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nasjonen ihrtrppen trg utentor
Av Thomas Hvlland Eriksen

En av de sentrale spørsmålsstillingene i de siste tyve årenes

akademiske debatt om nasjonalisme, kan beskrives som
diskusjon om forholdet mellom tilfeldighet og nødvendighet i

nasjonalismens fremvekst, spesielt i Europa.'

Er nasjonalismen, altså den politiske doktrinen om enhet mel-

lom stat og kulturelt fellesskap, utviklet som følge av objektive
historiske prosesser som industrialisering (Cellner r983) og

nasjonalt basert kapitalisme (Hobsbawm 1gg2), eller bygger

den direkte på eldre, <<proto-nasjonale" etniske fellesskap

(Smith r986); er den målbevisst skapt av maktpolitikere med

tildels onde hensikter (Kedourie r96o), eller er den dypest sett

et resultat av en revolusjon i kommunikasjonsteknologienl
(Anderson t 996 lt99rl).

Benedict Andersons begrep <forestilte fellesskap" har med-

ført mye debatt, ikke minst i de skandinavisktalende landene,

hvor hans originale begrep imagined community misvisende er

blitt forstått som ..oppfunnet fellesskap" (en formulering som

betoner det <<kunstigerr ved nasjonene sterkere enn Anderson

selv gjør) , ogfå kommentatorer har påpekt at Ernest Cellners
funksjonalistiske teori om nasjonalismen rent faktisk er sterkt
deterministisk og nærmest betrakter denne typen ideologi
som en naturnØdvendighet, som en doktrine som fuller det
<ideologiske vaku u m> de utdaterte fel less kapsideologiene
basert på slektskap og religion etterlot seg i Europa ved den

ind ustriel le revol usjon.

Skin ndebatt om nasjonalisme

Debatten om hvorvidt nasjonalisme er ..ektetr eller <<konstru-

ert>> er en skinndebatt. Naturligvis bygger en slik ideologi

på bestemte, nødvendige sosiale forutsetninger, som blant
annet har å gjøre med kompleksitet i sosial organisasjon og
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arbeidsdeling, felles utdannelsessystem og utbredt lese- og

skrivekyndighet. Men det er like opplagt at nasjonalismen,
som historisk fenomen i Europa, ikke skyldtes noen <historisk
nødvendighet>>. Det er nødvendig, men ikke tilstrekkelig,
for å forstå nasjonalismen at man ser på de økonomiske og

teknologiske endringene i r8oo-tallets Europa. Som idd kunne
den utmerket godt eksistere tidligere; som massebevegelse

følger den ikke automatisk av den industrielle revolusjon. Det

er med andre ord en åpenbar sammenheng mellom nasjonalis-
men som politisk effektiv doktrine og teknologiske og sosiate

endringer, men det er ikke et r:r-forhold.
En beslektet debatt vedrører soørsmålet om hvorvidt

identitet er tilskrevet eller valgt. Sitter identiteten mer eller
mindre i kroppen, erindringen og hjemstedet, eller kan man

skifte den ut omtrent slik man skifter hatt) lgjen er svaret at

ingen av alternativene - verken det voluntaristiske eller det
deterministiske - er tilstrekkelig betraktet isolert. Naturligvis
velger mennesker, de manipulerer med symboler ogfølger
strategier, men det er like selvfølgelig at de bare unntaksvis
kan velge forutsetningene for sine valg. Når det gjelder politisk
identitet, er det klart at enkelte nordmenn kanskje kan overbe-

vises om at de primært er skandinaver, eller endog europeere,
sosialantropologer eller menn, men de kan neppe overbevises

om at de er kinesere eller bolivianere. Selv subjektive identifika-
sjoner har altså et objektivt grunnlag. Følgelig er en nyansering
nødvendig. Essensialisme (troen på at nasjonalisme er så å si

sui generis) og radikal konstruktivisme (troen på at nasjoner er

rene fantasifostre) er begge utilstrekkelige som rene analytiske
strategier.

Det er flere grunner til at det er viktig å utvikle en så klar og

nyansert forståelse av nasjonalisme som mulig. Den intel-
lektuelle konteksten er opplagt og skal ikke terpes på, mens



de viktigste politiske kontekstene for norske statsborgere på

midten av oo-tallet må være forholdet mellom norskinger og

minoriteter, USAs <<krig mot terrorismett og konflikten mellom

globaliserings- og tilbaketrekningstendenser i den kulturelle og

kulturpolitiske dynamikk i landet.

De sosi al psykologiske forutsetn i n gene for nasion al is me

La oss i denne sammenhengnøye oss med å se nærmere på

ett aspekt ved nasjonalismen, nemlig de sosialpsykologiske

forutsetningene for at en slik ideologi kan få masseappell.

For at den skal være operativ, er det nemlig nødvendig at det

foregår et samspill mellom objektive og subjektive faktorer,

eller rettere sagt, mellom faktorer som er gjenstand for valgog

faktorer som ikke kan velges; som altså tas for gitt (jfr. Eriksen

zoozfor en mer omfattende diskusjon).

ldentitet, et ord som først ble brukt i sosialpsykologisk

betydning av Erik H. Erikson i r95o (Erikson 1963), er blitt et av

vår tids store catchwords innen samfunnsfagene og historie-

vitenskapen, og det har forlengst etablert seg i dagligtalen. Når

enkelte foretrekker begrepet identifkasjon i stedet for identitet,

har det hovedsakelig to grunner: (i) å unngå den tåkeleggende

smitteeffekten fra dagligspråket til det analytiske språket, og

(ii) å presisere at identifikasjon er en dynamisk, mangesidig,

omskiftelig prosess, og ikke en fast substans eller .<ting''.

Nasjonalisme har subjektive og objektive aspekter, og

på det individuelle plan, som er mitt fokus her, gjelder det

samme. Den enkeltes tilhørighet er både determinert og valgt.

Det selvreJleksive nivået, hvor en person kan stille spørsmå

av typen <<Hvem er jegl'r, <<Hvor hører jeg til)rr, <<Hvor hører

min lojalitet dypest sett hjemmel>>, eventuelt ..Hvorfor skal

jeg foretrekke ett fellesskap fremfor et annet)>>, vil jeg kalle

det subjektive nivået. Det mer hardprogrammerte nivået av
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erfaringer, mange av dem stivnet i et kroppslig habitus (Mauss

zoo4lt%41, jf. Bourdieu t977) som ikke kan velges bort, vil jeg

kalle det obiektive nivået. Spørsmålet som nå skal reises, er

hvordan det subjektive og det objektive nivået av identifikasjon

artikuleres med hveranore.

M ange m u I igheter for identifi kasjon

Først må det bemerkes at alle mennesker har et rikt forråd av

identifi kasjonsm u I i gheter. I dentifi kasjon foregår (i) relasjonelt,

altså ikraft av og i kontrasttil andre; (ii) situasjonelt, detvil si

attilhørighetsfølelse forandrer seg fra situasjon til situasjon.

Den nasjonale identitet, som i hele det tyvende århundre

hadde en enestående ideologisk forrang i vår del av verden,

er bare 6n av mange muligheter. En vanlig måte å snakke om

identifikasjon på, som Jean-Marie Le Pen har gjort herostratisk

berømt i Frankrike, beskriver identitetsnivåene som konsentriske

sirkler eller kinesiske esker: Først meg selv, så min kone, så

våre dØtre, deretter våre nieser, deretter nabolaget og så videre,

helt til man når det ytterste nivået, som i hans tilfelle er La

France minus naturaliserte nordafrikanere og noen til. Denne

måten å tenke om identifikasjon på er naturligvis en oppskrift
på konflikt, ettersom hvert eneste nivå av fellesskap defineres

skarpt og gjensidig utelukkende i forhold til andre, tilsvarende

fellesskap (nemlig andres koner, nieser, bydeler osv.).

En sosiologisk mer korrekt måte å tenke om identifikasjon

på, vil i stedet beskrive den som et dynamisk system av over-

lappende fellesskap. lkke så rent få mennesker i verden er for

eksempel menn, og ikke så rent sjelden er deres kjønnsidenti-

tet relevant. Canske mange mennesker definerer seg ofte som

ungdom, i kontrast til voksne, barn og gamle; andre definerer

seg tidvis som sosialantropologer og har et fellesskap av

varierende betydning på en slik bakgrunn, og så videre. Hvilket
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kollektivt fellesskap som i øyeblikket er relevant, avhenger av

den konkrete situasjon. Hvert menneske har med andre ord et

mylder av erfaringer programmert inn i kropp og bevissthet.

De kan tolkes på mange måter, men ikke på et uendelig antall

måter. l(ampen om politisk lojalitet kan i stor grad beskrives

som kampen om folks erfaringer. La meg utdype noe.

I siste del av forrige århundre forsøkte den urbane intel-

ligentsiaen i vår del av verden iherdig å danne forpliktende
politiske fellesskap på bakgrun n av kjønn og klasse. Feminister

snakket om felles kvinnelige erfaringer; marxister om proleta-

riatets universelle karakter. Feminismen må i denne sammen-

heng kunne beskrives som en stØrre suksess enn marxismen,

ettersom den appellerte til konkrete, gjenkjennelige erfaringer

hos folk flest, mens marxismen forutsatte en teoretisk overbyg-

ning. Den traff ikke hjertet hos folk, for å si det slik.

N asjonalismens metaforer

Ved å se på nasjonalismens metaforer, og deres ideologiske

sammenkobling med menneskers konkrete erfaringer, kan

vi nærme oss en forståelse av ideologiens voldsomme kraft.

Mennesker tar sine erfaringer for gitt, og den politiske beve-

gelse som klarer å koble seg opp til menneskelige erfaringer

og å fremstå som et autentisk uttrykk for dem, har potensielt

en slik kraft at folk både tar den for gitt, og er villige til å dø for

oen.

Hvilke sterke metaforer er så nasjonen, som et forestilt
(dvs. abstrakt) fellesskap, bygget opp omkringl En opplagt
metafor erfamilien, hvor nasjonen fremstår som en metaforisk

familie. lkke minst i Norge brukes begreper av typen morsmå1,

fedreland, landsfader og så videre, og den lojalitet som

avkreves oss for eksempel ved krigsutbrudd, bygger klart på et

fellesskaosbånd som er så sterkt at det minner om familiebån-
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dene. På denne måten går det an å si at nasjonen, ved å knytte

a n ti I fa m i I iel oj a I itet, fo rfl ytter stats bo rgere n s fa m i I ie rel aterte

erfaringer fra familie til abstrakt familie: Vår familie er ikke bare

en hvilken som helst familie, den er en norsk familie, og derfor

skal vi være lojale overfor nasjonen. Mange mennesker er bare

villige til å dø for sin familie. Når man nekter å gjøre militær-

tjeneste på pasifistisk grunnlag i Norge, blir man spurt under
politiavhøret hvordan man ville ha reagert dersom en gruppe
russiske soldater (da jeg nektet var det russere; jeg vet ikke

hvem det er i dag) med våpen i hånd truet med å drepe ens

familie. lkke ens venneL naboer eller kolleger: ens familie. Det
blir tatt for gitt at familien er det dypeste, mest forpliktende
fellesskapet. Det alternative fellesskapet som klarer å utnytte

denne tilhørigheten ved å flytte familiesymbolikken til et annet

fokus (f.eks. nasjonen, altså nasjonen som metaforisk familie),
kan potensielt få sine medlemmer til å ofre sitt liv.

Mange typer av erfaringer, kanskje særlig barndomserfarin-

ger, blir nasjonalisert hos statsborgerne i en stat; gjennom et

nasjonaliserende utdanningsvesen og nasjonale ritualer blir
de transformert til nasjonale erfaringer. Treet man stod under

da man fikk sitt første kyss er ikke bare et hvilket som helst

tre; det var et norsklre, og derfor skal man elske nasjonen.

De store offentlige ritualene vi gjennomlevde som barn var

norske ritualer, og minnene om iskrem, sekkeløp, hornmusikk
og brus blir norske minner. De private ritualene med familien,

så som hytteturer på f]ellet, blir også noe annet og mer enn

familieritualer; de blir norske ritualer. Dersom en tsjekker går

på ski, blir han ikke tsjekkisk av det; nordmenn som går på ski,

blir norske av å gjøre det. Stedet vi vokste opp er ikke bare et

lokalsamfunn; det er blitt et norsk lokalsamfunn, og dersom vi

minnes vår oppvekst med Ømme følelser, overføres de samme
følelsene til nasjonen gjennom en slik symbolsk manØver. For



å uttrykke det mer presist: symboler som var meningsfylte ien

bestemt kontekst kan fortsette å være det ien ny kontekst, selv

om de har skiftet betydning i mellomtiden. Nasjonen befinner

seg altså ikke bare i Stortinget, skolen, kirken og statsbudsjet-

tet: den sitter iden kulturelle kropp, i habitus, hos alle som er

oppvokst som aksepterte medlemmer av en effektiv nasjon.

Som noen vil ha merket, har jeg underveis endret fokus fra

familiebaserte metaforer til individbaserte metaforer. Nasjonen

fremstår nemlig også som et individ. I sin passive form er

de fleste nasjoner åpenbart kvinnelige individer: de ligger

der i all sin pregnans som fruktbare kvinner, som bare venter

på mannens sæd/den nasjonale oppvåkning for å realisere

seg selv. I sin aktive form er de derimot mannlige: viriliteten,

kraften og motet som innebærer at man skal ,rdø om så det

gjelder", er dypt mannlige dyder. ..Fædrene har kjæmpetr.

mens ..Mødrene> stadig <<har grætttt (se Yuval-Davis 1997 om

kjønningen av nasjonen).

N asjonalismens fragmenterte biografi

Innenfor et mytisk univers av denne typen blir nasjoner født,

de harerfaringer, de blir syke og så videre, omtrent på samme

måte som individer. lkke minst har de en biograf , på samme

måte som individer har en biografi. Nasjonale myter fremstiller

nas.ionens fødsel og vekst som en fortelling med et moralsk

budskap. Nasjonen får selvbevissthet om sin eksistens (t8t4 i

norsk sammenheng tilsvarer sånn circa treårsstadiet), de går

gjennom en modningsprosess og bryter med foreldrehjemmet

(rgoS), de blir utsatt for prøvelser (annen verdenskrig, eller

<<Krigen>> som den kalles på norsk), og de reiser seg som

sterke og modne individer etter å ha overvunnet motgangen.

Historien fremsettes nettopp i mytisk form, for å forklare

hvordan nasjonen er blitt det den er, nettopp slik individets

biografi beskriver dets da n nelseshistorie. Seksuel le metaforer

av typen ..voldtekt'' brukes, og fungerer effektivt, for å ildne til

kamp mot alle som truer nasjonens integritet.2

Disse metaforene forutsetter hvera nd re gjensid i g. I m id lertid

er begge under sterkt press i øyeblikket, og her skal jeg bare

kort nevne noen avfarene som lurer- mot så vel individ som

nasjon. La oss ta individetførsI.
Det borgerlige individ har fremfor alt en konsistent biograf .

Fortiden leses på en slik måte at den kaster lys over nåtiden,

og det gis et inntrykk av at de mange ulike erfaringene

individet har gjort seg, bygger opp mot den integrerte helhet

det (presumptivt) er i dag. Som blant nasjoner (Renan),

forekommer det nok like mye glemsel som hukommelse i

individers rekonstruksjon av sin historie. Det er aldri for sent

å skaffe seg en storslagen historie, og det er heller aldri for

sent å få en lykkelig barndom. Fortiden, tidligere autoritativ

og entydig, splittes opp i mange mulige fortider med mange

mulige moralske budskap. Dette skjer i våre dager både på det

personlige og på det nasjonale plan. En karakteristisk konse-

kvens er ..verdiproblemet' i skolen. Tidligere var det doksisk

- ubestridt - at Norge var et kristent land og at skolen skulle

lære elevene kristne verdier. I dag er Norge både et kristent,

humanistisk og flerkulturelt land, og lærerne vet ikke lenger

hvilke verdier samfunnet bygger på. Valgene av identifikasjoner

hos individer blir også tydeligere. En person med samisk

bestemor (og resten av den nære stamtavle norsk) kan velge

en samisk identitet. Fragmenteringen av massemediene, glo-

baliseringen og innvandringen av ikke-nordiske folk bidrar til å

skape en situasjon der stadigfærre av statsborgerne har felles

erfaringer som uten videre kan brukes til å bygge nasjonale

fellesskap. Nasjonens kulturelle grenser blir utydelige; det blir

vanskeligere å forsvare at alle statsborgere er kulturelt like
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og at alle utlendinger er forskjellige fra dem. Dermed åpner
det seg muligheter for fellesskapsideologier som er genuint
solidariske ved at de ideelt inkluderer alle mennesker og ikke
bare de som tilfeldigvis tilhører samme nasjon. For nasjonalis-
mens solidaritet er selvfølgelig avgrenset og uholdbar inntil det
hyklerske i en sammenvevet verden.

Benedict Anderson definerer nasjonen som et forestilt
fellesskap som er <<imagined as both inherently limited ano
sovereign>> (Anderson r99r: 6). Den er konsistent med seg
selv, selvtilstrekkelig, immanent og avgrenset - nettopp som
det borgerlige individ. Spørsmålet som må stilles - ikke minst
på bakgrunn av sammenlignende forskning om identifikasjon,
som viser at den særegent nasjonale formen for identifikasjon
er et unntak og ikke en regel (jfr. Fitzgerald r993) - er om
det borgerlige individ og nasjonen, metaforer som gjensidig
definerer hverandre, fremdeles er hele og udelelige i vår tid.
Dette spørsmålet kan jeg ikke besvare i dette korte innlegget,
men nå erdet ialle fall stilt. Og som gode kulturforskere
og samtidshistorikere, må vi i dag ta stilling til utsagn som
Hobsbawms, når han sier i sluttkapittelet i Nations and
Nationalism Since t78o at Minervas ugle flyr ved solnedgang.
Med andre ord: vår tids store interesse for nasjonalismen kan

skyldes at fenomenet er på retrett, noe som kan bidra til å

forklare hvorfor forskersamfunnet omsider har fått tilstrekkelie
analytisk distanse til å utforske det sobert og komparativt.
Dette gir forhåpninger om en fremtid uten nasjon er. Først
forstå, deretter forandre, som Marx sa.
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Fotnoter

r. lkke-europeiske nasjonalismer er notorisk blitt stemoderlig be-

handlet av nær sagt alle europeiske nasjonalismeteoretikere, som

stort sett betrakter dem som resultater av ..diffusjon> av europeis-

ke kulturelle former. Kapferer (r988), Handler & Segal (r993) og i

noen grad Anderson (rgg6) bidrar til å modifisere dette ensidige

bildet noe; se også Chatterjee (rggl).

2. For ordens skyld: det argumenteres ikke her for at fortiden <ikke

har skjeddo og at allfortid er nåtidig konstruksjon. Derimot går

argumentet ut på at fortiden formes og fortolkes i nåtid, ofte for

å fortelle en moralsk historie. Dette er det lett å se om man sam-

menligner ulike nasjonale historier om identiske begivenheter -
ofte kan det være vanskelis å se at de "handler om> det samme

forløoeI.

Hvordan beskriver man det norske samfunn i dag)
Culcom tilbyr nye blikk på trygghet, frihet, rettferdighet
og normalitet. Bakteppet er dagens transnasjonale
betingelser for samfunnsbygging, kulturell variasjon og
forandring.

Programmet arrangerer konferanser, utgir bøker,
formidler gjennom massemediene og finansierer
forskning. Hold deg oppdatert via våre nettsider:
http://www.cu lcom. u io. no!
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