
 
 
 
 

Tidssynet i en konstruert rite 

 

Retorikk og folklore i den statlige rapporten  

”Tusenårsskiftet Norge 2000” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Aud Hilda Christensen 

Hovedfagsoppgave i folkloristikk 
Institutt for kulturstudier og orientalske språk 

Universitetet i Oslo 
Vår 2007 



 2 

Sammendrag  

 

 

 

 

 

Arbeidsgruppen for Markering av Tusenårsskiftet ble oppnevnt av 

Kulturdepartementet i 1997 for å utarbeide forslag til en landsdekkende markering av 

tusenårsskiftet 1999-2000. De arbeidet ut fra et oppgitt mandat og et kapittel i 

Regjeringens langtidsprogram, samt sin egen utformede visjon og utvalgte verdiord. 

Forslagene til markering kom i form av en rapport. Gjennom folkloristikk som faglig 

tilnærming, samt retorikk og overgangsriter (rites de passage) som teoretiske 

innfallsvinkler, foretar jeg en nærlesing av den statlige rapporten. Min 

hovedproblemstilling er å analysere tidssynet i en konstruert rite, slik det kommer til 

uttrykk i materialet. Oppgaven er en analyse av abstrakte fenomen som tid, rite og 

retorikk. Jeg tar også for meg tekstens innholdsmessige tilgjengelighet knyttet til 

endringen av arbeidsgruppens fokus underveis.  

Min undersøkelse påviser at resonnementet i rapporten utvikler og endrer seg 

fra et utgangspunkt med fokus på tusenårsskiftet, via fokus på steder og møteplasser, 

til å ende med kulturmøter som det viktigste anliggende. Endringsaspektet er også til 

stede i arbeidsgruppens oppfatning av at landet vil møte kulturelle endringer i tiden 

fremover, i form av kulturmøter. Markeringen av tusenårsskiftet blir knyttet til 

opprusting av det offentlige rom i kommunene landet over, tett forbundet med å 

styrke den lokale identitet.  

Jeg viser i denne undersøkelsen hvordan det offentlige omsetter sine abstrakte 

tanker og føringer til praksis og virkelighet. Gjennom å gjøre en valgt anledning til en 

begivenhet, skaper de kanalen som gjør omsetningsarbeidet mulig. 
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Kapittel 1. Problemstilling, materiale, teori og metode 

 

1.1 Forestillinger om tusenårsskiftet og dets antatte konse-

kvenser 

 

Overgangen til det siste tusenårsskiftet skapte mye oppmerksomhet flere år i forkant. 

Noen antok at enden var nær, mens andre gledet seg til både markering og ny 

tidsepoke. Men ingen visste sikkert hva som kom til å skje når 1999 gikk over til 

2000. Grundig forberedelse og planlegging syntes å være det beste uansett, i 

motsetning til passivitet og likegyldighet. Enkeltpersoner, så vel som organisasjoner 

og nasjoner, viste sitt engasjement på hvert sitt vis. Og så fikk det bære eller briste.  

 Den største bekymringen var nok rettet mot datateknologisk sammenbrudd. 

Scenarier om mulig kaos i det moderne samfunnet som følge av kollaps kom fra ulikt 

hold. Tusenårsbomben heter en bok skrevet av de to engelske journalistene Simon 

Reeve og Colin McGhee i 1996. 1 Professor dr. juris ved Universitetet i Oslo, Olav 

Torvund, med spesialområde rettsinformatikk, skisserer i det norske forordet selve 

utgangspunktet for antatte datasammenbrudd: Årstall ble programmert med kun de 

to siste sifrene i stedet for alle fire, for å spare kapasitet i databehandlingen. 01 kan 

derfor i en datamaskins firkantede hjerne like gjerne bety 1901 som 2001 (Reeve og 

McGhee 1997, s. 7). Boken fortsetter med kapitler med navn som ”Tiden er ute”, ”Den 

livsfarlige datamaskinen”, ”Faren for sabotasje”, ”Eurokaos inntreffer” og ”Rekker vi 

det?”.  

Fra mitt forsikringsselskap Gjensidige var det allerede i 1998 føyd til en 

advarsel på reiseforsikringsbeviset: ”Vær spesielt oppmerksom på følgende: 

Gjensidige dekker ikke skade/tap som følge av feil eller mangler ved datautstyr 

og/eller dataprogrammer i forbindelse med overgangen fra år 1999 til år 2000.” Selv 

overførte jeg alle mine data fra hjemmeområde og harddisk til disketter. 

”Dataeksperter har fortsatt ikke svarene – Går vi mot en datakatastrofe?” lød 

overskriften for en avisartikkel i Aftenposten som tok for seg en fjernsynsdokumentar 

med navn ”Y2K – Babels tårn”2 (Aftenposten 12.4 1999).  

                                                 
1 Utgitt på norsk i 1997. 
2 Forkortelsen står for ”year two kilo”, der kilo leses som ”tusen”. 
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”FBI advarer mot ekstremister ved årtusenskiftet” hadde Aftenposten som 

notisoverskrift i oktober 1999. Antagelsen gjaldt mulig utløsning av voldelig aktivitet 

fra rasister med ønske om rasekrig, høyreorientert milits som trodde FN ville finne på 

å ta over USA i et væpnet angrep og religiøse sekter som så for seg verdens undergang 

i en voldsom apokalypse (Aftenposten, 28.10 1999).  

CIA tok heller ingen sjanser. Rådene den dypt seriøse organisasjonen sendte 

ut, var enkle, konkrete og praktiske: Agentene fikk beskjed om å ta ut kontanter, 

kjøpe ulltepper og stearinlys.  

Nedtelling kunne også virke som oppmuntrende virkemiddel. Jeg var til stede 

ved en spesiell anledning i hovedstaden der en tverrgate til Stortingsgaten var 

avsperret til fordel for en stor konsertscene. To engelsktalende turister henvendte seg 

til meg, og lurte på hva som var i ferd med å skje. Men de snøftet til mitt svar at 

anledningen var markeringen av 1000 dager igjen til tusenårsskiftet. Datoen var 6.4. 

1997. Arrangøren av konserten var avisen VG – som for øvrig var en av sponsorene av 

den senere landsomfattende tusenårsmarkeringen. I den siste tiden forut for 

tusenårsskiftet kunne avisen tilby et nedtellingsskilt ved siden av sitt faste 

reklameskilt, plassert øverst på et hustak i nærheten av Stortinget. Hver dag fikk de 

forbipasserende forkynt antall dager igjen til begivenheten i stor og lysende rød skrift.  

 Også språket og språkbruken tok farge av forestillingene. Vendingen ”innen år 

2000” forekom i mange ulike sammenhenger og tekster de siste årene av 1990-tallet. 

Uttrykket forekom meg brukt som en slags drivkraft for å ferdigstille alle slags 

prosjekter og aktiviteter. Meningen som ble lest inn i tusenårsskiftet var så sterk at 

rengjøring og rydding – så vel i overført som i konkret betydning – måtte gjøres unna 

innen år 2000. Men det som opptok meg mest var at uttrykket ble stående som et fast 

uttrykk, i den forstand at det ble like mye brukt uansett om år 2000 kom nærmere og 

tidsrommet som var igjen stadig ble kortere.  

I tillegg til eskatologiske fokuseringer fantes også representanter med et 

optimistisk fremtidssyn. Fra en lengre tekst fremlagt av en offentlig nedsatt 

arbeidsgruppe, merket jeg meg formuleringen ”[t]usenårsskiftet er en enestående 

begivenhet som bør oppleves fullt ut … ingen skal ramle, rave, sloss eller spy seg inn 

i det nye tusenåret.” (rapporten 1997, s. 20, original kursivering).  Det er denne 

teksten jeg kommer til å ta for meg i min undersøkelse.  
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1.2 Innledende presentasjoner og temafelt  

 

Sitatet over er hentet fra en statlig rapport. Rapportens idégrunnlag bygger på et 

oppgitt mandat fra Kulturdepartementet og føringer fra Regjeringens 

langtidsprogram 1998-2001, heretter kalt langtidsprogrammet. I tillegg formulerte 

arbeidsgruppen sin egen visjon for markeringen og valgte seg ut fire verdiord.  

 
Arbeidsgruppen fikk følgende mandat: 

• Beskrive den historiske bakgrunn for tusenårsmarkeringen  
• Samle og bearbeide informasjon om kjente initiativ og ideprosjekter 
• Foreslå hovedprosjekter innenfor fysiske prosjekter, begivenheter, 

kommunikasjonsformer (bøker, TV, utstillinger, m.v.) og prosesser 
• Foreslå en strategi for lokale prosesser og prosjekter 
• Foreslå organisering av arbeidet (hovedkomite, sekretariat, nasjonal og lokal 

oppgavefordeling) 
• Foreslå budsjett og finansieringsmåter fra offentlige og private kilder 

 
I tillegg er arbeidsgruppen blitt bedt om å vurdere kap. 4.2.2 i Regjeringens langtidsprogram - 
St.meld nr 4 - "en nasjonal stafett for utvikling av offentlige rom i kommunene" (rapporten 
1997, s. 7, original kursivering, originale skrivefeil beholdt). 3 

 

Arbeidsgruppens forslag til visjon for Tusenårsskiftet – Norge 2000 lyder: 
 

”Vi skal bruke Tusenårsskiftet til å gjøre Norge best mulig rustet for å møte forandring – ved 
at vi denne gangen skal være mer opptatt av hva vi kan lære av andre, enn hva andre kan 
lære av oss” (rapporten 1997, s. 10, original kursivering og anførselstegn). 

 

De fire verdiordene er optimisme, fellesskap, ansvarlighet og åpenhet (rapporten 

1997, s. 11-12). Med nevnte forutsetninger som kontekst utarbeidet arbeidsgruppen et 

forslag for den statlige markeringen av tusenårsskiftet. 

Mitt tekstgrunnlag er hentet fra den kulturpolitiske sfære. I sin bok Norsk 

nasjonalkultur: En kulturpolitisk oversikt omtaler folkloristen B. Hodne kulturmøter 

og kulturpolitiske grep, og sier i den forbindelse at  

 
gjennom kulturpolitikken forsøker [myndighetene] på den ene siden å bygge bro mellom oss 
og de andre og på den andre siden ønsker å bevare norske kulturelle særdrag. 
Stortingsmeldinger gir oss kunnskap om den politikken det legges opp til for å nå slike 
målsettinger. (B. Hodne 2002, s. 162).  

 

Det kulturpolitiske grepet i denne sammenheng var å markere tusenårsskiftet. 

                                                 
3 Stortingsmelding nr. 4 (1996-97). Langtidsprogrammet 1998-2001”. Finans- og tolldepartementet. 
Kapittel 4.2.2 Kultur, medier og idrett, underavsnittet Kulturpolitisk satsning fram mot 
tusenårsskiftet og 2005 (s. 83-85).  
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I første omgang kan det synes som om tusenårsskiftet er en enestående 

anledning, og slik sett utgjør et isolert fenomen i markeringssammenheng. Ved 

nærmere ettersyn aner jeg imidlertid konturene av et mer typisk fenomen som flere 

ganger har kommet til syne i det offentlige rom de senere årene.  

Felles for offentlige (og private) markeringer, jubileer og feiringer er et 

tidsaspekt. Det er nettopp tidsaspektet som brukes som innfallsvinkel til å markere 

det fenomen som skal markeres – som kan være en spesiell hendelse, gjerne i form av 

fødsel, begynnelse eller slutt. Jeg nevner som eksempler vinterolympiaden på 

Lillehammer i 1994, Trondheim bys 1000-års jubileum i 1997, tusenårsskiftet 

1999/2000, hundreårsmarkeringen av unionsoppløsningen i 2005, og markeringen 

av Ibsens hundreårs dødsdag i 2006. 

Markeringene nevnt ovenfor gjenspeiler trekk fra både det tradisjonelle og det 

moderne. De fremstår som tradisjonsskapende på grunn av pekere til fortiden som 

bekrefter historien og opprettholder fellesskap – slik riter og tradisjonsmarkører gjør. 

Samtidig er markeringene typisk moderne fenomen. Gjennomgående trekk er at hele 

befolkningen er invitert, enten som direkte deltagere og publikum eller som fjernere 

betraktere. Videre rammes markeringen inn av visuelle effekter som spesielt 

utarbeidede logoer og gjennomgangsfigurer, eller for anledningen valgte visjoner og 

slagord. Arrangementene er gjerne mange i antall og fordelt over ulike arenaer. 

Fellesskapet markerer for offentlige midler, hvor den demokratiske legitimiteten må 

ivaretas. I forkant blir utvalg og arbeidsgrupper nedsatt, med mandat å anbefale 

rammevilkår og foreslå budsjett for den aktuelle markeringen. Ansvaret er stort. I 

tillegg til å forvalte høye pengesummer, skal arbeidsgruppen – som representerer 

folket som helhet – utforme markeringen slik at den gjenspeiler kulturen og 

nasjonen, både i fortid, nåtid og fremtid. Av den grunn kan prosjektene være 

risikable, med påfølgende debatt og kritikk.  

En god del av kritikken rettet mot moderne markeringer består av forvirring 

rundt hva som egentlig ble markert og hvorvidt fellesskapets penger ble benyttet på 

en fornuftig og/eller allmennyttig måte. Jeg ser ikke på pengebruken i min 

undersøkelse, men velger å se med kritisk blikk på en løsrivelse fra et oppgitt 

historisk innhold, slik at markeringen som helhet antok form av en generell folkefest 

uten særlig ramme (Aagedal og Brottveit 2006, s. 126).  
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Arbeidsgruppen blir stående som representanter for et bestemt tidssyn 

fremkommet i en bestemt kultur. Hvorvidt tidssynet er representativt for hele 

kulturen, eller kan sies å være hovedsynet, er også et interessant spørsmål. Faktum er 

at gruppen fremstår som representanter for det offentlige, med andre ord staten. I 

dette ligger det en føring. Arbeidsgruppen legger en føring og former sin forestilling 

om markering av tusenårsskiftet som en overgangsrite for folk og land.  

 

 

1.3 Problemstilling  

 

De faglige premissene for min innfallsvinkel settes av folkloristikk, et humaniorafag 

rettet inn mot ikke-materiell folkekultur. Oppmerksomheten overfor tid tar opp i seg 

sentrale emner i folkloristikkfaget, for eksempel årshøytider, tidsoverganger, fest og 

markering. Årshøytider er tilbakevendende, faste høytider, definert som felles for alle 

og avmerket i kalenderen.4 

Gjennomlesningen av arbeidsgruppens rapport gav meg ønske om å gå 

nærmere inn i teksten og innholdet. Min hovedproblemstilling er å analysere 

tidssynet i en konstruert rite, slik det fremkommer i den statlige rapporten 

”Tusenårsskiftet Norge 2000”. Jeg foretar en firedelt inndeling av problemstillingen:  

-Konsentrasjonen min retter seg for det første mot hvilket tidsbegrep som 

kommer frem i arbeidsrapporten.  

-Dernest spør jeg hvilket syn på tusenårsskiftet arbeidsgruppen fremmer 

gjennom sine forslag til markering.  

-Jeg ønsker å undersøke hvorfor markeringen er på sin plass og hvilke 

retoriske virkemidler som benyttes for å trekke leseren med i 

argumentasjonen.  

-Det siste problemet jeg vil undersøke, er hva som skjer når en aktør ønsker å 

skape en markering – ikke av et bestemt fenomen av en viss alder – men av 

tiden selv.  

 

                                                 
4 Jeg ramser opp: Jul, nyttår, fastelavn, påske, 1. mai, 17. mai, Kr. Himmelfartsdag, pinse, St. Hans, 
olsok, allehelgensdag. I nyere tid også mors- og farsdag, kvinnedagen, valentinsdagen, halloween.  
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Mitt utgangspunkt er arbeidsgruppens nåtid, slik at jeg som dem skuer mot 

tusenårsskiftet i initieringsfasen av markeringen. Jeg ønsker å belyse synet på og 

oppfatningen av et nærstående fenomen, en forestilling om noe som vil komme til å 

skje – ikke i form av gjennomføring av forslagene, men forestillingen om overgangen 

til et nytt årtusen.  

 

 

1.4 Tidligere forskning  

 

Det er ikke første gang lignende arrangement blir gjenstand for forskning ved 

samfunns- og humaniorafag. Av andres arbeider kan jeg nevne Fakkelstafetten – en 

olympisk ouverture av Arne Martin Klausen m.fl. (1995) skrevet av samfunnsforskere 

og sosialantropologer og ”Da verden hadde fire hjørner: Myter, historie og identitet 

rundt tusenårsjubileet i Trondheim i 1997” av Thomas Brandt (1999).5 Fellestrekkene 

mellom begge arbeidene og denne undersøkelsen, er fokus på arrangement rettet mot 

brede folkemasser og bruk av det offentlige rom som arena for den aktuelle 

markeringen. Ytterligere kjennetegn er at arrangementene i stor grad er 

engangsforeteelser, samtidig som de representerer noe velkjent gjennom trekk fra 

innarbeidede riter. Nok et fellestrekk er at arrangementene underveis får stor 

oppmerksomhet fra medier og publikum.  

Gatan är vår! Ritualer på offentliga platser er en svensk antologi redigert av 

etnologen Barbro Klein (Klein 1995). Boken fokuserer på den konkrete 

iscenesettingen gjennom deltagende observasjon. Ritualer. Kulturhistoriske studier 

kom i 2006, redigert av Arne Bugge Amundsen, Bjarne Hodne og Ane Ohrvik. Alle er 

tilknyttet Institutt for kulturstudier og orientalske språk ved Universitetet i Oslo. 

Flere typer ritualer tas til behandling her, med spredning i tid og rom.  

Fra Amundsens hånd nevner jeg også kapittelet om selve feiringen av 

hundreårsskiftet, plassert i antologien Norge anno 1900: Kulturhistoriske glimt fra 

et århundreskifte, redigert av etnologen Bjarne Rogan i 1999. Et spørsmål Amundsen 

tar opp her, er hvorvidt begivenheten den gang var medieskapt. Olav Aaraas gir et 

                                                 
5 Hovedoppgave i historie ved NTNU.  
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godt innblikk i datidens avisskildringer i sin bok Det store århundreskiftet: 

Tilbakeblikk og fremtidsvyer ved en milepæl fra1999. 

To forskere fra Diaforsk6 har sammen gjennom to artikler tatt for seg 

markeringen av unionsoppløsningen i 2005. Spesielt interessant for min studie, er at 

unionsmarkeringen var et arrangementskompleks og en organisatorisk forlengelse av 

tusenårsmarkeringen. Artiklene diskuterer den nasjonale identitetspolitikken 

synliggjort gjennom ulike former for historiske jubileer. Den ene artikkelen 

diskuterer i tillegg ”jubileum som offtentlege hendingar med vekt på symbolske og 

rituelle dimensjonar i feiringa” (Brottveit og Aagedal 2005, s. 106). Forfatterne viser 

til en amerikansk historieforsker som observerer bestemte linjer eller en tidsånd i 

forhold til jubileer, kalt ”besettelse” for jubileum (Brottveit og Aagedal 2005, s. 80). 

Samme forsker spådde i 1991 omfattende oppmerksomhet overfor tusenårsskiftet. 

Brottveit og Aagedal tar utgangspunkt i empiri fra tiden etter gjennomføringen 

av rapportens forslag. Når jeg benytter meg av så tidsnær forskning, kan det virke 

som om jeg kikker noen i kortene for å se hvordan forslagene ble møtt og konkretisert 

og rett og slett få svar på hvordan det gikk. Slik er det ikke. For det første legger jeg an 

en annen innfallsvinkel i det jeg tar for meg forberedelser og ikke gjennomføring. For 

det andre nevner ikke Brottveit og Aagedal rapporten i sitt arbeid, men viser til andre 

offentlige dokumenter i kjølvannet av rapporten (Brottveit og Aagedal 2005).  

Jeg har ikke bare orientert meg i retning forskning om ritualer, 

nasjonalismeforskning har også vært interessant. Folkloristen Bjarne Hodne tar for 

seg dette feltet i boka Norsk nasjonalkultur: En kulturpolitisk oversikt. Hans fagfelle 

Line Esborg tar for seg hvordan henvisning til fortiden brukes som nasjonsbygging i 

motstandena mot EU i artikkelen ”Mellom bakkar og berg: Om den norske EU-

motstandens retoriske sted”.  

 

 

1.5 Materialet og kildekritiske perspektiver  

 

Arbeidsgruppens rapport er et ferdigskrevet og offentlig publisert dokument7 der 

avsenderen er en politisk aktør. Tre år i forkant av tusenårsskiftet, den 1. mars 1997, 

                                                 
6 Diaforsk står for Diakonhjemmet Høgskole, avdeling for forskning og utvikling.  
7 Dokumentet er søkbart i www.bibsys.no    
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ble en arbeidsgruppe nedsatt av Kulturdepartementet under arbeiderpartiregjeringen 

ledet av Thorbjørn Jagland. Resultatet forelå i form av en rapport, datert 1. 

september samme år.  

Tittelen på rapporten er ”Tusenårsskiftet Norge 2000” som blir supplert med 

”Rapport fra arbeidsgruppen oppnevnt av Kulturdepartementet. Oslo, 1. september 

1997.” Noen sider inn i teksten fullføres navnet på gruppen til ”arbeidsgruppen for 

markering av Tusenårsskiftet” (rapporten 1997, s. 6).  

Innholdet er kort fortalt arbeidsgruppens forståelse av tusenårsskiftet, og 

deres plassering av fenomenet i samtiden, speilet gjennom forslagene til markering. 

Teksten følger opp mandatet fra Kulturdepartementet og langtidsmeldingen gjennom 

konkretiseringer og arbeidsgruppens egne fortolkninger. Arbeidsgruppen presiserer 

sitt virkeområde som å ” i det alt vesentlige [ta] ansvar for den offentlige feiringen i 

Norge – ikke for den private markering.” (rapporten 1997, s. 6). Tidsperspektivet i 

rapporten strekker seg mellom årene 2000 og 2005 (rapporten 1997, s. 6). 

Rapporten er et offentlig dokument, en sjanger som er faglig atypisk og til dels 

uvanlig som folkloristisk kilde. Offentlige dokumenter skiller seg sjangermessig ut 

når det gjelder avsender, mottager, språk, form og innhold. Følgelig er innhold fra en 

offentlig avsender lite omtalt og beskrevet i den faglige litteraturen. Med bakgrunn og 

trening fra den akademisk-humanistiske språktradisjon, fikk jeg ekstra utfordringer. 

Mer brukt innen folkloristisk forskning er kilder initiert av forskeren selv, så som 

intervjuer og utsendte spørrelister. Innholdet i kildene kan ofte relatere seg til 

enkeltindividers erfaringer og spesifikke uttrykksmåte. Etnologen Asbjørn Klepp 

definerer initierte kilder som  

 

de former for skapte kilder som er blitt til ved at det er tatt et initiativ slik at kunnskap eller 
ferdigheter personer sitter inne med, er blitt fiksert til et informasjonsbærende medium som 
lydbånd, skrift, fotografi, film eller video. (Klepp 1988, s. 7).  

 

Mitt materiale er til motsetning av en type som hverken er skapt eller initiert av 

forskeren men av avsenderen, og dermed foreligger materialet først i ferdig formet 

stand.  

Rapportens resonnement og argumentasjonsteknikk tilhører ikke den 

akademiske formen, men gir seg heller ikke ut for å gjøre det. Der den akademiske 

formen stiller høye og spesifikke krav til blant annet kritisk innfallsvinkel, 
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begrunnelser og redegjørelse for kildebruk, fremstår formen på rapporten mer som 

en skisse enn et resonnement.  

Et eksempel på en motsetning til akademiske krav er rapportens sitatpraksis. 

Anførselstegn alene er kravet for å skille sitatet fra den øvrige teksten. Men som et 

unødvendig tillegg settes sitat også i kursiv (rapporten 1997, se for eksempel s. 9, 19, 

20). Et annet eksempel på vesensforskjell fra en akademisk tekst, er at den faktiske 

forfatteren er ukjent. Det gis ikke opplysninger om hvem i arbeidsgruppen som har 

formulert og nedtegnet teksten, heller ingen presisering av hvorvidt skrivingen er 

gjort i fellesskap mellom flere eller alle. Føreren av pennen er en ghostwriter.  

Arbeidsrapporten la grunn for ytterligere tre stortingsdokumenter. Selv om jeg 

la dokumentene til side og ikke bruker dem som materiale, finner jeg allikevel en kort 

karakteristikk av dem påkrevet. Grunnen er at et fenomen som intertekstualitet står 

sterkt i disse tekstene.  Begrepet intertekstualitet er hentet fra Julia Kristevas8 

terminologi angående å problematisere tekstens preg av å være én tekst til forskjell 

fra å være sammensatt av sitat og lån fra andre tekster (her sitert i Åslund 1994, s. 63-

4). Fenomenet kommer til uttrykk ved at innholdet i haledokumentene har språklige 

pekere til det forutgående dokumentet i serien. Det karakteristiske er imidlertid at 

kildehenvisning eller markering med anførselstegn mangler. Intertekstuelle pekere 

kan være i form av gjengivelse av hele avsnitt eller endringer, og som eksempel på det 

siste kan jeg nevne tillegg av argumentasjon. Arbeidsgruppen lister opp fire verdier 

som de ønsker å prege markeringen med; optimisme, fellesskap, ansvarlighet og 

åpenhet (rapporten 1997, s. 11-12). Miljøbevissthet er føyd ubemerket til som et femte 

verdiord i Stortingsproposisjonen (St. prp. nr. 55 1997-98, s. 2).  

Hvert av stortingsdokumentene utgjør sin spesifikke del i en saksgang, som 

samlet utgjør en helhet. Rapporten er første tekst, og står som premissleverandør for 

de andre. Et skille mellom rapporten og de tre påfølgende dokumentene finnes 

riktignok, men det går mer på tekstsjanger og design. Sett som tilhørende én 

avgrenset sak bør ikke ett og ett dokument leses for seg og løsrevet fra de andre, men 

i stedet behandles som kapitler i en bestemt rekkefølge, i og med at argumentasjonen 

i ett dokument bygger på det forutgående. Men tekstenes innbyrdes kronologi i den 

politiske saksgangen kommer ikke frem, siden henvisning til forrige og neste tekst 

ikke oppgis.  

                                                 
8 Bulgarsk-fransk lingvist, psykoanalytiker og filosof, født i 1941.  
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Rapportens øvrige ramme og grunnstruktur er politisk. Det var under 

Arbeiderpartiets regjeringstid at rapporten ble initiert, men ved skiftet til Bondeviks 

samlingsregjering i oktober 1997 ble markeringsplanene opprettholdt. Med en 

politisk bakgrunn er det viktig å være klar over at det befinner seg store komplekser 

av mening bak enkelt formulerte utsagn, like mye som politisk funderte føringer 

napper i de positivt ladde ordene. Det politiske aspektet lukker til en viss grad 

materialet slik det foreligger. Av den grunn kan jeg som leser og mottager derfor ha 

vanskeligheter med å forstå den intenderte meningen bak formuleringene.  

Det er flere kjennetegn på konteksten eller den retoriske situasjon rapporten 

befant seg i. Rapportens innhold ble ikke utformet med det siktemål å overbevise folk 

flest, og er heller ikke myntet på ikke-politikere. Tvert i mot er det ikke-politikere 

som henvender seg til profesjonelle politikere. 

Slik rapporten er formulert, gjør ikke teksten rede for eventuell indre uenighet 

mellom flertall og mindretall eller kompromisser innad i arbeidsgruppen. Leseren får 

inntrykk av en homogen forsamling som står samlet uten uenighet eller splittelser av 

noen art. Av den grunn undersøkte jeg hvorvidt det fantes et grunnlagsmateriale i 

tilknytning til rapporten. Tanken var at innblikk i referat fra møtene og diskusjonene 

kunne gi meg større forståelse for de uttalelsene og forslagene medlemmene til slutt 

samlet seg om. Uenighet og forkastede forslag ville nyansere innholdet i det som 

endelig ble vedtatt. Jeg rettet en henvendelse per e-post til den tidligere lederen9 av 

gruppen, med forespørsel om et arkivmateriale fantes og om jeg kunne få innsyn i 

det. Til svar fikk jeg en beklagelse om at det kun eksisterer personlige notater og 

kortfattede vedtaksreferat som ikke ville være utfyllende nok for en utenforstående 

(se for øvrig e-postutvekslingen i sin helhet i vedlegget). 

Rapporten tar for seg en forberedelse til noe og stopper der, noe som 

innholdsmessig gir teksten preg av tidsnærhet. Samtidig ble ikke rapporten skapt til 

det formål å være en fremtidig historisk kilde. Kildetypen er først og fremst en 

samtidsdokumentasjon til bruk der og da.  

 

 

 

                                                 
9 Den tidligere lederen, Anne Kari Lande Hasle, er per mars 2007 departementsråd i helse- og 
omsorgsdepartementet.  
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1.6 Metodisk tilnærming 

 

Her vil jeg redegjøre for min bruk av metode for å sammenføye teoriene med 

materialet. Fremgangsmåten jeg benytter meg av blir på flere måter den komparative 

når flere størrelsespar settes opp mot hverandre til gjensidig belysning.  

Arbeidsgruppen som skaper av en riter ses i vekselspill med riteteori, og jeg ser 

på markeringen av tusenårsskiftet som en spesiell utgave av årsriten nyttårsfeiring. 

Kulturmøtet mellom det offentlige og det private kommer til uttrykk når det 

offentlige trer inn på en privat feiringsarena. Jeg kommer også til å trekke 

sammenlignende tråder til tidligere lignende markeringer i det offentlige rom.  

Analysen konsentrerer seg om utvalgte tekstutsnitt som jeg mener kan være 

representative for hele teksten. Jeg har sett etter de utsagn som kan klargjøre og 

illustrere avsendernes intensjoner og begrunnelser for markeringen. I tillegg er 

tekstutvalget tilkommet på grunnlag av sin mer eller mindre eksplisitte forbindelse 

med tid eller tidsforestilling og som dermed relaterer seg til problemstillingen. Med 

tekstutsnitt mener jeg allerede uthevet og/eller direkte iøynefallende tekst og fyndige 

formuleringer. Det kan være et enkeltord, et uttrykk, en setning eller et avsnitt, 

enkeltstående eller grupperte, som utgjør en naturlig avgrenset helhet og dermed 

tillater løsrivelse fra den øvrige teksten uten å tape meningsinnhold.  

Jeg er ute etter å få innsyn i det totale ambisjonsnivået som ikke nødvendigvis 

er direkte formulert. Jeg skal undersøke bruken av de spesielle begrepene som er 

valgt, samt den øvrige sammenhengen begrepene forekommer i. Der teksten selv 

kommer med tvetydige eller ufullstendige opplysninger, kan den øvrige konteksten 

være til hjelp. Ved å beskrive situasjonen teksten ble forfattet i, kan premisser 

avdekkes som ikke var direkte formulert. For å få analysen strukturert, må jeg 

dekonstruere teksten og omgruppere de interessante delene i forhold til elementer fra 

en overgangsrite. De utklipte delene bringes sammen i en ny orden i forhold til 

problemstillingen og mine egendefinerte kategorier (Ehn og Klein 1994, s. 36-45). 

 Til slutt noen ord om arbeidsgangen forut for det endelige materialet. 

Materialet jeg analyserer er vel gjennomtenkt, og er tilkommet gjennom en prosess av 

stadig utvelgelse. I tiden forut for tusenårsskiftet samlet jeg referanser på uttrykket 

”innen år 2000” fra aviser, blader og magasiner, og mengden ble anselig. I tillegg 

skaffet jeg meg rapporten og dens tre etterfølgende dokumenter frem til vedtak. De 



 17 

omfattende funnene var uhåndterlige innenfor en hovedoppgaves størrelse, og jeg 

ønsket ingen kvantitativ innfallsvinkel. Interessen min rettet seg mot de statlige 

dokumentene, der jeg etter hvert innså et skille mellom rapport og de tre andre. Den 

politiske debatten frem til vedtak ville ikke hjelpe meg med å belyse 

problemstillingen min, samtidig som sjangeren var en annen enn ordlyden i 

rapporten. Dermed la jeg de tre tekstene bort og stod igjen med én.  

 

 

1.7 Teori 

 

For å komme mellom linjene og inn i ordene valgte jeg retorisk teori som 

analyseredskap. I tillegg bruker jeg overgangsriter, også kalt rites de passage, en teori 

som tar for seg endring og/eller overgang av blant annet sted, status og alder.  

Det var nærliggende å ta tak i riteteorien ut fra min innfallsvinkel om tid. I 

tillegg så jeg at tusenårsmarkeringen ble omtalt som en overgangsrite i materialet. 

Men da jeg hadde begynt arbeidet med materialteksten, støtte jeg på utfordringer 

med tekstens form. Det vil si, først savnet jeg en klarere formulert begrunnelse for 

markeringen. Deretter, da jeg så nærmere på teksten som sådan, forstod jeg at 

formen og den tekstlige oppbyggingen lå langt fra den akademiske jeg var opplært til 

å forstå og bruke. Jeg antok at form og struktur gav føringer som virket selvstendig 

meningsbærende i tillegg til ordvalget.  

Ut fra ovenstående resonnement arbeider jeg derfor med to teorier; retorikk og 

overgangsriter. Teoriene er rettet mot henholdsvis tekstens form og tekstens innhold. 

Variablene i overgangsriten – tid, sted, endring – utgjør retoriske virkemidler i 

materialets argumentasjon, og det er her jeg finner tangeringspunktet og 

overlappingen mellom de to teoriene. Forholdet mellom de to teoriene er en 

forsøksvis balansering mellom begge. 

Mine spørsmål til materialteksten antas å la seg løse ved hjelp av retorisk 

metode. Selv om jeg ikke skal se på hele teksten, må jeg ha en inngang til språk og 

formuleringer for å komme videre inn til de interessante delene. Som kritisk analyse 

handler retorikken om å utvikle verktøy for å oppdage og/eller benytte seg av 

språklige finesser, strategier og manipulasjoner. Med retorisk innsikt hos mottager 
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skjerpes resepsjonen, det vil si mottagelsen, av teksten, fordi den kritiske sans overfor 

formulering og innhold øker. 

Ritemodellen legges an som forståelsesnøkkel og strukturerer budskapet ved å 

fremstille materialets skisseringer for markeringsopplegg som en overgangsrite.  

Ritemodellen brukes til å belyse en bestemt tidsovergang, representert gjennom 

nyttårsaften som terskel mellom to år og samtidig som en portal mellom det kjente og 

det ukjente. I tillegg ser jeg muligheten til å la modellen beskrive en kulturs (påståtte) 

endringsprosess.  

 

 

1.7.1 Retorikk 

 

Retorikkens utgangspunkt ligger i muntlig fremføring – som også er folkloristikkens 

kjerneområde. Jeg vil kort nevne den inspirerende forskjellen mellom fagenes 

fremføringskontekst, som viser ulike tilnærmingsmåter til kommunikasjon. Vidden 

spenner fra den uformelle fortellingen i privat miljø og til de svært formelle 

fremføringskravene i offentlige omgivelser. 

Av teoretisk litteratur støtter jeg meg til innføringsnivå og oppslagsverk fordi 

det er selve det retoriske skjema jeg skal gjøre bruk av. Jeg bruker Fanden i nøtta: 

Innføring i litteraturteori av Arnfinn Åslund fra 1994, Retorisk leksikon av Tormod 

Eide fra 1999 samt en analysemodell overfor moderne bruk av retorikk, Heder och 

påverkan fra 1998. Modellen er utarbeidet av de to svenske forskerne Maria Karlberg 

og Brigitte Mral.  

Valget av teoribøker er også gjort med hensyn til hvordan de utfyller 

hverandre. Analysemodellen gir en praktisk og trinnvis innføring i hvordan ulike 

konkrete teksteksempler kan analyseres. Leksikonet har et tradisjonelt alfabetisk 

oppsett av stikkord, med illustrerende eksempler hentet fra norsk litteratur. 

Litteraturteorien bringer inn et visst monn av kommunikasjonsteori i tillegg, noe jeg 

synes har fungert klargjørende. 
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1.7.2  Overgangsriter 

 

Riter er en viktig del av menneskers liv og i en samfunnsstruktur. Samhold og 

bekreftelse, endring og tid kommer til syne gjennom riter. Feiring og markering peker 

på det noe utenfor hverdagen som får oppmerksomhet og opphøyet status. Begrepet 

er vidt, som jeg senere kommer tilbake til. Vidden innbefatter både arena, innhold og 

sfære. Arrangement som lar seg definere som rite kan foregå i det offentlige rom så 

vel som i private hjem. Innholdet kan være glede eller sorg, eller innlemmelse i et nytt 

fellesskap. Rammen kan veksle mellom religiøs og sekulær, kanskje med elementer 

fra begge retninger. Fellestrekket som går igjen i alle former, er det sosiale aspektet 

og fellesskapet som får sjanse til å bre seg ut på en helt annen måte enn blant 

hverdagens trivialiteter og resultatorienterte gjøremål. I det hele tatt står det 

menneskelige og humane høyt i et ritual, men styrende strukturer er på ingen måte 

fraværende. Tvert i mot består ritualene av strukturer, og det er fastheten og 

gjenkjennbarheten i ritualene som kan virke støttende og nettopp strukturerende i en 

travel hverdag eller omskiftelig tid. Også forberedelsene til markering av 

tusenårsskiftet gjenspeilte endring og omskiftelighet ut over at overgangen pekte mot 

et datoskifte.  

 

 

1.8 Begrepsavklaringer  

 

Retorikk, rite og intertekstualitet har allerede blitt diskutert. I det følgende ønsker jeg 

å ta for meg enkelte andre viktige ord og vendinger både fra materialet og min egen 

tekst som kan behøve en avklaring. Diskusjon over sentrale begrep forekommer også 

andre steder i denne undersøkelsen. Communitas diskuteres i 1.9.2.   

Arbeidsgruppen veksler i rapporten mellom ”markering” og ”feiring”. Ved 

enkelte tilfeller forekommer de to begrepene i samme setning (rapporten 1997, s. 6 og 

19). Av den grunn kan jeg ikke se at arbeidsgruppen legger noen betydningsforskjell i 

termene, men snarere at de veksler mellom dem som likeverdige og synonyme for 

variasjonens skyld.  
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I min egen tekst bruker jeg imidlertid termen ”markering” konsekvent. 

Grunnen til at jeg har valgt bort ”feiring”, er at det etter min mening har et snevrere 

dekningsområde. ”Feiring” retter seg mer spesifikt mot innhold som er eksplisitt 

positivt og gledesfylt, mens markering også favner det mer nøytrale og alvorlige. 

Materialet bestemmer ved sitering, men der min egen stemme synes, er det 

”markering” som brukes.  

I kapittel 4 kommer jeg inn på en annen distinksjon mellom ”markering” og 

”feiring”. Problematiseringen gjelder større eller mindre grad av det nasjonale 

aspektet. 

”Offentlig” og ”statlig”, subsidiært ”det offentlige” og ”staten”, er for så vidt 

sentrale begreper i denne undersøkelsen, og fortjener derfor egen oppmerksomhet. 

”Offentlig” er et vidt begrep som ved upresis bruk kan skape unødig forvirring. 

Eksempelvis kan ”offentlig” indikere både stat og kommune. Undersøkelsen min 

relaterer seg ikke til kommunale initiativ, av den grunn bruker jeg ”offentlig” og 

”statlig” nærmest synonymt. Begge begrepene sikter til statsadministrasjonen og 

myndigheter som har definert eller delegert autoritet.  

Begrepenes synonyme stilling i denne undersøkelsen fremkommer i skillet 

mellom det statlige og offentlige på den ene siden og det private på den andre siden. 

Jeg ønsker å peke på grensen mellom den offentlige og den private sfæren og 

behandle sfærene som et motsetningspar.  

”Offentlig” kan som nevnt bety mer enn det som har med 

statsadministrasjonen å gjøre. Synonymordboken lister opp en mengde betydninger, 

som dels overlapper hverandre, dels går hver sin vei. Alminnelig, offisiell og åpen er 

oppført som førstebetydningene. Hvert av stikkordene har igjen flere understikkord, 

henholdsvis allmenn, godkjent og uforbeholden som eksempler. Når markeringen 

beskrives som offentlig eller statlig, forstår jeg det slik at myndighetene, i dette 

tilfellet representanter for myndighetene, arrangerer en åpen og tilgjengelig 

markering der alle innbyggere som sådan er invitert. 

Fordi henvisninger til materialet forekommer hyppig gjennom oppgaven, 

veksler jeg mellom flere betegnelser for lesevennlighetens skyld. Jeg sidestiller derfor 

”rapport”, ”arbeidsrapport”, ”materiale” og ”tekst” som synonymer.  
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 Ved innhenting av tekst fra andre kilder kursiverer rapporten sitatet i tillegg til 

bruk av anførselstegn. Jeg har valgt å beholde denne praksisen ved min sitering, 

dersom ikke annet er oppgitt. 

 

 

1.9 Oppgavens struktur  

 

Oppgaven er delt inn i fire kapitler. Kapittel 1 gir en innføring i fagfeltet, teoriene og 

tilnærmingsmåten. Jeg gjør rede for avgrensninger og problemstilling. I kapittel 2 ser 

jeg på rapportens retorikk og hvordan markeringen blir begrunnet. Jeg undersøker 

tusenårsskiftet som fenomen og hvilke uttrykk for tid som kommer frem. I kapittel 3 

er fellesskapsdimensjonen i fokus. Jeg søker å finne svar på hvorfor en 

fellesmarkering er så viktig og hvorfor fellesmarkeringen skal overgå annen type 

markering. Kapittelet behandler tusenårsskiftet som en ritekonstruksjon. Kapittel 4 

undersøker hvorfor det offentlige gikk inn i en privat markering. Deretter ser jeg på 

tekstens tilgjengelighet. Til sist vil jeg komme inne på folklore i det offentlige. 

Forbindelsen til hundreårsmarkeringen av unionsoppløsningen trekkes også inn i 

dette kapittelet.  
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Kapittel 2. Rapportens retorikk 
 

2.1 Innledning 

 

I dette kapittelet vil jeg gå inn på analyse av ordbruken i teksten, med spesielt blikk 

på utformingen av premisser og mål, slik de trer frem i form av visjonen og 

prosjektene. Fra de valgte tekstutsnittene ser jeg etter hvordan begrunnelsen for 

tusenårsmarkeringen gis og hvilke begreper og formuleringer som fremstiller 

forestillingen om tid. Jeg vil avklare hvordan arbeidsgruppen bygget opp og 

konstruerte mål, legitimering og plan for en offentlig markering. Jeg vil konsentrere 

meg om arbeidsgruppens forståelse av arbeidsoppgaven den ble pålagt gjennom 

mandatet og langtidsprogrammet, slik forståelsen kommer til uttrykk gjennom 

gruppens egne ord.  

Begivenheter og markeringer av alle slag kan fungere som mål på at tid har 

gått og en syklus er fullført, men også som tidsskille mellom før og nå og markering 

av endring. Vekslingen mellom hverdag og fest er med på å tilføre tilværelsen 

dynamikk, sier den svenske etnologen Nils Arvid Bringéus (1976, s. 9). Dager og 

anledninger kan brukes til å gjøre opp status, og således være en anledning for 

generell ettertenksomhet. Tiden som går og den enkeltes hverdag blir knyttet til 

hverandre. Tiden og innholdet i den blir oppdelt i porsjoner gjennom markeringer, og 

ikke minst gitt en annen struktur enn hverdagens kronologiske hendelsesforløp. Det 

meningsbærende er den meningen den enkelte av oss leser inn i tiden, 

tidsovergangen eller markeringen.  

”Årets festdagar är … til sitt ursprung helgdagar, heliga dagar fyllda av 

gemensamma minnen men samtidigt rituelt utformade för att hålla minnena levande. 

Årets festdagar är kristenhetens gemensamma skatt.” (Bringéus 1999, s. 174). Slik 

definerer Bringéus hva festdager er. Men Bringéus glemmer ikke at festdagene har en 

bakside. De er ikke bare gledesfylte, men kan også innebære trauma (Bringéus 1999, 

s. 187).  

Folkeminnegranskeren Olav Bø diskuterer ordene fest og feiring i sin bok 

Høgtider og minnedagar (Bø 1985). Han kommer frem til at feiring forutsetter 

forberedelse, mens fest går på det tilfeldige (Bø 1985, s. 8). Bø konkluderer med at 
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ordbruken ikke er avgjørende: ”Fest eller feiring, alt viser til ein særskild grunn for ei 

større eller enklare markering av ei hending som gjeld eit visst sosialt miljø, stort eller 

lite.” (Bø 1985, s. 8). Fest (eller feiring) består av en rituell kjerne, som skiller seg fra 

hverdagen, i tillegg til et sosialt fellesskap (Bø 1985, s. 8). 

Enkelte av årshøytidene er offentlige fridager med offentlig flagging.10 Derimot 

markeres ikke dagene gjennom offentlige arrangement – unntaket her er feiringen av 

nasjonaldagen 17. mai. Kvinnedagen 8. mars og arbeidernes dag 1. mai er til 

sammenligning tilknyttet politiske markeringer. Arrangørene tar i bruk det offentlige 

rom for å samle meningsfeller og vise samhold og styrke. Kirken markerer mange av 

årshøytidene på sin måte. Siden flere av dagene er gamle religiøse høytider, tas det i 

bruk eget liturgisk innhold spesielt tilknyttet den enkelte høytid.  

Et trekk ved moderne tidsinndeling er skillet mellom kalenderåret og 

undervisningsåret. ”Sommeren”, som en upresis tidsangivelse, skiller det ene 

undervisningsåret fra det andre, og hever seg over kalenderårets begynnelse og slutt. 

Som tidsskiller strekker jule- og nyttårshelgen seg til forskjell bare over en ukes tid, 

samtidig som disse dagene markerer både avslutning og ny begynnelse. Men helgen 

kan splittes i to av arbeidsdager som kommer imellom, og allerede andre nyttårsdag 

er hverdagen på plass igjen.  

Nyttårshelgen blir på mange måter stilt i bakgrunnen i forhold til jula, forteller 

Bø.  ”Vi skulle nok ha venta at nyttåret ville ha spela ei stor rolle, sidan det her er tale 

om det første, men juleinnverknaden på tradisjonen vart for sterk. Nyttåret er i mykje 

ein avglans av jula” (Bø 1985, s. 52, original kursivering). 

Når nyttårsfeiringen i våre dager kulminerer ved midnatt, skåler de feststemte 

i champagne og ønsker hverandre godt nytt år. De som ikke skuer så langt inn i 

fremtiden nøyer seg med godt nyttår. Fyrverkeriet er en del av kulminasjonen. Men 

de mest ivrige til å avfyre raketter begynner gjerne timevis før klokken slår tolv – uten 

å vite at de fortsetter en gammel tradisjon om å markere inngangen til festen ved 

mørkets frembrudd. I vår tid har fyrverkeriet tatt over for både bråk og skyting.  

Nyttårsaften er allmenn merkedag og halv arbeidsdag for en rekke 

yrkesgrupper. Selve markeringen tilhører den private sfæren. Festlighetene 

arrangeres hjemme hos de som har innbudt til selskap eller ute på restauranter, 

                                                 
10 Noen flaggdager er imidlertid ikke fridager, så som fødselsdager i kongehuset, og markeringen av 
frigjøringsdagen i 1945. Disse kommer i tillegg til årshøytidene.  
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skriver Bringéus om forholdene i Sverige (1999, s. 11), og festarenaene er 

gjenkjennelige i Norge. Fyrverkeriet ute i det offentlige rom er også på privat basis, 

uten at det offentlige legger noen føringer fra eller til – med unntak av 

forsiktighetsregler for selve oppskytingen. Hverken Bø eller Bringéus skriver noe om 

at det offentlige engasjerer seg i markeringen av denne årshøytiden. Bø nevner at jula 

både er ”ei folkeleg og ei kyrkjeleg høgtid” (Bø 1985, s. 13), og nyttårshelgen kan 

ligne, som nevnt ovenfor. Om kvelden taler Kongen via radio og fjernsyn, som et fast 

innslag. I min undersøkelse ser jeg imidlertid bort fra kirkens gudstjenester og 

Kongens tale som eksempler på et offentlig engasjement, i og med at ingen av 

anledningene representerer noe ekstraordinært i forbindelse med tusenårsskiftet.  

 

 

2.2 Rapportens innhold  

 

Gruppemedlemmenes navn, stilling, institusjon og geografiske tilhørighet listes opp 

innledningsvis i rapporten. På siste side vises gruppen på et bilde, noe som gjør 

medlemmene til identifiserbare personer. Arbeidsgruppen var sammensatt av elleve 

representanter fra det norske kultur- og næringslivet; fem kvinner, inkludert lederen, 

og seks menn. Presentert i alfabetisk rekkefølge bestående av: Adm. direktør Johan 

Petter Barlindhaug, Barlindhaug AS, Tromsø. Teatersjef Inger Buresund, Black Box 

Teater, Oslo. Direktør Peter Butenschøn, Norsk Form, Oslo. Direktør for Norsk 

institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), Oslo, og tidligere 

departementsråd i Barne- og familiedepartementet, Anne Kari Lande Hasle, leder av 

arbeidsgruppen. Konsulent Ann Jorid Henriksen, nestleder i Samisk kulturråd, 

Varangerbotn. Daglig leder Terje Haakonsen, Concert and Tourproduction Ans, Oslo. 

Faglig leder Rune Haaland, Miljøstiftelsen Bellona, Oslo. Filmregissør og produsent 

Karin Julsrud, p. t. tilknyttet Norsk Film, Oslo. Anne Lise Sandvik, Samfunns- og 

kulturutvalget på Svalbard. Tekstforfatter Ingebrigt Steen Jensen, JBR/McCann 

Reklamebyrå, Stabekk. Direktør David Vikøren, Oslo.  

To av gruppens medlemmer representerte institusjoner med virksomhet som 

ikke ble gjenspeilet gjennom firmanavnet. Vikøren står oppført som direktør, men 
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navnet på selskap er utelatt.11 Barlindhaug er oppgitt som adm. dir. i Barlindhaug AS, 

uten at dette firmaet er nærmere presentert.12 De øvrige firma- og institusjonsnavn 

viser virksomheten gjennom navnet. To etablerte institusjoner med 

korreksjonsfunksjon overfor større aktører var med, representert ved Miljøstiftelsen 

Bellona og Samisk kulturråd.  

Geografisk er representasjonen konsentrert om Oslo. Seks av medlemmene 

har sitt virke i byen, pluss gruppens leder. I tillegg er én representant tilknyttet 

Stabekk i Bærum, en nabokommune vest for hovedstaden. De øvrige medlemmene er 

tilknyttet de nordlige landsdeler, gjennom Tromsø, Varangerbotn 

(administrasjonssenter i Nesseby kommune i Finnmark) og Svalbard.  

Jeg går ikke inn i den enkelte deltagers bakgrunn, men ser på arbeidsgruppen 

under ett, ikke minst fordi teksten i materialet refererer til et samlet vi. Det er ingen 

grunn til å underslå en presentasjon av hvem medlemmene, men problemstillingen 

min går utenom å analysere bakgrunnen til eller sammensetningen av 

arbeidsgruppen, herunder politisk tilhørighet. 

Materilateksten er på til sammen 48 A4-sider med enkel visuell utforming, 

trykket på annenhver side med brede marger og stedvis stykket opp i punkter eller 

plassert i rammer uthevet mot grå bakgrunn. Sammendraget er plassert før 

innholdsfortegnelsen. Hovedteksten følger på, inndelt i syv kapitler med nummererte 

og navngitte underkapitler. Bakerst i rapporten følger et vedlegg på ca 10 sider, skilt 

ut med egen paginering.  

Kapittel 1 viser status for arbeidet som hittil er lagt ned av arbeidsgruppen. 

Konkrete forslag til markering presenteres i kapitlene 2, 4 og 5. Kapittel 6 og 7 er 

redegjørelse for organisering, budsjett og finansiering av aksjeselskapet som senere 

ble Tusenårsskiftet Norge 2000 AS.  

I kapittel 4 redegjør arbeidsgruppen for sitt valg av nyttårsaften 1999 som 

tidspunktet for feiring. Videre i samme kapittel, gjentatt fra sammendraget og 

kapittel 2, presenteres ønsket om å utvide markeringen til å gjelde et lengre tidsrom 

enn bare selve nyttårskvelden. 

Ett av kapitlene i rapporten skiller seg ut på flere måter, både når det gjelder 

stil og innhold. Kapittel 3 presenterer i sammenhengende sakprosatekst tusen års 

                                                 
11 Vikøren var administrerende direktør i Norges Rederiforbund i perioden 1977 til 1991. 
12 Firmaet driver med teknisk virksomhet innen blant annet eiendom.  
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norgeshistorie over drøye fem sider, oppdelt i tematiske underavsnitt. Teksten er ikke 

fra arbeidsgruppens hånd, men ført i pennen av en navngitt person utenfor; 

førstekonservator Per G. Norseng.13 Se mer om historiekapittelet i punkt 2.2.1 Det 

tredje kapittel.  

Vedlegget i rapporten gir en oversikt over hva arbeidsgruppen har samlet inn 

av ulike initiativ og prosjekt ellers i landet og resten av verden, som alle på én eller 

annen måte er relatert til år 2000. Prosjektene spenner over allerede mottatte 

forespørsler angående pengestøtte arbeidsgruppen har fått fra private og 

organisasjoner, via norske ambassaders foreløbige planer, til en generell oversikt over 

arrangement som sådan som vil avvikles innenlands så vel som utenlands i løpet av 

år 2000. Innholdet i vedlegget er presentert både gjennom tekst og skjematisk 

oppsett. 

Lesevennligheten er til stede hele veien gjennom et enkelt, lettflytende språk. 

For en stor del er teksten bygget opp rundt positivt ladde ord. Ladningen er preget av 

entusiasme og imperativ som gjenspeiler engasjement og ambisjonsnivå. Ordet 

forslag går igjen i teksten, og signaliserer at avgjørelsene skal tas av andre. I tillegg til 

denne mer vage stilen brukes også en mer bestemt tone gjennom sterkere normative 

utsagn i form av hjelpeverbene skal og bør. 

Som nevnt er det benyttet flere former for uthevelse av teksten. Bruken av 

kursiv, grå bakgrunn og punktvis oppstilling fremhever innholdet, gir føringer på 

lesingen og bestemmer betoninger og trykk. Uthevelsene fungerer også som 

definisjon på hva avsenderne ser som sine nøkkelbegreper. Samtidig er ikke 

betydningen av den uthevede teksten nødvendigvis åpenbar eller i takt med den 

dagligdagse bruken av de samme formuleringene. Jeg tenker i denne forbindelse først 

og fremst på at rapporten er blitt til i en politisk kontekst, hvor det styrende partiet 

har sitt spesifikke verdigrunnlag. Ved å utelate koblingen til det (parti-)politiske 

verdigrunnlag og meningsunivers, mister begrepsbruken noe av sin potensielle fylde, 

til tross for bruk av kursivering og anførselstegn. Til dette kan jeg tilføye at mengden 

ladde uttryk, for eksempel i forbindelse med verdiordene, lett får et preg av 

oppramsing.  

                                                 
13 Historiker fra UiO, 1983. Per april 2007 førstekonservator og museumsbestyrer ved Berg-Kragerø 
Museum i Telemark.  
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Arbeidsapportens status er som del av en alminnelig politisk saksgang. Den 

ferdige rapporten ble overlevert Kulturdepartementet, som også var oppdragsgiver. 

Den påfølgende behandlingen i Stortinget resulterte i til sammen fire dokumenter fra 

ulike instanser. Deres fulle navn er i kronologisk rekkefølge 1) Tusenårsskiftet Norge 

2000. Rapport fra arbeidsgruppen. 2) Stortingsproposisjon nr. 55 (1997-98). Om 

markeringen av tusenårsskiftet 2000-2005. Kulturdepartementet. 3) Innstilling nr. 

246 (1997-98) fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om markeringen av 

tusenårsskiftet 2000-2005. 4) Stortingsforhandlinger nr. 34, 16. juni. Sesjonen 1997-

98. Sammen eksemplifiserer dokumentene gangen og aktørene i den byråkratiske 

behandlingen av politiske saker i samspillet mellom regjering og Storting.14  

Dokumentene gjenspeiler prosessen frem til endelig vedtak, og mange 

interessante tillegg og fratrekk kom frem i forhold til den opprinnelige 

argumentasjonen i arbeidsrapporten. Som eksempel på politiske innvendinger 

underveis, nevner jeg spørsmål om størrelsen på de økonomiske bevilgninger. Men 

samlet sett la innholdet i de påfølgende dokumentene seg allikevel på siden av de 

spørsmålene jeg ønsket svar på, og av den grunn er de ikke interessante for 

problemstillingen.  

 

 

2.3 Retorikkanalyse og stilnivå 

 

Karlberg og Mrals modell for retorikkanalyse gir en helhetlig struktur over 

hoveddelene i retorikk, benevnt som det retoriske skjema. Jeg henviser først og 

fremst til skjemaet for å kunne gjengi et overblikk og sammenfatning over 

retorikkens mange deler og underpunkter. Hoveddelene er i følgende rekkefølge 

kontekst, disposisjon, middel for overbevisning (argumentasjonsstruktur) og stil 

(Karlberg og Mral 1998). Særlig stil, presisert til nivåene høy-, mellom- og lavstil 

samt stilfigurer, er interessante størrelser i min undersøkelse.  

 Den klassiske filologen Tormod Eide foretar en annen inndeling av stilnivåene 

enn Karlberg og Mral. Eide fører opp den enkle stil, den midlere stil og den høye stil 

(Eide 1999, s. 55). Hans tredelte inndeling har for så vidt de samme benevnelser, noe 

som kan forvirre i og med at innholdet ikke korresponderer med Karlberg og Mrals. 
                                                 
14 Se også vedlegg 1. 
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Det som spriker i inndeling men overlapper i innhold, finner jeg i mellomstilen til 

Karlberg og Mral og den lave stil hos Eide. I begge tilfellene er det snakk om 

normalprosa, slik jeg forstår det. Eide tar ikke med i sin kategorisering muntlig eller 

sjargongpreget språk, som er plassert i lavstilen i den svensk oppsatte modellen.  

Begge stilinndelingene synes jeg er klargjørende – vel og merke hver for seg. Å 

stille de opp for sammenligning, eller som et forsøk på å arbeide inndelingene 

sammen til én, fører til forvirring. Jeg velger derfor å holde meg til Karlberg og Mral, 

med tilskudd fra Eide der de to oversiktene faktisk korresponderer.  

Karlberg og Mral hevder at det meste i menneskelig kommunikasjon, verbale 

som nonverbale symboler, har med retorikk å gjøre, fordi de handler om påvirkning 

og overbevisning: ”Varje situation där någon försöker övertyga oss om något kan 

kallas för retorisk.” (Karlberg og Mral 1998, s. 10-11). Retorikk dreier seg om et 

mønster i en kommunikasjonsprosess, der sender ønsker å nå frem med sitt budskap 

til mottageren på en mest mulig overbevisende måte, eller sagt på en annen måte: Å 

sannsynliggjøre uten bevis. Overbevisning som sådan er nødvendig for i det hele tatt 

å kunne tilskrive mening til omgivelsene og for å kunne ta selv det minste, praktiske 

valg i hverdagen. Om alle muligheter fremstår som like, kan de etter hvert fremstå 

som likegyldige. Derimot vil én eller annen form for påvirkning føre til mulighet for å 

prioritere og dermed føre oss videre: ”Retoriska budskap inbjuder oss at förändra 

våra liv och vårt tänkande.” (Karlberg og Mral 1998, s. 10).  

Vi kan i hverdagslige sammenhenger oppfatte at retorikk splittes mellom 

positive og negative assosiasjoner. Oppfattelsen vakler mellom tillit overfor en 

avsender som uttrykker seg godt og behersker sitt emne, og mistro om handlingene 

ikke fremstår som troverdige i forhold til det uttalte, eller ren skepsis overfor 

avsenderen som fører et språk basert på ren retorisk forskjønnelse (Karlberg og Mral 

1998, s. 9). I det siste eksempelet oppfattes retorikk kun som tomme ord uten 

mening.  

Retorikk som vitenskap er retorikkanalyse, med teorier og metoder for 

forståelse og tolkning av menneskers måte å kommunisere på. Både produksjonen, 

innholdet og mottagelsen av budskap er objekt for analyse (Karlberg og Mral 1998, s. 

11). Målet med en analyse er å ”förstå hur texter som är avsedda att övertyga är 

uppbygda men också hur de fungerar i samhället” (Karlberg og Mral 1998, s. 19). 
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”[R]etorikk er læra om teiknproduksjon” uttrykker Umberto Eco15 kortfattet (her 

sitert fra Åslund 1994, s. 74). Tegnet, eller budskapet, står i midten og tiltrekker seg 

interesse fra resten av konteksten. Konteksten, eller omgivelsene, kan for eksempel 

utgjøres og påvirkes av situasjonen der og da, budskapets form som skriftlig, muntlig 

eller visuelt, rådende tankestrømninger og så videre. En enkel versjon av 

kommunikasjonsmodellen kan settes opp skjematisk som sender-budskap-

mottager.16  

Tilbake til tomme ord uten mening. I politikken går et skille mellom å love 

eller mene noe, og måten det (eventuelt) gjennomføres på (Åslund 1994, s. 76). Se 

innledningen til Karlberg og Mral. Ordbruken er gjerne verdiladet, det vil si at den 

appellerer til følelser, men ikke nødvendigvis er fylt med innhold. Det er ikke gitt at 

avsenderen tar ansvar for å være entydig. Verdiladningen er i utgangspunktet positiv, 

men innholdstomheten kan gjøre tolkningen negativ. I mitt tilfelle gir lesningen i 

utgangspunktet en god følelse. Fornuften kommer imidlertid etterpå og stiller 

kritiske spørsmål til forslagene og ikke minst mulighetene og kostnader for 

gjennomføringen. Samtiden teksten er skrevet i og forstått av, samt den øvrige 

konteksten, kan imidlertid være med på å gi et tillegg av innhold og mening til det 

som står. Konteksten, eller omgivelsene rundt teksten, kan altså gi en bestemt 

forståelses- og lesemåte av teksten. Denne forståelsen ble antatt å gjenspeiles i 

tekstene. Men en del mening vil alltid befinne seg i tidens tanker, som en 

selvfølgelighet det ikke er like enkelt å formulere i ord. Tiden slår inn i vokabularet. 

Lesere i ettertiden eller fra en annen kontekst vil ikke nødvendigvis komme frem til 

samme mening som avsenderne.  

 

 

2.4 Begrunnelse for markering  

 

Uten videre introduksjon slår rapportens første setning fast at ” tusenårsskiftet skal 

markeres” (rapporten 1997, upaginert s. 2). Videre på samme side får leseren vite at 

”[t]usenårsskiftet er en enestående begivenhet …” (rapporten 1997, s. 2). 

Arbeidsgruppen erklærer at markeringen skal finne sted og at anledningen ikke 
                                                 
15 Italiensk semiotiker, litteraturkritiker og romanforfatter født 1932.  
16 Modellen, forkortet til S-B-M, bygger på Roman Jakobsons forskning (Åslund 1994, s. 16). Jakobson, 
1896-1982, var russiskfødt lingvist som virket i USA. 
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finner sin like. Markeringen er med andre ord en selvfølge for arbeidsgruppen, og 

representerer for dem et fenomen som ikke behøver nærmere begrunnelse. Leseren 

blir presentert direkte for en formulering, en konklusjon, som er uimottagelig for 

spørsmål slik den står (Karlberg og Mral 1998, s. 40). Begge sitatene over blir 

eksempler på argumentasjon som bruker fast og sikker ordbruk som middel for 

overbevisning. Avsenderen ønsker å oppnå troverdighet og tillit gjennom å fremstå 

som en autoritet (Karlberg og Mral 1998, s. 40). 

Arbeidsgruppen er imidlertid ikke fristilt enhver kontekst, men forholder seg 

til et grunnlag. Samlet utgjør grunnlaget flere tekster, både i form av oppgitte 

rammevilkår og egne formuleringer: Kulturdepartementets mandat og henvisning til 

et kapittel i Regjeringens langtidsprogram presenteres i rapportens innledning, 

(rapporten 1997, s. 7), visjon og fire verdiord omtales over flere underpunkt i kapittel 

2 (rapporten 1997, s. 10-12).  

Mandatet fungerer nærmest som en disposisjon for hvordan teksten i 

rapporten er satt opp. Det enkelte punkt i mandatet får sin behandling i egne kapitler 

eller underkapitler i rapporten. Ett av punktene ber om en beskrivelse av ”den 

historiske bakgrunn for tusenårsmarkeringen”. Arbeidsgruppen løste oppgaven ved å 

vie hele kapittel 3 i rapporten til det historiske. Kapittelet fungerer også som et 

fundament arbeidsgruppen forholder seg til. I 2.2.1 vil jeg utdype dette.  

 I tillegg til mandatet, ble arbeidsgruppen ”bedt om å vurdere” 

langtidsprogrammets kapittel 4.2.2, ”en nasjonal stafett for utvikling av offentlig 

rom i kommunene” (rapporten 1997, s. 7, original kursivering). Slik teksten står, kan 

det tyde på at den kursiverte teksten er kapittelets tittel. Ved sammenligning med 

kilden viser antagelsen seg ikke å stemme. Kapittelets navn er i fulltekst ”4.2.2 

Kultur, medier og idrett. Kulturpolitisk satsning fram mot tusenårsskiftet og 2005” 

(langtidsprogrammet, s. 83, original kursivering). Den nasjonale stafetten er nevnt et 

stykke ut i selve teksten (langtidsprogrammet, s. 84).  

 Etter det jeg kan skjønne, har arbeidsgruppen strukket seg lenger enn til ”å 

vurdere” eller ”å ta hensyn til føringer og oppgaver” av kapittelet i 

langtidsprogrammet.  Poenget er at omfanget av langtidsprogrammets påvirkning 

ikke kommer frem i den beskjedne omtalen. Ved nærlesing viser det seg at 

arbeidsgruppen har hentet mye av sin retorikk herfra, som for eksempel 

tusenårsskiftets status som begivenhet. Sammen med unionsoppløsningen kalles 
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begge tidsmarkørene ”naturlige milepæler for kulturlivet i årene framover” 

(langtidsprogrammet, s. 83). 

I rapportens tekst er det i liten grad gjort bruk av anførselstegn eller andre 

måter for å markere referanser til langtidsprogrammet. Et unntak finnes, men en 

tvetydighet ødelegger. Rapporten refererer til den landsomfattende ”stafetten” i 

forbindelse med utvikling av møtesteder (rapporten 1997, s. 23). Ved å sette ordet i 

anførselstegn, kan det tyde på at arbeidsgruppen reserverer ordbruken sin. De henter 

et ord fra en annen kontekst, den sportslige, og bruker det i overført betydning. 

Markeringen skal skape distanse mot å bli forstått bokstavelig. Imidlertid er ordet 

hentet fra langtidsprogrammet (s. 84), og er således et sitat. Bruk av anførselstegn 

ved sitering er helt korrekt, men misforståelse og tvetydighet oppstår når 

oppmerksomheten til leseren ikke får avgjørende føringer i retning av sitat, som for 

eksempel kilde og sidehenvisning.  

Utelatelsen av en utvetydig henvisning står i kontrast til at mandatet på sin 

side er gjengitt i sin helhet. I det siste tilfellet blir det mulig for leseren å foreta en 

direkte vurdering av hvorvidt mandatet er fulgt eller ikke. Forholdet med utelatte 

henvisninger peker hen på tekstens relasjon til andre tekster, og kan stå som 

illustrasjon på intertekstualitet.  

Folkloristene Anne Eriksen og Torunn Selberg forklarer intertekstualitet som 

”et nettverk av mening mellom tekstene, i skjulte og åpne referanser”. Det 

intertekstuelle er ”meningspotensial” fordi det skaper assosiasjoner og gir føringer 

(Eriksen og Selberg 2006, s. 195).  

Ved å fastslå at rapporten står i sammenheng med andre tekster, tydeliggjøres 

tilkomsten av arbeidsgruppens resonnement. Relasjonsforholdet ser ut til å være at 

rapporten avhenger av tekstene fra mandatet og langtidskapittelet (Karlberg og Mral 

1998, s. 21). Denne konteksten innbefatter dessuten tekstens sjanger eller språklige 

stil, den retoriske situasjonen og avsenderen (Karlberg og Mral 1998, s. 21). 

Stil som retorisk grep innbefatter på sin side forbindelsen mellom innhold, 

form og virkning i en tekst (Karlberg og Mral 1998, s. 45). Stilnivå og kontekst er 

gjerne gjensidig avhengig av hverandre, i den forstand at en avklart og tydelig 

kontekst kan gi en pekepinn om tekstens stilnivå (Karlberg og Mral 1998, s. 45). 

Stilnivået tilpasses med andre ord den sammenheng og publikum budskapet skal 

fremføres i forhold til.  
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2.4.1  Det tredje kapittel 

 

Kapittel 3 i rapporten heter ”Norge og verden gjennom 1000 år – et historisk 

perspektiv”. Kapittelet gjør opp status over historiens gang, med kulturmøter som 

gjennomgående trekk. Innholdet skisserer samhandling og utveksling mellom Norge 

og verden helt siden vikingtiden. Forfatteren konkluderer med at ”[a]lt tyder på at 

[kulturmøtene] vil fortsette med økt styrke i det neste hundreåret og tusenåret” 

(rapporten 1997, s. 13).  

Stilnivået i kapittelet er enkelt, og kan stå som et typisk eksempel på sakprosa, 

også kalt mellomstil, i den retoriske modellen (Karlberg og Mral 1998, s. 45, Eide 

1999, s. 55). Sakprosa brukes i for eksempel nyhetssjangeren og faglitteratur. Men 

sammenlignet med rapportens utforming og innhold for øvrig, skiller kapittelet seg 

ut, og fremstår som et eksempel på stilbrudd. Med henvisning til 

materialbeskrivelsen, vil jeg her bare kort gjenta den mest iøynefallende forskjellen, 

som oppstår mellom en sammenhengende tekst på den ene siden, og tekst ført opp 

som punkter eller i kolonner på den andre. Den tydelige innholdsmessige ulikheten 

gir meg grunn til å kalle kapittel 3 for historiekapittelet, mens den øvrige teksten i 

rapporten får navnet planleggingsteksten.  

Etter de innledende presentasjonskapitlene i rapporten savner jeg en 

presentasjon og overgang til historiekapittelet. Til tross for at kapittelet er en 

utdypelse fra et punkt i mandatet, er denne opplysningen utelatt. Kapittelet fremstår 

derfor som idémessig løsrevet fra og uintegrert sett i forhold til den teksten det står 

plassert sammen med. Leseren blir ikke opplyst og informert, men usikker på 

kapittelets relevans. Den utelatte språklige overgangen hemmer i tillegg forståelsen 

av at innholdet fungerer som grunnlag for arbeidsgruppens markeringsplaner 

(Karlberg og Mral 1998, s. 29).  

Parallelt med manglende overgang, finnes eksempel på manglende referanse 

ved sitering.  Et utsnitt fra begynnelsen av historiekapittelet er gjengitt som del av 

første avsnitt i sammendraget. Poengteringen av at det dreier seg om en gjengivelse 

kommenteres imidlertid ikke. I tillegg kommer at gjenbruken av teksten fra kapittel 3 

ikke er markert med anførselstegn. Siteringen kommer derfor ikke frem annet enn 

ved nærlesing. 



 33 

En tydelig overgang ville fungert klargjørende og styrkende for 

arbeidsgruppens argumentasjon – nettopp for å henlede leserens oppmerksomhet 

mot de historiske fakta. Alternativ kunne historiekapittelet vært plassert som 

innledende tekst, for derfra å utvikle resonnement angående planlegging som en 

direkte fortsettelse. Gjennom å poengtere historiens status og medvirkning ville den 

fått sin rettmessige plass i forhold til arbeidsgruppens vinkling av 

tusenårsmarkeringen.  

 

 

2.4.2 Visjonen og verdiord  

 

Visjonen nevnes tidlig i innledningen (rapporten 1997, s. 6), og presenteres i kapittel 

2 under et eget punkt (rapporten 1997, s. 10). Visjonen, som arbeidsgruppen selv har 

forfattet, fremsetter tesen, eller ledetråden, for det videre arbeidet med 

markeringsforslagene, og fokuserer på det idémessige arbeidsgruppen ønsker å 

strekke seg etter (Eide 1999, s. 115). Utfyllende kommentarer fra arbeidsgruppens 

side er at ”visjonen skal være ambisiøs, gi ”løft” og ”strekk”, og peke ut en tydelig 

retning … [og være] styrende for alt som gjøres.” (Rapporten 1997, s. 10, original 

kursivering, originale anførselstegn). 

Flere formmessige grep er tatt i bruk for å fremheve visjonen visuelt i forhold 

til teksten rundt. Visjonen er kursivert og satt i anførselstegn mot en grå bakgrunn. I 

tillegg skrives tusenårsskiftet med stor t: 

 

”Vi skal bruke Tusenårsskiftet til å gjøre Norge best mulig rustet for å møte forandring – ved 
at vi denne gangen skal være mer opptatt av hva vi kan lære av andre, enn hva andre kan 
lære av oss.” (Rapporten 1997, s. 10, original kursivering, originale anførselstegn). 

  

Teser kan formuleres på ulikt vis, og være en hovedtanke, en påstand eller en 

oppfordring, i følge Karlberg og Mral (1998, s. 36). ”Teserna är detsamma som de 

uppfattningar eller påståenden som talaren vill framföra.” (Karlberg og Mral 1998, s. 

36). Arbeidsgruppens tese er utformet som en oppfordring, i det at ordlyden 

oppfordrer til en bestemt aktivitet. Oppfordring er et oppslagsord med mange 

synonymer spredt i en vifteformet valør; fra ønske, spørre, invitere, inspirere, 

oppmuntre, til påvirke, overbevise og bestemme. Slik arbeidsgruppen bruker ordet, 
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tilkommer det en mer bestemmende tone enn spørrende. Arbeidsgruppens 

oppfordring knytter seg til at tusenårsskiftet skal brukes til å forberede og forbedre i 

forhold til endring, noe som best kan best skje gjennom tilegnelse av kunnskap fra 

andre. Bruks- og handlingsaspektet anlagt som grunnleggende innhold i en 

markering, tolker jeg som middel for å overbevise om og fokus på, at anledningen 

generelt er viktig. Samtidig det tilsyne en refleksjon over et annet, tilbakelagt 

arrangement skjult i formuleringen ”denne gangen”. Arbeidsgruppen ønsker å 

markere en distanse til det andre arrangementet. Mer om ”denne gangen” nedenfor.  

Nytteaspektet gjentas flere steder, når argumentasjonen understreker at 

markeringen ”skal brukes med bevissthet og klare mål”, (rapporten 1997, s. 10, min 

kursivering). Et annet sted er formuleringen angående bruksaspektet noe annerledes, 

og da som en balansering i forhold til selve markeringen: ”Tusenårsfeiringen kan … 

benyttes til formål som er både tilbakeskuende, reflekterende og fremadskuende, i 

tillegg til å lage en minnerik fest.” (rapporten 1997, 10, mine kursiveringer). 

Sidestillingen blir imidlertid dementert på siden etter: ”markeringen av begivenheten 

[skal] ikke først og fremst … ha karakter av oppsummering eller fest, men av 

forberedelse og forbedring” (rapporten 1997, s. 11). Vektleggingen har forskjøvet seg 

tilbake til bruksformål, i og med at ettertanke og fest underlegges et fremadrettet 

perspektiv. Et tredje sted leser jeg ” at det er selve markeringen vi ønsker å forholde 

oss til”. Tusenårsskiftet skal ”utnyttes aktivt” og skal ikke være ”noe som bare ’finner 

sted’” (rapporten 1997, s. 10).  Det siste sitatet viser at arbeidsgruppen anser 

tusenårsskiftet som en sjanse, og at de ikke ønsker å la sjansen gå fra seg. Jeg anser 

formuleringen som det best oppsummerende over hva arbeidsgruppen ser av 

utgangspunkt og drahjelp for sine videre planer.  

Allikevel sitter jeg igjen med et inntrykk av uklarhet over de ulike valørene av 

nytte som blir knyttet til et tidsskifte, og at markeringen blir skjøvet mer i 

bakgrunnen. Det er ikke enkelt å avgjøre hvorvidt deltagerne i arbeidsgruppen ikke 

har vært fullt ut enige seg i mellom om hva tusenårsskiftet er, og har vaklet mellom 

synet på tusenårsskiftet som en tidsovergang eller sett anledningen som en ramme 

for et annet innhold de selv skulle fylle i.  

Visjonen er ikke plassert alene for å tale for seg selv, men blir presentert med 

en tilhørende argumentasjon. Resonnementet forut for visjonen finner jeg klarest 

uttrykt slik det står i rapportens sammendrag: 
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Et nytt årtusen vil stille Norge overfor nye utfordringer og muligheter. Betydningene av viljen 
til å lære, evnen til forandring, men også vilje til å holde fast ved sentrale ”uforanderlige” 
verdier er grunnlaget for arbeidsgruppens forslag til visjon: (Rapporten 1997, s. 2, originale 
anførselstegn). 
 

Formuleringen av grunnlaget har samme svulstighet og kraft over seg som visjonen, 

og gjentar de punktene fra visjonen som understreker forandring og læring. Som 

tillegg blir viktigheten av å beholde enkelte grunnleggende verdier påpeket. Visjonen 

kommenteres også i hovedteksten i et eget påfølgende underpunkt. Over nesten en 

side presiseres innholdet, i første omgang som en utdypelse av bruken av 

tusenårsskiftet (rapporten 1997, s. 10-11).  

Deretter blir virkeområdet avgrenset. Arenaen skal være Norge fremfor hele 

verden, ”fordi vår fremste mulighet for påvirkning ligger i vår egen nasjon. Denne 

gangen skal vi dessuten ikke ’vise verden vinterveien’. Snarere tvert i mot.” 

(rapporten 1997, s. 10, originale sitattegn). Jeg stiller meg tvilende til hvorvidt 

arbeidsgruppen presiserer visjonen med formuleringen ovenfor. I realiteten vil jeg si 

det er snakk om en gjentagelse uten at noe nytt er lagt til.  

Tekstsitatet sier noe om arbeidsgruppens oppfatning av det nasjonale 

selvbildet. Jeg vil gå nærmere inn på det nasjonale i kapittel 3, derfor velger jeg å dele 

opp sitatet og behandler siste del i det fortløpende. ”Denne gangen” er også brukt i 

underpunktet ”Noen viktige presiseringer” som følger rett etterpå. Formuleringen 

kan synes både diffus og sentral, jeg vier derfor uttrykket egen oppmerksomhet. Noe 

mer forklaring til hva ”denne gangen” henspeiler på får jeg imidlertid ikke før jeg tar 

for meg formuleringen ” vi [skal] … ikke ’vise verden vinterveien’” (rapporten 1997, s. 

10), og undersøker den.  

Å vise noen vinterveien er et fast uttrykk i det norske språk, men kanskje ikke 

av de mest brukte. Betydningen er å avvise, forkaste. Den billedlige fremstillingen av 

å forvise noen ut i kulda, ut av det gode selskap kommer klart frem. Henvisningen til 

vinter finnes også parallelt i uttrykket ”hun har vært ute en vinternatt før”. Her peker 

innholdet hen på å tåle strabaser; ”hun har vært gjennom mye tidligere”. Vinter blir 

bilde på ugjestmildhet.  
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”Å vise noen vinterveien” var et uttrykk som ble brukt både i 1924 og 1952 i 

forbindelse med de olympiske vinterlekene.17 Arrangører av store arrangement valgte 

da å omskrive innholdet til noe stolt og seiersrikt i forbindelse med at Norge 

oppnådde gode resultater og med det mange medaljer. I følge antropologen Arne 

Martin Klausen stammet den positive assosiasjonen av uttrykket fra 

hovedoverskriften i bladet ”Idrætsliv” i 1924 (Klausen 1996, s. 59).  

Arbeidsgruppen viste i sine presiseringer at de derimot tolket uttrykket mer i 

tråd med ordbøkene, ved å ta avstand fra det negative og utelukkende aspektet. 

Arbeidsgruppens fokus var rettet mot læringsdimensjonen, forstått som å lære av 

andre fremfor å skryte eller virke belærende; ”vi som nasjon må [ikke] sovne hen i 

troen på egen fortreffelighet” (rapporten 1997, s. 11). Mer om læringsaspektet senere.  

Den positive forståelsen av å vise noen vinterveien i tidligere bruk ble, slik jeg 

forstår det, forsterket ved å koble vintervei med vinteridrett. Det var et selvhevdende 

aspekt, i den forstand at resten av verden ble avvist når ”vi” selv fremstod som 

vinnere. Koblingen blir ekstra fyndig når det faktisk var i forbindelse med et 

vintersportsarrangement at nordmenn kunne konstatere ”vi er best!”.  

Etter ovenstående resonnement lar det seg gjøre å vende tilbake til og tolke 

uttrykket ”denne gangen”, en formulering valgt bevisst av arbeidsgruppen 

 

… for å tydeliggjøre at Norge flere ganger i de siste årene har brukt store begivenheter til å 
bygge nasjonal stolthet, identitet og selvbevissthet. I vårt forslag ligger det ingen kritikk av 
tidligere arrangementer eller markeringer, men en erkjennelse av at tiden nå er moden for 
større grad av ydmykhet, åpenhet og vilje til å lære. (Rapporten 1997, s. 11).  
 

Sitatet nevner ”store begivenheter” ”de siste årene”. Sett i lys av vinterveiens kobling 

til vinteridrett, er det rimelig å assosiere med vinterolympiaden på Lillehammer. 

Dessuten legger arbeidsgruppen opp til markering av en viss størrelsesorden som 

bare lar seg måle med lignende arrangement à la det på Lillehammer og omegn.  

Koblingen mellom den norskarrangerte vinterolympiaden og markeringen av 

tusenårsskiftet er ikke tatt ut av løse lufta, men lar seg dokumentere. Daværende 

kulturminister Turid Birkeland henviste til ”[e]rfaringene fra OL på Lillehammer” i 

forbindelse med nedsettelsen av arbeidsgruppen. Poenget hun understreket var at 
                                                 
17 ”Vi viste verden vinterveien!” Formuleringen ble brukt om de første olympiske vinterlekene i 1924. 
Norge ble beste nasjon, selv om vi hadde gått mot hele tiltaket fordi det ble oppfattet som en trussel 
mot Holmenkollrennene og andre tradisjonelle arrangementer i Norden. Men det var vinter-OL i Oslo 
i 1952 som gjorde slagordet til oppsummering av den norske tilstand og en varig del av det nasjonale 
selvbildet. (Hompland 2003, s. 398–433, originale anførselstegn).  
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samarbeid og koordinering som sådan mellom ulike instanser vil føre til bedre 

resultater enn å jobbe hver for seg (pressemelding nr. 10/97 fra 

Kulturdepartementet).  

Retorisk sett kan uttrykket ”å vise verden vinterveien” plasseres i flere 

kategorier. Som bilde og symbolsk uttrykk tilhører formuleringen stilfiguren trope, 

siden ”[t]roper säger något annat eller mer än vad de faktiska orden anger” (Karlberg 

og Mral 1998, s. 46-47).  Avsenderen legger opp til en forholdsvis sterk føring av 

betydningsinnholdet ved bruk av stilfigurer, ”… eftersom [de] tvingar publiken att se 

på en företeelse ur en bestämd vinkel. Eftersom stilfigurer, särskilt bilder, säger 

mycket med få ord komprimerar eller förtätar de språket.” (Karlberg og Mral 1998, s. 

46). Men stilfiguren ornament er også aktuell, siden den inkluderer bokstavrim 

(allitterasjon), det vil si bruk av flere like førstebokstaver etter hverandre. I tillegg gir 

bokstavgjentagelsen en egen visuell effekt. Ornament bygger for øvrig ”på olika typer 

av mönster, strukturer och scheman som ger texten variation och rytm.” (Karlberg og 

Mral 1998, s. 47).  Jeg kan peke på ettertrykket og rytmen som ordsammenstillingen 

gir, noe som gir assosiasjoner til slagord. Rim og rytme hjelper hukommelsen og gjør 

det lett å si, lett å huske. Kraften som allerede ligger i innholdet blir dessuten 

forsterket og understreket av rytmen. 

 Men visjonen er ikke det eneste grunnlaget arbeidsgruppen ønsker å støtte seg 

på. Det kan virke som om arbeidsgruppen ikke ser visjonen som sterkt nok uttrykk 

for sin intensjon med å markere det nye tusenåret. Visjonen suppleres derfor med 

noen ”sentrale verdier som skal prege tusenårsskiftet” (rapporten 1997, s. 11). I tillegg 

til å virke som norm og grunngivende støtte, ønsker arbeidsgruppen at verdiene må 

få ”praktisk betydning” for ”alle involverte aktører” (rapporten 1997, s. 12). Etter å ha 

oppsummert visjonen som forandringsevne, bevaringsvilje og lærevillighet 

(rapporten 1997, s. 11), presenterer arbeidsgruppen noen eksplisitte verdier ”som 

både peker fremover og er forankret i historie og nasjonal identitet”. De utvalgte 

verdiordene er optimisme, fellesskap, ansvarlighet og åpenhet (rapporten 1997, s. 11-

12), sammenfattet som ”troen om kommunikasjon som avgjørende forutsetning og 

virkemiddel” (rapporten 1997, s. 2). Optimisme forbindes med ”evnen til å se 

muligheter fremfor problemer” og en vilje til problemløsning. Fellesskap viderefører 

norsk dugnadsånd og understreker det inkluderende i markeringen. Ansvarlighet 

settes om fellesnevner for en generelt fornuftig og gjennomtenkt holdning overfor de 
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underliggende strukturer i organiseringen. Åpenhet slutter sirkelen ved å understreke 

tilgjengelighet og en inkluderende holdning, uttrykt som ”å ta imot”, i forhold til 

innhold og struktur i markeringen (rapporten 1997, s. 11-12). 

 Verdiordene bringes inn for å styrke argumentasjonen og virke tillitvekkende. 

De store vyene og det følelsesbaserte patos forankres i soliditet og fornuft ved å 

understreke ansvarlighet. Imidlertid mener jeg at alle verdiordene er svært generelle 

og vanskelig åpner for spesielle assosiasjoner eller lar seg knytte eksplisitt til 

tusenårsskiftet. 

 Tekstens egen argumentasjon knytter visjon og verdiord sammen når begge 

formuleringene dreier seg om å favne fortid og fremtid. Både visjonen og verdiene 

vektlegger forberedelse, forbedring og endring. ”[Å] møte forandring” vil best skje 

ved å bruke tusenårsskiftet til å forberede seg (rapporten 1997, s. 11). Men samtidig 

som verdiene er fremadrettet, er de valgt av arbeidsgruppen fordi de også 

representerer stabilitet og gjenkjennbarhet (rapporten 1997, s. 11). Arbeidsgruppen 

tar sikte på at tusenårsskiftet skal fungere som et bindeledd mellom det gamle og det 

nye. Det gode fra tidligere opprettholdes, mens den nye tiden gir en mulighet til å 

forbedre det som ikke var av det beste.  

Andre lignende arrangement i tiden forut kunne likeens vise til sine verdiord. 

Olympiaden på Lillehammer skulle preges av fem ”ekte” verdier: Nærhet, delaktighet, 

glede, naturlighet og fair play (Klausen 1996, s. 219). Trondheims tusenårsjubileum i 

1997 satset på nærhet, omsorg og glede som sine rettesnorer (Eriksen 1999, s. 141). 

Visjoner og verdier brukes ikke bare i forbindelse med forberedelse til noe 

ekstraordinært, men også av næringslivet 

 

ut fra antakelsen om at felles verdier er de viktigste komponentene i en sterk kultur. En 
klargjøring av [verdiene] ville derfor kunne bedre samarbeidsklimaet på tvers av avdelinger … 
med tilløp til samarbeidsproblemer, 
 

skriver forsker Lars Klemsdal ved Arbeidsforskningsinstituttet, fagfelt 

organisasjonsutvikling, i sin bok Den intuitive organisasjonen (Klemsdal 2006, s. 

151). Akkurat som kulturminister Birkeland, vektlegger Klemsdal hvor viktig 

samarbeid er. Men forskeren følger opp med en problematisering av næringslivets 

fokus på visjoner og verdier. Klemsdal argumenterer i sin bok for at visjoner ofte er 

utformet generelt, de er forenklende og så selvfølgelige at de kan virke fornærmende 
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på de ansatte (Klemsdal 2006, s. 156). Anne Eriksen har samme synspunkt når hun 

påpeker at verdigrunnlaget fremstilles i en ”relativt intetsigende formulering” som i 

bunn og grunn ikke er annet ”enn alminnelig velvilje sett i forhold til et historisk 

jubileum” (Eriksen 1999, s. 141). For at visjonen kan ha en funksjon, hevder Klemsdal 

at det er viktig ”at [den] ikke er for fokusert, men får utvikle seg parallelt med at 

organisasjonen utvikler seg.” (Klemsdal 2006, s. 173).18  

Som et ledd i arbeidet med nærlesingen av visjonen, tok jeg for meg de 

meningsbærende ordene og byttet dem ut med betydningsnære ord. Min tolkning er i 

første omgang en tekstresepsjon, der jeg gir en tilbakemelding om hvordan innholdet 

kan oppfattes. Hensikten var om mulig å gjøre selve meningen tydeligere gjennom et 

sammenligningsgrunnlag, der meningen i minst mulig grad var endret i forhold til 

originalformuleringen: Staten skal bruke tidsovergangen som en ramme til å 

oppgradere det norske samfunnets bevissthetsnivå angående fremtidens kulturelle 

endringsprosess – gjennom at anledningen, til motsetning fra OL på Lillehammer, 

bør rette fokus mot å motta kunnskap, heller enn vise vår egen. For å repetere, 

visjonen i originalformulering lyder 

 

”Vi skal bruke Tusenårsskiftet til å gjøre Norge best mulig rustet for å møte forandring – ved 
at vi denne gangen skal være mer opptatt av hva vi kan lære av andre, enn hva andre kan 
lære av oss.” (Rapporten 1997, s. 10, original kursivering, originale anførselstegn). 

  

Resultatet av min tolkning viste seg å bli en fyldigere formulering, med en direkte 

benevnelse av det som bare ble antydet i selve visjonen. Meningen bak trådte sterkere 

frem, og kan fungere som en sammenfatning av arbeidsgruppens argumentasjon.  

 

 

2.5 Begreper om tid. Øyeblikk og varighet  

 

I historiekapittelet har Norseng valgt et tidsspenn på tusen år når han skuer tilbake 

og gjør opp status for det som har vært. Innholdet i visjonen blir presisert av 

                                                 
18 Oppfølgingen av den offensive holdningen i visjon og verdiord kom til syne gjennom den visuelle 
profilen til Tusenårsselskapet Norge 2000 AS. Den visuelle profilen utfylte teksten i rapporten 
gjennom egen logo og designprogram. Vektleggingen av det visuelle gjenspeilte seg i tallbruken i 
kontaktopplysningene, med henholdsvis postboks 2000 og telefonnummer 22 32 2000. Sifrene i 
telefonnummeret var gruppert som gjengitt fra aksjeselskapets side, og levnet ingen tvil om ønskede 
assosiasjoner eller lesemåte. 
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arbeidsgruppen til å gjelde kun for markeringen, og ikke for det norske samfunn 

generelt – hverken de neste hundre eller tusen år (rapporten 1997, s. 10). Et av de 

konkrete forslagene til markering har derimot ”varig verdi” knyttet til seg, noe jeg vil 

komme tilbake til senere i dette delkapittelet.  

De konkrete tidsangivelsene som kommer til uttrykk i teksten, er altså de 

tusen år som har gått, markeringen over tre dager, samt den mer vage, dog 

langsiktige, betegnelsen ”varig”.  

Påpeking av forandring i visjonen kan tolkes som arbeidsgruppens tidssyn. 

Fremtiden og det nye tusenåret ønskes å gripes gjennom vekt på læring, forberedelse 

og en åpenhet overfor endring. De konstaterer endring og mener at lærevillighet vil 

være en god innfallsvinkel i så måte. Det å ha vilje til å lære knytter seg i 

arbeidsgruppens oppfatning mot en positiv grunnholdning, en åpenhet og velvilje 

overfor endring og utvikling. Det å ville lære noe nytt viser en aksept overfor at det 

eksisterer kunnskap som en selv ikke er kjent med på det aktuelle tidspunkt, men at 

det vil føre noe godt med seg å sette seg inn i det.  

Jeg ser også forekomst av ydmykhet i forbindelse med læringsaspektet. 

Arbeidsgruppen stiller opp det å lære av andre som en motsetning til å ”sovne hen i 

troen på egen fortreffelighet” (rapporten 1997, s. 11). Samtidig vil det å forholde seg 

aktivt til andre på den ene siden føre til utvikling av en selv. På den andre siden øver 

man selv påvirkning overfor omgivelsene. Den gjensidige påvirkningen vil i neste 

omgang gi økt selvinnsikt og et sikrere selvbilde.  

I kontrast til øyeblikkets raketter i nyttårsmarkeringen, ønsker arbeidsgruppen 

noe av ”varig verdi”. I så henseende fremsetter de forslag om å peke ut steder eller 

avgrensede områder innen hver kommune som skal få en spesiell status i relasjon til 

tusenårsskiftet. Rapportens planer går ut på å gi hver enkelt kommune invitasjon til 

selv å velge et spesielt sted innen sine grenser, som på en varig måte kan knyttes til 

tusenårsskiftet (rapporten 1997, s. 23). Stedet må velges i forhold til tilgjengelighet, 

og være det stedet som kommunens innbyggere samlet kan si representerer mening 

og stolthet for dem. Poenget med en slik konkretisering og definisjon, er i følge 

rapporten å styrke lokalbevissthet og stedsforankring, men allikevel i første omgang 

”tjene som en særlig lokal markering av tidsskiftet” (rapporten 1997, s. 23).   

Viktigheten i tidsovergangen er gjenspeilet i erklæringen om ”varige verdier”. 

Holdningen arbeidsgruppen legger for dagen, er at nyttårsfeiringen ikke skal gå opp i 
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røyk eller kortvarige raketter. I stedet skal øyeblikket fryses til varig verdi. Varigheten 

tas vare på gjennom tusenårsprosjektene og tusenårsstedene (se utdypelse i 3.2 

Tusenårshelgen som liminalfase). Konkretiseringen antar da form av bautaer over 

abstrakt tid.  

 

 

2.6 Tidspunktet for markeringen 

 

Overgangen til de to foregående århundreskiftene vakte begge debatt i hver sin 

samtid. Engasjementet gjaldt spørsmålet når det store årsskiftet egentlig ville finne 

sted. Valget stod mellom nyttårsaften -99 eller -00. Regjeringen for to hundre år 

siden henviste til ekspertene for å bringe klarhet i saken, og fastsatte at 1801 var 

første år i det nye århundre, forteller Olav Aaraas 19 i sin bok Det store 

århundreskiftet: Tilbakeblikk og fremtidsvyer ved en milepæl (Aaraas 1998, s. 10). 

Samme bruk av eksperter og samme valg gjentok seg hundre år senere. Sverige gikk 

da imidlertid inn for det motsatte alternativet. Sammen med Tyskland var vår 

daværende unionspartner de eneste landene i Europa som anså år 1900 som starten 

på et nytt hundreår (Aaraas 1998, s. 11). Avisinnleggene fra den gang gjenspeiler 

sterke meninger på hver side. De som gikk inn for 1900 ble etter hvert kategorisert 

som ”nullisterne” (Aaraas 1998, s. 19) – en for så vidt selvforklarende betegnelse. 

Nullisterne var ivrige, og så på forandringen i årstallets skrivemåte som det beste 

beviset for et nytt århundre. Representanter for motparten ble anklaget for 

”theoretisk stivstikkeri” (Aaraas 1998, s. 18). Teoretikernes oppfatning var å forholde 

seg til titallssystemet og når hundreåret var fullført, før de kunne gå med på at et nytt 

århundre var begynt. Men når de valgte å ”vente” var de rent for sinker å regne av 

motparten.  

Arbeidsgruppen opptrer som vår tids nullister, og fastslår at tidspunktet for 

markeringen er udiskutabel, men legger straks til at datoen må fastsettes. I 

motsetning til den sikre holdningen, refererer teksten samtidig til en debatt om når 

markeringen bør finne sted (rapporten 1997, s. 20). Tradisjonen fra hundre og to 

hundre år tilbake følges dermed opp. Arbeidsgruppen innrømmer med andre ord at 

tusenårsskiftet ikke er tilknyttet en bestemt og naturgitt dato i utgangspunktet. På et 

                                                 
19 Direktør for Norsk Folkemuseum. 
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øyeblikk dementerer arbeidsgruppen fenomenets påståtte selvfølgelighet og storhet, 

og i stedet må debatt og valg tilbakelegges før markeringen kan knyttes til den ene av 

to alternative datoer. Bemerkelsesverdig må det sies å være at arbeidsgruppen ikke 

utarbeidet sin egen begrunnelse, men hentet styrke fra den engelske kirken, som i sin 

tur henviste til den engelske regjeringen og paven i Roma:   

 

”The British government – like others – has decided that 2000 is the year that counts. Pope 
John-Paul II has declared 2000 to be ”the year of jubilee”. (Rapporten 1997, s. 20, original 
kursivering, originale anførselstegn). 20 

 

Rapporten er konkret når den gjengir de to alternative datoene debatten dreiet seg 

om, men unnviker å gjøre greie for hvor og når debatten fant sted eller hvilke aktører 

som representerte de ulike synspunktene. Arbeidsgruppen henviser til en debatt det 

er uklart om de selv har deltatt i. Rapporten opplyser heller ikke om deltagerne i 

arbeidsgruppen seg i mellom har vært igjennom diskusjoner forut for sin avgjørelse. 

Enkelt og selvfølgelig støtter arbeidsgruppen seg til utenlandske instanser som ikke 

har noen politisk makt i det norske samfunn. Av den grunn er det oppsiktsvekkende 

at arbeidsgruppen gir dem innflytelse.  

Arbeidsgruppen henviser til typiske autoritetsstørrelser for å skape tillit i 

forhold til sin begrunnelse. I dette tilfellet tilføres ingen styrke når 

autoritetsstørrelsene ikke er gyldige. 

Begrunnelsen for datovalget er å finne i den britiske kirkens ønske om ikke å 

skille seg ut i forhold til andre land: ”We need to be at the heart of the Millennium, 

not a year behind everyone else.” (rapporten 1997, s. 20, original kursivering, 

originale anførselstegn).21 Sitatet er nok et eksempel på at kilden sitatet er hentet fra 

ikke er oppgitt. I tillegg er det uklart hvem som egentlig kommer med uttalelsen. Det 

kan være den britiske kirken, men det er en mulighet for at det også kan være den 

britiske regjeringen, som den britiske kirken i sin tur henviser til. 

Dessverre lyktes det meg ikke å avdekke referansens opphav. Ved søk på 

hjemmesidene til begge de britiske instansene, kunne jeg slå fast at arkivet ikke gikk 

                                                 
20 Det har ikke lykkes å etterprøve dette sitatet. Den engelske kirken har ikke nettarkiv lenger tilbake 
enn til 1999. http://www.cofe.anglican.org/news/news_results.html?year=1999 
http://www.cofe.anglican.org/news/churches_launch_millennium_website.html. Denne siden gir 
bare omtale av en hjemmeside, og nevner ikke selve årtusenskiftet. Se vedlegg 2. 
21 Se vedlegg 2. 
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lenger tilbake enn 1999 for kirkens del, og at hjemmesiden til parlamentet heller ikke 

kunne gi meg svar.  

Pavens avgjørelse for valg av dato er gjort ut fra et religiøst hensyn, og år 2000 

er definert som et jubelår (rapporten 1997, s. 20). 22 Selv om arbeidsgruppen skiller 

sin markering fra den norske kirkes,23 slår gruppen fast at ”[f]or kristne nasjoner og 

kirker representerer dette året noe helt spesielt” (rapporten 1997, s. 9). Den religiøse 

begrunnelsen trekkes nærmere, gjøres allmenngyldig og er allikevel ikke så fjern som 

paven i Roma. Allikevel finner jeg ingen religiøs undertone i rapporten. 

Det kan synes som om feiringen i seg selv er det viktigste, og ikke det å avholde 

feiringen i forhold til noe, til tusenårsskiftet. Tidspunktet for markeringen viser seg 

ikke lenger å være avgjørende. Datoen som utløser markeringen blir ignorert. 

Markeringen løsrives fra datoen, slik at markeringen i seg selv får hovedfokus. Selve 

datoen, om i utgangspunktet var utløsende årsak, blir skjøvet i bakgrunnen. 

Diskusjonen angående feiring med eller uten innhold fortsetter i kapittel 4.  

Arbeidsgruppen samlet inn opplysninger om andre typer arrangement som 

skulle avvikles i løpet av år 2000. Presentasjonen ble stilt opp i et kolonneoppsett i 

vedlegget. Etter eget utsagn var intensjonen med innsamlingen ”å vise bredde og 

aktivitet”. Bredden i aktiviteten spente fra VM i motorsag i Holmenkollen, de norske 

tannlegenes årlige møte (rapporten 1997, vedlegget s. 10), OL i Australia, et anslag på 

antall turister som vil besøke Israel, til opplysning om at Tonga og Fidji planlegger 

”generelle feiringer" (rapporten 1997, vedlegget s. 11).  

Som det er å lese ut av eksemplene, ble det ikke gjort forskjell mellom de 

arrangement som relaterte seg til tusenårsskiftet og de øvrige som ble arrangert i 

løpet av år 2000: Likt og ulikt ble tatt til inntekt for å ha relevans til arbeidsgruppens 

oppfatning av tusenårsskiftet (rapporten 1997, vedlegget s. 8-11). Arbeidsgruppen gir 

oppmerksomhet til hvilket som helst arrangement uten å foretrekke lignende 

arrangement som sitt eget. Med en ufokusert og upresis holdning blir resultatet at de 

skaper forvirring med hensyn til hva som er viktig for dem.  

Ved å se arrangementene verden over under ett, ville det være påfallende om 

alle de som er lagt til år 2000 skulle rette seg mot tusenårsskiftet. Det har gått en viss 

                                                 
22 Jubelår er et hellig år som markeres hvert 25. år i den katolske kirke. 
http://no.wikipedia.org/wiki/Jubel%C3%A5r  
23 Jubileum 2000 ved prosjektleder Morten Eriksen i Norges kristne råd (rapporten 1997, vedlegget s. 
9). 
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tid siden forrige arrangement, og selve årstallet 2000 kan neppe bli et selvstendig 

eller faglig poeng for å avholde idrettsstevner eller helsekongresser. Like påfallende 

ville det være om arrangementene som ikke relaterte seg til tusenårsskiftet ble 

forskjøvet enten fremover eller bakover i tid.  

Arbeidsgruppen bruker selv termen katalysator, i forbindelse med 

virkeområdet til organisasjonen Tusenårsskiftet: ”Organisasjonen Tusenårsskiftet – 

Norge 2000 skal koordinere planlagte prosjekter, knytte ulike aktører og miljøer 

sammen, men også være en katalysator for å få fremdrift i viktige prosjekter som 

allerede er i gang.” (rapporten 1997, s. 22, original kursivering). 

Tusenårsskiftet tas i bruk som katalysator for å sette i gang opprusting av det 

offentlige rom. Spørsmålet er om eksempelvis et hellelagt torv for ettertiden lar seg 

assosiere med tusenårsskiftet. Tusenårsskiftet som en igangstarter for å ruste opp 

uterom er ikke en ubetinget naturlig kobling. Et slikt prosjekt kan også forsvares med 

andre begrunnelser enn en tidsovergang.  

 

 

2.6.1 Null 

 

Uenigheten fra forrige århundreskifte mellom nullisterne og sinkerne gjentok seg i 

forkant av tusenårsskiftet. Jeg streker opp to innfallsvinkler til diskusjonen for når 

tusenårsskiftet egentlig fant sted. Kontrasten er mellom det visuelle og det 

intellektuelle. Nullisterne hevder et visuelt aspekt, og er ”oppmerksom på den 

numeriske siden av overgangen til nye tusentall”, sier naturforskeren Stephen Jay 

Gould (1999, s. 81). Som motparter står sinkerne, med sitt matematisk korrekte syn 

på tellemåte og titallssystemet. 

 Det visuelle aspektet ved tusenårsskiftet blir av Gould satt i forbindelse med 

”estetiske og følelsesmessige overveielser”. Han argumenterer med at 

 

Vi vil ha overgangene til å stemme overens med omfanget av eller styrken i den sansbare 
forandringen, og overgangen fra 1999 til 2000 ser ganske enkelt mer definitiv ut enn den fra 
2000 til 2001. Derfor setter vi årtusenskiftet til det punktet da det inntreffer en forandring i 
alle fire posisjoner, snarere enn til det punktet hvor den siste posisjonen bar skifter fra 0 til 1 
(Gould 1999, s. 80). 
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Oppmerksomheten rettes mot det ene tidspunktet, fordi skrivemåten da endres 

totalt. Alle sifrene i årstallet byttes ut, ikke bare ett eller to som ved de fleste andre 

årsskifter, og tallet 1999 endres til 2000 på et øyeblikk, bokstavelig talt. Årsskiftet blir 

direkte synlig, og får en ”naturlig” begrunnelse, når nullisterne setter likhetstegn 

mellom skifte av skrivemåte og sifre med skifte av år. ”[P]ene, rene og ’runde’ årstall” 

representerer helhet, sier Gould (1999, s. 47).  

Når arbeidsgruppen velger å holde seg innenfor dette resonnementet, viser de 

indirekte avstand til det ”matematisk korrekte”. Tenkemåten kan sies å representere 

noe kjølig teknisk, detaljert og kjedelig. Dessuten klaffer ikke det matematisk 

korrekte med sifferskiftet, fordi, sier Gould ”naturens faktiske orden og våre vilkårlige 

definisjoner innenfor de gitte rammene ikke stemmer overens.” (1999, s. 12), og 

legger til ” inndelinger i tusener forekommer ikke i naturen” (Gould 1999, s. 15). Vi 

opplever tvert i mot en uorden og forskyvning mellom fakta og følelse. Muligens 

opplevde arbeidsgruppen også en usikkerhet, en slags vakling eller selvmotsigelse 

mellom det synlige, nærmest håndfaste og det matematisk-intellektuelle, ufravikelig 

korrekte. Løsningen på vaklingen blir å hente styrke fra Paven og den britiske 

regjering, skjære igjennom og bestemme seg.  

Gould beskriver ytterligere et skille mellom standpunktene. Han kobler 

nullisterne med folkekulturen og sinkerne med eliten og det vitenskapelige (Gould 

1999, s. 84, 88). Til tross for at arbeidsgruppen forholdt seg til et mandat fra den 

politiske eliten, vinklet de sin mening om tidspunktet fra folkekulturens side.  

 

 

2.6.2 Vestlig-kristen tidsregning 

 

Arbeidsgruppen var grundig når det gjaldt å skaffe seg oversikt over andre 

arrangement. I tillegg til oversikten over alle arrangement i år 2000, sendte 

arbeidsgruppen ut forespørsler til de norske ambassadene verden over. Denne 

interessen for andres arrangement gir meg i første omgang ikke inntrykk av at 

arbeidsgruppen favoriserer egne forslag til markering.  

 For ordens skyld gjør jeg oppmerksom på at innholdet i det følgende ikke 

relaterer seg til henvisningen til Paven i forrige delkapittel.  
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Arbeidsgruppen innhentet altså opplysninger med tanke på å skaffe en samlet 

norsk oversikt over eventuelle planer for markering (rapporten 1997, s. 12 og 

vedlegget s. 1-4). Forespørselen gjaldt så vel vertslandet som ambassaden selv. 

Imidlertid ble noen av svarene ganske lakoniske: ”[landet] har annen tidsregning” 

(rapporten 1997, vedlegget s. 2), ”[å]r 2000 har derfor ikke den samme betydning 

som i ikke-muslimske land” (rapporten 1997, vedlegget s. 4). Noen av vertslandene til 

de norske ambassadene lå i muslimske land, og fulgte av den grunn en annen 

tidsregning.24 

Felles tidsregning for alle nordmenn, uavhengig av om de befant seg i inn- 

eller utland, var derfor ikke nok til å skape en enhetlig forståelse for fenomenet og 

dets verdi. Ambassadene forholder seg riktignok til vestlig-kristen tidsregning, men i 

tillegg befinner de seg i en annen kulturell tidssone, som når det kommer til stykket 

overprøver den vestlig-kristne.25  

Som et lite apropos kan jeg nevne at rapporten i svaret fra Argentina refererer 

til ”den kalendariske begivenhet” (rapporten 1997, vedlegget s. 2). Det kommer ikke 

frem hvorvidt formuleringen bare er et synonym og et uttrykk for variert språkbruk 

eller valgt i en bestemt hensikt. Formuleringen er uansett verdt å kommentere, fordi 

ordvalget nøkternt knytter tidsovergangen til kalenderen.  

Erfaringen med forespørslene viser at tusenårsskiftet ble avvist som et 

universelt fenomen, uavhengig av en diskusjon om et år fra eller til. 

Den vestlig-kristne tidsregningen starter med Jesusbarnets fødsel som 

nullpunkt. Jesus er definert som en historisk person, men når den historiske Jesus 

ble født kan ikke forskerne enes om, selv om de fleste er enige i at det var før Kristi 

fødsel.26 Fødselsdatoen til Jesusbarnet ble definert på 500-tallet, og er altså ikke 

                                                 
24 Landene det gjelder er Iran, Pakistan, Syria, Tanzania (en tredjedel muslimer på fastlandet; 
Zanzibar er tilnærmet rent muslimsk), Tunisia, Tyrkia.  
25 Den muslimske verden forholder seg allikevel til to ulike tidsregninger. Fra min reise til Marokko 
julen 1998 har jeg en kalender som minne. Den er av typen oversiktskalender, med seks måneder på 
hver side av en papplate. Kalendariet er ytterligere todelt, med vestlig skrift for vestlig tidsregning og 
arabisk skrift for muslimsk tidsregning. Muslimsk tidsregning begynner med profeten Muhammeds 
flukt fra Mekka til Medina i år 622 e. Kr., og følger månens gang. 
http://no.wikipedia.org/wiki/Islamsk_kalender  
26 Se for eksempel Godt nytt 1979, s. 617 eller artikkelen "Jesus Christ" på 
http://www.pantheon.org/articles/j/jesus_christ.html Astronomen Knut Jørgen Røed Ødegaard ved 
Institutt for astrofysikk ved Universitetet i Oslo, antar at Jesus ble født mellom fire og åtte år før 
Kristus. Astronomiske beregninger viser at planetene Saturn og Jupiter stod i en spesiell posisjon i 
forhold til hverandre ca syv år før Kristus. Planetenes posisjon var opphavet til forestillingen om 
Betlehemsstjernen. http://www.astro.uio.no/ita/nyheter/betlehem_0103/betlehem_0103.html At 
Herodes døde fire år før Kristus er imidlertid sikkert, noe som blir slått fast i flere kilder. Se for 
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faktisk. I tillegg er den definerte datoen en feilberegning.27 Denne feilberegningen har 

fulgt tidsregningen siden, som selve premisset for årstallsbenevningen.  

Kristendommen førte med seg en tidsregning som ikke bare gjelder for den 

vestlig-kristne verden; den er blitt verdensomspennende, men med visse forbehold, 

som vi har sett. Tidsregningen i sin alminnelighet kobles ikke nødvendigvis til noe 

religiøst. De som allikevel ønsker å poengtere avstand til det religiøse, har mulighet til 

det gjennom en omskriving. I stedet for henholdsvis før og etter Kristus, er det mulig 

å benytte før og etter vår tidsregning.28 Utenom tidsregningens relasjon til 

Jesusbarnets fødsel kommer man ikke, men å unngå å benevne det er altså mulig. 

Eller sagt på en annen måte: I et sekularisert samfunn utøver en religiøs forestilling 

fremdeles sine konkrete konsekvenser.  

Markeringen av tusenårsskiftet lar skillet mellom religionen og tidsregningen 

komme til syne. Arbeidsgruppen avviser dette skillet, når den faktiske forskjellen 

mellom Jesusbarnet og Jesus ikke nevnes.  

Arbeidsgruppen glemmer i et viktig og avgjørende øyeblikk at vestlig 

tidsregning også har en mer eller mindre direkte forbindelse til de kristne verdier. 

Om ikke direkte en religiøs forbindelse, så i hvert fall en forbindelse som henspeiler 

på den gjeldende statsreligionen og kulturelle grunnverdier.  

Tidspunktet kan ikke løses fra sitt religiøse opphav. Selv om vi i vårt sekulære 

samfunn i stor grad skiller mellom det religiøse aspektet og fridagene i en høytid, 

kommer det opprinnelige frem i møtet med en annen kultur. Våre egne røtter blir 

tydelige, og den sekulære adskillelsen løper sammen igjen.  

 

                                                                                                                                                         
eksempel Godt nytt (1979, s. 617) eller Caplex; 
http://www.caplex.no/Web/ArticleView.aspx?id=9314477 
27 Datoen er basert på den romerske munken Dionysius Eciguus’ utregninger fra ca år 525 e. Kr. 
Romerne selv praktiserte på den tiden en tidsregning med utgangspunkt i Romas grunnleggelse. 
http://www.caplex.no/Web/ArticleView.aspx?id=9307746, 
http://www.caplex.no/Web/Magazine.aspx?id=Kalender og 
http://aa.usno.navy.mil/faq/docs/millennium.html Se også Gould (1999, s. 77-90). 
28 Forkortet til henholdsvis f.v.t og e.v.t. http://no.wikipedia.org/wiki/Anno_Domini 
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Kapittel 3. En ritekonstruksjon  
 

3.1 Innledning 

 

Det moderne ritual er ikke av ny dato, men er et godt beskrevet fenomen. Anne 

Eriksen bruker uttrykket ”arrangerte begivenheter” i sin bok Historie, minne og myte 

(1999, s. 138). Faglitteraturen kan vise til arbeider fra 80-tallet, for eksempel Frank 

E. Mannings bok fra 1983, The Celebration of Society. Av norsk litteratur kan jeg 

nevne Torunn Selberg, som i sin artikkel ”Myten om en tusenårig tradisjon” skriver 

om ”ritualer i møte med det moderne” (1996, s. 126). Gjenstanden for markeringen er 

ikke et fenomen som skal minnes; det er tidens gang som får oppmerksomhet. Fortid, 

nåtid og fremtid forventes å gå opp i en høyere enhet gjennom den aktuelle 

markeringen. Tanken på å la det offentlige markere tusenårsskiftet er et eksempel på 

et moderne ritual. I dette kapittelet vil jeg gå nærmere inn på hvordan et moderne 

ritual skapes.  

 

 

3.2 Overgangsriter og ritualer 

 

Overgangsriter representerer både endring og tid. Enhver endring av sted, status, 

sosial posisjon og alder blir ledsaget av en overgangsrite, i følge teoriens 

opphavsmann, Arnold van Gennep. Overgangsriter beskriver tilstandene endring, 

forvandling, utvikling og ”følger et individs statusoverganger gjennom livet” skriver 

folkloristene Anne Eriksen og Torunn Selberg i sitt samarbeidsprosjekt Tradisjon og 

fortelling (2006, s. 210). Men gjennom markeringen av dåp, konfirmasjon, bryllup og 

begravelse trekkes menneskene rundt også med, slik at overgangsritene inndeler 

”omgivelsene … i ulike kategorier og perioder.” (Eriksen og Selberg 2006, s. 210).  

Den finske folkloristen Lauri Honko diskuterer klassifiseringen av riter i sin 

artikkel ”Riter: en klassifikation” (Honko 1976, s. 71- 84), og rydder opp i en rik 

begrepsbruk blant forskere fra ulike fag. Honko arbeider videre med van Genneps 

modell, og slår fast at ”[modellen] varken är det enda eller ens det tillräckliga 

analytiska medlet för studiet av övergangsriter.” (Honko 1976, s. 79). Som 
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supplement til van Genneps arbeid stiller Honko opp en tredelt kategorisering: 

Overgangsriter, kalendariske riter og kriseriter (Honko 1976, s. 74). Det viktigste 

skillet mellom typene går mellom mulighet for planlegging og gjentagelse. 

Overgangsriter og kalendariske riter er både forutsigbare og repeterbare. Kriseriter er 

naturlig nok ikke mulig å forutsi, og er selvfølgelig heller ikke repeterbare (Honko 

1976, s. 77). Hvem som er subjektet for ritene varierer mellom individ og gruppe. 

Overgangsriter gjelder for individet, kalendariske riter for en gruppe, og kriseriter 

kan gjelde for både individ og gruppe, i følge Honkos skjematiske oppsett (1976, s. 

80). Som rituelt subjekt i en overgangsrite innlemmer den engelske antropologen 

Victor Turner i tillegg grupper (Turner 1999, s. 131). I denne undersøkelsen skal jeg 

konsentrere meg om en overgangsrite der det rituelle subjektet er en nasjon. 

Kulturforskeren Arne Bugge Amundsen skriver i innledningskapittelet til 

antologien Ritualer: Kulturhistoriske studier (Amundsen m.fl. 2006) om van 

Genneps arbeid frem til en universell struktur av overgangsriter. En struktur som 

etter van Genneps egen mening var ”viktig for å forstå hvordan ethvert samfunn 

organiserte forholdet mellom individ og kollektiv.” (Amundsen m.fl. 2006, s. 12). 

Turner videreførte teorien, og mente at overgangsriter handlet om sosiale dramaer og 

iscenesettelser som kunne si noe om hvordan samfunn fungerte. Individene ble 

gjennom ritualene tillagt roller samtidig som det også fantes rom for frihet fra 

etablerte mønster. Turner mente at ritualer ikke bare var en representasjon eller 

avbildning av det kollektive, men at de i tillegg kunne opponere mot normer og 

forventninger (Amundsen m.fl. 2006, s. 14).  

Den svenske etnologen Barbro Klein sammenfatter i sin innledning til 

antologien Gatan är vår! teoriene til van Gennep og Turner og skriver at  

 

… ritualer [är] handlingar, som inte bara är formaliserade, upprepbara och mönsterbundna 
utan också har sakrala eller magiska övertoner. I denna innebörd har utförandet av ritualer en 
omskapande och förnyande kraft för såväl enskilda människor som hela samhällen (van 
Gennep 1960, Turner 1969). Sådana förnyelser och transformationer kommer till stånd, 
menar Victor Turner, därigenom att människor i ritualens centrala, liminala moment etablerar 
communitas, tillstånd av djup samhörighet med varandra och med andra världar, en 
samhörighet där det vardagliga livets alla sociala skrankor upphävs. (her sitert i Klein 1995, s. 
10-11). 
 

Det liminale moment hos Turner som Klein omtaler her, er ”et punkt midt mellom 

alle kulturelt anerkjente tilstander.” Punktet dradd ut i tid blir den liminale fasen – 

som et ”mellomrom” i riteforløpet, slik Amundsen uttrykker det (2006, s. 14).  
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I tillegg til liminalfasen interesserte Turner seg spesielt for communitas i sitt 

arbeid. Communitas er Turners spesielle begrep som innehar en viktig posisjon i hans 

teori. Communitas homogeniserer det rituelle subjektet i selve liminalfasen (Turner 

1991, s. 106), slik at det rituelle subjekt hensettes i en tvetydig tilstand (Turner 1999, 

s. 132). Det betyr at ytre tegn og distinksjoner på det rituelle subjektet er fjernet, slik 

at rang og status ikke lenger lar seg lese, som en reduksjon av alle til samme 

statusnivå (Turner 1991, s. 111), for eksempel anonymitet versus navn og terminologi 

(Turner 1991, s. 106). Den tvetydige tilstanden ”har få eller ingen av egenskapene til 

hverken den foregående eller den kommende tilstanden” (Turner 1999, s. 132). 

Turner stiller opp en lang liste over opposisjonspar som viser negasjonen av det 

normale versus det normale (Turner 1991, s. 106-107). I materialet er det fest versus 

hverdag som utgjør motsetningsparet. Festens egenskaper er uansett å være det som 

hverdagen ikke er. Festen fungerer som et speil som holdes opp, slik at det vante 

gjennom en viss avstand skal få øye på seg selv og tre frem fra selvfølgeligheten.  

 Religionshistorikeren Ingvild Sælid Gilhus peker på det pedagogiske grepet 

med å snu det vante på hodet, fordi budskapet desto sterkere skal tre frem (Sælid 

Gilhus 1999, s. 17). I liminalfasen blottstilles kulturens fundamentale byggestener, 

slik Sælid Gilhus leser Turner, og blir slik ”en hovednøkkel til å dechiffrere kulturens 

hemmeligheter” (Sælid Gilhus 1999, s. 17). 

Riter markerer ikke bare endring, men gjenspeiler også at tid har gått. 

Kalendariske riter ”ordner tiden og skaper helligdag og hverdag, uker, sesonger.” 

(Eriksen og Selberg 2006, s. 210). Den ellers uhåndgripelige tidsdimensjonen kan 

gjøres konkret og forståelig gjennom en markering. I det hele tatt synliggjøres det 

som endres på en måte som også konstituerer et fellesskap. Tilstelningen i seg selv 

transformeres av ettertiden til individuelle og kollektive minner for deltagerne 

(Eriksen og Selberg 2006, s. 235-6). Samlet sett er ”ritualer … konstruktioner som 

skapar ordning”, i følge Handelman29 (her sitert i Klein 1995, s. 17).  

 Forskere fra flere fagdisipliner har tatt for seg moderne massearrangement 

som fenomen. Både engelskspråklige og nordiske forskere fører diskusjoner i 

arbeidene sine om hvilken betegnelse som er mest dekkende for det relativt nye 

fenomenet. Diskusjonen og refleksjonen rettet mot å finne den beste egnede 

betegnelsen, gjengir samtidig en god beskrivelse på arrangementene.  

                                                 
29 Handelman er professor i antropologi og sosiologi ved det hebraiske universitetet i Jerusalem. 
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Engelskspråklige termer lar seg ikke alltid oversette direkte. En god del av 

meningen kan falle bort eller rett og slett bli fordreid. Etnologen Barbro Klein fører 

en argumentasjon over hvordan det engelske public event best lar seg oversette (Klein 

1995, s. 10-14). Etter en lengre diskusjon lander hun på ritual. Klein er av den 

oppfatning at ritual i utgangspunktet er ”ett ord med många motsägelsesfulla 

innebörder” (Klein 1995, s. 10). Men også en mangesidighet får plass i begrepet: 

”Ordet ritual tycks kapabelt att absorbera nyanser som andra benämningar 

utelämnar”. Dertil kommer at ritual er godt innarbeidet som begrep. Et stort pluss i 

anvendbarhetens tjeneste, er også at ordet fungerer likt på engelsk, så vel som svensk 

– og norsk med (Klein 1995, s. 13-14).  

 

 

3.3 Tusenårshelgen som liminalfase  

 

Som jeg allerede har omtalt, handler det liminale i overgangsriten om selve 

forvandlingen. Turner anser det som skjer som en prosess, fordi det gjerne kan 

innebære en transformasjon fra én tilstand til en annen (1999, s. 131). En prosess 

strekker seg naturlig nok over lengre tidsspenn enn et øyeblikk. Poenget er at 

handlingsforløpet skal etablere kontrast til normaliteten, i den forstand at en ”ny” 

normalitet er i ferd med å endres. Jeg forstår liminalfasen som et vedvarende presens 

eller et nå som varer ut over øyeblikket – men som altså er temporær.  

Det rituelle subjektet hos van Gennep kan være enten et individ eller en 

gruppe. Staten ivret for en markering som skulle gjelde hele befolkningen, eller 

nasjonen som helhet.  

Liminalfasen omkranses av henholdsvis adskillelses-, og integrasjonsfasen. 

Hver av fasene korresponderer med hver sin rite med samme navn (van Gennep 

1999, s. 26). Men van Gennep understreket at ”disse tre gruppene i hvert enkelt 

tilfelle [ikke] er like viktige eller like utviklet.” (1999, s. 26).  

Nyttårshelgen 1999-2000 falt ved en tilfeldighet i forbindelse med en vanlig 

helg, slik at 31. desember var en fredag, 1. nyttårsdag en lørdag og 2. nyttårsdag en 

søndag. Arbeidsgruppen utnyttet muligheten i markeringsøyemed. For å gi 

tusenårsskiftet større omfang, foreslo de at hver av dagene fikk sitt tema, eller ”egen 

identitet” i arbeidsgruppens egen terminologi (rapporten 1997, s. 20). De tre dagene 



 52 

som samlet utgjorde helgen ble favnet under navnet ”tusenårshelgen” og samtidig gitt 

status som prosjekt. Den første dagen var nyttårsaften, med tema ”ingen skal være 

alene”. Den andre dagen ”foreslås viet hovedstaden og lokalsamfunnet”. Den tredje 

dagen ”foreslås preget av internasjonal solidaritet og felles opplevelser” (rapporten 

1997, s. 20-21, original kursivering). Jeg vil ikke ta for meg alle aspektene som nevnes 

her; internasjonal solidaritet faller bort. Men de andre aspektene kan ses som uttrykk 

for et spesielt fokus på det sosiale fra arbeidsgruppens side, også med relasjon til sted 

og stedstilknytning. Det vil bli omtalt senere i oppgaven.  

Med markering over tre dager ville selve tidsovergangen få en lengre 

utstrekning i tid enn bare en enkelt kveld. Tidsforlengelsen ville også markere at 

nyttårsfeiringen hadde fått forhøyet status i arbeidsgruppens øyne. Sammenholdt 

med fasene i teorien om overgangsriter innebar forslaget, slik jeg velger å fortolke 

prosjektet, at tusenårshelgen kom til å tilsvare liminalfasen i en overgangsrite.  

Når den gamle tiden ville ebbe ut, ville markeringen gi rom for å avrunde og 

gjøre opp status, samtidig som den også ønsket det nye velkommen. Første 

nyttårsdag ville være dagen da alt var nytt og ubrukt, og de endringene som var 

forberedt hadde grunnlag nok til å tre i kraft.  

Ved første øyekast kan det virke som om fredag, lørdag og søndag i 

tusenårshelgen kan ses i forbindelse med henholdsvis utstøtelse, liminalitet og 

integrasjon i en overgangsrite. Nyttårsaften falt imidlertid på den første dagen i dette 

skjemaet. Hvis arbeidsgruppen arbeidet med van Genneps teori i bakhodet, ville det 

vært riktigere å tilpasse tusenårshelgen til å omfatte torsdag, fredag og lørdag. Ved en 

slik regissering ville ytterligere styrke tilkomme markeringen og gjøre den virkelig 

spesiell. Når så er sagt, er det allikevel grunn nok til å fremholde at liminalfasen er 

plausibel å anvende i forhold til tusenårshelgen.  

En markering over tre dager gir assosiasjoner til feiringer av viktige 

livsoverganger fra gammelt av, som gjerne kunne ha bre seg over like lang tid. Både 

bryllup og gravøl kunne vare så lenge, slik norsk folketradisjon kan berette mye om. 

Folkloristen Bjarne Hodne kan fortelle at ”[d]et vanligste på landsbasis var 

tredagersbryllup” (B. Hodne, Ø. Hodne og Grambo 1985, s. 120). Dette gjaldt 

bondebryllup på 1800-tallet. Samme lengde på sammenkomsten kommer frem i hans 

undersøkelse Å leve med døden, der han siterer en opptegnelse som slår fast at ”eit 
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skikkeleg gravøl skulle vara i tri dagar” (B. Hodne 1980, s. 128).30 Tidligere tiders 

storstilte feiring lot seg ikke begrense til en kveld og eventuelt ut i de små timer. 

Omgivelsene stilte krav til at anledningen ikke ble snevret inn. Det er verdt å bemerke 

at gravøl tradisjonelt illustrerer et viktig sosialt treffsted, og anledningen til å møtes 

ble godt benyttet. Lange arbeidsdager og til dels lange avstander vek plassen for 

ettertanke, ikke minst i forhold til den nye situasjonen som var oppstått.  

Forslaget om grundig markering av tusenårsskiftet (rapporten 1997, s. 20), 

dreier seg ikke bare om at et øyeblikk skal strekkes ut i tid. Anledningen settes opp 

som en motvekt til kommersialisme og dommedagsprofetier (rapporten 1997, s. 19). 

Den utvidede markeringen skal i tillegg manifestere seg i noe konkret, med 

begrunnelsen å ”gi Norge noe av varig verdi” (rapporten 1997, s. 6). Derfor bør 

markeringen også innbefatte prosjekter som strekker seg over flere år (rapporten 

1997, s. 6). Varighet har jeg tatt opp i kapittel 2.3. Overgangsfasen fordeler seg 

dermed på henholdsvis tre dager og flere år. Den siste varianten vil nærmest løpe 

som en understrøm når den mer ”åpne” markeringen har lagt seg, og tilføre 

tusenårsskiftet et visst preg av kontinuitet.  

Varige verdier er konkretisert til sted i prosjektet kalt ”Tusenårsstedet – den 

nye allmenningen”, videre presisert til å gjelde det offentlige byrom (rapporten 1997, 

s. 22, original kursivering.). Opprustingen av det offentlige rom og fysiske omgivelser 

rundt om i kommunene ønskes ferdig til jubileet for unionsoppløsningen med Sverige 

i 2005 (rapporten 1997, s. 3). Dermed legges det opp til at varigheten av prosjektet får 

en formell avslutning – for øvrig like markant som utgangspunktet. I tillegg knyttes 

tusenårsmarkeringen opp til en markering utenfor seg selv.  

 

 

3.4 Moderne massearrangement 

 

Markeringen av tusenårsskiftet føyer seg inn i rekken av moderne riter. Når forskere 

har konstatert fremveksten av fenomenet, begynner naturlig nok diskusjonen om 

hvilken betegnelse som kan være mest dekkende og anvendelig. Jeg vil her kort gjøre 

rede for en bit av denne diskusjonen.  

                                                 
30 Allikevel varierte antall dager fra sted til sted – også innenfor samme fylke – men mellom én til fire 
dager var vanlig (Hodne 1980, s. 128).  
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Folkloristen Anne Eriksen henviser til den engelskspråklige antropologen 

Frank A. Mannings begrep spectacle som betegnelse på moderne massearrangement 

(Eriksen 1999, s. 137). Eriksen vil oversette begrepet til norsk, men gir uttrykk for at 

det ikke er lett. Hun forsøker seg med ”spetakkel” som den norske termen, men 

avviser den umiddelbart, og går straks over til å fastslå at  

 
Viktigere enn selve ordet er likevel påpekingen av at det er oppstått en ny type store, 
arrangerte begivenheter som er kjennetegnende for moderne samfunn, og som skiller seg fra 
mer tradisjonelle ritualer og fester. (Eriksen 1999, s. 138). 

 

Eriksen fortsetter med å påpeke at endringene i første rekke er en følge av utviklingen 

av massemedier og teknologi, som gir helt andre muligheter og premisser enn 

tidligere samfunnsforhold kunne tilby i forhold til form, format og organisering 

(Eriksen 1999, s. 138).  

Selv om medienes rolle i skapelsen av riter faller utenfor min undersøkelse, 

nevner jeg kort her at aktiviteten skjer gjennom utvelgelse, forstørring og fremstilling 

av det fenomenet som mediet dekker. Karin Becker, massekommunikasjonsforsker 

ved Stockholms universitet, konsentrerer seg i artikkelen ”Medierna och de rituella 

processerna” (1995, s. 241-273) om medienes rolle.  

Arbeidsgruppen tok på seg oppgaven med å legge opp til en feiring preget av 

motvekt til kommersielle krefter (rapporten 1997, s. 19). De griper til verdiene 

optimisme, fellesskap, ansvarlighet og åpenhet, som i tillegg skal virke mot 

dommedagsprofetier. Dommedagsprofetiene lar jeg ligge her, men det kommersielle 

er et interessant punkt å utpensle.  

I sitt budsjettforslag for markeringen forutsetter arbeidsgruppen ”at en del av 

finansieringen vil skje fra private” (rapporten 1997, s. 30). Som finansieringskilder 

skiller de mellom staten på den ene siden og kommunale og private, kalt ”øvrige”, på 

den andre. Begrunnelsen for privat medvirkning gis i det kommersielle potensialet ”i 

form av sitt totale omfang og sin nasjonale forankring” (rapporten 1997, s. 34). I 

tillegg nevner arbeidsgruppen at firmaet Thue & Selvaag ble engasjert av 

Kulturdepartementet for å utarbeide en oversikt over ”de kommersielle mulighetene” 

(rapporten 1997, s. 34). Sponsorene skulle bidra til pengesummer generelt og 

produkter og arrangementer spesielt. Hvem sponsorene kunne være, ble antydet til 

”noen få av våre store bedrifter” (rapporten 1997, s. 34).  
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Arbeidsgruppen skepsis overfor kommersielle aktører blir ikke underbygget. 

Tvert i mot drukner de verdiordene sine i budsjett og forslag til ulike sponsorprogram 

som sitt bidrag for å være med i ”kampen om oppmerksomheten” (rapporten 1997, s. 

19).  

Arrangører etterstreber å tiltrekke mest mulig oppmerksomhet mot 

arrangementene sine: Poenget er å nå frem til et bredest mulig publikum. Men 

samtidig med at arrangementsarenaene er flere og valgmulighetene tilsvarende store 

for publikumsmassen, vil det være sjanser for at arrangementer innbyrdes 

konkurrerer med hverandre om det samme publikummet.  

Don Handelmans begrep er ”public event”, som på nynorsk blir ”offentleg 

hending” (Handelman 1990, her fra Brottveit og Aagedal 2005, s. 83). Handelman tar 

for seg kollektive fenomen som store kulturarrangement er. Definisjonen Handelman 

gir, synes jeg korresponderer godt med mitt materiale. Jeg merker meg at han setter 

opp et skille mot ritual, slik at kravene til en offentlig hendelse er noe annerledes, for 

eksempel at kravet til et religiøst innhold bortfaller. Handelman mener også at en 

engangshendelse fullt mulig kan bestå kriteriene som offentlig hendelse. 

Tusenårsmarkeringen er et særs godt eksempel på en anledning som ikke finner sin 

like. Det religiøse er som nevnt ikke et krav, og i forbindelse med tusenårsskiftet er 

kirkens feiring skilt ut som et selvstendig arrangement – dog ført opp som en post på 

budsjettet fra arbeidsgruppens side (rapporten 1997, s. 32).  

I følge Handelman kan en offentlig hendelse deles opp i tre underkategorier; 

presenterende, representerende og modellerende. Jeg mener at markeringen av 

tusenårsskiftet innehar elementer fra de to siste kategoriene, men ikke den første i 

særlig grad. Den presenterende kategorien setter nemlig høytidelighet som et viktig 

element og kritikk fra publikum avvises. Allikevel finnes et krav som sammenfaller 

med arbeidsgruppens ideer, og det er sentrale verdier. Verdiene i Handelmans 

presenterende offentlige hendelse ses på som et uttrykk for bekreftelse av eller 

idealiserte samfunnsstrukturer; enten gjengivelse av verdiene slik de er eller slik de 

bør være (Brottveit og Aagedal 2005, s. 84). Arbeidsgruppen fremsatte sine verdiord 

på en måte som peker dem ut som idealer både for markeringen og for den 

etterfølgende tiden, samtidig hevder de at verdiene kan være representative for den 

nasjonale identiteten (rapporten 1997, s. 2, 11-12). Det representerende typen gir rom 

for publikums egen tankevirksomhet, nettopp uten å låse fortolkningen. Den tredje 
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og siste typen, den modellerende, er etter mitt syn den kategorien som best kan 

beskrive det opplegget som arbeidsgruppen ønsker å gjennomføre. Hovedelementet 

er nemlig at ”forma … tek sikte på å skapa ei konkret endring i den sosiale verda ved 

hjelp av symbolske verkemiddel”, som for eksempel overbevisning (Brottveit og 

Aagedal 2005, s. 84).  

Tilbake til Eriksens misnøye med ”spetakkel” som lite dekkende. Jeg foreslår 

et beslektet ord for å komme videre i avklaringen frem mot en definisjon. Ordet er 

”spektakulær”, med betydningen oppsiktsvekkende eller iøynefallende. Jeg har med 

meg forskerne Aagedal og Brottveit i ordvalget, når de karakteriserer 

massearrangementene som ”store statlege satsingar kombinert med ei sterk 

involvering av kommersielle aktørar, utstrakt bruk av moderne massemedia, 

spektakulære produksjonar, installasjonar og publikumsarrangement.” (2006, s. 120, 

min kursivering).  

Nevnte punkter kan gi en god beskrivelse på en offentlig hendelse. For å 

oppsummere ytterligere, siterer jeg fra en senere artikkel fra Brottveit og Aagedal. 

Her påpeker de at ”ei offentleg hending er regissert og har eit formål – utover seg 

sjølv.” (Brottveit og Aagedal 2005, s. 83). I tillegg ”samlar [dei] massar, formidlar 

bodskap, vekkjer emosjonar og gir opplevingar.” (Brottveit og Aagedal 2005, s. 84). 

Samlet sett gir denne beskrivelsen en god gjengivelse av arbeidsgruppens ønsker.  

 

 

3.5 Nasjonalt og sosialt fellesskap  

 

Fra 2.3 gjorde jeg noen refleksjoner om formuleringen ”varig verdi” som ble knyttet 

til prosjektet ”den nye allmenningen”. Her vil jeg ta for meg begrepet ”allmenning” 

som både langtidsprogrammet og arbeidsgruppen gjør bruk av. ”Allmenning” er 

hentet fra dagligdags språkbruk, men gis nytt betydningsinnhold fra hver av partene.  

Langtidsprogrammet har en abstrakt referanse til allmenning. I forbindelse 

med satningsområdet ”det flerkulturelle Norge”, henvises det til ”kulturen som 

allmenning og møteplass” (langtidsprogrammet, s. 84).  

Arbeidsgruppen foretar i første omgang en fysisk tilnærming til det samme. De 

forstår begrepet som å rette seg mot det offentlige rom i vid forstand, tilknyttet både 

by og ”det offentlige rom i naturen” (rapporten 1997, s. 22). Eksempelet på det første, 
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er at bergensere knytter ”allmenning” til stedsnavnet Torgallmenningen i byen sin. 

Den alminnelige betydning, som ordbøkene hevder, er imidlertid relatert til naturen 

som ”bruksrett til utmark”.  

Fra å være et vanlig og innarbeidet ord, endrer arbeidsgruppen betydningen til 

å bli et egennavn festet til et spesifikt prosjekt initiert av dem selv. Det nye innholdet 

får en begrensning i deres språkbruk til å bety ”møtested”. Prosjektet handler om å 

etablere møtestedene over hele Norge, i hver kommune, under navnet 

Tusenårsstedet – den nye allmenningen (rapporten 1997, s. 22-23).  

Møtestedene blir en definert arena, og skal ha som oppgave å muliggjøre og 

legge til rette for fellesskap og møter mellom mennesker i det offentlige rom 

(rapporten 1997, s. 23). Ideen, som arbeidsgruppen viderefører fra 

langtidsprogrammet, er å styrke den lokale identiteten og stedsforankringen.  

Langtidsprogrammet har i tillegg til kulturen et annet satningsområde som 

fokuserer på sted og møte. Der begrunnes møtesteder ”for å motvirke økende 

privatisering og ensomhet.” (langtidsprogrammet, s. 84).  Det abstrakte og konkrete 

forenes når ”vårt felles rom” skal være et møte for ”samhandling, kulturopplevelser 

og utfoldelse”. Tilhørighet til lokalsamfunnet får også oppmerksomhet i samme 

forbindelse, med løfter om arenaer for hverdag og fest (langtidsprogrammet, s. 84).  

 Langtidsprogrammet knytter satsningen på sted direkte til tusenårsskiftet, ved 

å formidle at ”[i] anledning årtusenskiftet vil det bli satt i gang en nasjonal ”stafett” 

for utvikling av offentlige rom i kommunen” (langtidsprogrammet, s. 84, original 

kursivering, originale anførselstegn).   

Gjennom å sammenligne teksten fra langtidsprogrammet med den i rapporten, 

kommer det frem at arbeidsgruppen forholder seg til langtidsprogrammets føringer, 

men transformert til egne formuleringer.  

 Folkloristen Bjarne Hodne skriver om hvordan kulturfellesskapet er skapt av 

det offentlige, når befolkningen formes gjennom inkluderende kulturelle 

overbygninger (1999, s. 11). Hans fagfelle Line Esborg er inne på den samme 

tankegangen, i det hun snakker om at ”velgernes verden” knyttes til ”den abstrakte … 

politiske verden” gjennom ”symboler” eller ”konseptuelle snarveier” (2002, s. 241). 

Igangsettingen av møtestedene kan ses på som en ”formidlingskanal for overføring av 

ideer og impulser fra en ideologisk, statsbærende elite til allmennheten”, sier B. 

Hodne (1999, s. 11), og fortsetter med at formålet med sammenknytningen i sin tur er 
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å etablere en nasjonalkultur for innad å samle befolkningen og utad markere landet 

(B. Hodne 1999, s. 11). Det abstrakte møter det konkrete og gjør tanker og strategier 

synlige.  

Markeringen av tusenårsskiftet som et stedsspesifikt fenomen, blir en 

miniversjon av politiske strategier eller rammebetingelser som benyttes for å fylles 

med arbeidsgruppens innhold. Som fenomen er anledningen relativt ukontroversiell 

som kulturell overbygning, uten fare for at motstridende interesser vekkes eller 

brytes. Tvert i mot kan de fleste lese inn sitt eget innhold og refleksjoner inn i 

årsovergangen.  

Forfatteren Benedict Anderson definerer nasjon som et forestilt fellesskap i 

boken Forestilte fellesskap: Refleksjoner omkring nasjonalismens opprinnelse og 

spredning (norsk utgave 1996).31 Anne Eriksen og Torunn Selberg kommer i sin bok 

Tradisjon og fortelling (2006) med en viktig presisering rettet mot et av Andersons 

bærende begrep. Forfatterne understreker at ”forestilt” ikke må forveksles med 

uvirkelig eller fiktiv: 

 

Fellesskapet mellom medlemmene i en nasjon er ikke basert på direkte kommunikasjon, men 
oppstår i stedet ved at hver og en forholder seg til den samme, delte felleskulturen, og forstår 
sin egen identitet og sine egne erfaringer i lys av den. (Eriksen og Selberg 2006, s. 120). 

 

Det forestilte fellesskapet er derfor ikke noe konkret, men en sosial gruppering som 

ikke egentlig lar seg erfare, fyller Anders Johansen ut i etterordet til Andersons bok 

(Johansen 1996, s. 257-8).32 Videre forklarer Johansen at følelsen for egne 

landsmenn, selv om de aller fleste er og vil forbli ukjente, gjør det mulig å identifisere 

seg med dem. ”Stabil, solid samtidighet” kan stå som dekkende uttrykk for å forklare 

fellesskapsfølelsen. Samtidig er fellesskapet tuftet på referanser til fortiden, til 

historiens gang, der ord som ”kulturarv”, ”tradisjon” og ”røtter” hører med (Johansen 

1996, s. 258).  

Benedict Anderson utfordrer denne tradisjonelle synsmåten ved å vektlegge en 

annen akse enn tidens gang. En akse på tvers av lengderetningen gir et 

krysningspunkt som Johansen kaller for ”den enkelte nåtidige stund”, og det er dette 

punktet som uttrykker ”nasjonal samhørighetsfølelse” (Johansen 1996, s. 258).  

                                                 
31 Professor i internasjonale studier ved Cornell University, USA. 
32 Sosialantropolog, professor i medie- og kulturhistorie ved Universitetet i Bergen.  
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Tidsforståelsen det siktes til er et sammenfall mellom nå og her; det som 

finnes er det man kan se foran seg i dette øyeblikk. De menneskene som finnes, er de 

man kan ha å gjøre med ansikt til ansikt. Mennesker som i motsatt fall er utenfor 

synsvidde, er også utenfor ens eget sosiale fellesskap. Det blir vanskelig å veve en 

forbindelse med de som befinner seg så langt borte at de ikke kan ses. Vel finnes dem, 

men ikke i ens egen realitet; da mer som tomme størrelser. Resonnementets 

verdensbilde krever sammenfall mellom tid og rom.  

 Arbeidsgruppen kan stå som representanter for denne synsmåten om hvordan 

fellesskap konstitueres. Ved å legge til rette for et felles møte i tid og rom på 

allmenningen, er det også mulig for befolkningen å møtes. Slik ønsker 

arbeidsgruppen å gjøre den enkelte innbygger bevisst på at fellesskapet finnes. 

Beviset på eksistensen ligger i at den enkelte kan erfare selve anledningen, se de 

andre og oppleve dem som sine fellesskapspartnere. 

”Homogeniseringen av tiden er det kulturelle motstykke til en omfattende 

differensierings- og integrasjonsprosess i det moderne samfunnsliv” (Johansen 1996, 

s. 262). Det Johansen sier her, er at koordinasjon av tidspunkt og gjøremål er 

avgjørende for at ikke samfunnets deler skal bryte sammen og forårsake kaos.  

 Det offentlige Norge ønsker å endre det nasjonale selvbildet, og etablere felles 

nasjonale forventninger og felles minner. Som samlende begivenhet for konstituering 

av fellesskap blir ikke en naturlig men en arrangert anledning.  

En annen innfallsvinkel for å øke fellesskapsfølelsen var prosjektet ”Ingen skal 

være alene”, også dette landsdekkende (rapporten 1997, s. 20). Prosjektet omfavnet 

hele befolkningen uten differensiering: ”alle, som ønsker det, skal få en mulighet til å 

delta i feiringen” (rapporten 1997, s. 20, original kursivering). Prosjektet hadde 

imidlertid ikke status som ”varig verdi”, men hørte inn under Tusenårshelgen. 

”Ingen skal være alene” blir et uttrykk for statlig omsorg. Samtidig kan viljen 

til total inkludering også medføre negative konsekvenser og tvert i mot oppleves som 

stigmatiserende for enkelte. Det vil alltid være mulighet for at noen er fysisk 

forhindret av for eksempel sykdom, uførhet og arbeidsforpliktelser, og av den grunn 

ikke kan delta. Invitasjonens ordlyd befatter seg ikke med at noen ikke ønsker å være 

med. Slik jeg ser det vil det er muligheten til stede for at noen opplever en form for 

påtvunget aleneskap sett i relasjon til at frivilligheten er utelatt.  
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Potensielle deltagere som ikke kan velge selv, kan med andre ord føle seg 

stigmatisert fordi de ikke kan være til stede. Heller ikke frivillig aleneskap bør føre til 

belastning med dårlig samvittighet. Invitasjonens fokus på den totale inkludering 

medfører sjanse for at enkelte kan føle seg ekskludert.  
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Kapittel 4. Offentlig versus privat  

 

4.1 Innledning  

 

I dette kapittelet anlegger jeg et overordnet nivå og ser på materialteksten som helhet 

i motsetning til analysens detaljnivå. Innfallsvinkelen anlegges gjennom spørsmålet 

hvordan teksten fungerer som tekst. Jeg vil se på informasjonsgehalten og det 

kommunikative aspektet i innholdet ved å undersøke tilgjengeligheten i språket.  

Kapittelets overskrift ”offentlig versus privat”, er valgt med tanke på den 

motsetning som kommer frem i kulturmøtet mellom det offentlige og det private, når 

det offentlige trer inn på en privat feiringsarena. Dette har jeg omtalt i 1.8. 

 Markeringsforslagene i rapporten står som eksempel på en moderne 

ritekonstruksjon. Viljen til å omforme steder står sentralt, i den hensikt å frembringe 

communitas og styrket identitet. I konklusjonen avrunder jeg analysen gjennom en 

vurdering av de ulike aspektene jeg har kommet frem til. 

 

 

4.2 Tekstens tilgjengelighet 

 

Materialets egenart frembyr en diskusjon over tekstens tilgjenglighet som en 

selvstendig problemstilling, og i det følgende vil jeg utdype dette aspektet. Med 

tilgjengelighet mener jeg både fysisk tilgjengelig, så vel som innholdsmessig og 

kommunikasjonsmessig. Tilgjengelighet er viktig i demokratiske prosesser, og 

spørsmålet jeg stiller er hvorvidt tilgjenglighetsidealet kan sies å være oppfylt i 

forbindelse med arbeidsrapportens innhold og publisering.  

Intensjonen med å holde meg til et så vidt snevert materiale, er at det gir meg 

mulighet til å forsøke å avdekke graden av opplysningsnivå eller å avklare hvorvidt én 

bestemt kilde slik den forelå fra avsendernes hånd i det hele tatt er i stand til å gi, for 

ikke å si være villig til å gi, komplett informasjon overfor alle mottagergrupper, både 

de interne og de eksterne, henholdsvis oppdragsgiver og andre interesserte, deriblant 

privatpersoner, uten supplement. Spørsmålet er om den alminnelige leser av et 

offentlig dokument kan forvente å finne all vesentlig informasjon om den omtalte 
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saken fra teksten selv. Er ”riktig” bakgrunnskunnskap og forforståelse avgjørende? 

Eller er forståelsen avhengig av selve språket og ordbruken? Er tekstene i realiteten 

lukkede, slik at en (akademisk) analyse må til for å åpne dem? 

Jeg har også vært opptatt av å belyse, rettere sagt prøve å avdekke, hva og hvor 

mye i sin intensjon avsenderne tar for gitt at alle mottagergrupper (men først og 

fremst oppdragsgiver) intuitivt forstår, eller om avsenderen går ut fra at noen av 

mottagerne også orienterer seg annet steds hen, og at avsenderen dermed, ufrivillig, 

utelater tilsvarende opplysninger fra teksten – noe som kan gå ut over den åpne 

argumentasjonen. Med slike spørsmål kommer jeg inn på problematisering omkring 

forforståelse, fordommer, det usagte og implisitte, forestillinger om hva som er felles 

i en kultur, hvilke elementer som konsoliderer kulturen som kultur, Norge som del av 

verden eller den vestlige verden.  

Beskjedne henvisninger og overganger kan tyde på at medlemmene av 

arbeidsgruppen anså tusenårsskiftet som et selvfølgelig fenomen å markere. 

Alternativt var de så inne i egne tankebaner og referanser til mandat og 

langtidsprogram, at å skriftlig begrunne og formidle sin egen forforståelse ble mindre 

viktig. For leseren arter det seg annerledes, i og med at arbeidsgruppens forforståelse 

og kontekst er noe av det vesentligste å ha klart for seg. Når arbeidsgruppen utelater 

opplysninger de antar er kjent allerede, kan det også tyde på at de tar hensyn til den 

lesergruppen som er innforstått med deres egen forståelsesmåte. En tydeliggjøring 

kan da bli oppfattet som en unødvendig gjentagelse eller en underkjennelse av 

mottagernes kunnskapsnivå.  

Begrunnelsen for å markere må altså ligge i selve innstillingen til de involverte. 

I forslaget til markering finnes utslag av en kulturforståelse, og denne forståelsen er 

så selvfølgelig at ingen i arbeidsgruppen problematiserer den.  

Undersøkelsen min kommer ikke frem til at informasjon bevisst er holdt 

tilbake fra rapporten. Allikevel er det grunn til å fastslå at den faktiske 

tilbakeholdelsen får konsekvenser for kommunikasjonsverdien. En vanlig leser har 

heller ikke nødvendigvis tilgang til de mest nødvendige støttekilder. Opplysningene 

leseren søker, kan for øvrig være fordelt i mange ulike kilder og kildetyper, slik at det 

å finne akkurat det nødvendige krever en god del arbeid, initiativ og utholdenhet.  

I tillegg til den kulturelle forståelsesrammen kommer den politiske. Jeg 

antydet at partipolitiske føringer ikke ble fremsatt åpent i rapporten, men det faller 
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utenfor oppgavens rammer å diskutere politikk eller verdimessige prinsipp. Poenget 

jeg imidlertid vil understreke, er at teksten mangler referanser til politiske føringer og 

allerede avklarte problemstillinger som arbeidsgruppen bygger sine uttalelser på. 

Utelatelsene går på bekostning av resonnementets etterrettelighet og innholdets 

tilgjengelighet.  

Det er viktig å avklare mulighetene for misforståelser som ligger i språket 

argumenterer Åslund, og utdyper   

 

Det lar seg ikkje gjera å løyse [misforståing og medviten eller umedviten løgn] ganske enkelt 
ved å opplyse folk om ein eller annan teori. Noko som lar seg gjera, er å vise kor problematisk 
kommunikasjonen er, slik at vi betre kan forstå vår eiga og andre si manglande forståing. 
(Åslund 1994, s. 12-13). 

 

Kommunikasjonsprosessen vil heller ikke bli oppfylt med et budskap som er 

vanskelig å fortolke. Et utfordrende poeng er at innholdet og meningen i ordene kan 

forstås på ulike måter, alt etter hvem som leser dem, og hvilken innstilling den 

aktuelle leseren har. Store og verdiladede ord er positive, men ikke desto mindre 

upresise og elastiske. Innholdet er ikke entydig eller nødvendigvis åpenbart ved 

runde formuleringer, og avsender kan da vanskelig styre, eventuelt forutse, mottagers 

oppfatning eller fortolkning.  

Uten svar, som kan sies å være en form for kvittering, er ikke 

kommunikasjonen fullført. Og jo mer kritisk og selvstendig en mottager leser en 

tekst, jo mer innhold og dybde kan teksten få - men kanskje allikevel ikke det som i 

utgangspunktet var intendert fra avsenders side. Ved presise og entydige 

formuleringer styres også mottagers fortolkning i større grad, uten at det dermed er 

sagt at vedkommende sier seg enig i innholdet.  

At en mottager ikke er klar over avsenderens intensjon om å overbevise, kan 

føre til en naiv og passiv mottagelse, og avsender kan få gjennomslag uten hverken 

forhandlinger eller krav om å måtte utdype eller begrunne ytterligere. Det er vel rett 

og slett ikke tilrådelig å anse en tekst, et budskap, som ferdig og avsluttet, selv ikke i 

stiftet og innbundet form (Planke 2005, s. 214). Jeg mener at mottagerne i rollen som 

brukere av teksten, bør involvere seg i teksten før avsenderen kan sies å ha avsluttet 

sin ytring. Mottagelsen, anmeldelsen og kritikken tillegger teksten kvalitet. Å 

debattere en tekst er å ta den alvorlig. Og historiens videre gang kan befeste eller 

omrokkere det samtiden fortolket. Slik hører tekst og kontekst sammen. Tiden og 
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omstendighetene teksten er forfattet under, kan gi opplysninger som teksten selv ikke 

uttrykker direkte. Men teksten kan også klart gi uttrykk for tidens strømninger og 

tanker, og således være det ekstrakt som er utvannet på flere felt ellers i kulturen.  

 Gjentagelsespartiene i rapporten røper hva som av arbeidsgruppen blir ansett 

som viktig og sentralt. Sitatene gjengis ikke i anførselstegn. Ingen innledende tekst til 

de gjengitte avsnittene forklarer hvor de er hentet fra eller hva den opprinnelige 

kontekst var. I vitenskapelige arbeider er henvisninger vesentlig og et ufravikelig krav 

på grunn av mulighetene for etterprøvbarhet.  

Den uøvde, eventuelt uprofesjonelle, leseren blir ikke gjort kjent med at de 

samlede tekstene utgjør en kjede, og blir dermed forhindret fra å forstå den enkelte 

tekst i forhold til dens plass i kronologien. For en uøvd leser eksisterer hver enkelt 

tekst for seg, i kraft av seg selv, og en eventuell sammenheng med andre tekster er 

ikke nødvendigvis det første spørsmålet som stilles. Som akademiker finner jeg det 

betenkelig å utestenge leseren fra teksten gjennom å tilbakeholde informasjon. 

Meningen blir silt gjennom den tilbakeholdte informasjonen. Avsendernes 

”egentlige” mening kan ikke leseren komme frem til gjennom alminnelig lesing av 

tekstene, siden produksjonsmåten, de faktisk innbyrdes referansene og den egentlige 

mottageren ikke presenteres. Tvert i mot må det en profesjonell lesning til for å åpne 

tekstene for deres mening. Den profesjonelle leseren må sammenligne, 

sjangerbestemme, problematisere, kort sagt undersøke tekstene grundig, ikke bare 

lese dem igjennom. Det er viktig å kjenne til rapportens kontekst, for bedre å skjønne 

tekstens mening. Konteksten er ikke bare mandatet, men i stor grad 

langtidsprogrammet. Det viser seg at svært mye av ideene er hentet fra 

langtidsprogrammet, et dokument som arbeidsgruppen har tatt hensyn til ”føringer 

og oppgaver” fra (rapporten 1997, s. 6) og som de nevner at de er bedt om å vurdere 

et kapittel fra (rapporten 1997, s. 7).  

 

 

4.3 Forstørret nyttårsaften og éngangsritual  

 

Tusenårsskiftet må kunne sies å stå i en særstilling som nyttårsaften. Tidsovergangen 

er en forstørrelse i forhold til den vanlige nyttårsaften, i og med at overgangen både 

til et nytt århundre og et nytt tusenår kommer i tillegg. Av den grunn blir 
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tusenårsskiftet et éngangsritual, og står som et paradoks i forhold til at en årsfest 

eller et ritual dreier seg om gjentagelse. Men som overgangsrite står tusenårsskiftet 

som et typisk eksempel.  

Det offentlige har overført og brukt trekk fra privatsfæren i sin argumentasjon. 

De benytter seg av elementer som den enkelte av oss kan kjenne seg igjen i. Når de på 

vegne av hele nasjonen tar på seg en ettertenksom mine, ønsker de å geleide 

innbyggerne inn i en kollektiv refleksjon over fortid og fremtid. Et annet 

gjenkjennbart element gjelder selve markeringen. Selv om mange på eget privat 

initiativ går ut for å skyte opp fyrverkeri den kvelden i året, er det ingen samlet regi 

bak. Mange små og store grupper samler seg i parker eller på åpne plasser, men 

klyngevis. I forbindelse med tusenårsmarkeringen ønsker det offentlige som vertskap 

og arrangør å trekke folk ut av den private settingen. Hele folket inviteres med ut for 

å samle alle smågrupper til én stor gruppe.  

Arbeidsgruppen ønsker å foreta en endring i forhold til nordmenns bevissthet 

og forhold til kulturmøter. På den ene siden legger arbeidsgruppen opp til en 

markering av tusenårsskiftet som er gjenkjennelig, både gjennom direkte relasjon til 

kvelden selv og i utvidet form gjennom ”tusenårshelgen”. På den andre siden legger 

de opp til et arrangement som strekker seg langt ut over selve det fenomenet 

tusenårsmarkeringen refererer til.  

Argumentasjonen deres gjør bruk av inngangen til en ny tidsperiode for å 

gjennomføre endringsvisjonen. Arbeidsgruppen kobler ønsket om endring eller 

forbedring med starten på noe nytt, nettopp for å få drahjelp av den begynnelsen som 

allerede er der uimotsagt. Et regissert sammenfall mellom et strategisk tidspunkt og 

endringsambisjoner kan gi en følelse av ryddighet, orden og lettelse. De gamle 

tankene om egen ”fortreffelighet” skal avsluttes og legges til side og ikke tværes noe 

mer med. I en slik ramme fremstår nyttårskvelden som en ”ekte” begynnelse, i 

motsetning til en definert dato. Allikevel kan ingen på forhånd avgjøre om de gode 

ønskene vil ende opp som nyttårsforsett som etter en tid taper styrke og relevans.  

 De langtrekkende arrangementene, som den nye allmenningen, ses ikke isolert 

sett umiddelbart som et uttrykk for tusenårsmarkering. Det er først og fremst 

betegnelsen ”tusenårsstedet” som gir en pekepinn på forbindelsen. Når 

stedsmomentet dukker opp som et uttrykk for oppmerksomhet overfor 

tusenårsskiftet, kommer en tvetydighet samtidig til syne. 
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Anne Eriksen reflekterer over tvetydige arrangement i kapittelet om 

Trondheims tusenårsjubileum i sin bok Historie, minne og myte (Eriksen 1999, s. 

137-152). Også Brottveit og Aagedal stiller seg kritisk til arrangementer som fører til 

en genuin forvirring hos sponsorer og folk flest, fordi de vanskelig kan assosieres til 

den overskriften de er plassert under (Brottveit og Aagedal 2006, s. 131). Begge de 

arbeidene jeg henviser til her påpeker tvert i mot lek og underholdning som et tydelig 

aspekt i moderne massearrangement. Manusforfatter og regissør Svein Sturla 

Hungnes uttalte i forbindelse med hundrårsjubileet at ”dette er ingen historietime, 

men et show” (Aagedal og Brottveit 2006, s. 129).  

Aagedal og Brottveit tar for seg fenomenet edutainment33 (2006, s. 129, 132). 

Underholdningsformen i seg selv kan i noen grad dreie oppmerksomheten vekk fra og 

overskygge et innhold; underholdning defineres gjerne som blott til lyst, med fravær 

av det intellektuelt krevende. Men et substansielt innhold kan også presenteres på en 

lettere måte enn det fagspesifikke og alvorstunge. Det viktigste er, slik som også 

artikkelforfatterne understreker, at budskapet for markeringen bør være tydelig, 

entydig og uten forvirrende elementer (Aagedal og Brottveit 2006, s. 131). En tydelig 

markering presenterer ett budskap, gjerne via ulike innfallsvinkler, og får dermed 

sjansen til å favne et bredest mulig publikum. Tross alt er det publikum som er 

gjestene, og det er ingen grunn til å utestenge noen i et historisk-nasjonalt jubileum. 

For øvrig påpeker artikkelforfatterne at det norske folk ikke bør undervurderes med 

hensyn til sin interesse for historisk kunnskap og debatt (Aagedal og Brottveit 2006, 

s. 132).  

Problemet med å blande sjangerne underholdning og undervisning, er at 

hybriden avviser muligheten for at budskapet kan diskuteres. Formen  

 

representerer ein ”kamp om historia” som gjer det umogleleg med ein fornuftig diskusjon fordi 
ein ikkje framstiller det historiske grunnlaget for den moralske bodskapen på ein måte som 
tillet kritisk prøving.  … Tilnærminga brukte underhaldningskulturen sine sjangrar, men var 
samstundes prega av eit meir eller mindre løynd oppdragande sikte. (Aagedal og Brottveit 
2006, s. 129).  
 

Ved å sammenligne tusenårsmarkeringen med unionsjubileet fremkommer både 

likheter og forskjeller. Likhetene er først og fremst på det formelle plan; det er den 

samme statlige aktøren bak arrangementene – med et navn som gled over fra 
                                                 
33 Infotainment er et annet ord for det samme. Nyordene er sammensatt av henholdsvis education + 
entertainment og information + entertainment.  
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Tusenårsselskapet Norge 2000 AS til Norge 2005 (se vedlegg 1). En innholdsmessig 

likhet er at innholdet frigjøres fra henholdsvis den korrekte og den historiske datoen. 

Selve markeringen presenteres av arrangørene i begge tilfellene som det viktigste, og 

overprøver tilknytningen til det som markeres. En vesensforskjell tilkommer ved at 

unionsjubileet la en faktisk historisk hendelse til grunn for sin markering. For øvrig 

må jeg presisere at artikkelen til Aagedal og Brottveit analyserer et gjennomført 

arrangement.  

 I sin begrunnelse for markering bryter arbeidsgruppen forbindelsen til den 

overgangen som de selv i utgangspunktet definerer som selve fundamentet og 

utgangspunktet for markeringen. I forbindelse med 2005-markeringen presenteres 

delarrangement, som uttalt ikke har noe å gjøre med hverken 2005, 1905 eller noe 

nasjonalt i det hele tatt (Aagedal og Brottveit 2006, s. 126).  Tvert i mot fremstår 

arrangementene som ”historielause folkefestar” med høyt underholdningsaspekt. 

Staten ønsker å skape kollektive minner i form av rockekonserter (Aagedal og 

Brottveit 2006, s. 126), men ønsker ikke å formidle nasjonalhistoriske hendelser – 

som faktisk er premisser for dagens samfunn. Samfølelsen i folket skal styrkes for 

folkets beste, men noen nasjonal tilknytning kommer ikke på tale.  

Enkelte i styringsgruppen for hundreårsmarkeringen ønsket å tone ned det 

nasjonale aspektet i arrangementene (Aagedal og Brottveit 2006, s. 124). Av den 

grunn ble det lagt inn som et politisk premiss at ”feiring” og ”jubileum” skulle utgå til 

fordel for betegnelsen ”markering”. Det var viktig med en konsekvent og bevisst 

begrepsbruk for å synliggjøre standpunktet.  

Hundreårsmarkeringen var i motsetning til tusenårsskiftet noe konkret å ta 

tak i; en viktig historisk hendelse, og noe som gjaldt nasjonen og samfunnet som 

sådan.  

 

Eit jubileum er per definisjon historisk forankra, og dette har ikkje noko med bestemte 
historiesyn eller konservativ legning å gjere. Dersom [avklaring av innhold] ikkje blir gjort, vil 
ein kunne oppleve at arrangementa blir tekne til inntekt for heilt andre formål, til dømes 
marknadsføring av norsk reiselivsbransje, eller berre tener som påskot for å realisere mindre 
interessegrupper sine ønskje, til dømes eit nytt kulturhus eller ei pengeinnsprøyting i det 
lokale kulturlivet. I og for seg treng ikkje dette vere negativt, men det vil – som i 2005 – kunne 
skape forvirring og likesæle hjå publikum overfor jubileet sin bakgrunn og bli oppfatta som ein 
uetisk måte å bruke fellesskapet sine pengar på. (Aagedal og Brottveit 2006, s. 129-130).  

 

Aagedal og Brottveit påpeker her ”dyrekjøpte erfaringar frå unionsjubileet” (Aagedal 

og Brottveit 2006). Med et uklart innhold har ikke det offentlige forstått å gjøre seg 
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bruk av ”etablerte formidlingskanaler for overføring av ideer”, som Bjarne Hodne 

omtaler (1999, s. 11). Resultatet tjener ikke til å skape en positiv innstilling til den 

”statsbærende eliten” som er tiltrodd folkets penger (sitert i B. Hodne 1999, s. 11). 

Jeg skylder å gjøre oppmerksom på at artikkelen til Aagedal og Brottveit tar 

opp et aspekt som jeg utelater i min drøfting. Det er fokuset på de nye etniske 

grupperingenes plass og innlemmelse, i nasjonen som sådan og ikke minst som 

aktører og publikum i selve markeringen (Aagedal og Brottveit 2006, s. 127-8, 131). 

Jeg har ikke bortdefinert spørsmålet om etnisitet, men diskusjonen finnes ikke i 

materialet.  

 

 

4.4 Med Tusenårsskiftet Norge 2000 AS mot år 2005 

 

Underveis i virkeperioden til tusenårsselskapet skjedde en endring både i navn og 

virkeområde.34 Overgangen til et nytt tusenår var plutselig ikke klimaks allikevel. All 

spenningen og forventningen som var oppmagasinert og rettet mot tusenårsskiftet, 

munnet ikke ut i en samlet og kraftfull markering. Tvert i mot lukket man plutselig 

interessen for og betydningen av tusenårsskiftet og det forestående nye tusenåret 

samlet sett. Det var et fenomen et stykke inn i fremtiden som lokket mer enn det som 

lå nærmere i tid. I så måte ble tusenårsmarkeringen en prolog for 

hundreårsmarkeringen av Norge som selvstendig stat. Brottveit og Aagedals 

kommentarer til endringen er at 

 

”Fusjonar kan ha både positive og negative sider. Den ideologiske og organisatoriske 
samankoplinga av unionsjubileet med 1000-årsmarkeringa (der unionsjubileet blir til 
hundreårsmarkeringa som skal vidareføre 1000-årsmarkeringa) gav ein lengre 
planleggingshorisont … Omkostningane kan bli at fusjonen fører til ei samanblanding der det 
særmerkte ved dei hendingane som skal markerast går tapt og ”jubileumsbodskapen” endrar 
karakter eller blir utydeleg.” (Brottveit og Aagedal 2006, s. 122). 

 

                                                 
34 Det er uklart hvilken dato navneendringen fant sted. Den offisielle hjemmesiden til organisasjonen 
Hundreårsmarkeringen Norge 2005 AS, www.hundrearsmarkeringen.no, henviser ikke til noen dato. I 
dokumenter som tar for seg markering av tusenårsskiftet, for eksempel St. prp. nr. 55 (1997-98), 
defineres virkeperioden til Tusenårsskiftet Norge 2000 AS som midlertidig, med avslutning i år 2005. 
Et navneskifte underveis i tråd med endringen i virksomheten nevnes ikke. Men jeg konkluderer med 
at det hele tiden var snakk om samme organisasjon.  
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Arbeidsgruppens forslag til prosjekt ble videreført av andre sidestilte aktører som 

etter hvert ble invitert med. Dette kan tyde på en gjennomtenkt offentlig satsing med 

grundig planlegging og ulike innfallsvinkler til samme tema.  

Ideen om tusenårsstedene som den nye allmenningen ble også relatert til en 

annen innfallsvinkel enn varig verdi og identitet, og lansert underveis før 

tusenårsskiftet. Norsk Form, senter for design, arkitektur og bygningsmiljø, utgav en 

antologi i 1999 med navn Den trygge byen: Kriminalitetsforebyggende planlegging, 

redigert av Tina Skouen. Boken kom i forkant av en konferanse senteret arrangerte 

senere samme år. Problemstillingen i både bok og konferanse er trivsel og trygghet i 

det offentlige rom versus overvåking og kriminalitet – i generelt forebyggende 

øyemed, men også sett på bakgrunn av at det i tiden forut for boken hersket en – i 

medienes språkdrakt – voldsbølge i Oslo sentrum (Skouen 1999, s. 9). Boken ønsket å 

sette i gang en offentlig debatt om planlegging av det offentlige rom i bymiljø for å 

hindre og/eller dempe frykt og kriminalitet.  

Samtidig med Norsk Forms eget fokus på det kriminalitetsforebyggende 

inngikk de i et samarbeid med Norge 2000 AS om prosjektet ”Tusenårsstedet – 

møteplass for en ny tid”, der i tillegg flere andre aktører fra det offentlige deltok.35 Jeg 

kjenner igjen noe av ordbruken Norsk Form benyttet seg av i brosjyremateriellet. 

Undertittelen på brosjyren over prosjektet lyder ”Veiledningsprogram for en nasjonal 

stafett for bedre møteplasser”. Vi ser at formuleringen ”nasjonal stafett” er blitt 

overført videre fra langtidsprogrammet og rapporten. I en annen brosjyre merket jeg 

meg en omformulering. Brosjyren omtalte en omreisende utstilling over ”noen av 

kommunenes tusenårssteder” med navnet ”Tusenårsstedene. Gode møtesteder for en 

ny tid”.  Endringen var ikke stor, men benyttet seg av flertallsform og et presiserende 

adjektiv, og fungerte ellers nærmest synonymt med originalen.   

Tanken bak Norsk Forms prosjekt er, som arbeidsgruppens forslag, å ruste 

opp det offentlige rom for å høyne den generelle trivselen og den lokale tilknytningen. 

Resonnementet, slik jeg har forstått det, er at den positive opplevelsen med et 

inviterende offentlig rom påvirker den enkelte innbygger og bruker i retning styrket 

personlig identitet. Forhåpentligvis vil da eventuell aggresjon stilne, både den som 

går ut over de fysiske omgivelser, og den som rettes som vold mot personer.  

                                                 
35 De øvrige aktørene var Norsk Kulturråd, Statens Byggeskikkutvalg, Kommunenes Sentralforbund, 
Statens Vegvesen, Riksantikvaren, Utsmykkingsfondet. 
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I veiledningsprogrammet, med den fulle tittelen ”tusenårsstedet – møteplass 

for en ny tid. Veiledningsprogram for en nasjonal stafett for bedre møteplasser” 

skriver Norsk Form følgende: 

 

 Gjennom alle tider har folk i vår kultur hatt behov for offentlige møteplasser. I et samfunn 
preget av stadig større ensomhet, av oppsplitting og fremmedgjøring i storsamfunnet, vil det  
være en vesentlig utfordring å tilby gode og åpne offentlige rom som sosiale møtesteder. Gode 
møtesteder er steder som har mening for folk fordi de rommer aktivitet og historie, og har  
betydning for enkeltmenneskets opplevelse av fellesskapet. Kvaliteten på våre omgivelser er  
uttrykk for samfunnets syn på seg selv. (udatert brosjyre fra Norsk Form). 

 

Indirekte henviser brosjyreteksten til langtidsprogrammet ved å nevne ensomhet som 

en vektig grunn til å satse på møteplasser (langtidsprogrammet, s. 84). 

Vi ser at arbeidsgruppen får sitt ønske om ”varige verdier” oppfylt, i hvert fall 

når det er snakk om den fysiske delen av prosjektet. Det er derimot vanskeligere å 

måle i ettertid om de menneskelige relasjonene er styrket og om et eventuelt sterkere 

fellesskap kan spores tilbake til bedre trivsel i det offentlige rom. 

 

 

4.5 Konklusjon 

 

Gjennom denne undersøkelsen har jeg gjort rede for at markeringen av 

tidsovergangen var et vikarierende motiv for et ”kulturelt løft” – slik det står i 

materialet. De funn jeg har kommet frem til, viser at innholdet i markeringen er så 

mye mer enn tid og nyttårsaften. Forløpet av arbeidsgruppens argumentasjon er en 

dreining fra fokus på tid til fokus på sted. Markeringsforslaget blir for stort for seg 

selv og har et ambisjonsnivå som ikke tilsvarer egenverdien av, eller egenpotensialet 

til, tusenårsskiftet.  

Noen grunn for markeringen av tusenårsskiftet finnes ikke, annet enn tidens 

gang og en synlig endring av skrivemåten for det nye årstallet. Interessen til 

arbeidsgruppen retter seg sterkest mot konsekvensene av markeringen: De ønsker å 

skape ”eit jubileum som både fungerer som ei minnehandling og som i seg sjølv blir 

minneverdig” (Aagedal og Brottveit 2006, s. 130). Aagedal og Brottveit fortsetter, og 

sier at ”[e]i slik ’minnedeling’ vil ofte verke styrkande på det sosiale fellesskapet som 

deltek i den.” (2006, s. 120). ”Minnedeling” forstår jeg som for eksempel samtaler, 
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der den enkeltes opplevelse blir samtaleemne, og en inngangsport til videre 

bekjentskap.  

Et styrket sosialt fellesskap er også Turners anliggende. Turners visjon er, slik 

jeg tolker ham, at tilstanden av communitas vil være middelet som forbinder 

fragmentene av det generelle sosiale båndet som ligger latent i hverdagen. 

Fragmentene på sin side er resultat av en klassifisering og oppdeling av – i 

materialets setting – alle nasjonens innbyggere, som rangerer dem og plasserer dem 

på ulike trinn og nivåer etter status, herunder sosiale variabler som alder, kjønn, 

bosted og utdannelse (Turner 1991, s. 96). 

I tillegg til det minneverdige, ønsker arbeidsgruppen å legge forholdene til 

rette for en permanent invitasjon til fellesskap gjennom å ruste opp møteplassene i 

det offentlige rom. Begge forslagene fokuserer på det sosiale, i tillegg representerer 

møteplassene fokus på lokal og nasjonal tilknytning. I og med at arbeidsgruppen 

trekker med historiens gang som del av sin begrunnelsesretorikk, passer det å 

henvise til Aagedal og Brottveits karakteristikk av unionsjubileet, der de slår fast at 

”[e]it nasjonalt historisk jubileum er eit grunnlag for å styrke både nasjonal, regional 

og lokal identitet.” (2006, s. 131). 

Argumentasjonen i rapporten endres nær sagt umerkelig fra omtale av 

tusenårsskiftet og markeringen av det, til utkastet til tusenårssteder i hver enkelt 

kommune. Tusenårsstedene skal fungere som opprusting av det offentlige rom, slik at 

den lokale innbygger kan få mulighet til å øke sin lokale tilknytning via identifisering 

med sin kommunes tusenårssted.  

 Retorikkbruken i begrunnelsen tar over plassen for riten selv: Riten er 

konstruert ved hjelp av retorikk. Det er en retorisk begrunnelse og ikke en ”ekte” 

overgangsrite. Samtidig fjerner argumentasjonen og oppmerksomheten seg vekk fra 

selve overgangen til sted og avgrensning av steder.  

 Overgangsriter handler om endring og skifte. Tusenårsskiftet tas til inntekt for 

å gjøre opp status for de foregående tusen år og deretter se fremover med forankring i 

det historiske grunnlaget. Arbeidsgruppen legger etter hvert hovedvekten på 

fremtidige endringer som nasjon og innbyggere må forholde seg til i forhold til 

kulturmøter. Dermed reduseres markeringen av tusenårsskiftet og nyttårskvelden 

som potensial for en minnerik overgang til et læremiddel og et pedagogisk grep for å 

forberede endring i egen kultur som følge av møter med andre kulturer. Markeringen 
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er derfor allikevel viktig, men som en definert anledning som brukes i forbindelse 

med en annen agenda.  

 Arbeidsgruppen hadde mandat fra staten til å opptre på vegne av den norske 

befolkningen. Gruppemedlemmenes forståelse og fortolkning av mandat og 

anledning virker som et kikkhull inn til den norske kulturen som helhet, og 

konkretiserer tanker og stemninger som var i tiden da rapporten ble til. 

Arbeidsgruppen agerer som kulturbærere, med det til følge at den fortolkningen de 

selv har kommet frem til fungerer som premisser for andre aktører videre i prosessen, 

individ som gruppe. Forholdet mellom kultur og aktør skjer gjennom en 

vekselvirkende prosess av gjensidig påvirkning, i en stadig utvikling og endring.  

 Jeg har i denne undersøkelsen vist hvordan det offentlige omsetter sine 

abstrakte tanker og føringer til praksis og virkelighet. Gjennom å gjøre en valgt 

anledning til en markering, skaper de kanalen som gjør omsetningsarbeidet mulig.  
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Vedlegg 

1 

Utfyllende om politisk saksgang. 

Behandlingen av et dokument som Rapporten er starten på den politiske saksgangen 

i Stortinget. Forslagene og skisseringene i dokumentet må gjennomgå en 

diskusjonsprosess før vedtak, for siden å gjennomføres. Underveis i saksgangen 

kommer det til nye forslag og tilføyelser fra andre parter og partier, samtidig som 

andre punkter avvises eller omformuleres. Se ellers www.stortinget.no og 

www.regjeringen.no. Den endelige formuleringen overleveres til departementet, som 

mottar resultatet som svar på eget utspill. Dokumentene i saksgangen er i rekkefølge 

Rapporten, Stortingsproposisjon, Innstilling, og Stortingsforhandlinger. 

Kulturdepartementets behandling av rapporten gjenspeiles i Stortingsproposisjon nr. 

55 (1997-98). Familie-, kultur- og administrasjonskomitéen kommer med sine 

synspunkt via Innstilling S. nr. 246 (1997-98), stilet til Stortinget. Stortinget fatter de 

endelige vedtak, som kan leses i Stortingsforhandlinger nr. 34, sesjonen 1997-98. 

Et aksjeselskap ble stiftet etter endelig vedtak, heleiet av staten. 

Stiftelsesdatoen for Tusenårsskiftet Norge 2000 AS var 3. februar 1998. 

Virkeperioden ble definert til å ha en klar avgrensning i tid. Aksjeselskapet ble den 

aktøren som skulle sette vedtakene ut i livet, gjennom å stå for den endelige 

utformingen og den praktiske gjennomføringen. Den 11. desember 2000 endret 

selskapet navn til Hundreårsmarkeringen Norge 2005 AS.   

 

 

2 

De engelske sitatene gjengitt i Kapittel 2.4 Tidspunktet for markeringen, slik de 

forekommer i rapporten. 

 

Det har vært en debatt om tusenårsfeiringen skal skje nyttårsaftenen 1999 eller 2000. Tar man 
utgangspunkt i at det aldri har vært et år 0, vil det matematisk korrekte være å feire 
tusenårsskiftet nyttårsaften 2000. Til denne debatten har den engelske Kirken tatt følgende 
standpunkt. ”The British government – like others – has decided that 2000 is the year that 
counts. Pope John-Paul II has declared 2000 to be ”the year of jubilee”. ”We need to be at the 
heart of the Millennium, not a year behind everyone else.”. Arbeidsgruppen anser denne 
debatten for avsluttet og har lagt til grunn at feiringen skjer i årsskiftet 1999/2000. 
(Rapporten 1997, s. 20, original kursivering, originale anførselstegn). 

 


