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Perhaps the most deeply hidden motive of the person who collects can be described this 
way: he takes up the struggle against dispersion. Right from the start the great collector is 
struck by the confusion, by the scatter, in which the things of the world are found.1  

Utgör minnet i själva verket samlandes urgrund? Minnen är något som alle människor 
samlar på sig. Ofrivilligt dessutom. Förmågan att minnas hör till den mänskliga konstitu-
tionen. Men minnet utgör alltid en ofullständig samling. Vi minns inte allt. Glömskan gör 
minnet ofullständigt.2 

Mai 1997, The Royal Pavillion, Brighton. – Wow, så vilt! Et orientalsk palass; også her i 
Brighton, da! Jeg kunne ikke riktig bestemme meg for om jeg syntes at det var vakkert, 
usmakelig, plastikk, merkelig, morsomt eller litt av alt på en gang. I sin tid var det blitt bygget 
som et palass for den skandaleomsuste prinsen av Wales, Georg IV. Men hva slags sted er 
dette i dag – mer enn et monument over en tid som er forbi. Eller er den det?   

Vi hadde ikke gått lang tid på forskerutdanningen ved Tema Kultur och samhället før 
Erling Bjurström introduserte oss for den tyske kulturkritikeren Walter Benjamin.3 Med stor 
entusiasme og innsikt fikk vi lære om Benjamins Passasjeprosjekt – et prosjekt som startet i 
1927 og som fikk en brå og tragisk slutt ved grensen mellom Tyskland og Frankrike i 1940 i 
det Benjamin, i frykt for å bli tatt av nazistene, tok sitt eget liv. Benjamins tragiske skjebne til 
tross, så etterlot han seg en mengde brev og tekster som i etterkant har blitt satt sammen til det 
store verket han aldri selv fikk fullført: Passasjeprosjektet. Gjennom dette prosjektet hadde 
Benjamin ønsket å dokumentere 1800-tallets arkader i Paris, sett fra de mindre privilegerte 
klassers  ståsted. I stedet for å samle på kilder som kunne dokumentere borgerskapets historie 
ønsket Benjamin å samle inn opplevelser, gjenstander og tekster som kunne belyse folkets 
historie.4 

Benjamins Passasjeprosjektet har inspirert mange forsker – deriblant et svensk forskermiljø 
som under ledelse av Johan Fornäs skapte et moderne Passasjeprosjekt med utgangspunkt i et 
svensk kjøpesentrum, Solna, rett utenfor Stockholm. I denne forskergruppen var også Erling 
Bjurström involvert. Blant hans mange bidrag i dette prosjektet fantes en tekst som handlet 
om samlere i det moderne mediekonsumpsjonssamfunnet.5 Bjurström stiller her spørsmålet 
om hvorvidt samling av skrot også kan ses på som en metode for historieforskning. 
Opplevelser, minner og gjenstanderer kan uttrykk komplekse minnepraksiser som går utover 
den enkeltes livsverden, hevder Bjurström.  

Bjurströms skrotsamlingstekst fikk meg på nytt å fatte interesse for teoretisk baserte 
historie studier, og samtidig få øynene opp for historisk baserte etnografisk studier av 
samtidsfenomen. Men når jeg skulle sette meg ned og skrive denne teksten så fikk Bjurströms 
skrotsamlingtekst enda en ny side – som en kilde til å forstå hvordan forskerens valg til en 
viss grad kanskje også styres av minner, i alle dens betydninger, og i all dens kompleksitet.  

Johan Fornäs & Tobias Harding (red.)  Linköping University Electronic Press 2009 
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Minner kan både påvirke våre valg av forskningstema, spørsmål vi stiller og valg av 
materiale som vi senere bygger våre analyser på. Således kan minnet også være nært 
sammenvevde med selve tolkningsprosessen. Med meg inn i mitt eget avhandlingsarbeid 
hadde jeg en rekke ulike minner og erfaringer som gjorde at jeg hadde skapt meg egne bilder 
av Orienten – stedet både finnes og ikke finnes. Disse minnene kom fra mange svært ulike 
erfaringer i mitt eget liv også: lytte til eventyr fra 1001 natt, besøke på The Great Pavillion i 
Brighton, lesning av Edward Saids Orientalism, smaken av søte, brente mandler på Re:Orient 
festivalen i Stockholm, som publikumer på den tyrkisk-tyske artisten Ipek!s DJ show hvor 
hun mixet av tradisjonell tyrkisk musikk med moderne klubbmusikk. I tillegg til disse 
minnene kommer alle bilder av Orienten slik disse blir formidlet gjennom reklame, i 
reisebrosjyrer.  

Det var således åpenbart at Orienten fylte en rekke ulike funksjoner – ikke bare i mitt 
minne, men også i vår samtid. Men var det likevel slik at Orienten – slik den blir skapt i dag – 
er mer kompleks enn før? Hva kan egentlig historien lære oss om hvilke funksjoner Orienten 
hadde i Sverige på for eksempel på 1800-tallet, på samme tid som Södra teatern, det stedet jeg 
gjorde mitt eget feltarbeide på, ble bygget? I det følgende skal jeg gjengi, i redigert form, 
deler av et paper jeg skrev på et lesekurs for Erling under min forskerutdannelse som takk for 
at du lært med å fatte interesse for historisk informerte etnografiske studier.  

 
*** 

 
Konstruksjonen av Orienten som på den ene siden et annet geografisk sted og på den andre 
siden en annen tid, fjern fra vår, er ikke ny. Litteraturviter Dan Landmark løfter blant annet 
frem T.J. Arnes Svenskarna och Österlandet som et eksempel på en bok som viser at Orienten 
ble omtalt som et sted allerede i middelalderen, også i Sverige.6 Den økte interessen mot 
slutten av 1800-tallet avspeiles på en rekke områder i samfunnet; innefor kunst, arkitektur, 
litteratur og pilegrimsreiser. Et av de mer kjente eksemplene på dette var Stockholmsutstill-
ingen i 1897 hvor byggverk ble reist som skulle visualisere Orienten i Sverige.  

Landmark mener at den orientale diskursen som ble skapt på denne tiden ikke entydig 
etablerte et skille som går mellom Østen og Vesten. Den skapte også et skille mellom det 
svensk/nordiske og andre europeiske kolonimakter som blir fremstilt som mer kyniske enn de 
svenske orientalistene. Som et eksempel på en svensk orientalist som skapte et slikt skille løf-
ter Landmark fram journalisten og Dagens Nyheter-korrespondenten Alexis Kuylenstjerna 
som i årene mellom 1895 og 1898 skrev flere reisebrev fra sine reiser til Orienten. I tillegg til 
å virke informerende så fungerer hans brev som ytringer som var med på å befeste et skille 
mellom øst og vest i forhold til blant annet religion, hevder Landmark.  Dette mener han Kuy-
lenstjerna gjør i en av sine tekster hvor han skriver: ”vi, civilisationens ljusbärare (…) få iklä-
da oss ansvaret för denna människornas gått förlorad”. Det helt åpenbare budskapet i denne 
setning er at ”vi”, påpeker Landmark, det vi si den moderne sekulære vesten, skal opplyse ”de 
andre”, det vil si de religiøse områder av verden som enda lever med religionen som den yt-
terste sannheten. Samtidig mener Landmark at ”vi”-temaet i de tekster han har analysert også 
peker mot en sammensatt subjektposisjon i det ”vi” noen ganger refererer til hele den vestlige 
verden, mens det andre ganger fungerer som en markør for den forskjellen forfatterne skaper 
mellom det forestilt svensk/nordiske og det øvrige Europa. I romantikkens svenske litteratur 
og kunst var et sentralt motiv ofte uttrykt som en drøm om en ren og idyllisk tilstand et annet 
sted – det være seg i geografisk eller historisk forstand. Men det sentrale i de verkene Land-
mark analyserer er at tekstene om Orienten fungerer som motpoler til den svenske kulturen.  

Felles for Edvard Said og Landmarks analyser er deres påpekelse av at mytene om Orien-
ten er flertydige.7 Men Landmarks analyse av den orientale diskurs er ulik Saids i det flerety-
digheten i de ulike meningsforhandlingene om Orienten, hevder at Orientalisen inntar en mer 
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sammensatt subjektposisjon. I Saids analyse framstår den vestlige vitenskapsmannen, forfatte-
ren eller kunstneren i større grad som enhetlig, som ett subjekt som produserer forestillinger 
om den Andre (som den attraktive, den farlige, den ukontrollerbare, det mystiske). Men mens 
Saids Orientalist er et enheltlig subjekt som taler med en stemme, er Orientalisten, i Land-
marks analyse, langt mer sammensatt. I Landmarks analyse finnes det en flertydigheten både i 
synet på den som ytrer seg (forfatteren, journalisten, pilegrimen), og i hans analyse av det ori-
entalistene ytrer seg om (Orienten som en saga, et sted eller Orientalen som den gode eller 
den ukontrollerbare, et ideal eller det man bør frykte).  

For Landmark er det et viktig poeng at det nasjonale tema finnes med i den svenske orien-
talismen. Dette temaet mener han blant annet finnes i Heidenstams diktning hvor oriental-
ismen gjerne opptrer parallelt med patriotismen.8 Men, som Landmark påpeker, behøver ikke 
det nasjonale være en del av den orientale diskurs i det denne er sammensatt og flertydig på 
måter som gjør at diskursen kan romme et sett med flere ulike identitetsposisjoner.  

I et essay av Thomas Hylland Eriksens hvor han forsøker å forstå hvorfor myter fungerer 
som et så sentralt moment i menneskers identitetsbygging, konstaterer han blant annet at my-
ter spiller en sentral funksjon i konstruksjonen av etniske felleskap: ”Etniske felleskap er fel-
lesskap hvis medlemmer mener at de har en felles historie; de har en felles opphavsmyte. 
Denne myten skaper kollektiv identitet (”vi-følelse”) innad og eksklusjon utad; den skaper 
systemer av gjensidig utelukkede identitetskategorier.”9 Det er ikke vanskelig å se at Hylland 
Eriksens resonnement lett kan overføres på en analyse av den orientale diskurs rundt slutten 
av 1800-tallet. Men ”vi-følelsen” peker ikke tilbake på et entydig ”vi” i det ”vi” kan være det 
europeiske, det nordiske, det svenske, det aristokratiet, det kristne etc. Den enkelte tekst (ar-
tikkel, dikt, reisebrev, roman etc) kan videre bruke flere ulike ”vi”-yringer i en og samme 
tekst. Flere av de svenske tekster om Orienten, deriblant reiseskildringer skrevet av Kuylen-
stjerna, hadde et underliggende motiv som handlet relasjonen mellom den europeiske 
mannen, og den orientale kvinnen. I slike beskrivelser ble ofte den orientalsiek kvinnen gjort 
til den andre i dobbel forstand, både som kvinne og som ikke-europeer, hevner Landmark.10 I 
dette eksempelet representerer ”vi-et” den hvite mannlige europeeren.  

Et viktig poeng i Landmarks analyse er at den orientale diskurs i Sverige mot slutten av 
1800-tallet ble skapt av aristokratiet (hoffet, ledende skribenter som Verner von Heidenstam), 
for så å bli videreført av den nye middelklassen (representert ved journalistenes økende betyd-
ning i det offentlige rom gjennom dagsavisenes oppblomstring) for så og til slutt nå det brede-
re lag av folket (som leste de korrespondentbrev som ble trykket om Orienten i dagsavisene 
som på denne tiden hadde fått større opplag og var forholdsvis billige å kjøpe). Slik sett 
mener Landmark at den orientale diskursen, slik den framstod i samtiden, ble en offentlig 
diskurs i det stadig flere samfunnslag ytret seg om Orienten, samtidig som stadig flere fikk 
muligheten til å lese om Orienten. Aristokratiet kom tidlig på banen i det denne gruppen 
hadde den økonomiske muligheten til reise på helseturer og dannelsesreiser til land som 
Tyrkia, Egypt og Palestina. Samtidig foretok også en rekke kristne grupper pilegrimsreiser til 
Jerusalem. Dette gjorde at samtaler om Orienten først og fremst ble ført i religiøse og 
aristokratiske fora. Men alt ettersom den nye middelklassen kom til å innta en mer frem-
tredende posisjon i det svenske samfunnet kom mange av samtalene om blant annet Orienten 
til å bli ført i nye rom, som på caféer og barer. Landmark hevder derfor at en hverdags-
orientalisme ble skapt som la grunnlaget for en folkeliggjøringen av forestillingene om 
Orienten. Denne varianten av orientalismen kan således ses som en forløper til den populær-
orientalismen som etnolog Magnus Berg beskriver i sin analyse av orientalske motiv i 
reklame og film på begynnelsen og midten av 1900-tallet.11  

De tekster Landmark analyserer fungerer ofte politisk som kritiske innlegg mot den svens-
ke eller europeiske kulturen. Men de kunne også fungere som innlegg i religiøse debatter om 
religionens rolle i samfunnet, og menneskers liv i positiv eller negativ forstand. Det forestilte 
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Orienten blir på mange måter det sted hvor nasjonal, europeisk, vestlig, religiøs og sekulære 
identitetsposisjoner forhandles.  

Med hjelp av Regina Bendix mener jeg at man kan tolke den orientale diskursen på slutten 
av 1800-tallet som et uttrykk for en søken etter det autentiske.12 I hennes bok In Search of 
Authenticity: The Formation of Folklore Studies (1997) hevder Bendix at søken etter autent-
isitet er orientert mot fortiden, men med en følelse skapt i nåtiden. Som hun påpeker har ofte 
denne søken ledet til en nostalgi for det homogene. Søken etter autentisitet framstår i Bendix 
analyse av fremfor alt tyske teologer og filosofers arbeider med dette på 1800-tallet som en 
søken dels etter det som ses som ulikt en selv (det eksotiske, det gamle, det rurale etc), og dels 
som en søken mot indre og ytre måter å eksistere på. I sin bok løfter Bendix fram den tyske 
teologen Johann Gottfried Herder som la grunnen for store deler av folkloristikkfagets roman-
tiserende syn på folket og folkekulturen. Herder, som virket på slutten av 1700-tallet og be-
gynnelsen av 1800-tallet, mente at renheten i samfunnet fantes på landbygden og i det pasto-
rale liv – det ekte fantes således for ham hos folket som følgelig var de som levde på lands-
bygden. Hans romantiserende syn på det rurale liv og mennesker på landsbygden ledet ham til 
å tilegne mye av sitt liv til å samle inn folkepoesi. Men hans interesse favnet ikke blott den 
folkekulturen han interesserte seg for i de tysktalende områder. På grunn av samtidens interes-
se for India og hinduismen ble også Herder inspirerte til å inkludere denne tanketradisjonen i 
sine samlinger. Orienten ble således en del av den romantiserende søken etter det ekte i tysk 
idétradisjonen, hevder Bendix.  

1800-tallets orientalismeengasjement var således motivert ut ifra en rekke ulike årsaker: 
det patriotiske, det religiøse, det spirituelle, det historiske og det kulturkritiske (i form av 
hvordan beskrivelsene av Orienten indirekte ble brukt til å kritisere det europeiske). Oriental-
ismediskursen var således preget av en dobbelthet: på den ene siden hyllet den Orienten, og 
på den andre siden tok den avstand fra Orienten. Konstruksjonen av Orienten må således 
forstås i forhold til det europeiske aristokratis og den voksende middelklassens identitets-
arbeid.  

Kunnskapen om Orientens mulige doble roller i europeisk kulturliv og identitetsarbeid på 
slutten av 1800-tallet inspirerte mine egen analyser av det feltarbeidet jeg selv gjorde på 
Södra teatern. I alle samtaler, konserter og forestillinger som jeg her deltok på som på ulike 
måter tematiserte Orienten fikk jeg i økende grad en følelse av at Orienten også i 2000-tallets 
utgave fylte flere ulike roller. Gjennom blant annet å lese Bendix og Landmarks analyser ble 
jeg inspirert til å nettopp analysere de ulike roller jeg mente at Orienten fylte i blant annet den 
mangfoldsorienterte kulturpolitikken. Som feltarbeider er det lett å bli fanget av de situa-
sjonene man er i som noen ganger gjør at de historiske lagene de situasjonene man er inn-
flettet i blir utydelige. Men med en historisk fundert etnografisk tilnæring – slik Erling lærte 
meg å sette pris på – kan nye analyser bli mulige hvor minner fra ens mange ulike erfaringar 
både som forsker og som menneske, plutselig får nye verdier.   

1  Utdrag fra [H4a,1] i Benjamin (1982/1999: 211). 
2  Bjurström (2002: 249). 
3  Forelesning med Erling Bjurström på Tema Kultur och samhället, 20. februar 2003. 
4  ”Translators’ Forward” i Benjamin (1982/1999). 
5  Bjurström (2002). 
6  Said (1994), Landmark (2003). 
7  I et essay om myter skriver Thomas Hylland Eriksenn (1995) at mytenes kraft ligger i deres flertydighet i det 

det er dette som muliggjør identifikasjon for flere. Når Landmark beskriver den orientale diskurs i Sverige på 



 
slutten av 1800-tallet er det nettopp et poeng at myten om Orienten blir slagkraftig fordi den kan brukes på så 
mange ulike måter av ulike samfunnslag, institusjoner og enkeltpersoner. 

8  Landmark (2003: 48). 
9  Hylland Eriksen (1995: 64). 
10  Landmark (2003: 185). 
11  Berg (1998). 
12  Bendix (1997). 
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