakgrunnen til 
redaksjonsmedlemmene fører til en snever 
oppfatning av hva humaniora er. Deres 
konklusjon om hva humaniora kan bidra 
med i det norske samfunn i dag, antyder at 
dette kan være tilfellet. Forfatterne skriver 
på side 140:

[H]umanioras oppgave er å forstå det som 
skjer, eller ofte det som har skjedd, på tross 
av alle planer, lovmessigheter og etablerte 
årsakskjeder – plutselig, uventet og ikke 
sjelden med fatale følger. I kraft av denne 
interessen for, og kunnskapen om, det 
partikulære og uforutsigbare, utgjør huma-
nistiske fag en viktig beredskap. Potensielt 
gjør de oss i stand til bedre å takle og forstå 
kriser og det uforutsette. 

Kunnskap om historie, andre kulturer 
og språk, religion og litteratur har 
dette potensialet. Kunnskap om f.eks. 
norrøn grammatikk eller greske søylers 

oppbygning har imidlertid ikke den 
samme umiddelbare «nytten» i møte 
med en nasjonal krise som potensielt kan 
skake våre grunnleggende oppfatningers 
sammenføyninger.1 Kunnskap om norrøn 
grammatikk og greske søyler er likevel 
viktig. Vi behøver slik humanistisk eksper-
tise, for å kjenne vår historie og europeiske 
arv. Det er derfor viktig å sørge for at vi 
bevarer den typen kunnskap. Men denne 
kunnskapen passer ikke inn i humanio-
rarapportens definisjon av humanioras 

nytte. Gruppens konklusjon, at humani-
oras samfunnsnytte består i å være en slags 
kulturell kriseberedskap, dekker altså ikke 
alle fagene som er ment å dekkes.

 Det er forståelig at det er vanskelig 
å lage en nyttedefinisjon som kan favne 
alle fag og all kunnskap innen humaniora. 
Fagområdet er vidt og sprikende, fra 
«kinesiske dikt og slavisk grammatikk via 
norrøn arkeologi og norsk nasjonal iden-
titet til analytisk filosofi», som Nils August 
Andresen formulerer det i sin anmel-
delse i Morgenbladet, 27. mars 2014. 
Rapportforfatterne diskuterer også selv 
denne problematiske situasjonen, i kapit-
telet om begrepshistorie. Her beskrives det 
hvordan definisjonen av humaniora har 
forandret seg. Tidligere har for eksempel 
økonomi, juss og teologi vært regnet som 
humanistiske fag. Også samfunnsviten-
skapene var en del av humaniora. Men 
definisjonen av humanioras samfunnsnytte 
– at den skal være en slags kriseberedskap 
– blir likevel for snever, og det kan skape 
problemer for de humanistiske fagene som 
ikke passer inn i rapportens definisjon. 

Hvordan skal de da forsvare sin eksistens? 
De utsatte språkfagene tilbys ingen livbøye 
av Jordheim og co.

The American Way
Et av tiltakene gruppen foreslår for å styrke 
humanioras posisjon i det norske samfunn, 
er å innføre en såkalt liberal arts-grad, etter 
amerikansk modell. Som navnet antyder, 
har graden sitt opphav i de frie kunster. 
Det første problemet som oppstår her, er at 
rapporten aldri definerer hva en slik grad 

AURORA JACOBSEN

Gruppens konklusjon, at humanioras samfunnsnytte 
består i å være en slags kulturell kriseberedskap, dekker 

altså ikke alle fagene som er ment å dekkes. { }
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består i. Forslaget er blant de mer interes-
sante, men jeg blir skuffet og forvirret når 
det ikke sies noe sted hva en slik grad inne-
bærer. Forslaget blir hengende i løse luften, 
og vanskelig å gjennomføre. Leseren må 
dermed selv finne frem til hva en liberal 
arts-grad er. Encyclopædia Britannica 
definerer «liberal arts» som «college or 
university curriculum aimed at impar-
ting general knowledge and developing 
general intellectual capacities in contrast 
to a professional, vocational, or techn-
ical curriculum.» Studiet er tverrfaglig, 
og kan inneholde blant annet språkstu-
dier, filosofi, historie, matematikk og 
naturvitenskap. «Liberal arts» er fag som 
tas som del av en bachelorgrad, og skal 
supplere studentens fordypningsemner.      
.   En liberal arts-grad kan styrke huma-
niora i samfunnet. Den muliggjør at alle 
med universitetsutdannelse, fra fysikere 
og økonomer til litteraturvitere og tann-
leger, får viktig humanistisk kunnskap og 
evne til å tenke kritisk og logisk – kunn-
skaper og egenskaper som er viktige hva 
enn man arbeider med. Noen spørsmål 
melder seg likevel: Er det sikkert at en 
liberal arts-grad vil gjøre humaniora mer 
synlig i samfunnet? Et problem rapporten 
peker på, er at humanister ofte er spredt 
tynt utover det norske arbeidsliv. Det betyr 
at det finnes én eller få humanister på en 
arbeidsplass, men at de til gjengjeld finnes 
i flere områder i arbeidslivet. Den ensom-
heten som oppstår når man er eneste 
humanist på arbeidsplassen, gjør at huma-
nistene etterhvert mister sin identitet som 
nettopp humanist. Da blir den humanis-
tiske kunnskapen og dannelsen usynlig. En 
liberal arts-grad vil føre til mer humanis-
tisk kunnskap rundt om i samfunnet, og i 
beste fall en større bevissthet om nytten og 
viktigheten av humaniora. Likevel frykter 
jeg at det for mange kan forbli utydelig 
hva de har lært av sin liberal arts-grad 
som er relevant etter studiene, som kritisk 
og logisk tenkning, historisk bevissthet osv. 
Flere humaniorastudenter sliter allerede 

med å formulere hva de har lært gjennom 
studiene. Altså er det ikke sikkert at en 
liberal arts-grad vil forbedre humanioras 
situasjon i samfunnet, hvor man ikke ser 
den umiddelbare økonomiske nytten av 
humaniora, hverken på universitetene, 
hvor fag legges ned, eller i forskningen, 
hvor det er vanskelig å få økonomiske 
midler til å drive humanistisk forskning.
 Et annet problem er at en liberal arts-grad 

EN HISTORIE OM HUMANIORA

Illustrasjon: Audun Gjerdi
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ikke nødvendigvis forandrer folks oppfat-
ning om de humanistiske studiene og 
humanioras nytte. De frie kunster er histo-
risk sett fritidsaktiviteter for velstående 
borgere som ikke behøvde å bedrive fysisk 
arbeid. Oppfatningen av humaniora som 
fritidsaktivitet, som en slags selvrealisering 
man kan drive med enten før de «ordent-
lige» studiene begynner, eller etter et langt 
arbeidsliv i «nyttigere» fag, ser ut til å 
bestå (den høye andelen pensjonister ved 
UiOs idéhistorieprogram er et talende 
eksempel). To års «kosestudier» før det 
«skikkelige» arbeidet begynner, er bildet 
som kan dannes av humanistiske studier. 
En liberal arts-grad kan styrke, snarere 
enn å motvirke, denne oppfatningen.

Fordelene med en slik grad er mer 
humaniora til folket (universitetsfolket, 
i det minste), for å si det enkelt. Graden 
åpner også opp for opprettelse av flere stil-
linger ved det humanistiske fakultet, slik 
at flere ferdig utdannede humanister kan 
komme i relevant jobb. Muligheten for 
flere midler til forskning gjøres også større, 

men som nevnt ikke med nødvendighet.
En parallell til liberal arts-graden er 

Norges nokså unike examen philosop-
hicum, som dog er betraktelig mindre, 
med sine 10 studiepoeng i dag. Jeg spør 
meg hvorfor forfatterne ikke heller ser til 
dette allerede eksisterende, tradisjonsrike 
faget i Norge, som noe som kan forbedre 
humanioras posisjon blant nordmenn. Det 
er besynderlig at forfatterne, som ellers har 
en tydelig historisk bevissthet i rapporten, 
ikke også bruker den her. En utvidelse av 

ex.phil., som samtidig innlemmer andre 
humanistiske fag (litteratur, kunst, historie, 
retorikk og religionsstudier er relevante), 
er en løsning som både når målet forfat-
terne har, og som tar utgangspunkt i en 
særegen norsk tradisjon. At forfatterne 
overser en slik åpenbar løsning, er besyn-
derlig og kritikkverdig. Kanskje syns 
de det er reaksjonært og bakstreversk å 
gå tilbake i tid, til den gang da ex.phil. 
utgjorde et årsstudium? Forfatterne ser ut 
til å ha blitt offer for den moderne oppfat-
ning at det nye alltid er bedre enn det 
gamle, og at det som kommer fra USA er 
etterstrebelsesverdig. 

Humaniorautopi
I kapittelet «Kursendringer og tiltak» 
kommer forfatterne med flere forslag 
som skal forbedre humanioras situasjon. 
Forslagene har en «feststemt» karakter, 
og dermed havner gruppen i fella de selv 
ville omgå: For i begynnelsen av rapporten 
skriver de at de vil unngå å snakke et 
«festtalespråk» om humaniora, og heller 

holde seg til en mer nøktern beskrivelse 
av hva humaniora kan bidra med. Dette 
klarer de frem til de selv skal komme med 
forslag til en løsning på humaniorakrisen. 
Riktignok finnes det noen få konkrete 
forslag, men de fleste av dem er overop-
timistiske, og formuleringene luftige, 
jamfør side 153: «Vi bør bli dyktigere og 
mer ambisiøse som tilretteleggere av det 
offentlige ordskiftet i samarbeid med et 
bredt spekter av ikke-akademiske organi-
sasjoner og aktører som deler vårt ideelle 

AURORA JACOBSEN

Forfatterne ser ut til å ha blitt offer for den moderne 
oppfatning at det nye alltid er bedre enn det gamle, og 

at det som kommer fra USA er etterstrebelsesverdig.{ }
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engasjement for dette ordskiftet.» Grete 
Faremo ville vært stolt. Forslaget om et 
såkalt kulturkorps er både vagt og utopisk, 
som det står på side 153: 

[G]odt voksne (eksempelvis pensjonister 
med bakgrunn fra høyere utdanning, bibli-
oteker, museer og arkiver, samt kunstfeltet) 
[kunne] gis roller i formidlingen av huma-
nistisk kunnskap og av kulturelle verdier fra 
én generasjon til en annen.

Hvordan skal dette foregå? Hvem skal de 
formidle til? Barn? Barnebarn? Og hvor 
skal denne formidlingen av kulturelle 
verdier finne sted? Det forblir uklart om 
forfatterne har tenkt på dette. De ønsker 
ikke å gi for konkrete forslag, men faller 
her i motsatt grøft: Tiltakene de foreslår er 
for vage og maner ikke til handling. 

Rapportens nytte                . 
Rapporten «Hva skal vi med humaniora?» 
leverer et godt bidrag til den norske 
debatten om de humanistiske fagene. Det 
historiske perspektivet er tydelig og nyttig, 
og hever rapportens kvalitet. Dessverre 
er definisjonen av humanioras nytte 
for snever, og evner ikke å favne alle de 
ulike fagområdene som finnes innenfor 
humaniora. Det mest interessante tiltaket 
gruppen foreslår, svekkes av at forfatterne 
ikke evner å se at dette nye de vil innføre 
– den udefinerte liberal arts-graden – alle-
rede har en godt etablert søster i ex.phil. 
Rapporten blir et ganske nyttig bidrag i 
diskusjonen om humaniorakrisen, men 
det gjenstår ennå å finne de virkelige gode 
løsningene på problemet.

EN HISTORIE OM HUMANIORA

Noter:
1. Samme poeng har Nils August Andresen i sin 

anmeldelse i Morgenbladet.
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< Illustrasjon: Didrik Magnus-Andresen

Det er mulig at ikke alle på idéhistorie 
har fått med seg at kunnskaps-

minister Thorbjørn Røe Isaksen en gang 
studerte idéhistorie. Nå vet dere det i hvert 
fall. Det er et nyttig kort å ha i bakhånd, 
da man alltids kan svare «kunnskaps-
minister» når folk spør hva man kan bli av 
å studere idéhistorie. 

Selv om mange idéhistoriestudenter 
kanskje ikke ville gjenkjent seg i konser-
vative tankesett, har den idéhistoriske 
tradisjonen i Norge en interessant blan-
ding av nytenkende og konservative røtter. 
Det vil si, den sprang til dels frem som en 
motreaksjon på positivismens oppblom-
string i debatten mellom Arne Næss og 
Hans Skjervheim m.fl. Selv om den idéhis-
toriske tradisjonen i ettertid har dratt nytte 
av postmodernisme, poststrukturalisme og 
andre poster som skulle indikere en ny 
fase, har den også funnet styrke i eldre 
historieteoretikere som Ranke, og i litt 
nærmere tid Collingwood og Habermas. 
Vi i Molo-redaksjonen tenkte dermed at 
det kunne være interessant å intervjue en 
politiker som identifiserer seg som konser-
vativ, men som ikke har vært redd for å 
si ting som kan provosere de konservative.

To smånervøse redaktører entrer 
kunnskapsdepartementet . gjennom 
sikkerhetsdører som minner om transpor-
tørene i Star Trek og blir gjetet langs lange 
korridorer i et bygg som nærmest virker 
som om det er konstruert for at det skal 

være vanskeligst mulig å finne veien til 
ministerens kontor. Til slutt sitter vi i sofaen 
på Røe Isaksens kontor, hvor veggene 
blant annet er dekket av en innrammet 
Jokke og Valentinerne-plakat og en 
bokhylle med bøker som Dannelse: tenk-
ning, modning, refleksjon av Bernt Hagtvet og 
Gorana Ogjenovic. 

 
Vi startet intervjuet med å spørre Isaksen 
om hvilken relasjon han har til idéhistorie.

–  Jeg tok et grunnfag [red. anm: ett år] i 
idéhistorie som jeg likte veldig, veldig godt. 
Jeg skrev masteren min i statsvitenskap, 
men det var nok egentlig en idéhistorisk 
oppgave på en måte – det var veldig poli-
tisk teori-oppgave. Også er jeg en stor 
forbruker av idéhistorie, og – det er mulig 
idéhistoriestudenter vil oppfatte dette som 
fornærmende – har alltid likt idéhistorie 
fordi det er litt slappere metode enn filoso-
fien. Det er ikke så rigid. Jeg vurderte å ta 
filosofi grunnfag, men det er et eller annet 
med formallogikken og sånt som jeg synes 
er litt avskrekkende, så da valgte jeg å ta 
idéhistorie i stedet. Det synes jeg egentlig 
var veldig fint – Hehe. Da kan du holde 
deg litt mer på makroplan.

–  Vi hadde faktisk en eksamens-
oppgave der spørsmålet var: «Hvordan 
ville du reorganisert pensum i Idéhistorie?» 
Mitt forslag var da at man kunne reorga-
nisere pensum etter de store temaene, slik 
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som frihet, tvang, fri vilje, determinisme, 
individualisme, kollektiv. Det var en ting 
jeg savnet på idéhistorie: Man er flinke til 
å se ideene i en historisk kontekst, men jeg 
synes det ble veldig kronologisk, også synes 
jeg at man kunne vært enda flinkere til å 
løfte det ut til en sånn type idédebatt som 
gjør at det blir like relevant å diskutere 
Thomas Aquinas som det blir å diskutere 
Wittgenstein eller Rawls.

– Er det noe konkret fra 
idéhistorie du har tatt med deg inn 
i politikken?

–  Ja, jo, men i aller høyeste grad. Jeg 
har aldri sluttet å lese idéhistorie – for 
å kalle det idéhistorie da – filosofi høres 
veldig avskrekkende ut, men jeg synes 
særlig politisk filosofi er veldig gøy og tror 
også det er veldig nyttig – og til tider veldig 
vanskelig. Jeg hadde et nyttårsforsett for to 
eller tre år siden om at jeg skulle forstå 
Hegel, men nå har jeg brukt tre år på det, 
og jeg klarer det fortsatt ikke. Men man 
tar med seg veldig mye, for eksempel, for 
å ta et helt praktisk eksempel på hvordan 
ideer kan forandre måten man tenker 
politikk på: Jeg var da for femten år 
siden, mye mer liberalistisk og individua-
listisk orientert – basert på for eksempel 
John Locke, hadde lest litt Ayn Rand og 
mye Burke. Jeg hadde lest Marx og sånt 
også, men jeg hadde en veldig individu-
alistisk innfallsvinkel, à la Nozick. Og i et 
slikt perspektiv vil en fagforening være en 
organisasjon som er med på å begrense 
den enkeltes muligheter og frihet. Etter 
å ha erfart og lest mye, for eksempel 
Hegel og Burke, så har jeg begynt å se på 
fagforeninger som en veldig viktig del av 
sivilsamfunnet og blitt mye mer opptatt 
av hvordan mennesket er umulig å forstå 
uten det kollektive, fellesskapet rundt. Jeg 
blir til og med så kritisk at jeg mener at 
fundamentet for liberalismen – individet 
– i aller høyeste grad en sosial konstruk-
sjon. Hva er dette individet? Det er et 
slags menneske uten identitet, historie, 
fødested. Karakteristikken som gjør oss til 

mennesker kommer jo fra det samfunnet 
vi fødes inn i. Den direkte konsekvensen av 
dette lange resonnementet er at jeg tidli-
gere var motstander av skattefradrag for 
fagforeningsmedlemskap, nå er jeg veldig 
sterk tilhenger av det. Så altså, hvordan 
vi tenker på hva et individ er – forholdet 
mellom enkeltmennesket og samfunn, hva 
som er rettferdig og urettferdig, hva som 
er politikkens rolle – alt det påvirker jo 
også de praktiske politiske løsningene.

–  I masteroppgaven din skrev 
du om Hayek og motsetningen hans 
mellom endring og tradisjon. Dette 
ligner på en sentral motsetning i 
idéhistorie: brudd og kontinuitet. 
Hvordan ser du dette i lys av din 
politiske tilnærming til konserva-
tisme og liberalisme?

–  Jeg er nok litt skeptisk til å sortere 
historien inn i sånne brudd/kontinu-
itet kategorier. Jeg gjør det veldig selv, for 
eksempel når jeg skal snakke om konser-
vatismens historie så starter jeg alltid 
med den franske revolusjonen. Hvorfor 
det? Det er ikke urimelig å si at det er et 
symbolsk brudd, i alle fall en symbolsk 
overgang, til en annen type utvikling. Men 
samtidig er det en ganske slående konti-
nuitet på mange ting. Vi lever fortsatt i 
familier og i ekteskap som vi har gjort 
før. Til tross for alt som har endret seg, 
så driver folk fortsatt og gifter seg med én 
annen person, og det er bare noen få som 
seriøst mener «polygami, det må vi løfte 
opp som en stor sak». Det er en ameri-
kaner som sier at: «Konservatisme, det er 
å se det evige under tidens permanente 
fluks». Det er fryktelig mye som foran-
drer seg, men det er ganske slående hvor 
mye som forblir likt. Konservatismen som 
tankesett er jo mye mer uklar enn både 
liberalisme og nesten alle arter av sosia-
lisme og sånt. En av grunnene til det er jo 
nettopp fordi man forsøker å sette ord på 
en slags tilknytning folk har til hverdags-
lige fenomener, tradisjoner og normer 
som er fryktelig vanskelig å sette ord på: 
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Hvorfor er 17.mai viktig? Hvorfor føles 
jul viktig? Hvorfor er noen ting høflig og 
uhøflig?  

–  Som du har vært inne på blir 
idéhistorie av mange sett som 
et sterkt allmenndannende fag. 
Likevel er idéhistorie ikke et stort 
fag, masteren har nettopp blitt 
fusjonert med kulturhistorie, og 
en får tidvis følelsen av at det er 
en kamp for å holde det gående. 
Universitetet er en autonom insti-
tusjon, men stortinget og regjering 
legger føringer på hvordan univer-
sitetet drives. Spørsmålet er da: 
Hvordan tenker du at en høyre-
politikk bør tilnærme seg en sånn 
problemstilling?

–  En av utfordringene i norsk høyere 
utdanning er nettopp det at den type 
allmenndannelse stadig blir presset ut av 
den generelle universitetsutdannelsen og 
presset inn i egne studieløp. Noe av den 
innsikten jeg mener at idéhistorie kan gi 
er ikke bare noe man burde ha hvis man 
tar en bachelor eller master i idéhistorie. 
For mange som går på universitetet så er 
det jo exphil og exfac som skal gi noe av 
dette. Det er en reelt vanskelig debatt. Det 
var mye mer forståelig da studenttallene 
var mye lavere, mens nå når veldig, veldig 
mange går på universitetet og mange 
egentlig bare skal ha en bachelor for å 
komme seg ut i jobb, så er det mye vanske-
ligere å holde det samme dannelsesidealet 
i bunnen. Men jeg tror at idéhistorie, og i 
og for seg andre humanistiske fag, i mye 
høyere grad må finne sin vei inn i andre 
fagkombinasjoner. I England så sies det 
at veldig mange i næringslivet enten har 
kunsthistorie eller filosofi som bakgrunn. 
I USA er det i alle fall store deler av 
samfunnseliten som også har en type 
«liberal arts» bakgrunn. Jeg mener at det 

er veldig positivt at det er sånn, men vi har 
aldri fått til det i Norge på samme måte.

–  Det er mange som spør: «Er de 
humanistiske fagene nyttige?» Også har 
jeg tenkt på: Hva er det som er nyttig i 
min hverdag? Politisk filosofi er veldig 
gøy! Det er også veldig nyttig for meg som 
politiker, men jeg leser det først og fremst 
fordi jeg synes det er spennende. Noe av 
det jeg angrer mest på i livet er at jeg aldri 
har tatt et latinkurs. Det er så jækla mange 
latinske ord og uttrykk som jeg hele tiden 
må slå opp, og som jeg har problemer 
med å huske fra gang til gang. Det betyr 
at det også har en nytteverdi, kanskje ikke 
for samfunnet generelt, men det har i alle 
fall nytteverdi for meg. Det har også nytte-
verdi i teksten fordi det ofte er mer presise 
betegnelser enn oversettelsene, og det gir 
mulighet til å snakke med hverandre på 
tvers av språkbarrierer. Så idéhistorie for 
meg har jo først og fremst vært til glede, 
og det er nok det faget jeg tok på Blindern 
som jeg syntes var morsomst, men så har 
det også vært ganske nyttig tror jeg. Jeg 
tror jeg har brukt det mye i politikken. Så 
hvis jeg skal ta en mastergrad til så skal jeg 
ta idéhistorie.

–  Det synes jeg du skal gjøre! 
Vårt første tema blir naturlig nok 
«Idéhistorie».

–  Det er jo veldig passende for huma-
nistiske fag å starte med refleksjoner over 
seg selv. Det er jo derfor humaniora alltid 
er i krise – Hehe.

 
Vi tar heisen ned fra Isaksens kontor 
sammen med Isaksen selv. Han virker 
oppriktig nysgjerrig (eller bare politiker-
nysgjerrig?) på hva vi skriver om og hva 
vi er interessert i innen idéhistorie. I det vi 
skiller lag sier han som et farvel: «Lykke til 
med tidsskriftet!»
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MASTERBESKRIVELSE: 

LARS LEVI LÆSTADIUS 
OG DET POLITISKE
Karl-Johan Bjørge

I masteroppgaven min tar jeg for meg 
temaet sekularisering1 i Norge, med et 
dypdykk i det jeg mener er et avvik fra 
slik sekularisering. Med utgangspunkt 
i Charles Taylors tredje definisjon2 av 
et sekulært samfunn ser jeg nærmere 
på forholdene i Nord-Troms, der læsta-
dianismen lenge har stått svært sterkt, 
og fortsatt utgjør en betydelig faktor i 
samfunnet. Ikke bare i deres egne forsam-
linger,3 men også ved å bidra til det jeg 
aner er en sterkere religiøs bevissthet i 
regionen enn ellers i det norske samfunn. 

Med sin definisjon som utgangs-
punkt ønsker Taylor å spore endringer fra 
i hvilken grad det i et samfunn er nesten 
umulig å ikke tro på Gud, til et samfunn 
der det å tro på Gud er ett alternativ blant 
mange, og i noen tilfeller kanskje også at 
slik tro blir vanskelig å holde fast ved. Jeg 
har arbeidet som prest i Den norske kirke i 
tre år i Nord-Troms, og denne tiden i regi-
onen har gjort meg nysgjerrig på det jeg 
mener er avvik i forhold til den sekularise-
ring som har funnet sted ellers i det norske 

samfunn. I møte med Nord-Troms er det 
flere indikatorer på at sekulariseringen har 
et annet utslag her enn mange steder ellers 
i landet.

Lars Levi Læstadius4 var prest i den 
svenske kirke fra 1825, men virket også 
mye som forkynner i Norge. Mange kom 
til tro under hans forkynnelse, og en 
kristen bevegelse som bærer hans navn, 
ble etablert i kjølvannet av hans virk-
somhet. Flere forkynnere kom til, og i 
store deler av Troms og Finnmark har 
denne bevegelsen vært en stor og frigjø-
rende kraft, både åndelig og sosialt. Etter 
hvert bygde de også sine egne forsam-
lingshus. På mange måter har de gjennom 
årene vært en gruppe troende som nok 
ikke har levd adskilt fra andre, men der 
en likevel kan se at det har vært en tydelig 
oss-dem-tenkning. Det har gitt seg utslag 
i et markert annerledes levesett. Denne 
sterke bevissthet om å være en egen 
gruppe til tross; forsamlingene har hele 
tiden talt og ivret for medlemskap i Den 
norske kirke. Man har vært sterkt kritiske 
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til presteskap og biskoper, og også tydelige 
motstandere av forandringer både i kirken 
og i egne forsamlinger. Likevel har man 
hatt et sterkt engasjement i menighets-
rådet og slik hatt medbestemmelse også 
for kirkens utvikling i Nord-Troms, og 
med det også samfunnet for øvrig.

Mye av læstadiusforskningen har vært 
fokusert på teologiske og religiøse aspekter 
ved hans forkynnelse og virksomhet, og 
det er klart at han så sin oppgave først og 

fremst i å forkynne evangeliets budskap 
om frelse. Likevel var Læstadius samfunn-
sengasjert, og hans forståelse av kultur og 
samfunn var politisk fundert.5 Dette er 
forhold som ikke har hatt særlig fokus i 
læstadiusforskningen, og målet med min 
oppgave er å se nærmere på om det finnes 
grunnlag for å hevde at læstadianismen har 
vært en faktor som har bidratt til et lavere 
sekulariseringstempo, og i tilfelle hvordan. 
Det gjør jeg ved å ta utgangspunkt i to av 
Læstadius’ tekster: Crapula Mundi, og Ens 

ropandes röst i öknen. I disse verkene er det 
særlig to begreper eller fenomener jeg vil 
se nærmere på: nemlig frihet og rasjona-
lisme. For Læstadius var rasjonalisme noe 
som lurte bak alle hjørner, både i filosofien 
og i teologien, og i hans samtid så han også 
store farer i den politiske omveltning som 
truet Europa i kjølvannet av den franske 
revolusjonen. Sentralt i denne oppgaven 
står derfor å analysere Læstadius’ bruk av 
begrepet frihet. Læstadius gjør også rasjo-

nalistene til skyteskive for alt som er galt 
i kirke og samfunn. Men dette begrepet 
finner vi ikke eksplisitt i Crapula Mundi, 
men i hans tidsskrift Ens ropandes röst i 
öknen. I min oppgave vil jeg se nærmere 
på disse to begrepene, når og hvorfor 
de oppstår i Læstadius’ forfatterskap, og 
deres forhold til hverandre. 

Min tese er at det er med utgangs-
punkt i disse begrepene Læstadius tegner 
opp sitt «fiendebilde»: det samfunn og 
den menighet han ikke vil ha, for dernest 

Illustrasjon: © Terence Eden
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å tegne en visjon av sitt idealsamfunn, 
både som menighet spesielt og samfunn 
generelt. For Læstadius mener at dygd, tro 
og gudsfrykt har gått tapt både i kirke og 
samfunn, og i sin alternative visjon bygger 
han opp forsamlingen som redskap for å 
vinne det tapte tilbake.

Oppgaven tar for seg en periode i 
kirkens historie ca. 150 år tilbake, og mye 
har skjedd i Norge hva angår tro og sekula-
risering siden den gang. Selv om begrepet 
sekularisering ikke var en del av den offent-
lige debatt rundt 1850, var det likevel 
bekymring for slikt som var drivkraften 
bak mye av Læstadius’ forfatterskap, 
prekener og engasjement. Debatten 
om tro og sekularisering pågår fortsatt 
for fullt i det offentlige, noe ikke minst 

karikaturstriden for knapt ti år siden viste, 
og også hendelsene rundt satiremagasinet 
Charlie Hebdo. Men med en økende sekula-
risering brukes det naturlig nok ofte helt 
andre begreper for å forklare det religiøse 
nærvær i samfunnet, som for eksempel i 
Helge Lurås’ kronikk «Problemet er ikke 
bare religiøs ekstremisme. Problemet er 
religiøs tro overhodet».6 i Aftenposten. 
Her skriver Lurås: «Man kritiserer kris-
tendommen ut ifra sekulære, rasjonelle 
posisjoner. Hva Jesus, apostlene og senere 
teologer måtte ha ment, er uvesentlig.» 
Stemmer Lurås’ analyse av hvordan man 
i Europa forholder seg til religion, er 
samfunnet kommet svært langt i retning 
av det Taylor ville ha kalt et samfunn der 
religiøs tro er vanskelig å opprettholde.

Noter:
1. Sekularisering forstått som «enkeltmenneskers, 

kulturens og samfunnslivets frigjøring fra reli-
giøse autoriteter og normer.» Store norske 
leksikon, 2005-2007.

2. «The shift to secularity in this sense consists, 
among other things, of  a move from a society 
where belief  in God is unchallenged and 
indeed, unproblematic, to one in which it is 
understood to be one option among others, 
and frequently not the easiest to embrace.» 
Charles Taylor, A Secular Age, 3.

3. Læstadianernes møteform, ofte på bevegel-
sens egne bedehus. Her står prekenen sentralt, 
ofte med lesning av prekener av Luther og 
Læstadius.

4. Lars Levi Læstadius (1800–1861) begynte 
som prest i 1825, og virket flere steder i Nord-
Sverige, deriblant i Karesuando i Finland, 
10 mil fra grensen til Norge. Derfra spredte 
ryktet seg om Læstadius først til Finnmark 
og så til Nord-Troms og Lyngen, og slik fikk 
Læstadius og senere hans norske etterfølgere 
feste i Norge. 

5. Norderval, «Kirken – en oppfostringsanstalt 
for buken», i Vekkelse og vitenskap, 55.

6. Lurås, «Problemet er ikke bare religiøs ekstre-
misme. Problemet er religiøs tro overhodet.» 
publisert i Aftenposten 17. jan. 2015.
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MASTERBESKRIVELSE: 

SPLITT OG HERSK
Andreas Nordengen

«Crowned heads, wealth and privilege 
may well tremble should ever the black 
and red unite.»1 I kjølvannet av 1990-
tallets opprørske reaksjoner på 80-tallets 
nyliberale økonomiske høyrebølge ga 
Michael Hardt og Antonio Negri i år 
2000 ut boken Empire, senere beskrevet 
av blant andre Slavoj Žižek som «det 
kommunistiske manifest for det 21. århun-
dre».2 Der maner de opp et bilde av det 
globaliserte kapitalistiske systemet som 
et altomfattende imperium, med struktu-
relle paralleller til antikkens Romerriket. 
I Empire, samt i de to neste bøkene 
Multitude og Commonwealth, analyserer de 
vår kontemporære epokes immaterielle 
arbeidskraft og maktnettverk for å defi-
nere en antitetisk motstandsbevegelse 
de kaller «multituden», den under-
trykte globale mengden. Hardt og Negris 
post-marxistiske vinkling gjør at de flittig 
anvender poststrukturalistiske begreper 
som «rizom» og «biopolitisk produksjon» 
i sine idéer om makten og motmaktens 
funksjon i dag. I 2011 ga de ut pamfletten 
«Declaration» i direkte sammenheng med 
«Occupy» og sesongrevolusjonene verden 
over. 

 

Empire trår på mange måter ut av 
tidligere marxistisk og ny-marxistisk 
tankegods, blant annet i sin avvisning 
av sentralisering, partibyråkrati, avant-
gardisme, hierarkier og det industrielle 
proletariatet som historiens hovedaktør. 
Som flere anerkjente tenkere har påpekt, 
tar de opptil flere skritt i retning av anar-
kisme, noe som er vel og bra i seg selv, 
hadde det ikke vært for det faktum at 
trilogiens eneste referanser til anarkisme 
omhandler frykt for å bli assosiert med 
det.. «We are not anarchists» skriver de 
flere steder, som om de prøver å skjule 
retningen de selv vet de har peilet ut.  

De to radikale ideologiene marxisme 
og anarkisme har et komplisert forhold 
som kan spores tilbake til deres respek-
tive unnfangelse i kjølvannet av 
opplysningstiden. De var begge reak-
sjoner på den industrielle revolusjonens 
borgerlige undertrykking av arbeidere og 
bønder; begge var dypt influert av Hegels 
dialektiske analyser; og begge kjempet 
mot en mektig felles fiende (noe de fort-
satt gjør i dag). Så hvorfor samarbeider 
de ikke? Hvorfor vedvarer den marxis-
tiske anti-anarkismen i en postmoderne 
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tid der både postmarxister og postanar-
kister flittig bruker Foucault, Deleuze og 
Lacan for å forklare sine «post-ideolo-
giske» posisjoner?

Anarkistene Pierre Joseph Proudhon 
(1809–1865) og Mikhail Bakunin (1814–
1876) var begge i direkte konflikt med 
Karl Marx (1818–1883) i løpet av sine 
revolusjonære liv. Førstnevnte vokste 
opp på landsbygda blant bønder, kunst-
nere og håndverkere, nettopp den 
gruppen mennesker Marx stigmatiserte 
som «filleproletariat»; de tradisjonelle 
«bondeknølene» som stod i veien for 
det industrielle proletariatets valfart 
til det høyere kommunistiske stadiet 
av menneskelig evolusjon. Bakunin på 
sin side kjempet innstendig mot Marx’ 
taktiske sentralisering av makt i den første 
Internasjonalen, noe som resulterte i hans 
utvisning i 1872 og organisasjonens under-
gang fire år senere. Begge de anarkistiske 
høvdingene fryktet at marxismens visjon 
om det post-revolusjonære «proletariatets 
diktatur» som overgangsfase til kommu-
nismen ikke ville føre med seg annet enn 
nye tyranniske eliter og hierarkier, noe 
som retrospektivt er en relativt treffsikker 
kritikk av Marx’ totalitære arv. 

Dagens utfordringer er større enn de 
fleste tør å innrømme. Blant andre Jared 
Diamond har skrevet at menneskeheten 
står overfor 12 eksistensielle trusler per 
nå, og om 11 av dem forsvant i morgen 
ville vi fortsatt hatt store problemer. 
Kapitalens mantra om evig vekst på en 
endelig planet har blitt tilbakevist gang 

på gang uten at noen ny kurs ser ut til 
å peiles ut med det første. Anarkisme 
og marxisme er og blir ryggraden i den 
globale motmaktsbevegelsen, ofte omtalt 
som «alterglobaliseringsbevegelsen» eller 
«Movement of  Movements» (MOM), 
og på tross av at begge påkaller identi-
tetsbaserte kampsaker til å forene seg 
med hverandre, vedvarer fortsatt den 
ideologiske splittelsen. Oppgaven min 
undersøker hvorvidt denne splittelsen 
er en fortsettelse av 18- og 1900-tallets 
ideologiske konflikt, og hvorvidt spliden 
svekker potensialet for effektiv motmakt 
slik Bismarck hevdet. Er det snakk om en 
naturlig gnisning mellom eliteakademikere 
og gateaktivister, eller er filosofiene så 
forskjellige i seg selv at selv ikke logikken 
i «min fiendes fiende er min venn» kan 
forene dem? Er Hardt og Negris post-leni-
nistiske bagasje motivasjonen bak deres 
anti-anarkisme, eller anser de simpelthen 
anarkisme som irrelevant for sitt teoretiske 
rammeverk?  

Jeg valgte dette temaet fordi jeg var 
betatt av både Empire-bøkene og anarkis-
tisk filosofi samtidig. Mangel på forståelse 
for splittelsen og konflikten mellom to 
antatt naturlige allierte i kamp mot den 
moderne billiggjøringen av menneske-
hetens fremtid førte meg inn i et harehull 
jeg nå forsøker å grave meg ut av igjen. 
Folk med interesse for radikal filosofi, 
antiglobalisering og politisk idéhistorie 
vil forhåpentligvis finne en godbit eller to 
om de finner tid til å skumme gjennom 
oppgaven.

ANDREAS NORDENGEN

Noter:
1. Otto von Bismarck skal ha sagt dette da 

han hørte om splittelsen av den første 
Internasjonale. Se «Shall Red and Black 
Unite? An American Revolutionary 
Document of  1883»,Chester McA. Destler, 
Pacific Historical Review, Vol. 14, No. 4 (Dec., 
1945), pp. 434–451.               .

2. Slavoj Žižek,«Have Michael Hardt and 
Antonio Negri Rewritten the Communist 
manifesto for the Twenty-First Century?», vol. 
13, No. 3–4 (2001), pp. 190–198.
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Mange idéhistoriestudenter lurer på hva slags arbeidsmuligheter de 
kan vente seg etter endt studium. Vi fant derfor ut at vi skulle ta et 
intervju med Thale Sørlie, som har vært ansatt som fotoarkivar på 
Norsk Teknisk Museum siden våren 2012. Høsten før fullførte Sørlie 
en mastergrad i idéhistorie, som tok for seg introduksjonen av foto-
grafiet i Norge sett gjennom et utvalg norske aviser og tidsskrifter. 
Sørlie gikk altså raskt fra fullført grad til faglig relevant arbeid. Et 
intervju med henne kan gi et innblikk i hva som kan være «arbeids-
nyttig» ved kunnskapen en idéhistoriker besitter.

–  Først, kan du kort sammen-
fatte hva masteroppgaven din 
dreide seg om? Det vil si tema, 
vinkling og fremgangsmåte.

–  I masteroppgaven Mellom lysskrift og 
synsprotese undersøkte jeg hvordan oppfin-
nelsen av fotografi ble mottatt i Norge. 
Metodisk og teoretisk tok jeg utgangspunkt 
i den tyske informatikeren og mediefi-
losofen Friedrich Kittler. Det vil si at jeg 
beskrev mottakelsen ut fra hvilke kunn-
skapsområder og etablerte teknologier som 
ble aktivert i omtalene for å gjøre fotogra-
fiet forståelig. To kunnskapsfelt utmerket 
seg: lysfysikk og kunst. Tilknytningen til 
fysikk og kjemi kan kanskje oppfattes som 
selvsagt. Fotografi er en kjemisk reak-
sjon mellom lys og sølvioder. Samtidig 

var det ikke gitt hvordan denne reak-
sjonen skulle forstås. Var det partikler 
som kolliderte, eller energi og krefter 
i form av bølger som møttes? Og var 
den naturen som her ble synlig under-
lagt rent mekaniske prinsipper, eller var 
det en besjelet, altomfattende natur som 
tegnet seg selv i fotografiet? Samtidig var 
heller ikke kunsten en gitt størrelse rundt 
1840. I Norge sammenfalt oppfinnelsen 
av fotografiet med etableringen av det 
moderne kunstfeltet. Frem mot 1860 ble 
en moderne kunstforståelse, der opple-
velsen av kunst blir ansett som en særegen 
estetisk erfaring, adskilt fra den håndverks-
messige skapelsen, kontinuerlig etablert 
gjennom en kontrastering mot en tradi-
sjonell kunstforståelse, der kunst omfattet 

< Illustrasjon: Nora Husby
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alle menneskeskapte og håndverksmessige 
frembringelser. I tillegg så jeg på hvordan 
etablerte medieteknologier, som skrift, 
ble brukt som metafor og strategi for å 
beskrive fotografiet. 

–  Kan du si noe kort om foto-
grafiresepsjon med tanke på 
mastergraden din og i relasjon 
til idéhistorie generelt? Hvordan 
gjøres fotografiet til et objekt for 
idéhistorikeren?

–  Siden annonseringen av daguerreo-
typiet i 1839 har fotografi vært en integrert 
del av samfunnet. Det har blitt brukt til å 
formidle nærhet til kjente og kjære, doku-
mentere bygninger og hendelser, og det 
har synliggjort nye forskningsobjekter 
innen naturvitenskapen, for å nevne noe. 
Hvordan fotografiet er blitt forstått og hva 
folk har kunne si med, og se i, fotografiene, 
er historisk betinget. Som idéhistorikere 
kan vi forsøke å ringe inn og tydeliggjøre 

hva som, i en gitt historisk situasjon, har 
vært mulig å se i og med bildene, hva de 
strengt tatt viste. Når vi synliggjør det, kan 
vi samtidig åpne opp for nye forståelser 
av fotografiet i dag, og vi kan tydeliggjøre 
hvordan de mengdene av bilder vi omgir 
oss med, former både vår selvforståelse og 
vårt syn på verden omkring oss. 

–  Slik jeg har forstått det gikk 
det ikke lang tid mellom ferdig-
stillelsen av mastergraden din 
i idéhistorie og at du ble ansatt 
som fotoarkivar. Kan du si noe om 
hvordan du gikk frem for å få den 
jobben du nå har?      

–  Jeg har en todelt utdannelses-
bakgrunn. Parallelt med studier i idéhistorie 
har jeg studert kunst, og fullførte, før jeg 
begynte på masteren i idéhistorie, en 

kandidatgrad i fotografi, der jeg jobbet 
med egne kunstneriske prosjekter. Da jeg 
var ferdig med studiene fortsatte jeg å 
skrive for blant annet Argument og Salongen, 
samtidig som jeg tok kortere vikariater ved 
blant annet Nasjonalbibliotekets bilde-
avdeling. I tillegg hadde jeg noe praksis 
ved fotoarkivet på Norsk Folkemuseum. 
Arbeidserfaring og praksis var viktig, slik 
at jeg fikk kompetanse på kjerneaspekter 

i jobben, som databaseprogrammer og 
digitalisering, på CVen. I tillegg deltok 
jeg på seminarer i Fotohistorisk forening 
og generelt på hendelser i fotoarkivar- og 
museumsmiljøet, slik at jeg fikk bygget et 
kontaktnett.  

– Hvilke arbeidsoppgaver    . 
utfører du for Teknisk museum? 
Hvordan opplever du sammen-
hengen mellom idéhistorie og det 
arbeidet du utfører nå? 

–  Mitt arbeidsfelt på museet er bredt. 
Vi er to fotoarkivarer som har ansvaret 
for å forvalte museets egen fotosamling og 
DEXTRA Photo, som er en omfattende 
fotosamling eid av Sparebankstiftelsen 
DNB og som er deponert ved museet. Å 
forvalte store fotosamlinger som spenner 
fra de tidligste fotografiske teknikkene, 

Hvordan fotografiet er blitt forstått og hva folk har kunne si 
med og se i fotografiene, er historisk betinget.{ }

Illustrasjon: Nora Husby



Våren 2015 \ 83

INTERVJU: THALE SØRLIE

som daguerreotypi, frem til digitalt foto-
grafi fra 2000-tallet, innebærer at vi må 
jobbe med flere ulike strategier samtidig. 
På den ene siden må vi sikre samlingen for 
ettertiden. Det innebærer at vi må pakke 
om det analoge fotomaterialet i emballasje 
som holder materialet stabilt. Et fotografi, 
uavhengig av materiale, er strengt tatt en 
kjemisk reaksjon holdt i sjakk. Materialet 
oppbevares i magasiner med riktig 
temperatur og luftfuktighet for å sikre 
bevaringen. Videre er det helt sentralt 
at vi vet hva vi har. Et hovedelement i 
vår jobb er derfor å registrere materi-
alet. Det er en omfattende jobb, der det 
er viktig å sette seg delmål. Samlingene vi 
forvalter er på om lag 2,2 millioner foto-
grafier. De stammer fra fotografer som 
Anders Beer Wilse, Teigens Fotoatelier og 
Severin Worm Petersen, fra bedrifter som 
Akers Mek og Christiania Seildugsfabrikk, 
industridokumentasjon utført av museet, 
forskere som matematikeren og fysikeren 
Carl Størmer og kunnskapsinstitusjoner 
som Kristiania Arbeiderakademi og Oslo 

Tekniske Skole, for å nevne noen få. Når 
vi skal registrere dette, må vi vite hva som 
er fotografert, når, av hvem og helst for 
hvem. Det innebærer et stort research-
arbeid, der jeg får brukt min kompetanse 
som idéhistoriker. Det er viktig at vi er 
nøye og etterrettelige, for våre registre-
ringer er grunnlaget for videre bruk av 
bildene i forskning, media og utstillinger. 

–  Å forvalte store fotosamlinger 
innebærer også å formidle dem. Hvis 
samlingene ligger usynlig for folk i 
magasiner, er de døde og har liten 
nytte. Vi jobber derfor kontinuerlig med 

utstillinger, nettpubliseringer og skriver 
artikler om relevante temaer i samlingen. 
Her får jeg brukt både min idéhistoriske 
fagkompetanse og formuleringsevnen, 
som utvikles på studiet. 

– Hvordan tenker du at utstil-
linger du har jobbet med, som 
for eksempel KRAFT om foto-
grafiene til Anders Beer Wilse som 
går på NorskTeknisk Museum i 
disse dager, relaterer til deg som 
idéhistoriker?

–  Fotografer og fotografier har formet 
våre forestillinger om nasjonen Norge, 
om industri og kraftverk, om arbeidere og 
industriherrer. Hvordan fotografiene er 
blitt sett eller lest er historisk betinget. Som 
idéhistorikere har vi et analyseredskap for 
å forstå det idémessige rammeverket foto-
grafiene var del av, ble formet av og på sin 
side formet. I utstillingen KRAFT ser vi 
nærmere på den kjente og betydningsfulle 
norske fotografen Anders Beer Wilse. Han 
formet visuelt en rekke komponenter i den 
norske nasjonale fortellingen. Blant annet 

dokumenterte han og formidlet Norsk 
Hydro, en bedrift som i første halvdel av 
1900-tallet nærmest symboliserte det nye 
selvstendige Norge og landets evne til å 
kombinere vitenskapelig kunnskap med 
naturens rå krefter. Wilse holdt blant annet 
populære foredrag der publikum ble tatt 
med på en reise til Hydros anlegg. Ved å 
vise frem kraftstasjoner og damanlegg som 
var arkitektonisk utformet med assosia-
sjoner til katedraler og festningsverk, bidro 
han til å forsterke og formidle en nasjonal 
selvforståelse av storhet og modernitet.

Fotografer og fotografier har formet våre forestillinger 
om nasjonen Norge, om industri og kraftverk, om 

arbeidere og industriherrer.{ }
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Roma er byen som aldri kan ta farvel med 
sin fortid. Det er byen hvor to og et halvt 
tusen års historie danner en skueplass 
der selv det mest bortgjemte gatehjørnet 
kan vise frem en bit av gammel stor-
hetstid. Det er reisemålet fremfor alle, 
med antikken, kirken og kunsten som de 

viktigste trekkplastrene. Men det er også 
en dannelsens by. På 17- og 1800-tallet 
valfartet aristokrater og kunstnere fra det 
nordlige Europa til antikkens og verdens 
hovedstad for å utvide sitt syn på historien, 
kunsten og livet. Målet var å utvikle seg 
som menneske, man skulle «dannes» som 
person gjennom møtet med den klassiske 
arven. Dessverre for min del har den klas-
siske «Grand Tour-tradisjonen» mer eller 
mindre dødd ut og blitt erstattet av ferdig 
sammensatte backpackerturer for skoleleie 
middelklasseungdommer. Man vil heller 

drikke øl med likesinnede svensker på 
en avsidesliggende øy i Kambodsja, enn 
å studere Michelangelos takfresker i det 
sixtinske kapell for deretter å nyte et glass 
vin på en fortausrestaurant i Trastevere. 
Jeg er kanskje født 200 år for sent, men 
personlig hadde jeg valgt det siste nittini 

av hundre ganger. 
Heldigvis finnes det fortsatt en 

mulighet for oss romantiske nostalgi-
kere. Høsten 2014 fikk jeg gleden av å 
tilbringe to måneder i den evige stad 
under et studieopphold ved byens norske 
institutt. Det norske institutt i Roma ble 
stiftet i 1959 av arkeologene Hans Petter  
L´Orange og Hjalmar Torp og, har siden 
den gang vært et yndet tilholdssted for 
norske forskere og Italia-kjennere som 
L´Orange, Christian Norberg-Schulz og 
Trond Berg Eriksen, med særlig fokus på 

Dessverre for min del har den klassiske «Grand Tour-
tradisjonen» mer eller mindre dødd ut og blitt erstattet 

av ferdig sammensatte backpackerturer for skoleleie 
middelklasseungdommer. 

{ }

[F]or hele verdens historie begynner på dette stedet, og jeg 
regner det som en ny fødselsdag, en sann gjenfødelse, den 

dagen jeg kom til Roma. Roma er en verden, og man trenger 
år for å orientere seg her.

‒  Johann Wolfgang von Goethe,  Italiensk reise
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kunsthistorie og arkeologi. I dag tilbyr 
instituttet blant annet ekskursjonsemner 
for norske studenter i kunst, arkeo-
logi- og kulturhistorie på bachelornivå, 
mens masterstudenter og stipendiater 
kan søke om pengestøtte og arbeids-
plasser for lengre studieopphold. Selv 
deltok jeg på emnet «Roma2020 - Roma 
– sted og symbol», en tverrfaglig innfø-
ring i Romas kulturhistorie fra antikken 
til Mussolini. Kurset skiller seg nok fra 
fleste andre HF-emner, da undervisningen 
hovedsakelig ikke foregår i vanlige fore-
lesningssaler og seminarrom, men ute 
i Romas gater, kirker og ruiner. Som et 
japansk turisttog fulgte vi etter et knippe 
meget kompetente forelesere og noterte 
så blekket sprutet på alt fra marmorgulvet 
i Peterskirken til brosteinene i Suburra-
bydelen. Dette var ikke opplegget for den 
som var dårlig til beins, ei heller de med 
dårlig tålmodighet. Men etter maraton-
øktene på morgenkvisten kunne ingenting 

måle seg mot et deilig lunsjmåltid på en 
av byens utsøkte – eller forferdelige – 
spisesteder, før vi på eget initiativ tok fatt 
på en like lang ettermiddagsøkt, eller bare 
trakk inn høstsolen på instituttets terrasse. 

Samtidig tærer det på å være «turist» 
så lenge i en av verdens mest besøkte byer. 
Som blond nordeuropeer blir du automa-
tisk et offer for påtrengende gateselgere og 
ivrige kelnere som nærmest river deg inn 
på deres respektive turistfeller. Er du bare 
i Roma på en kort visitt, får du kanskje 
ikke tid til å reflektere så mye over de vold-
somme hordene av kulturtørste kinesere 

som knipser seg gjennom Vatikanmuseet 
uten å løfte blikket fra speilrefleksen. Eller 
de nye legionene av amerikanske middel-
klassepar i tidlig pensjonsalder, som tar 
stilling utenfor Colosseum hver formiddag 
før de kjøres videre til en vingård i 
Lazio-distriktet. Med fare for å virke 
stereotypiserende og dømmende stiller jeg 
heller spørsmål ved hva de nevnte turis-
tene egentlig ønsker å oppnå? Hvilket 
inntrykk sitter man igjen med når man 
spurter gjennom en by som krever så mye 
av sin betrakter? 

Det er ikke til å komme utenom at 
Roma er en travel og bråkete by: turist-
strømmene, trafikken og heten er tidvis 
svært utmattende. Samtidig er byen unik 
i den forstand at det bare er her du kan 
se hvordan historien har utspilt seg, lag på 
lag, i det fysiske rom fra antikken og frem 
til vår tid. Hver samtid synes å bearbeide 
fortiden på sin egen måte. Skal du forstå 
hva Roma er og har betydd, må du ha 

evnen til å avsløre denne prosessen. Derfor 
er det mulig å gi Goethe medhold når han 
bekrefter hvor tidkrevende det kan være å 
orientere seg i denne byen. Som dannel-
sesinstitusjon derimot, har nok Roma 
mistet mye av sin betydning i på veien 
frem mot vår egen samtid. Allikevel var 
kombinasjonen av et 200-års forsinket 
dannelsesprosjekt og «det søte liv» den 
motivasjonen jeg trengte for å gripe fatt 
på videre studier med en ny giv, mens 
alle bekymringer om husleie, eksamen og 
fremtiden ble satt til side for en liten, men 
deilig periode.

Hver samtid synes å bearbeide fortiden på sin egen 
måte. Skal du forstå hva Roma er og har betydd, må du 

ha evnen til å avsløre denne prosessen.{ }
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