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Sammendrag 

 

Budbringernes historie er hentet fra Mosambik. Samtidig settes det lys på hvordan denne 

historien framstilles eller representeres på.  Den handler om fire kunstnere, malerne Noel 

Langa og Mankew Mahumana og trekunstnerne Alberto Chissano og Samson Macamo. De 

vokste opp med bakgrunn i en muntlig kultur, før de på sekstitallet etablerte seg som 

kunstnere i hovedstaden, Lourenço Marqûes (nåværende Maputo). Et lite utvalg av deres 

kunst følges over to tidsperioder, årene før frigjøringen fra Portugal i 1975 og deretter tiden 

fram til nittitallet. Framstillingen av historien baseres på fellestrekkene i deres kunst, en 

kollektiv kunnskap fra tradisjonen i møtet med deres samtid. Jeg argumenterer for at den 

muntlige forestilling, med en forteller og tilhørere, i en modifisert form tjener som modell for 

utforming av deres verker. Gjennom dette samspillet mellom fortid og nåtid i deres kunst, 

utvides historiens perspektiv seg videre til å omfatte kunstnernes historie, historie her forstått 

som kunnskap om seg selv og sin identitet.  

For å gi en adekvat representasjon av denne historien, avviker jeg fra den tradisjonelle 

vestlige fagtradisjon, hvor periodisering er et hovedelement. Den sistnevnte omfatter en 

lineær og kronologisk organisering av historien i perioder, som hovedsakelig fokuserer på det 

som forandrer seg og peker framover i tid. Jeg har valgt et teoretisk grunnlag for 

representasjon som inkluderer ulike tidslag, både fortid og nåtid, som opptrer samtidig i en 

bestemt periode. Denne ”flertidighet” kan videre leses kronologisk, som historie.  

Representasjonen av kunstnernes historie sees videre i lys av hovedpunkter i nyere tids 

vestlige historiedebatt om egen fagdisiplin. I debattens kjerne ligger spørsmålet om graden av 

subjektivitet i framstillingen, dvs. graden av historikerens egen medvirkning til resultatet av 

en studie. Representasjonen framtrer ikke som objektiv, som et bilde av virkeligheten, men 

farges av historikerens egen kulturelle bakgrunn og valg. Min framstilling føyer seg inn i 

denne debatten ved å ligge i spenningsfeltet mellom subjektivitet og objektivitet.  

Gjennom dette forhold mellom det objektive og subjektive nærmer min historie seg den 

muntlige fortelling. Den sistnevnte ble karakterisert ved kommunikasjon gjennom en objektiv 

ramme for forståelse, samtidig som den baserte seg på den egne tids vurdering av hva som var 

verdt å ta med i framstillingen. 
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Forord 

 

Kunstnernes verker fanget min interesse under et flerårig arbeidsopphold i Maputo, 

Mosambik. Kunstnerne framstod som individuelle utøvere, samtidig som fellestrekk 

karakteriserte deres verker. Disse fellestrekkene eide en egen sikkerhet i utformingen og en 

originalitet som jeg vil se nærmere på i oppgaven. 

Jeg vil takke Institutt for kulturstudier og orientalske språk ved Universitetet i Oslo for støtte 

under gjennomføringen av studien. Videre vil jeg takke min veileder, professor Knut 

Hermundstad Aukrust og medstudenter for faglig støtte og inspirasjon. Arbeidet med 

oppgaven har medført reiser til Mosambik. I denne sammenheng vil jeg takke de gjenlevende 

kunstnerne, malerne Noel Langa og Mankew Mahumana og trekunstneren Samson Macamo, 

for deres velvillighet og tålmodighet under samarbeidet.  Jeg skylder også en takk til 

presidenten for kunstforeningen Nûcleo d`Arte Maputo, Artur Vicente Junior, for hans hjelp i 

kommunikasjonen med kunstnerne og videre Arquivo Historico Maputo for framfinning av 

material for oppgaven. 

Jeg vil takke Museu/Galleria Chissano, ved Elisa Machava og Otilia Chissano, for gjestfrihet 

og tillatelse til å fotografere treskunstneren Alberto Chissanos verker. En spesiell takk til 

museets omviser og elev av Chissano, Pascual Comé, for hans hjelp i dette arbeidet. En videre 

takk rettes til Museu Nacional d`Arte Maputo, ved direktør Julieta Massimbe og teknisk 

kurator Afonso Ernesto Malace, for tillatelse og tilrettelegging for fotografering av enkelte 

verker.   

Videre vil jeg takke Mussagy Daude Jeichande for gjestfrihet og for tillatelse til å fotografere 

verker i hans eie. En takk rettes også til professor i historie, Youssuf Adam, for gjestfrihet og 

faglig råd. Til slutt en stor takk til datteren min, Ragnhild, for gode råd under arbeidet med 

oppgaven. 

 

 

 



VIII 

 

 



IX 

 

Innholdsfortegnelse 

 

Liste over fotografier av kunstverkene og kart ........................................................................ XI 

1 Innledning ........................................................................................................................... 1 

1.1 Oppgavens hovedperspektiv ........................................................................................ 1 

1.2 Den muntlige tradisjon ................................................................................................ 3 

1.3 Sammendrag av Mosambiks nyere historie ................................................................. 4 

1.4 Kapitteloversikt ................................................................................................................ 8 

2 Teori og metode ................................................................................................................. 9 

2.1 Teori og tid .................................................................................................................. 9 

2.1.1 Problemstilling ..................................................................................................... 9 

2.1.2     Teoretisk struktur .................................................................................................. 9 

2.1.3     Den muntlige tradisjons tidsregning ................................................................... 12 

2.1.4     Oppgavens tidsspenn og samspill av tidshorisonter ............................................ 13 

2.2 Metode og representasjon av virkeligheten ............................................................... 15 

2.2.1 Fagdebatten rundt historiens framstillingsform ................................................. 15 

2.2.2 Forståelsens historisitet og anvendelse. ............................................................. 19 

3 Metode og tilnærming til oppgaven ................................................................................. 21 

3.1 Tilnærming til en fremmed kultur ............................................................................. 21 

3.1.1 Kolonialisme ...................................................................................................... 21 

3.1.2 Antropologi ........................................................................................................ 24 

3.1.3 Et møte mellom et jeg og et du. ......................................................................... 26 

3.2 Kvalitativ metode ...................................................................................................... 27 

3.2.1 Arbeid i Mosambik. ............................................................................................ 28 

3.2.2 Sentralt skriftlig materiale .................................................................................. 31 

4 Materialisering av budskap .............................................................................................. 33 

4.1 Kunstnernes samtid.................................................................................................... 34 

4.1.1 Jordbrukspolitikk ................................................................................................ 34 

4.1.2 Skolepolitikk ...................................................................................................... 35 

4.1.3 Arbeidsmigrasjon ............................................................................................... 36 

4.1.4 Portugisiske forordninger ................................................................................... 37 

4.1.5 Begrepet négritude ............................................................................................. 38 



X 

 

4.1.6 Kulturlivet i Lourenço Marqûes ......................................................................... 39 

4.2 Analyse av kunstverkene ........................................................................................... 42 

4.2.1 Den muntlige forestillingen som rollemodell ..................................................... 42 

4.2.2 Verkenes form og innhold .................................................................................. 47 

5 Vidreføring av budskap .................................................................................................... 51 

5.1 Kunstnernes samtid.................................................................................................... 51 

5.1.1 Begrepet négritude og afrikansk nasjonsbygging. ............................................. 52 

5.1.2 Den nye borger (O homen novo). ....................................................................... 53 

5.1.3 Den revolusjonære populærkulturen .................................................................. 56 

5.2 Analyse av kunstverkene ........................................................................................... 59 

5.2.1 Presentasjon av verkene ..................................................................................... 59 

5.2.2 Budskapets form og innhold .............................................................................. 64 

6 Budbringernes historie og  framstillingsform .................................................................. 68 

6.1 Analyse av budbringernes historie ............................................................................ 69 

6.2 Analyse av historiens framstillingsform .................................................................... 71 

7 Konklusjon ....................................................................................................................... 75 

8 Liste over litteratur og artikler ......................................................................................... 77 

8.1 Litteratur .................................................................................................................... 77 

8.2 Artikler....................................................................................................................... 80 

9 Vedlegg ............................................................................................................................ 81 

9.1 Introduksjonsbrev ...................................................................................................... 81 

9.2 Intervjuguide .............................................................................................................. 83 

 

 

  



XI 

 

Liste over fotografier av kunstverkene og 

kart 

 

 

Kart: 

Geografisk oppdeling av Mosambik på slutten av 18oo-tallet...............................5 

Fotografier: 

Forside: Del av verk nr VII av Samson Macamo med tittel Et samlet folk……..62 

Verk nr I av Alberto Chissano med tittel Kampen fortsetter………… side 2 og 44 

Verk av Alberto Chissano som forestiller hans bestemor………………………..33 

Verk av Malangatana Gowenha Valente med tittel Tvangsarbeid……………….40 

Verk nr II av Samson Macamo med tittel Forening av krefter…………………..45 

Verk nr III av Mankew Mahumana med tittel Et utarmet folk…………………..46 

Verk nr IV av Noel Langa med tittel Drømmenes galskap………………………47 

Verk av Alberto Chissano med tittel Sult………………………………………..51 

Verk nr V av Mankew Mahumana med tittel Sult………………………………60 

Verk nr VI av Alberto Chissano uten tittel………………………………………61 

Verk nr VII av Samson Macamo med tittel Et samlet folk……………………..62 

Verk nr VIII av Noel Langa med tittel Feiring ved innhøstning………………..64 

 





1 

 

1 Innledning 

1.1 Oppgavens hovedperspektiv 

”[…]ved å samle våre fortellinger i lys av Vestens historieskrivning […] risikerer vi å skape 

noe som ikke korresponderer med det samfunn vi selv ønsker å skape og hvor historien utgjør 

et fundament […]. Vestens etnosentrisme tvang oss til å oppgi våre identiteter, som er en 

betingelse for vår egen historie […]. Som en følge av dette kjenner vi oss selv først og fremst 

gjennom andre […]”
1
 (Ngoenha 1993:123). 

 

Dette sitatet av den mosambikanske filosofen Elias Severino Ngoenha viser til oppgavens 

hovedperspektiv. Perspektivet er tosidig. Jeg vil fortelle en konkret historie, hentet fra 

Mosambik. Samtidig ønsker jeg å framstille den i en form som fanger inn det ”egne” ved 

historien, den kvaliteten som Ngoenha i sitatet knytter til mosambikansk tradisjon og identitet. 

Videre vil jeg sette denne representasjonen av historien inn i en større sammenheng ved å se 

den i lys av noen hovedtrekk i det vestlige historiefagets debatt om egne framstillingsformer.  

I den vitenskapelige vestlige historieskriving er periodisering tradisjonelt et hovedelement. 

Den omfatter en lineær og kronologisk organisering av historien i perioder som i store trekk 

fokuserer på det som forandrer seg og peker framover i tid. I denne prosessen overses det som 

overføres fra en tidligere periode. Den ”egne” tradisjonen følger ikke med og mister derfor sin 

plass i historien. Historiker og historieteoretiker Reinhart Koselleck har utarbeidet en teori om 

tid og begrep som utfordrer periodiseringen i den vestlige fagtradisjon. I Kosellecks teori 

opptrer ulike lag av tid samtidig, både fortid og nåtid, i et bestemt tidsrom. Videre viser han 

hvordan denne ”flertidighet” kan leses kronologisk, som historie.  

Jeg vil argumentere for at Kosellecks teori kan danne et grunnlag for å fange inn det ”egne” 

ved historien som Ngoenha etterlyser i sitatet. Jeg vil illustrere dette gjennom konkrete 

eksempler, hvor jeg viser at elementer fra en eldre muntlig fortellertradisjon gjenspeiles og 

videreutvikles i verkene til fire mosambikanske kunstnere i tiden før og etter landets 

frigjøring fra Portugal i 1975. Oppgavens tidsrom spenner fra midten av sekstitallet og fram 

                                                 
1
 Oversatt fra portugisisk av oppgaveskriver. 
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til begynnelsen på nittitallet. Virksomheten omfatter trekunstnerne Alberto Chissano og 

Samson Macamo og malerne Noel Langa og Mankew Mahumana. Den første, Alberto 

Chissano, døde i 1994. Til gjengjeld finnes en stor samling av hans verker i et eget museum. 

Som et eksempel på deres kunst viser jeg nedenfor en treskulptur, tilvirket av Chissano i 

1971. Verket forteller om mordet på en av frihetskjemperne, Eduardo Mondlane, og sees fra 

to sider. Jeg kommer tilbake til denne skulpturen senere i oppgaven. 

 

 

Foto Elin Røhme med tillatelse fra Galleria/Museu Chissano, Matola. 

 

Kunstnerne vokste opp i samme region, hovedsakelig et jordbrukssamfunn, med bakgrunn i 

en muntlig kultur. I femti-sekstiårene søkte alle til hovedstaden, Lourenço Marqûes 

(nåværende Maputo), hvor de etter hvert etablerte seg som malere eller trekunstnere. De forlot 

fysisk sine hjemtrakter, men jeg vil argumentere for at de bar med seg evnen til å fortelle i 

tråd med sin egen muntlige tradisjon. Samtidig tilførte de tradisjonen noe nytt. De benyttet 

seg ikke av talekunsten, men fortalte gjennom et annet medium, tre eller maleri. På denne 
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måten materialiserte kunstnerne sin fortelling, en egenskap den muntlige framføringen ikke 

hadde. I likhet med skriftspråket kunne ulike fortellinger og versjoner følges gjennom en 

tidsrekkefølge og derved skape historie. I oppgaven anvendes begrepet kunst om deres verker 

mens begrepet kultur brukes i en bredere og mer populær forstand. Begrepet fortelling 

refererer videre til den muntlige tradisjon. 

Innledningsvis vil jeg trekke fram noen hovedtrekk ved den muntlige tradisjon som jeg mener 

har betydning for kunstnernes virksomhet og som danner et grunnlag for bestemmelsen av 

begrepene muntlig tradisjon og budbringer i min oppgave. Deretter vil jeg gi et kort 

sammendrag over Mosambiks historie i det aktuelle tidsrom, hovedsaklig sett i et tradisjonelt 

vestlig historieperspektiv. Til slutt følger en kort oversikt over innholdet i de ulike kapitler. 

1.2 Den muntlige tradisjon 

Ifølge historikeren Lourenço Rosàrio representerer den muntlige tradisjon ikke bare en 

samling fortellinger, legender og myter, men var en integrert del av det mosambikanske 

samfunnets sosiale, økonomiske og kulturelle system. Verdiene som ligger i landets muntlige 

tradisjon er et viktig bidrag til en definisjon av landets kulturelle opprinnelse. Tradisjonen er 

ikke ”folklore” eller et konglomerat av verdier som er på vei til å utviskes. Videre står den 

ikke i motsetning til den urbane modernitet. De er begge sider av oss selv, sier Rosàrio, og en 

integrasjon av begge ville bidra til å bygge opp en mosambikansk identitet
2
 (Rosàrio 

2007:111-112). 

 Den protestantiske misjonæren Henri Junod, som arbeidet i regionen hvor kunstnerne 

stammer fra ved slutten av1800-tallet og innpå første halvdel av neste århundre, sier at 

fortellingene var en viktig del av dagliglivet. De ble gjerne fortalt når familiene samlet seg 

etter arbeidsslutt og kveldsmåltidet var over. Alle, uansett alder, kunne fortelle men ofte var 

det en eldre kvinne som tok ordet. Fortellingen ble avsluttet med et ønske om å sende den 

tilbake til huset til Gwambe og Dzavana, den første mann og kvinne i deres 

forestillingsverden (Junod 1996 bind II:191-192).  

Ifølge historikeren Jan Vansina var fortellingenes budskap av ulik karakter. Fortellingene 

trengte ikke å være sannferdige, de kunne inneholde visjoner og drømmer. Det kunne være 

nyheter som omfattet nåtid og framtid og som tilhørerne ikke kjente fra før. Fortellingen 

kunne tolke et minne, for eksempel biter av en livshistorie som var viktig for personlighet og 

                                                 
2
 Artikkel publisert i avisen Noticias, Maputo 15.10.2003. 



4 

 

identitet. Enkelte fortellinger fikk en permanent karakter gjennom et sett av verdier (Vansina 

1985: 3-11). 

Jeg definerer den muntlige tradisjon, i tråd med Vansina, som informasjon som eksisterte i 

minnet. Den var en arvet kultur.  Informasjonen holdt seg i minnet mesteparten av tiden, men 

kunne kalles fram etter behov (Vansina 1985:147).  Minnet var derfor preget av selektivitet 

og tolkning. Seleksjonen ble gjort ut fra fortellerens vurdering av hvilke emner som var verdt 

å ta med. Dette resulterte i en kulturell profil av tradisjon som korresponderte med datidens 

syn på virkeligheten og verden (Vansina 1985:190). Utvelgelsen bestod av en prosess og et 

produkt. Produktet var muntlige budskap, basert på tidligere budskap (Vansina 1985:3). 

Fortellingen ble derfor et resultat av en fortløpende refleksjon over fortid. Målet var ikke å 

finne ut hva som virkelig hadde hendt, men å etablere fortidens relevans for egen tid. I lys av 

dette ble muntlig tradisjon ikke bare en kilde fra fortid, men en fortelling om hvordan folk har 

tolket historien. 

Ved at tradisjonen ble overført muntlig var den begrenset til en bestemt kulturkrets og selve 

budskapet i fortellingen måtte ha en allmenn form og et innhold som ble forstått av alle i 

kretsen (Vansina 1985:91). Kunnskapen var kollektiv. Forteller/budbringer og tilhørerne 

dannet på denne måten et hele, hvor førstnevnte satte forestillingen i gang og de øvrige inntok 

en aktiv rolle gjennom ulike former for deltakelse. På denne måten overførtes kunnskap som 

holdt forbindelsen mellom generasjonene ved like (Rosàrio 1989:47). Selv om forestillingen 

var kollektiv, hadde den enkelte budbringer en individuell frihet i utformingen av sitt 

budskap. Dette førte til at versjonene av samme fortelling varierte (Finnegan 1970:9:12).   

 Det er budbringerrollen fra den muntlige forestilling som i en modifisert form vil danne 

grunnlaget for analysen av kunstnernes verker. Begrepet budbringer defineres videre i 

oppgaven til å omfatte kunstnernes virksomhet, dvs.verkenes form og innhold. Selv om hver 

av kunstnerne hadde sine særtrekk og ulike temperamenter som kom til uttrykk i verkene, 

fokuserer min oppgave ikke på disse individuelle forskjellene. Jeg vil vise at det er 

fellestrekkene i deres kunst som først og fremst danner grunnlaget for den ”egne” historie. 

1.3 Sammendrag av Mosambiks nyere historie 

Neste side viser et kart over landet slik det framsto som portugisisk koloni etter vestlige 

stormakters geografiske oppdeling av Afrika mot slutten av 1800- tallet. Kartet er 
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produsert etter frigjøringen fra Portugal og forklarer hvorfor hovedstaden i sør bærer navnet 

Maputo. Landet strekker seg langs kysten av Øst-Afrika og er delt horisontalt av elver som 

flyter fra det afrikanske høyland og ut mot havet. Dette skaper naturlige korridorer med 

bosetning. Samtidig lager elvene et kulturelt skille, folk med ulike språk og skikker. Det var 

ikke bygget et effektivt kommunikasjonssystem mellom nord og sør. Kontakten var god 

mellom kystbyene, men de indre regionene var isolerte. Dette ble forsterket ved at 

hovedstaden ble plassert helt i sør mot slutten av 1800-tallet. 

Når det gjelder økonomi og sosial struktur, fant høydepunket for portugisisk kolonialisme 

sted i årene 1945-61 (Hedges red.& Rocha 1999:129). Utviklingen startet allerede i 1928 ved 

at professor António de Oliveira Salazar kom til makten i Portugal. Hans politikk kom til å 

prege Portugals afrikanske kolonier, Angola, Guinea-Bissau, Kapp Verde og Mosambik i de 

kommende 40 år. Han samlet koloniene og Portugal til en juridisk enhet, hvor regjeringene i 

koloniene ble kontrollert fra Lisboa. Ifølge historikeren Malyn Newitt var Salazars mål å 

skape en samlet stat med nasjonal 

autonomi og nøytralitet og videre en 

planøkonomi gjennom bruk av egne 

ressurser.  I denne sammenhengen ble 

koloniene viktige leverandører (Newitt 

1995:445-446).  Når det gjelder 

Mosambik, førte migrasjonsarbeid i 

nabolandene, Sør-Afrika og Rhodesia 

(nåværende Zimbabwe), fremmed 

valuta inn i landet. I tillegg var 

koloniene et potensielt marked for 

portugisiske produkter og kunne tilby 

råvarer for industrivekst i Portugal. 

 

Ifølge en av forkjemperne for 

uavhengighet fra portugiserne, 

 

 

Kart Maura Pringle, Queen`s University Belfast  

Fra Eric Morier-Genoud  Surre roads? Nationalisms in Angola,  

Gunea-Bissau and Mozambique 2012:78 
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Eduardo Mondlane, var befolkningen rundt 1960-61 delt i tre sosiale og økonomiske lag
3
. En 

minoritet, på 2,5 prosent, besto av europeere, asiater, mulatter og noen afrikanere. De fleste av 

dem var bosatt i urbane strøk og representerte kapitalen i landet gjennom handel, industri og 

transport. Det andre sosiale sjikt var en minoritet på 3,5 prosent, hvor de fleste var afrikanere. 

Denne gruppen hadde en tendens til å samle seg i fattige strøk i utkanten av de store byene. 

De kom fra bondelandet, ofte sammen med familie. De brøt med sine tradisjonelle bånd til 

jordbruk og levde av lønnsarbeid. Den tredje gruppen var afrikanske bønder, ca 94 prosent, 

som ofte måtte hjelpe på økonomien med sesongarbeid i naboland (Mondlane 1995:41). I tråd 

med selvbergingspolitikken til Salazar, representerte bøndene en viktig kilde til billig 

arbeidskraft. 

 

I sekstiårene hadde den mosambikanske motstandsbevegelse et fristed i Tanzania, som fikk 

sin selvstendighet i 1962. Under beskyttelse av presidenten, Julius Nyerere, samlet Eduardo 

Mondlane ulike motstandsgrupper i Frigjøringsfronten for Mosambik, (Frente de Libertaçâo 

de Moçambique, FRELIMO). Bevegelsen startet en væpnet krig, basert på geriljateknikk, i 

1964. De vant først støtte og fotfeste i de nordlige provinsene i Mosambik. Da Mondlane ble 

myrdet i 1969, fortsatte kampen under ledelse av Samora Machel. En venstreorientert 

militærrevolusjon i Lisboa i 1974 fikk følger for utviklingen i Mosambik. Denne hæren 

ønsket en rask avslutning på krigen i Mosambik og trakk seg tilbake. FRELIMO krevde 

overføring av all makt uten forhåndsvalg. De hevdet å representere folket og tok sin 

legitimitet fra væpnet kamp. Portugal bøyde av for dette kravet ved fredsavtalen, som ble 

inngått i Lusaka, Zambia, i 1974. Avtalen etablerte en overgangsregjering som forberedte 

Mosambiks uavhengighet, med Samora Machel som landets første president ett år senere.  

 

Newitt hevder at utviklingen videre i Mosambik kom til å lide under at det ikke ble holdt frie 

valg. I store deler av landet hadde FRELIMO ingen organisert tilstedeværelse og møtte derfor 

motstand fra befolkningen (Chabal red. & Newitt 2002:193). Den tredje partikongress i 1977 

formaliserte en marxistisk/leninistisk konstitusjon, et ettpartisystem, med en politisk inndeling 

som skilte mellom nasjonen, provinsen, distriktet og lokale enheter. Bare kandidater nominert 

av FRELIMO kunne velges og hele kategorier av folk fikk ikke stemmerett (Chabal red.& 

Newitt 2002:198 ).  

Som mange av landene i den tredje verden i årene rundt 1970, ønsket Mosambik en økonomi 

                                                 
3
 A Junta de Investigações do Ultramar. Promoção Social em Moçambique. 
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som var uavhengig av tidligere kolonimakt og de store kapitalistiske økonomiene i verden. 

For å oppnå dette, måtte det skapes en økonomi hvor fremmed valuta var kontrollert, en 

planlagt nasjonal investering og hvor bruk av egne ressurser stod sentralt. Portugisisk 

forretningsvirksomhet, plantasjer, eiendom, kraft og infrastruktur ble nasjonalisert. Ironisk 

nok var dette en situasjon som lignet forholdene under Salazars regime. Både Salazar og 

Machel bestemte at Mosambik skulle reddes fra å være avhengig av fremmed kapital gjennom 

utnyttelse av egne ressurser. I begge systemer ble bonden bærebjelken (Chabal red. & Newitt 

2002:201-202). 

 Etter frigjøringen gikk ikke alt som planlagt. Blant annet slo jordbrukspolitikken feil og 

naturkatastrofer forverret denne situasjonen (Chabal red. & Newitt 2002:203-204). 

Utenrikspolitisk proklamerte FRELIMO, naturlig nok, sin støtte til den svarte majoritet i det 

sørlige Afrika. Partiet sanksjonerte mot britenes kolonistyre i Rhodesia, noe som førte til at 

dette landet opprettet en hær med, blant annet, mosambikanere fra tidligere portugisiske 

tropper. Denne hæren dannet grunnlaget for opprettelsen av Resistência Nacional 

Moçambicana, RENAMO. Den startet sabotasjeaksjoner inne i Mosambik som utviklet seg til 

en borgerkrig. Ved frigjøringen av Rhodesia i 1980 flyttet RENAMO til Sør-Afrika, som 

gjennom sitt hvite mindretallsstyre etter hvert ble en motstander av FRELIMOs politiske 

linje. Med Sør-Afrikas hjelp fortsatte RENAMO sine angrep mot Mosambik (Chabal red. & 

Newitt 2002: 208-211). Først i 1994 ble FRELIMO tvunget til å legitimere sin regjering 

gjennom valg og inngikk en fredslutning med RENAMO (Chabal red. &Newitt 2002:193). 

På kunstens område ble det i 60-årenes Lourenço Marqûes tatt initiativ til å fremme 

afrikanske kunstnere med et moderne uttrykk, sier historikeren Alda Cossa. Kunstnere ble 

oppmuntret til å uttrykke seg med basis i egne erfaringer (Cossa 2005 bind I:208).  Ved den 

nasjonale frigjøringen fikk kulturen en ny rolle i politikkens tjeneste ved å knyttes til den 

marxistisk-leninistiske modellen. Ifølge historikeren Maria-Benedita Basto var 

internasjonalismen i 60-70 årene noe forskjellig fra den klassiske sovjetmodellen. Den var, for 

eksempel, knyttet til den kinesiske kulturrevolusjonen gjennom idéen om populærkulturen 

som en sentral motor i prosessen (Morier-Genoud red. & Basto 2012:104). I tråd med dette 

bestemte FRELIMOs partikongress i 1977 å følge denne linjen. Senere, ved kongressen i 

1983, fastholdt partiet sin sosiale kulturpolitikk, men åpnet opp for innflytelse fra andre 

kulturer. 

Kunstnerne i min studie deltok i ovennevnte samfunnsmessige omveltninger ved å gjengi 
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de politiske og sosiale hendelsene i sine verker. Jeg vil vise at de løftet fortellingen ut av sin 

muntlige tilværelse i huset til Gwambe og Dzavana og ga den en form med et budskap som 

kan følges over tid og derved skape den ”egne” historie. Deretter løftes denne historien inn i 

nyere tids debatt om egen fagdisiplin.  

1.4 Kapitteloversikt 

Andre kapittel omfatter teori og metode og er delt i to.  Første del, teori og tid, inneholder 

problemstilling og oppgavens teoretiske struktur, min sammenstilling av Reinhart Kosellecks 

og filosofen Henri Bergsons teorier. Videre omfatter denne delen den muntlige tradisjons 

tidsregning og deretter tidsspennet og samspillet av tidshorisonter i oppgaven. Andre del av 

kapitlet handler om metode og representasjon av virkeligheten. Det settes fokus på nyere tids 

fagdebatt om historiens framstillingsform og videre filosofen Hans-Georg Gadamers 

metodelære, nærmere bestemt forståelsens historisitet og anvendelse. 

Det tredje kapitlet handler om metode og tilnærming til oppgaven. Det består av to deler. 

Første del, tilnærming til en fremmed kultur, dreier seg om kulturell bakgrunn for egen 

forståelse av oppgaven. Den andre delen omhandler kvalitativ metode og omfatter arbeid i 

Mosambik og videre en presentasjon av sentralt skriftlig materiale som underbygger 

kunstnernes virksomhet. 

Fjerde kapittel benevnes materialisering av budskap og er delt i to. I første del beskrives 

kunstnernes samtid før frigjøringen som bakgrunn for kunstnernes virksomhet. Andre del 

omfatter en analyse av kunstverkene, med fokus på den muntlige forestillingen som 

rollemodell og verkenes form og innhold. 

Femte kapittel handler om videreføring av budskap. Kapitlet består av to deler. Den første 

beskriver kunstnernes samtid etter frigjøringen som bakgrunn for kunstnernes virksomhet.  

Andre del, en analyse av verkene, handler om kunstverkenes form og innhold. 

Kapittel seks er delt i to deler, budbringernes historie og historiens framstillingsform. 

I første del analyseres de to foregående to kapitler i lys av Kosellecks/Bergsons teori. Den 

andre del er en analyse av historiens representasjonsform, sett i lys av fagdebatten om temaet   

og slik den framstår i oppgaven gjennom Koselleck/Bergsons og Gadamers teorier.  

Konklusjon 
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2 Teori og metode 

 

“[…] that history can exist as a discipline only if it is capable of developing what in the 

German original is referred to as eine Theorie der geschichtlichen Zeiten”
4
 (Jordheim 

2012:151). 

 

2.1 Teori og tid 

2.1.1 Problemstilling 

Sitatet refererer til Kosellecks teori som ved sin ”flertidighet” danner et grunnlag for 

oppgavens problemstilling. Problemstillingen spesifiserer innledningens hovedperspektiv ved 

følgende tre spørsmål. Det første gjelder hvilke kulturelle elementer fra den muntlige 

tradisjon bestemmer det ”egne” utrykk ved kunstnernes verker i møte med samtiden. Det 

andre spørsmålet omfatter hvordan verkene utvikler seg over tid og skaper historie, historie 

forstått som kjennskap til seg selv. Det siste spørsmålet dreier seg om hvordan denne 

framstilling av historien føyer seg inn i det vestlige historiefagets debatt om egen fagdisiplin. 

Denne problemstillingen løftes inn i følgende teoretiske struktur. 

2.1.2 Teoretisk struktur 

Jeg følger hovedtrekk i kulturhistoriker Helge Jordheims lesning av Reinhart Kosellecks 

verker. Videre utvider jeg Kosellecks teori med filosofen Henri Bergsons idéer om tidens 

natur. Min sammenstilling av deres teorier gir et teoretisk perspektiv som binder fortid og 

nåtid sammen i en og samme prosess. Til sammen danner dette en teoretisk struktur som 

organiserer tid og rom i oppgaven.  

 

I Koselleks teori er fortid og nåtid deler av samme tidshorisont hvor periodisering inngår som 

et av flere elementer (Jordheim 2012:157). Jeg tolker begrepet tidshorisont som en 

tidsbestemt måte å forstå verden på. Koselleck utvikler sin teori ved hjelp av tre 

tidsdikotomier. Jeg utvider den første dikotomien ved hjelp av Bergsons teori. Videre skal jeg 

                                                 
4
 I essayet Über die Theoribedürftigkeit der Geschichtswissenschaft (1972) i Zeitchten: Studien zur Historik 

(2000) 
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kort beskrive den andre dikotomien, som omhandler Kosellecks begrep, og deretter 

dikotomien hvor historien leses både syn- og diakront. Samtidig knytter jeg hovedaspekter i  

oppgaven til teorien.   

Den første dikotomien benevner Koselleck naturlig/historisk tid. Naturlig tid er den lineære 

klokketid og historisk tid er den erfaring som ligger mellom det som kommer foran og det 

som framtrer etter i en tidsfølgerekke (Jordheim 2013:160-162). Jeg mener Bergsons teori om 

tid utdyper dette aspektet. Han deler, som Koselleck, tiden inn i en ”ytre” kronologisk tid og 

en ”indre” erfaringstid (dûrée). Han hevder at for oss er tiden i utgangspunktet identisk med 

kontinuiteten av vårt indre erfaringsliv. Denne tiden oppleves som en naturlig og varig strøm 

av erfaring. Det er umulig å forestille seg en tidsrekkefølge uten en forbindelse mellom et før 

og et etter, uten et element av minne og derved bevissthet (Bergson 1999-33). Hvordan flytter 

vi oss fra denne indre tid til de fysiske tingenes tid, spør Bergson videre. Persepsjon av den 

fysiske verden synes å være både utenfor og innenfor oss samtidig. Til hvert øyeblikk av vår 

indre tid hører en tilsvarende samtidighet mellom kroppen vår og den ytre fysiske verden. 

Gradvis utvider vi denne erfaring. Erfaringstiden er ikke målbar enten vi forestiller oss at den 

er i oss selv eller utenfor. Den er udelelig. Dersom vi, for eksempel, trekker en finger over et 

papir uten å se på bevegelsen vi utfører, vil den oppfattes i vår indre erfaringstid. Når vi åpner 

øyene ser vi at vår finger tegner en linje. Som en linje i rommet er den målbar (Bergson 

1999:34-35). Prosessen involverer en indre erfaringstid og en klokketid eller romtid. Begge 

oppfattes intuitivt og samtidig. De er distinkte, men utfyller hverandre. Begge er nødvendige 

for å konstituere tid (Bergson 1999:37-38).  

Her har Bergson laget et skille mellom en ytre klokketid og en indre subjektiv erfaringstid 

som en kan forestille seg ikke alltid sammenfaller. Jeg vurderer denne samtidighet, 

menneskelig erfaring og klokketid, som vesentlig for forståelsen av den teoretiske struktur. 

Det er den som med nødvendighet binder fortid og nåtid sammen i oppgaven.  

Koselleck utfyller dikotomien ved å tilføye ytterligere to typer erfaring. Den ene er 

gjentakelse av hendelser. Den er et resultat av en akkumuleringsprosess hvor episodene 

korrigerer eller bekrefter hverandre. For Koselleck er dette perioder som strukturerer, 

reorienterer og stabiliserer et liv og hvor den maksimale lengde er distansen fra fødsel til død. 

Det typiske emne for en slik erfaring er ikke det enkelte individ, men en hel generasjon 

mennesker som lever sammen, for eksempel familie eller profesjonelle grupper som har en 

felles historie. Den andre typen erfaring benevnes samtidigheten av det usamtidige, som 
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innebærer at historiske hendelser kan ha samme naturlige kronologi men ulik tidsorganisering 

(Jordheim 2012:162).  

Jeg tolker sistnevnte erfaring som en følge av det skillet og samspillet som begge filosofene 

setter mellom en indre erfaringstid og en ytre klokketid. Det enkelte menneskets eller den 

kollektive indre erfaringstid stemmer ikke alltid overens med den ”tomme” klokketid. I en 

senere studie innfører Koselleck en annen tidserfaring som han benevner overraskelsen
5
. 

Erfaringen defineres som den minimale forskjellen mellom et før og et etter i en 

tidsrekkefølge (Jordheim 2012:162). 

Den andre dikotomien handler om Kosellecks begrep. I sin definisjon av begrepet skiller 

Koselleck mellom ord og begrep. Begge kan ha forskjellige betydninger, men mens meningen 

av et ord refererer til en kontekst, er begrepet flertydig. Ordet blir til et begrep når det tar opp i 

seg hele fylden av sosial og politisk meningssammenheng. Begrepet, sier han, samler i seg 

både mangfoldet av historiske erfaringer og realiteter til et hele. Det inkluderer på den ene 

siden representasjonen av den konkrete virkelighet, selve materialiseringen av erfaringen. På 

den andre siden utfolder det seg tider i begrepet som omfatter denne erfaring. Koselleck sier 

at det eksisterer en konkret tilstand, samtidig som vi har et begrep for denne tilstand. 

Forholdet finner uttrykk på fire ulike måter. I den første er forholdet mer eller mindre likt og 

den andre mulighet er at begge forandrer seg samtidig. I den tredje forandrer begrepet seg 

men ikke realiteten. Den fjerde muligheten er at realiteten forstås på en ny måte. De to siste er 

eksempler på usamtidighet. Usamtidighetene opptrer ikke bare mellom språk og realitet men 

også innen begrepet selv. Det har en tredelt struktur som inkluderer alle tre tidsdimensjoner, 

fortid, nåtid og framtid, selv om begrepet anvendes i en bestemt kontekst eller situasjon  

(Jordheim 2012:163-165).  

For Koselleck betyr materialiseringen av erfaringen først og fremst en representasjon 

gjennom språket. Men han hevder at det ikke er bare begreper som har deres egen interne 

struktur. Det samme kan, for eksempel, sies om anvendt kildemateriale og objekter (Jordheim 

2013: 166). I min oppgave er objektene skulptur og maleri.  I innledningen bestemmes 

begrepet budbringer som kunstnernes virksomhet, dvs. verkenes form og innhold. Gjennom 

skulptur og maleri materialiseres samtidens sosiale og politiske hendelser. Jeg mener begrepet 

budbringer på denne måten oppfyller Kosellecks ovennevnte krav til et begrep.  

Den tredje dikotomien, synkron/diakron tid, omfatter prosessen med å skrive historien til 

                                                 
5
 Erfahrungswandel und Methodenwechsel fra 1988 
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begrepet. Dette innbefatter først, sier Koselleck, en betraktning på en bestemt tid i en bestemt 

kontekst, dvs. en synkron analyse. Etter analysen, sier Koselleck, utvides den diakront. 

Gjennom dette trer distinksjonene mellom fortid og nåtid fram og de ulike delene i den 

synkrone framstillingen kan leses gjennom en kronologisk rekkefølge. På denne måten 

presenterer Koselleck en metode som viser hvordan begrepet forandrer seg over tid (Jordheim 

2012:167-168).  

2.1.3 Den muntlige tradisjons tidsregning 

Historikeren Aleida Assmann sier at Kosellecks teori om historiens ”flertidighet” økte 

forståelsen for at det legges for stor vekt på det som forandrer seg i tiden, dvs. periodisering, 

og for lite på det som forblir. Hun hevder videre at etnologer og historikere som opererer med 

begreper som syklisk og lineær tid, leder til en oppfatning som skiller mellom folk med og 

folk uten historie. De førstnevnte var knyttet til den lineære tid og derved til framskrittet i 

samfunnet, mens de andre falt utenfor. Ved lag av forskjellige tider som løper ved siden av 

hverandre og mot hverandre i kulturen, vil Koselleck ugyldiggjøre skillet mellom lineær og 

sirkulær tidskonstruksjon (A.Assmann 2004:32-33). 

Den muntlige tradisjon er tradisjonelt knyttet til den sirkulære tidsforståelse. Ifølge Vansina 

ble, for eksempel, tiden målt ved tilbakevending av naturlige fenomen som dagen, månen, 

årstider og år. Noen talte dagen som en 24 timers periode som begynte ved solnedgang. Andre 

regnet den som et 12 timers tidsrom som startet ved soloppgang. Spesielle hendelser, som 

ulykker, tørke og epidemier, kunne danne et grunnlag for tidsregning. Hvert samfunn hadde 

en kalender av hendelser som ikke gikk langt tilbake i tid. Den strakk seg over en eller to 

generasjoner og dannet en tidsramme om samfunnets organisering. Rammen representerte 

ikke en absolutt tidsmåling, men et mål for før og etter en hendelse eller handling.  

Det var minnet som organiserte tiden i den muntlige tradisjon. Tidssekvenser ble organisert i 

minnet som om de var basert på målt tid. Med tiden ble periodene mange og sekvensene 

måtte reduseres i form av en ny og mer hensiktsmessig inndeling (Vansina 1985: 173-176). 

Den muntlige tradisjons tidsregning ble på denne måten skapt gjennom kollektiv selektivitet 

og tolkning.  

I likhet med Kosellecks/Bergsons teori, ligger minnet eller den menneskelige erfaring mellom 

”et før og et etter” i en tidsrekkefølge. 
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2.1.4 Oppgavens tidsspenn og samspill av tidshorisonter 

Min oppgave omfatter et langt tidsrom. Den strekker seg over en tid som langt overskrider 

tiden som historien dekker i ”klokkeår”. Den begynner et sted i dypet av mytenes verden og 

slutter ved at kunstnerne forteller om sitt liv og sine verker i dagens samfunn. I dette tidsløpet 

har eldre og nye erfaringer overlappet og påvirket hverandre, forandret hukommelsen og 

derved historien. 

Sammenstillingen av Koselleck/Bergsons teorier legger premissene for å forstå denne 

prosessen. På ethvert punkt langs den lineære tidslinje ligger forskjellige tidslag av 

menneskelige erfaringer, hvor både den lineære og den sirkulære tidsmåling er medvirkende 

aktører. Hver for seg representerer lagene forskjellige tidshorisonter, forstått som ulike måter 

å forstå verden på. I Koselleck/Bergsons teori samvirker de ulike lagene og skaper komplekse 

tidshorisonter. I lys av dette vil jeg hevde at uttrykkene ahistorisk, anakronisme eller ”utenfor 

tiden” ikke gir mening. De knyttes til tid og rom og blir en del av et samlet hele.  

For å gi et overblikk over tidsspennet i oppgaven og som utgangspunkt for min studie, velger 

jeg tre tidsperioder i kunstnernes livsløp. De to første periodene vil senere i oppgaven bli 

gjenstand for min undersøkelse. Tidsspennet sees i lys av ulike historikere.  

Tiden hvor kunstnerne startet sin virksomhet i Lourenço Marqûes under portugisisk 

herredømme, utgjør den første etappe i løpet. Det er ikke lett å fastslå graden av kunstnernes 

tilknytning til den muntlige kultur. En sammenligning med en studie historikeren Gilberto 

Matusse har laget over tre mosambikanske forfattere, med hovedfokus på konstruksjon av 

identitet, kan sette forholdet i perspektiv
6
. Disse forfatterne har en annen tidshorisont enn 

kunstnerne jeg studerer. De står i ettertid, i ”nytid”, og trekker elementer ut fra den eldre 

muntlige tradisjon som de deretter bevisst integrerer i sitt forfatterskap. Slik sett er 

tidshorisontene fortid/nåtid adskilte, selv om de integreres litterært. Kunstnerne i min studie  

stod i sterkere grad  med utgangspunkt i den muntlige tradisjon og fant et uttrykk for 

samtidens hendelser i sine verker. På denne måten vevdes her erfaring og nåtidig 

representasjon tettere sammen.  

I historikeren Jan Assmanns kollektive begrep, kulturell erindring, utdyper ovennevnte 

                                                 
6
1998: A construção da imagem de moçambicanidade. Mia Couto: Cada Homen é uma Raça, Terra Sonámbula, 

Vozes Anoitecidas. 

José Craveirinha: Cela 1, Karingana ua Karingana, Xiubo. 

Ungulani ba ka Khosa: Orgia dos Loucos, Ualalapi. 
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forhold nærmere. Begrepet inneholder all kunnskap som styrer samhandling gjennom vår 

oppførsel og erfaring innenfor rammene av et samfunn eller en gruppe og som vedlikeholdes 

gjennom gjentakelse. For å definere begrepet skiller han det fra ”hverdagshukommelse”. 

Felles ”hverdagshukommelse” har en ”løs” form, hvor hvert individs erindring skaper seg 

selv i kommunikasjon med andre. Dette danner grupper som får deres enhet og særegenheter 

gjennom et felles bilde av sin fortid. Forskning på muntlig historie, sier Assmann, viser at 

”hverdagshukommelsen” har en begrenset tidshorisont, den strekker seg over tre-fire 

generasjoner (J. Assmann 1995:126-127).  Motsatt ”hverdagshukommelsen” karakteriseres 

kulturell erindring ved en distanse fra hverdagen. Avstanden fører til at fortiden objektiveres 

og danner en tidshorisont som ikke forandres over tid. Objektiverte hendelser, ”figures of 

memory”, holdes fast i erindringen gjennom kulturelle handlinger i nåtid. Hukommelsen kan 

ikke gjengi fortiden, sier Assmann, men kulturell erindring kan rekonstrueres på to måter. 

Først gjennom arkiv i vid forstand eller en aktualisering hvor den objektiverte fortid gis et 

nytt perspektiv i nåtid (J.Assmann 1995:128-130).  

Jeg mener at kunstnerne inntar en mellomstilling mellom ”hverdagshukommelse” og kulturell 

erindring. De står nærmere den muntlige fortellertradisjonen, i ”hverdagshukommelsen”, 

samtidig som de objektiverer sine verk i nåtid.  Gjennom sin konkretisering, fungerer verkene 

som et arkiv som vedlikeholder hukommelsen, samtidig med at de får ny aktualitet i nåtid. I 

dette perspektivet samspiller tidshorisontene.  

Den andre etappe i tidsløpet omfatter tiden etter frigjøringen. Det er en tid hvor Mosambik de 

første årene åpner opp for nye deler av verden. Gjennom globalisering redefineres 

erindringen, hevder Aleida Assmann. Den må forstås innenfor en global referanseramme hvor 

for- og motkrefter mot globalisering spiller mot hverandre (A. Assmann 2010:1-2). Denne 

rammen skaper rom for ”nye” og ”gamle” tidshorisonter i samspill. 

Den siste etappe i tidsløpet handler om nåtiden, rundt 40 år etter at verkene ble skapt. 

Kunstnerne intervjues kort om deres liv, med tillegg av en situasjon hvor de selv beskriver 

sine verker. I de to tidligere perioder i tidsløpet produserte de verker som samtidig 

representerte en form for arkiv. Nå tas de ut av arkivet. Kunstnerne er omtrent på samme alder 

og deler på dette tidspunkt mange felles erfaringer, samtidig som de har utviklet seg 

individuelt. Ifølge Aleida Assmann karakteriserer individuell erindring, blant annet, ved å 

være en del av en større historie som gir erindringene form og struktur eller det kan være 

særegne trekk ved personen. Videre endres hukommelsen over tid og av livsbetingelser. 
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Samtidig medvirker den individuelle erindring til å bygge opp en sosial hukommelse innen 

familie, nære grupper og innenfor en generasjon. En gruppe på omtrent samme alder kan dele 

et sett av verdier, vaner og holdninger og ser ofte på seg selv som forskjellige fra foregående 

og påfølgende generasjoner (A.Assmann 2006:4-5). Samtidig er distinksjonen mellom 

erfaringserindring og representasjon av minner viktig, men ikke like lett å trekke (A. 

Assmann 2006: 15).  Denne kunnskapen danner et teoretisk grunnlag for min forståelse i de 

korte samtalene og nærværet med kunstnerne. De nærmer seg 80 år og hukommelsen endrer 

seg over tid. Det vil, naturlig nok, være tidshorisonter i samspill som det ikke er mulig å 

redegjøre for i oppgaven. 

I forlengelsen av det siste punktet på kunstnernes livsløp representerer jeg en egen 

tidshorisont som jeg må ta utgangspunkt i for å forstå objektet for undersøkelsen. Dette 

kommer jeg tilbake til. 

 

2.2 Metode og representasjon av virkeligheten 

2.2.1 Fagdebatten rundt historiens framstillingsform 

Det vestlige historiefag har, fra de siste tiår før århundreskiftet, reflektert over seg selv og sin 

egen virksomhet ved å sette spørsmålstegn ved historiens objektivitet. Den kontinuerlige 

prosess mellom forsker og det som utforskes påvirker resultatet og er med til å skape den 

virkelighet som utforskes, hevder historikeren Anne Eriksen. Sagt mer spesifikt; historien 

refererer til en fortid, til det som var og ikke lenger finnes. Men i seg selv er den et nåtidig 

kulturprodukt som inngår i vår tids betydningssammenheng (Eriksen 1999:10). Dette har 

utviklet seg til en omfattende debatt. Når det gjelder Koselleck, publiserte han sine teoretiske 

fagrefleksjoner som oppgaven bygger på, i løpet av de tre årtiene før århundreskiftet
7
. Selv 

om jeg ikke har lest han i original, tolker jeg hans bidrag om historiens ”flertidighet” som en 

del av ovennevnte fagdiskusjon.  

I debatten og i ulike fagmiljøer er måten historikere representerer virkeligheten på, et sentralt 

tema. Historikeren Lynn Hunt, representant for et engelskspråklig miljø, hevder at når nye 
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 Über die Theoribedürftigkeit der Geschichtswissenschaft (1972) i Zeitchichten: Studien zur Historik, 2000.  
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teknikker tas i bruk for å analysere undersøkelsesobjektenes representasjoner av sin verden, 

begynner historikerne å reflektere over hvordan deres egen profesjon representerer objektenes 

virkelighet. Kulturhistorikere spesielt, blir mer oppmerksomme på konsekvensene av sine 

formale og ofte ubevisste valg i skriveprosessen. Språkkoder for enhet, valg av allegorier og 

strukturering av historien har store konsekvenser for framstillingen eller representasjonen 

(Hunt 1989:20).  

Siden andre verdenskrig og fram til den nye diskusjonen rundt fagfeltet, falt 

sosialvitenskapene i to brede kategorier hevder Hunt. Den ene organiserte samfunnet etter 

modell fra naturvitenskapene, med vekt på paradigmer. Den andre var den tolkende 

hermeneutiske tradisjon som hadde fokus på menneskelig subjektivitet og kontekstuell 

mening. Tidlig på åttitallet ble begge retningene satt på prøve ved at nye analysemåter 

forandret fagets vinkling på kultur. Det var begynnelsen på hva som senere fikk navnet den 

språklige eller kulturelle vending. Tidligere, i begynnelsen på syttitallet, ble det utgitt to bøker 

som spesielt fikk betydning for denne utviklingen. Den ene er skrevet av historikeren Hayden 

White. Han hevder at alle historiske tekster, uansett type forskning og metode, er konstruert 

analogt med litteraturens framstillingsformer. Tekstene bestemmes ved forfatterens egen måte 

å tenke på gjennom valg av språkbruk. Denne måten former andre aspekter ved 

forskningsprosessen, som forklaring og ved å se forløpet som en sammenhengende serie av 

hendelser
8
. Det andre bidraget til utviklingen kom fra antropologen Clifford Geertz. Han 

hevder at kulturen til et folk kan sees som en samling av tekster. I studiet av en kultur må det 

derfor anvendes en semiotisk tilnærming for å få adgang til den begrepsverden som 

studieobjektene lever i
9
. Heretter ble symboler, ritualer, hendelser og sosiale arrangementer 

betraktet som tekster for å bli tolket gjennom deres semiotiske struktur som en del av et 

meningssystem (Hunt 1999:1-2).  

Denne språklige eller kulturelle vendingen fikk betydning for disiplinen historie ved å peke på 

at vår egen oppfatning av virkeligheten umuliggjør en vitenskaplig forklaring på sosialt liv. 

Historikerne kan bare bearbeide sine antakelser og kan ikke komme fram til en objektiv og 

frittstående sannhet (Hunt 1999:3). 

Historikeren Roger Chartier, som kommer fra et franskspråklig fagmiljø, sier at historie i 60-

70 årene var preget av to retninger i studiet av eldre og nye samfunn. Den ene karakteriseres, i 

                                                 
8
 Hayden White: Metahistory. The Historical Imagination in Nineteeth-Century Europe. 1973 

9
 Clifford Geertz: The Interpretation of Culture. Selected Essays. 1973 
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likhet med Hunts oppfatning, av paradigmer. Chartier benevner retningen som 

strukturalistenes paradigme. Historikerens oppgave var her å identifisere strukturer som 

bestemte økonomiske og sosiale forhold som opererte uavhengig av individet. Det var et 

skille mellom undersøkelsesobjektet og den subjektive bevisstheten til historikeren. Den 

andre retningen var underlagt nummer og serieprosedyrer som kvantifiserte fenomener 

gjennom bruk av statistiske teknikker. På denne måten ble den sosiale verden skrevet i et 

matematisk språk (Chartier 1997:14).  

I de siste tiår før århundreskiftet forsvant denne faglige sikkerheten. Nå er historikerne åpne 

for nye antropologiske eller sosiologiske tilnærminger, fortsetter Chartier. Dette medfører at 

individet får en rolle i konstruksjonen av sosiale bånd, noe som leder til en forandring fra 

systemer til nettverk og opplevde situasjoner og fra kollektive normer til individuelle 

strategier. I kjølevannet skapes det mikrohistorier, hvor historikeren søker å rekonstruere 

måten individer bruker allianser og konfrontasjoner for å representere den sosiale verden 

gjennom bånd som forbinder eller skiller dem. Historie er ikke lenger strukturer, bakenfor det 

subjektive, men bestemmes av mange aktive rasjonaliteter og strategier i et samfunn, 

familiegrupper og individer (Chartier1997:15).  

Det ble også sådd tvil om gamle sannheter av en annen og dypere grunn, sier Chartier og da 

har han den språklige vendingen i tankene. Historikerne ble klar over at deres 

framstillingsform, uansett type, var fiksjon. Han nevner refleksjonene til, blant andre, 

historikeren Michel de Certeau
10

 (Chartier 1997:16). Certeau hevdet at historieskrivningen er 

konstruert annerledes enn en forskersituasjon, spesielt ved at materialet som undersøkes settes 

inn i en tidsrekkefølge. På denne måten skapes en sømløs diskurs ut av et materiale som alltid 

er åpent og full av hull. Men, sier Certeau, hva er det som skiller historisk fiksjon fra andre 

litteraturformer?  Selv om historieskriving er fiksjon, har den en spesiell form, fordi målet er å 

produsere sannhet. Denne mener han det er det mulig å verifisere i fiksjonens form. Dette 

skjer gjennom fagets egne arbeidsmetoder (Chartier 1997:44-45). 

Chartier ser tre hovedutfordringer i ovennevnte utvikling. Han ønsker, for det første, ikke å 

skille historie fra sosialvitenskapene. Den språklige vendingen førte i hovedsak til et lukket 

system av tegn hvor forholdet mellom dem produserte mening. I denne prosessen, hevder 

Chartier, konstrueres det mening som er uavhengig av subjektiv intensjon og kontroll. På 

denne måten blir virkeligheten ikke lenger sett på som en objektiv referent, fordi den består av 
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 Michel de Certeau L`éscriture de l`histoire 1975   
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og i språket. Det er ikke legitimt å redusere virksomhetene som konstituerer den sosiale 

verden og erfaringer til prinsipper som styrer språket. For å understreke dette standpunktet 

viser Chartier til sosiologen Norbert Elias som hevder at to betydninger overlapper hverandre 

når historikere bruker termen kultur. Den første bestemmer virksomheter som i et gitt 

samfunn angår estetisk eller intellektuell bedømmelse. Den andre er rettet mot de vanlige 

gjøremål, de ”uten kvaliteter”. Det er de sistnevnte som bestemmer dagliglivet og uttrykker 

måten et felleskap lever på og hvordan forholdet til fortiden reflekteres. Å tenke historisk om 

kulturelle former og virksomheter blir nødvendigvis å belyse forholdet mellom disse to 

definisjoner (Chartier 1997:18-21).   

Den andre utfordringen tolker jeg som en følge av den første. Den består i å skape nye 

kategoriseringer som involverer artikulering av både objektive strukturer og subjektive 

representasjoner. Dette omfatter individuelle intensjoner og partikulære viljer som settes inn i 

systemer med kollektiv begrensning. En slik tilnærming, hevder Chartier, vil vise at 

intellektuelle og estetiske produksjoner og sosial virkelighet alltid er bestemt av mekanismer 

og forhold individene selv ikke er klar over. Det er fra dette perspektivet vi kan forstå den 

fornyede viktighet av diskusjonen rundt representasjon (Chartier 1997:22-23). 

I den tredje utfordringen tar Chartier avstand fra Hayden Whites syn på historien som ren 

fiksjon, som litteratur. Vi må huske på, sier han, at historien har sine egne arbeidsmetoder. De 

omfatter innsamling, organisering og behandling av data og videre produksjon av hypoteser, 

kritikk og verifisering av resultater og validitet i forhold til objektet for undersøkelsen. Selv 

om historikere skriver i en litterær form skaper de ikke litteratur. Dette skyldes to ting, sier 

han, det ene er at historikeren er avhengig av arkivet i vid forstand og fortiden som dette 

arkivet peker tilbake på (Chartier 1997: 25-26). 

 Det kan ikke forventes et fullt ut samsvar mellom historieskriving og de handlinger og 

realiteter som er objekt for undersøkelsen, en slags kopi av fortid, fortsetter Chartier. 

Historikere i dag er klar over gapet mellom det som har forsvunnet og framstillingsformen 

som søker å forstå og representere fortiden. Han viser igjen til Certeau, som hevder at historie 

er en ”vitenskapelig” praksis, satt mellom anførselstegn av Chartier, som produserer 

kunnskap. Samtidig avhenger framstillingen av variasjoner i tekniske prosedyrer, 

begrensninger i ulike sosiale arenaer og læreinstitusjoner hvor den praktiseres. Videre 

bestemmes historien gjennom skriveregler. Certeau ber oss å tenke på hva som er unikt i 

historisk forståelse, sier Chartier. Under hvilke forhold er det mulig å gi en sammenhengende 
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og rimelig forklaring på forholdet mellom historieskriving og den realiteten som vi ønsker å 

gi en adekvat representasjon? (Chartier1997: 27).  

Her vil jeg trekke inn en filosof fra den tyskspråklige verden, Hans-Georg Gadamer. Han har 

røtter i en fortolkende hermeneutisk tradisjon med vekt på subjektiv fortolkning og 

kontekstuell mening, en tradisjon som nevnes av Hunt. Ved at Gadamers metodelære, utgitt i 

1960, setter krav til forskers bevisstgjøring av egen medvirkning i prosessen med å forstå sitt 

studieobjekt, føyer han seg inn i ovennevnte fagdiskusjon som en foregangsmann
11

. I mitt 

videre arbeid med oppgaven vil jeg anvende hans teori om forståelsens historisitet og 

anvendelse. Den vil danne et grunnlag for bearbeidelse av min egen tidshorisont og forståelse 

av oppgaven.      

2.2.2 Forståelsens historisitet og anvendelse. 

Med utgangspunkt i filosofen Martin Heideggers filosofi om menneskets temporalitet, hevder 

Gadamer at bevisstgjøringen av å være påvirket av egen historie, våre fordommer, betyr først 

og fremst å forstå den konkrete situasjonen vi er i.  Mennesket kjennetegnes ved sin 

tidsbundne eksistens og vår forståelse av verden er knyttet til vår historiske og konkrete 

livsverden. Dette innebærer forståelsen av at vi ikke står utenfor en situasjon, men er en del av 

den og derved ute av stand til å ha en objektiv kunnskap om den. Vi befinner oss alltid i en 

situasjon og å belyse den er en oppgave som aldri blir komplett på grunn av at vi selv er 

historiske vesener og all kunnskap om oss selv stammer fra det som er historisk gitt.  

Situasjonen representerer et ståsted som begrenser utsynet. Her innfører Gadamer begrepet 

horisont, som inkluderer det som kan forstås fra et ståsted. Vi kan snakke om en smal eller vid 

horisont, hevder Gadamer. En person som ikke har en horisont, ser ikke langt nok og 

overvurderer det som ligger nærmest. En person med en horisont kjenner den relative verdien 

av alt innenfor denne synsvinkel. Bevisstgjøringen av situasjonen når det gjelder møtet med 

tradisjon, innebærer å få den riktige horisont for å kunne stille spørsmål og forstå historien i 

dens riktige dimensjoner. Målet er å kjenne horisonten til det fenomen som undersøkes. I 

denne prosessen er det ikke spørsmål om å komme til enighet. Det er anerkjennelsen av 

fenomenets annerledeshet, det å gjøre fenomenet til gjenstand for objektiv kunnskap som 

involverer kravet om sannhet. Når vår historiske bevissthet flytter seg til en historisk horisont 

betyr ikke dette å gå inn i en fremmed verden uten forbindelse med vår egen. Sammen 
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representerer horisontene en stor som beveger seg innenfra og bakenfor nåtidens grenser og 

omfatter en historisk dybde av vår selvbevissthet Alt som ligger i historisk bevissthet er 

omfattet av en enkelt horisont Vår egen fortid og den andre tradisjon som vår historiske 

bevissthet er rettet imot, hjelper til å skape denne bevegende horisont og bestemmer den som 

arv og tradisjon (Gadamer 1989:301-304). 

I forståelsesprosessen må vi allerede ha en horisont for å kunne flytte oss selv inn i en 

situasjon. Vi bringer oss selv med til den andre horisonten. Å sette seg selv i en slik situasjon  

er ikke å ha empati for den andre, heller ikke å underordne den andre til vår egen standard. 

Det involverer å utvikle en høyere form for kunnskap, som overvinner ikke bare vår egen 

individualitet men også den andres. På denne måten utvider horisonten seg. Vår nåtidige 

horisont formes kontinuerlig fordi vi hele tiden tester våre fordommer i forhold til det vi 

undersøker. En viktig del av denne testingen tar plass i møte med fortiden og i forståelsen av 

den tradisjon vi kommer fra. Horisonten til nåtid kan ikke formes uten fortiden. Forståelse er 

alltid en blanding av disse horisonter. Hvert møte som finner sted innenfor historisk bevissthet 

involverer en spenning mellom fortid og nåtid. Den hermeneutiske oppgaven er ikke å skjule 

denne men å trekke den fram, å forene de to (Gadamer1989: 305-306).  

Tolkning er en eksplisitt form for forståelse Dette fører oss over til forståelsens anvendelse. 

Det involverer forståelsen av et fenomen ut fra tolkerens nåtidige situasjon. For eks. en lov 

eksisterer ikke for å bli forstått historisk. Loven må forstås ordentlig i samsvar med kravet den 

utsier og det den utsier må forstås til enhver tid, i alle konkrete situasjoner på en ny og 

forskjellig måte. Forståelse er her alltid anvendelse (Gadamer 1989:307-309). 

 Filosofen Ngoenha hevder at Afrika kan dra nytte av den hermeneutiske filosofi fordi den 

tolker fortiden i lys av nåtiden og retter seg derved mot framtiden. Det er framtiden som 

danner grunnlaget for vår interesse for historien, sier Ngoenha. Den afrikanske filosofi er et 

framtidsprosjekt og hermeneutikken gir muligheter for å realisere dette, fordi den handler om 

en personlig gjentolkning av tradisjonen. Ikke for å rekonstruere det gamle som det engang 

var, men for å aktualisere tradisjonen på nytt for å gjøre den handlingsdyktig i dagens 

samfunn (Ngoenha 1993: 105).  

I neste kapittel rettes det metodiske fokus mot min oppgave. 
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3 Metode og tilnærming til oppgaven 

 

”… If we are trying to understand a historical phenomenon from a historical distance that is 

characteristic of our hermeneutical situation, we are always already affected by history. It 

determines in advance both what seems to us worth inquiring about and what will appear as 

an object of investigation, […] we should learn to understand ourselves better and recognize 

that in all understanding, whether we are expressly aware of it or not, the efficacy of history 

is at work….” (Gadamer 1989:300-301). 

 

3.1 Tilnærming til en fremmed kultur 

Jeg tolker Gadamer slik at hans begrep horisont faller sammen med det jeg har gitt 

benevnelsen tidshorisont, en måte å forstå verden på i et bestemt tidsrom. Det er min egen 

horisont jeg må videreutvikle i prosessen for å forstå mitt studieobjekt. Som et første ledd i 

prosessen med å studere en fremmed kultur vil jeg derfor redegjøre for ulike syn og 

holdninger som Vesten har møtt fremmede kulturer med. Å forstå en fremmed kultur er ikke 

enkelt, fordi jeg som europeer sitter fast i vestlige holdninger og verdier. Derfor mener jeg det 

er viktig å legge vekt på dette i oppgaven. Den postkoloniale kritikeren Dispesh Chakrabarty 

hevder, for eksempel, at det er vanskelig overalt i verden å tenke moderne institusjoner uten at 

det framkaller visse kategorier og begrep som stammer fra intellektuelle og religiøse 

europeiske tradisjoner. Begreper som statsborgerskap, stat, frivillige organisasjoner, sosial 

rettferdighet, offentlig rom, menneskerettigheter og vitenskapelig rasjonalitet bærer preg av 

tankegangen til europeisk opplysningstid (Chakrabarty 2000:4). 

Denne delen av kapitlet er tredelt og består av kolonialisme, antropologi og et møte mellom et 

jeg og et du. 

3.1.1 Kolonialisme 

Ofte har kommentatorer fra tidligere koloniserte land argumentert med at historien er en måte 

hvor Vesten har sikret sitt hegemoni over resten av verden, sier historikeren Leela Gandhi. 

Denne påstanden blir tydeligere når vi tar i betraktning at Vestens filosofi i stor grad har brukt 

historie synonymt med sivilisasjon og betrakter begge kategorier som vestlige. Som et resultat 

har vestlig imperialistisk ekspansjon benyttet dette som et pedagogisk prosjekt for å bringe 
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den ”underutviklede” verden opp på et ”historisk” nivå. I lys av denne logikken blir 

kolonialisme historien om å gjøre verden historisk, eller som Gandhi hevder, å gjøre den 

europeisk. På den andre siden sier hun videre at ved bare å se den umiddelbare fortid i 

tidligere kolonier i lys av kolonialisme, reduseres mangfoldet av kulturelle møter til et forhold 

mellom kolonimakt og motstandskamp. På denne måten blir historien kjent først og fremst 

som en bevegelse mellom koloniherredømme og kampen for frihet. Hun spør om hvor mange 

grupper, hendelser og fortellinger som faller utenom denne todelingen av postkolonial historie 

og som derved ikke blir en del av historien (Gandhi 1998:170-172). 

Forfatteren Edward W Saids bok, Orientalisme, setter et skarpt lys på forholdet mellom 

kolonimakt og koloni. Han skriver hovedsakelig om britisk, fransk og amerikansk dominans i 

Midt-Østen og trekker på historiefilosofen Michel Foucaults kritikk av vestlige maktstrukturer 

for å identifisere maktforholdene
12

. Orientalisme er en vestlig måte å dominere, restrukturere 

og ha autoritet over Orienten. Den framstår som en egen politisk, sosiologisk og imaginær 

konstruksjon, som lever sitt eget liv ved siden av den egentlige Orienten. Orientalisme er en 

integrert del av Europas materielle sivilisasjon og kultur og representeres med egne 

institusjoner som danner grunnlag for teorier, noveller, mystikk og politikk. Den er en 

historisk konstruksjon med en tradisjon som har fått en reell tilstedeværelse i og for Vesten. 

Orientalisme er et system av kunnskap om Orienten adskilt fra den selv og som fungerer som 

et filter for vestlig kunnskap om denne delen av verden (Said 1995:3-6). 

Denne formen for vestlig etnosentrisme finner uttrykk i begrepet kultur. Historikeren 

Zygmunt Bauman hevder at begrepet ble skapt i den vestlige verden på 1700-tallet og fikk 

stor betydning for vår måte å se verden på. Det åpnet opp for en bevissthet om forskjellene 

mellom kulturer. Tidligere hadde folk selvfølgelig sett og visst at mennesker fra forskjellige 

land var ulike, men det ble ikke laget et skille mellom det som var genetisk naturlig og 

menneskeskapte forskjeller. Ulikhetene, sier Bauman, bød ikke på en utfordring eller trengte 

en forklaring. De var slik Gud hadde bestemt verden ved skapelsen og denne holdningen ble 

holdt i hevd av kirken helt fram til slutten av middelalderen. Under humanismen vokste det 

fram en menneskeskapt tro på en universell og gitt natur som lå under alt mangfold (Bauman 

1995:81-84).  

Den nye viten søkte ved sin natur å utviske spor av forskjeller, fortsetter Bauman. Den 

tilkjennega en sentralisering av sosiale prosesser hvor tradisjonsbundne måter å leve på måtte 
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vike for universelle verdier. Dette ble oppfattet som en siviliseringsprosess, hvor begrepet 

kultur inngikk som et sentralt element. Det var knyttet opp mot dyrking av jord, kultivere, 

som en metafor for nye former for sosial reproduksjon. Bauman viser til filosofen Philippe 

Bénéton som oppsummerer utviklingen ved tre trekk. Det første omfatter troen på menneskets 

evne til å forandre seg. Det andre er formodningen om at et ideal kan anvendes på alle 

nasjoner, alle steder og på ethvert tidspunkt. Det tredje dreier seg om Europas etnosentrisme, 

hvor 1700-tallet representerte toppen av menneskelig perfeksjon i forhold til andre deler av 

verden. Kultur og sivilisasjon ble derved begreper som fikk en politisk dimensjon (Bauman 

1995:93-95). 

Et fellestrekk ved europeisk humanisme var at mennesket ble et mål for alle ting, sier Gandhi, 

det fokuserte på hva mennesket er, hva det kan og vet. Men det ligger en forskjell mellom 

opplysningstidens og italiensk renessanses humanisme. Den sistnevnte hevdet at mennesket 

ble formet gjennom sin viten og utdannelse, mens for opplysningstiden var humanismen 

knyttet til måten kunnskap ble erkjent på. Den fokuserte på kunnskapens struktur og validitet 

(Gandhi 1998:29). Jeg vil i det følgende utdype dette aspektet, sett gjennom Foucaults øyne.  

Ved begynnelsen av 1600-tallet skjedde det i Europa et skifte i måten kunnskap om den 

empiriske verden ble representert på. Denne viten ble ordnet gjennom nye prinsipper. 

Tidligere ble verden sett på som et totalt system av kunnskap, med en korrespondanse mellom 

mikro- og makrokosmos. Dette fokus på enhet førte til at likhet ble det samlende prinsipp for 

kunnskap. Enhver likhet ble lagt inn i dette omfattende systemet, som i prinsippet ikke hadde 

noen avgrensning, fordi det alltid var mulig å oppdage nye likheter. Inngangen til 1600-tallet 

markerte overgangen til en ny vitenskapelig orden som ble skapt gjennom metoder som 

sammenligning, målbarhet og analyse. Fokuset ble flyttet fra kravet om likhet og over til 

identitet og ulikhet.  Fra nå av måtte hvert likhetstrekk bevises ved sammenligning før 

identitet og forskjeller kunne stadfestes ved hjelp av måling ved en felles størrelse eller ved 

sine posisjoner i en orden. I motsetning til tidligere, var en ferdig oppstilling av kunnskap 

mulig, for eksempel i form av et antall elementer i et forestilt hele, en kategorisk framstilling 

om en totalitet eller en analyse av et visst antall i en serie. Ved sammenligning var det mulig å 

oppnå en sikkerhet som det gamle system, med fokus på likhet, ikke kunne.  I det nye 

systemet kunne spesifiseringen av deler og muligheten for å gi hver del den nødvendige 

forbindelse med den neste, gi sikker kunnskap om identiteter og forskjeller (Foucault 

2002:60-61).  Dette benevner Foucault rasjonalisme og kaller den en historisk konstruksjon. I 
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likhet med postkolonial kritikk hevder han at denne kunnskapsforståelse er en underliggende 

faktor i Vestens maktdominans. 

3.1.2 Antropologi 

Gapet er stort mellom å være sammen med folk fra en annen kultur (Being there) og det å 

representere dem i beskrivelser der hvor de ikke er (Being here), sier antropologen Clifford 

Geertz. Dette skillet ble tidligere ikke viet stor oppmerksomhet. Nå har det å beskrive andres 

liv blitt et følsomt felt, både politisk og kunnskapsmessig. Slutten på kolonialismen forandret 

radikalt forholdet mellom de som spør og de som blir spurt og sett på. Tidligere hvilte 

antropologisk beskrivelse på at de som ble studert og de som leste beskrivelsen var adskilt, 

også moralsk. Faget antropologi ble formet i en historisk kontekst, i kolonitiden. På samme 

tid som det blir satt spørsmål ved fagets moralske grunnlag, så forsvant etter avkoloniseringen 

troen på framstillingsmåten av historiene fra andre kulturer (Geertz 1989:130-134) Men, 

hevder Geertz, basisproblemet er ikke moralsk usikkerhet involvert i det å fortelle historien 

om hvordan andre folk lever, heller ikke det epistemologiske problem med det å fortelle 

denne historien i akademiske former. De er reelle nok og vil alltid være der. Problemet er at 

det nå diskuteres åpenlyst framfor å være dekket over av profesjonell mystikk. Derfor sier han 

at forfatterskapet kjennes tyngre enn tidligere (Geertz 1989:138).   

I sine antropologiske undersøkelser tar Geertz utgangspunkt i å se tingene fra den innfødtes 

synsvinkel. Han innfører to begreper i forståelsesprosessen, det erfaringsnære og det 

erfaringsfjerne. Et erfaringsnært begrep er, grovt sett, det en informant selv kan bruke naturlig 

for å definere hva han eller hans likemenn føler og tenker og hva han uten problemer ville 

forstå hvis det ble anvendt på samme måte av andre i samme kulturkrets. Et erfaringsfjernt 

begrep anvendes av spesialister av ulike slag for å fremme sin vitenskapelige, filosofiske eller 

praktiske målsetning Når en antropolog blir begrenset til det erfaringsnære synker han ned i 

det umiddelbare og vikles inn i det lokale. Det virkelige spørsmålet er hvilken rolle de to 

typer begreper spiller i antropologisk analyse. Det å forstå begreper som er erfaringsnære for 

et folk og gjøre det godt nok til å plassere dem i opplysende forbindelse med erfaringsfjerne 

begreper teoretikere har skapt for å fange inn de mer generelle aspektene ved sosialt liv, er en 

vanskelig oppgave (Lægreid og Skorgen red.& Geertz 2001: 290-291). 

I det erfaringsnære tar Geertz utgangspunkt i en handling hos deltakerne i undersøkelsen og 

setter den inn i et funksjonalistisk forhold til andre livsområder i deres verden. På denne 
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måten registreres en tilstand der og da i et romperspektiv hvor det ikke tas hensyn til 

tidsforandringen som er med på å skape historie. Det er dette filosofen Ngoenha peker på når 

han hevder at såkalte ”primitive” samfunn fra andre halvdel av 1800-tallet ble betraktet under 

disiplinen antropologi. Tidligere, fra femtenhundretallet og fram til opplysningstiden, ble de 

klassifisert i lys av vestlig historie. Reiseskildringer fra fremmede og eksotiske land var en del 

av historien, samtidig som beretningene brakte med seg et bilde av det ”ville” mennesket og 

sivilisasjonens barndom. Skillet i betraktningsmåte fra midten av 1800 var, ifølge Ngoenha, 

en forkastelse ut av den europeiske tradisjon og ut av tiden. Historie var knyttet til vestlig 

utvikling mens antropologien søkte å forstå sosiale og økonomiske funksjoner i samfunn som 

i store trekk var preget av stabilitet og gjentakelse og derved hovedsakelig sett i et 

romperspektiv.  

Den antropologiske diskurs ble på denne måten skapt innenfor en tradisjon som delte 

menneskene i to forskjellige verdener som ikke kunne forenes i tid og rom og hvor Europa 

okkuperte en framtredende plass. Antropologien var et resultat av to typer imperialisme. Den 

ene var den merkantile, som overtok jorden, naturresurser og mennesker. Den andre var den 

historiske som skapte et nytt konsept, mennesket uten historie (Ngoenha 1993:15-18).  

 

Antropologen Vassos Argyrou trekker fram likhetsprinsippet (Sameness) som et problem i 

faget (Argyrou 2002:1-4). Prinsippet innebærer at til tross for forskjeller, så innehar alle 

mennesker en fundamental kjerne av likhet. I motsetning til denne holdningen hevder 

Argyrou at likhetsprinsippet er en etisk myte, skapt av Vesten, som medvirker til å skape 

kulturell underlegenhet. Han utdyper dette ved å hevde at i bunnen av likhetsprinsippet ligger 

et ønske om frelse (Argyrou 2002:28-32). Noen konkrete eksempler fra historien kan belyse 

hvilken betydning han legger i dette. Spanske misjonærer på 1500-tallet og viktoriatidens 

antropologer tok utgangspunkt i en universalisme basert på psykologisk likhet. Antropologene 

betraktet ”den andre” som en uferdig utgave av det europeiske menneske, som et barn i 

utvikling mot voksen tilstand. Misjonærene baserte seg på bibelske postulater og 

antropologene på en evolusjonistisk tankegang. På 1900-tallet utviklet likhetsprinsippet seg til 

å omfatte kulturell verdi (Argyrou 2002:33). ”Den andre”, som tidligere ble betraktet som 

”uferdig”, fikk ny status ved at ulike kulturelle levemåter ble ansett å inneha den samme 

verdi. Argorou kritiserer faget for å sette prinsippet om en fundamental likhet som et a priori, 

en selvsagt ting som danner forutsetning for en etnologisk undersøkelse (Argyrou 2002:27).  
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Dette er en ny form for universalisme som er forskjellig fra opplysningstidens. Nå hylles 

ulikhet i kulturell form samtidig som den holder fast ved likhet i innhold (Argyrou 2002:75). 

 

3.1.3 Et møte mellom et jeg og et du. 

Vasso Argyrou går veien om filosofen Jean-Paul Sartre verk, Being and Nothingness ( L’Etre 

et le Néant), for å vise at menneskene er fundamentalt forskjellige (Argorou 2002:96). For å 

gi en forståelse av Argyrous argumentasjon og fordi jeg mener den er viktig, vil jeg utdype 

dette punkt i Sartres filosofi.  

Filosofen Gary Gutting sier Sartre forkaster den typen realisme hvor virkeligheten betraktes 

som en form eller essens som ligger under den sansbare verden. Tvert imot er virkeligheten 

gitt oss i direkte opplevelse og må anerkjennes som værende, en virkelighet i sin egen rett 

(Gutting 2001:131). 

Begrepet bevissthet danner grunnlaget i Sartres ontologiske analyser. Sartre gir en detaljert 

redegjørelse for erkjennelse gjennom førsteperson. Bevissthet, hevder han, er alltid bevissthet 

om noe. For å være bevisst om noe kreves et objekt, vanligvis en konkret sanset størrelse, 

men det kan også være en imaginær form som jeg-et erkjenner.  Ved at bevisstheten er rettet 

mot noe, et objekt, er den en relasjon. Bevisstheten må ikke forstås analogt med relasjoner 

mellom ting i virkelighetens verden, som for eksempel fisk i en elv. Den er ikke er en 

materiell ting og heller ikke en sjelelig eller åndelig størrelse. Hele bevissthetens eksistens 

består i relasjonen til dens objekter. Den har ikke et eget innhold eller en struktur. I lys av 

dette benevner Sartre bevissthet som ingenting (nothingness). Selve formen, bevisstheten som 

retter seg mot et objekt utenfor seg selv, benevner Sartre som værende i seg selv (being-in-

itself). Ved siden av denne erkjennelse av et objekt, er bevisstheten direkte og umiddelbart 

bevisst seg selv som bevissthet. Sartre sier at det å være bevisst er å være selvbevisst. Dette 

representer en spesiell type bevissthet som han benevner værende for seg selv (being-for-

itself) (Gutting 2001:134-136).  Disse to former for bevissthet på det ontologiske plan forener 

Sartre i den konkrete verden i en syntese som han kaller værende i verden (being-in-the-

world) (Gutting 2001:37). 

Ovennevnte kategorier danner grunnlaget for en annen ontologisk kategori som Sartre kaller 

værende for andre (being-for-others), fortsetter Gutting. Den handler om hvordan jeg får 

kunnskap om andre mennesker og forholdet mellom oss. Jeg er bevisst på å være objekt for en 
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annens bevissthet, et værende med en bestemt natur.  I min kunnskap om meg selv som et 

objekt i den andres bevissthet er også en viten om den andres bevissthet. Jeg opplever ikke 

denne fra ”innsiden”, jeg ser ikke verden som den andre ser den, men jeg er direkte klar over 

den. Jeg er spesielt bevisst over den andre som en frihet som er annerledes enn min egen. Det 

er viktig, fordi å være fri innebærer å kunne gi mening til verden. Den andres frihet er derfor 

en utfordring til mitt hegemoni over min verden, fordi jeg ikke har kontroll over meningene 

som den andre kan ha til objekter som vi begge erfarer (Gutting 2001:144-146). 

 Denne formen for ulikhet hevder Argyrou skaper rom for likeverd.  

 

3.2 Kvalitativ metode 

Oppgaven faller inn under kategorien kvalitativ metode. Ifølge Gadamer har jeg et ståsted, en 

horisont, som involverer meg som subjektiv fortolkende. Fortolkning er en gjennomgående 

aktivitet i kvalitative metoder, sier sosiologen Tove Thagaard. Tolkning og analyse kan sees 

som to sider av samme prosess. Fortolkning kan knyttes til det teoretiske utgangspunkt, 

samtidig som tendenser i data gir grunnlag for forståelsen forskeren utvikler i løpet av 

arbeidsprosessen. Det er et gjensidig påvirkningsforhold mellom forskerens teoretiske 

utgangspunkt og tendenser i materialet (Thagaard 2013:37).  

Jeg knytter fortolkningen av kunstnernes verker til oppgavens teoretiske struktur ved å ta 

utgangspunkt i min egen forståelseshorisont, mitt eget ståsted. Den representerer et siste punkt 

på den lineære tidslinje i oppgavens tidsspenn. Her ligger mine egne tidserfaringer, som 

fordommer, i ulike tidslag. I fortolkningsprosessen lager jeg utkast til forståelse av egen 

situasjon og av verkenes form og innhold sett på bakgrunn av kunstnernes samtid. I dette 

perspektivet kan jeg, i følge Thagaard, benevne kunstnerne som et strategisk teoretisk utvalg 

innenfor kvalitative studier. Utvalget er strategisk i forhold til problemstilling og 

undersøkelsens teoretiske perspektiver (Thagaard 2013:60).  

Det gjøres videre et tematisk og skjønnsmessig utvalg av verkene ved at jeg i første periode 

av kunstnernes livsløp fokuserer på kunst med tema fra frigjøringskampen og deretter i andre 

tidsrom setter fokus på verker med emner fra samfunnsutviklingen etter uavhengigheten. 

Videre vil jeg ikke trekke fram individuelle trekk ved den enkelte kunstner eller spesielle 

kvaliteter ved enkelte verker. Korte biografiske data veves inn i beskrivelsen av kunstnernes 
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samtid. Fokuset settes på kunstnernes fellestrekk og hvordan elementer fra den muntlige 

tradisjon finner uttrykk i deres verker i møtet med samtiden. Det er fellestrekkene som først 

og fremst kan danne grunnlag for svar på problemstillingens første og andre spørsmål..  

 

Denne delen av kapitlet er todelt. Den første omfatter et arbeid i Mosambik med korte 

intervjuer med kunstnerne og en situasjon hvor de selv forteller om sine verker. I den siste 

delen kommenterer jeg kort sentral litteratur som underbygger oppgavens empiri. 

3.2.1 Arbeid i Mosambik. 

Jeg vil trekke fram det konkrete møte med kunstnerne som en verdi i seg selv. Det ga en 

tilleggsdimensjon til arbeidet med å sette seg inn i litteratur og selve skriveprosessen.  I 

starten av arbeidet framsto kunstnerne som en ensartet gruppe på fire personer. I møtene 

framstod tre av dem med et ansikt. I samværet med verkene og kunstnerne skjedde det noe 

uforutsigbart, en opplevelse som var knyttet til situasjonen der og da. I intervjusituasjonene 

inngikk ikke-verbal kommunikasjon som et spesielt aspekt. For eksempel uttrykte kunstnerne 

med hendene det de ikke fikk sagt med ord. Det samme uforutsette skjedde da 

intervjupersonen fant det lettere å fortelle en historie framfor å si tingene i direkte tale. På 

lignende måte ga nærheten til de konkrete verkene en opplevelse av å være en forlengelse av 

kunstneren selv. Det skjedde også ting i ”margene” av møtene. Som et eksempel, dro 

Mankew Mahumana på slutten av intervjuet fram munnspillet sitt og stemte i en melodi fra 

tiden han arbeidet i Sør-Afrikas gruver. Kanskje er det denne ”nære” opplevelsen som fremfor 

alt vil feste seg i hukommelsen min når arbeidet er over. Ifølge kulturhistorikeren Knut H. 

Aukrust kan aspektet på et filosofisk plan knyttes til, blant andre, filosofen Emmanuel 

Levinas.  Han setter søkelyset mot det som oppfattes som et karakteristisk trekk ved mange 

former for moderne etisk tenkning; fraværet av ”den konkrete andre”. Levinas retter kritikk 

mot vestlig filosofi, særlig på grunn av forestillingen om at erkjennelse er å underlegge seg 

det fremmede ved å innpasse erkjennelsens gjenstand i allerede etablerte kategorier og teorier. 

Objektet underordnes subjektet og gir oss en oppfatning av at vi kontrollerer virkeligheten. Vi 

oppfatter ikke det individuelle og unike ved mennesket. Det er møtet med den andres ansikt 

som er grunnleggende i Levinas etikk (Gustavsson red.& Aukrust 2005:227).  

De korte intervjuene og nærværet krevde forberedelser og det fulgte plikter med. Jeg 

haddemed meg et informasjonsskriv, som tok utgangspunkt i problemstillingen og to spesielle 
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forhold
13

. Det ene var norsk lovverk, med fokus på etiske normer og verdier vedrørende 

personvern, som jeg måtte forholde meg til. Det andre var den aktuelle situasjon som omfattet 

en studie i Mosambik. I norsk sammenheng er sentrale begrep om personvern nedfelt i 

Personopplysningsloven. Under § 1 heter det at loven skal bidra til at personopplysninger blir 

behandlet i samsvar med grunnleggende personvernhensyn, herunder behovet for personlig 

integritet, privatlivets fred og tilstrekkelig kvalitet på de personopplysninger som samles 

inn
14

. Jeg måtte avveie disse grunnleggende hensyn til individ og fellesskap opp mot 

hverandre gjennom arbeidsprosessen. Jeg hadde i utgangspunktet planlagt en studie av 

trekunstneren Alberto Chissano. Personvernhensyn gjorde at dette ble vanskelig å 

gjennomføre. Gjennom dette ble jeg oppmerksom på et aspekt ved Chissanos og gjenlevende 

arbeidskollegers kunst. De delte karakteristiske fellestrekk som det ville være interessant å se 

nærmere på. Denne vendingen danner grunnlaget for oppgaven. 

Det kreves videre et samtykke fra informanten om å delta i undersøkelsen. I lys av dette var 

det viktig at mitt gjøremål framgikk klart og tydelig i informasjonsskrivet, samtidig som jeg 

tok hensyn til arbeidssituasjonen. I Mosambik er det ikke postgang ut til den enkelte mottaker, 

men alle har mobiltelefon. Etter å ha laget en avtale om et møte pr. mobil, hadde jeg 

introduksjonsbrevet i lommen og ga informanten tid til å lese innholdet før vi startet 

intervjuet. I situasjonen hvor kunstneren fortalte om sitt verk satt jeg ved siden av og lyttet, 

for å gi kunstneren størst mulig frihet til å uttrykke seg. Han snakket ut fra seg selv uten 

spørsmål fra meg. Samtidig var han klar over at jeg deltok og skrev ned hva som ble sagt. 

Samarbeidet ble på denne måten preget både av nærhet og distanse. I etterkant, på grunnlag av 

kunstnerens verbale utsagn, arbeidet jeg med å få det visuelle uttrykk fram ved fotografering. 

Det skulle utfylle og utdype informantens opplysninger. Fotografering har noen likhetstrekk 

med handling i feltarbeid slik begrepet brukes av etnologen Terje Planke. Begrepet omfatter 

en praktisk erfaring med en egen kroppslig erkjennelse i bunnen. Forskeren utprøver 

                                                 
13

 Se vedlegg I 
14

 Justis- og beredskapsdepartementet. Lov-2000-04-31. Dette er den generelle loven for behandling av 

personopplysninger i Norge. I følge § 6 begrenser den ikke innsynsrett etter offentleglova, forvaltningsloven 

eller annen lovbestemt rett til innsyn i personopplysninger. Loven erstatter Personregisterloven fra 1978. Den 

teknologiske utviklingen åpnet imidlertid for stadig nye muligheter til å behandle personopplysninger uten at det 

ble opprettet et register, og det var nødvendig med et nytt regelverk som var tilpasset dagens situasjon. Målet var 

å lage en teknologiuavhengig lov. Utover dette bygger imidlertid de to lovene på mange av de samme hensyn og 

personvernmessige prinsipper, slik at praksis etter personregisterloven vil stå sentralt også ved fortolkningen av 

personopplysningsloven (Kommunal- og moderniseringsdepartementet, MOU 2009:1. Individ og integritet) 
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studieobjektet gjennom en praktisk handling som belyser egenskaper ved studieobjektet 

(Gustavsson red. & Planke 2005:204-217). I tråd med dette så jeg fotografering som en form 

for handling som jeg selv tok initiativ til og som utfylte kunstnerens opplysninger, sett ut fra 

min situasjon og ståsted. Kamera ble et verktøy for forståelsen. Kildene i seg selv overførte 

ikke betydning men måtte tolkes, noe som førte til at referansen for forståelse var mine 

personlige erfaringer.  

I motsetning til situasjonen hvor kunstneren fortalte om sine verk og med meg som lytter, 

åpnet intervju opp for en situasjon hvor mennesker møtes ansikt til ansikt, et konkret forhold 

mellom et jeg og et du. Det var spesielt i denne situasjonen at ”den konkrete andre” gjorde 

krav på min oppmerksomhet. Til denne situasjonen hadde jeg utarbeidet en intervjuguide som 

tok utgangpunkt i problemstillingen og som fungerte som en ledetråd gjennom intervjuet. Jeg 

startet opp med en omfattende guide som jeg i løpet av arbeidsprosessen måtte omarbeide. 

Med tanke på det lange tidsspennet som ligger mellom kunstnernes oppvekst og fram til i dag, 

endte jeg opp med få og enkle spørsmål som kunne knyttes til faktiske historiske forhold og 

hendelser
15

. Jeg anvendte den samme guide ovenfor kunstnerne. Når det gjelder den avdøde 

kunstneren, Chissano, var det vanskelig å få svar på alle spørsmål. Ifølge vedlagte 

introduksjonsbrev var det planlagt å intervjue ytterligere to kunstnere, Oblino Magaia og 

Naftal Langa. Dessverre døde begge to før arbeidet kom i gang.  

Tilliten som skapes rundt intervjusituasjonen er viktig for et godt resultat. Derfor tilkjennega 

jeg i informasjonsskrivet et tidligere kjennskap til mosambikansk kultur og et tilfelle av 

kulturformidling Norge - Mosambik. Videre orienterte jeg om at intervjuene ville foregå på 

portugisisk, Mosambiks offisielle språk. Intervjupersonene snakker til daglig et lokalspråk, 

men portugisisk byr stort sett ikke på noe problem. Ved at jeg som student laget en 

forstyrrelse i intervjupersonenes daglige gjøremål, måtte bruk av deres tid sees i lys av hva de 

kunne vente å få igjen. En måte for gjenytelse er å rapportere tilbake om resultatene av studiet 

på en måte som folk forstår. I tråd med dette fikk deltakerne et tilbud om et sammendrag av 

det ferdige resultat. En annen viktig rettighet, som informanten har er krav på informasjon og 

innsyn
16

.  

                                                 
15

 Se vedlegg II i tabellform  
16

 Ifølge personopplysningslovens § 18 og 19 inkluderer dette mitt navn og adresse, formål med arbeidet, at 

opplysningene vil bli utlevert og hvem som er mottaker. Ifølge § 20 har jeg informasjonsplikt når det samles inn 

opplysninger fra andre enn den registrerte. Intervjupersonen har også, ifølge § 27 og 28, rett til å be om sletting 

av opplysninger eller å rette opp mangelfulle opplysninger om seg selv.  
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Når det gjelder melde- og konsesjonsplikt, sier personopplysningslovens § 31 at det skal gis 

melding til Datatilsynet om behandling av personopplysninger med elektroniske 

hjelpemidler
17

. Etter rådføring med min faglærer var det ikke nødvendig å søke om konsesjon 

i mitt tilfelle. Til gjengjeld måtte jeg, med tanke på mitt ønske om å gjøre kunstnerne kjent 

utenfor Mosambik, forme intervjuet slik at det ikke var rom for utsagn som kunne skade den 

enkelte deltaker
18

. I tillegg anses et universitet i Norge som et forvaltningsorgan, noe som 

innebærer at studentene faller inn under Forvaltningslovens taushetsplikt i forbindelse med 

forskningsarbeid. Denne taushetsplikten gjelder også etter at arbeidet er avsluttet.  

3.2.2 Sentralt skriftlig materiale 

Jeg er ikke kjent med andre forskningsarbeider som spesielt fokuserer på oppgavens 

hovedperspektiv, slik det formuleres i innledningen eller mer spesifikt i problemstillingen. 

Derimot bygger jeg i stor grad videre på andres arbeider. Eksisterende skriftlig materiale 

spiller en vesentlig rolle som grunnlag for forståelsen av det tradisjonelle levesett og det 

framvoksende mosambikanske samfunn.  Her vil jeg trekke fram viktige deler av dette 

materialet med mine korte kommentarer. Materialet deles i primær- og sekundærlitteratur. 

Når det gjelder primærmateriale gir verkene selv og kunstnernes egne utsagn et utgangspunkt 

for forståelse. Videre gir filosofen Ngoenha (1993) en oversikt over det kulturelle område. 

Han skriver både om Afrika generelt og Mosambik spesielt. Bøkene hans ble utgitt på en tid 

hvor borgerkrigen gikk mot slutten og arbeidet videre med en nasjonalstat kunne starte på 

nytt. Skriftene til frihetslederne Mondlane (1995) og Machel (1989) er i stor grad rettet mot 

målet de ønsker å oppnå, en nasjonalstat. I denne sammenheng spiller motstandsbevegelsens, 

P.A.I G.C.s ( Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde), utgivelse av 

lederen Amilcar Cabrals taler en rolle (1980).  Cabrals tale fra 1973 gir et grunnlag for å 

forstå Mondlanes og Machels idéer og holdninger til kultur. I min oppgave danner disse 

skriftene fra frigjøringskampen en bakgrunn for å forstå kunstnernes verker. Den 

                                                                                                                                                         
 

17
  Datatilsynet er et uavhengig forvaltningsorgan, administrativt underlagt Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet. Organet sørger for at Personopplysningsloven blir fulgt. Et organ som eies av 

Kunnskapsdepartementet, Norsk samfunnsvitenskaplig datatjeneste, NSD, funksjonerer som et ledd mellom 

Datatilsynet og forskersamfunnet. NSD skal sikre dataformidling og tjenesteyting overfor forskningssektoren. 

 
18

 § 2.Som  rasemessig eller etnisk bakgrunn, eller politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning, mistenkt, siktet 

eller dømt for en straffbar handling, helseforhold, seksuelle forhold, medlemskap i fagforeninger 
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protestantiske misjonæren Henri Junods tobinds verk (1995) ble først utgitt i 1898 og kom 

senere i flere ulike utgaver. Han beskriver det tradisjonelle levesettet hos bantustammen i det 

sørlige Mosambik. Junods framstilling er, blant annet, preget av evolusjonistiske idéer.  Han 

hevder at Europa kunne gjenfinne sin prehistorie ved å studere nåtidens afrikanere. Til tross 

for denne holdning fra en annen tid, mener jeg hans deler av hans beskrivelse av liv og 

skikker er interessante i min sammenheng. Jeg kommer tilbake til Junod under 

sekundærlitteratur. I tillegg har jeg samlet inn materiale fra Arquivo Histórico i Maputo, i 

form av artikler, som belyser enkeltemner og hendelser fra den aktuelle tiden. 

Av sekundærlitteratur har jeg basert meg på tre historiske oversikter, Newitt (1995), Chabal 

red. & Newitt (2002) og Hedges red. & Rocha (1999). Oversiktene representerer et faglig 

vestlig historieperspektiv med hovedvekt på forholdet mellom koloniherre og de som 

koloniseres. Morier-Genoud red. & Cahen og Basto (2012) er en studie som omfatter  

politiske enkeltemner etter frigjøringen. 

For kunstnerne spilte landets kulturelle institusjoner en viktig rolle. Cossa (2005) har samlet 

omfattende informasjon om dette emnet i en doktorgrad. Hennes arbeid er faktaorientert og 

danner et viktig grunnlag for min beskrivelse av kunstnernes virksomhet i Lourenço Marqûes 

og senere i Maputo. Når det gjelder den muntlige tradisjon, har Harries (2007) laget  en 

gjennomgang av Junods verker. Han sier at Junod, gjennom sin interesse for insektforskning 

og botanikk, anvendte en vitenskaplig metode i sitt syn på de innfødte som kom i konflikt 

med hans religiøse misjon. For å løse dette satte han den vitenskapelige delen, hvor han 

benyttet direkte observasjon, sammenligning og klassifisering, foran i teksten og subjektive 

betraktninger i etterordet (Harries 2007:244). Han hevder videre at Junod renset ut tegn på 

moderne innflytelse i bantuenes levesett i sin beskrivelse. Da Junod publiserte sin bok i 1898 

hadde mange sørmosambikanerne arbeidet i Sør-Afrikas gruver i nesten 50 år (Harries 2007: 

252-254).  Videre som grunnlagsmateriale for den muntlige tradisjon baserer jeg meg på 

doktorgraden til Rosàrio (1989), Finnegan (1970) og Vansina (1985). Rosàrio legger særlig 

vekt på den muntlige fortellingens budskap, mens Finnegan peker på viktige elementer i 

kommunikasjonen mellom forteller og tilhørere. Vansina trekker fram og sammenligner 

forholdet mellom den muntlige fortelling og tradisjonell vestlig historie.   

 

Neste kapittel omfatter prosessen hvor kunstnerne materialiserer sine erfaringer. 
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4 Materialisering av budskap 

 

”…Min utvikling  som kunstner fulgte min utvikling som menneske. Nødvendigheten av hele 

tiden å se klarere, alltid med nytt blikk, ikke bare på trestammen som jeg skulle arbeide med, 

men på alt som skjedde rundt meg […] gjorde det nødvendig å se bondeverden som jeg 

kommer fra og som jeg uløselig knyttet til, i kontrast til byen hvor jeg lever. Min kunst gjorde 

det mulig for meg å forstå begge litt bedre…”
19

 (Tempo nr 95 1972:50). 

 

Sitatet peker på et trekk som særmerker kunstnerne. Deres oppvekst var knyttet til livet på 

landsbygda før de slo seg ned i hovedstaden, Lourenço Marqûes. Denne erfaring representerte 

to ulike verdener som laget et samspill i deres kunst. Som et eksempel vises nedenfor en 

skulptur fra 1967, laget av Chissano, som forestiller hans bestemor.  

Dette kapitlet omhandler den 

første perioden i kunstnernes 

livsløp og er et svar på 

problemstillingens første 

spørsmål. I prosessen følger 

jeg Gadamer og lager utkast 

til forståelse av verkenes 

materialisering på bakgrunn 

av periodens sosiale og 

politiske hendelser.  

 

 

Foto Elin Røhme med tillatelse fra Museu/Galleria Chissano, Matola 
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 Alberto Chissano i et intervju. Oversatt fra portugisisk av oppgaveskriver 
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4.1 Kunstnernes samtid 

Jeg vil følge noen hovedtrekk i kunstnernes livsløp ved å trekke en tråd gjennom deres 

oppvekst og ungdomstid og videre fram til frigjøringen i 1975. Innledningens historiske 

oversikt utdypes på punkter som jeg mener angår kunstnerne spesielt.  Jeg ser den første delen 

av deres liv i lys av landets jordbruks- og skolepolitikk, arbeidsmigrasjon til Sør-Afrika og det 

portugisiske regimets forordninger. Videre belyses utviklingen av kulturlivet i Lorenço 

Marqûes hvor begrepet négritude stod sentralt i diskusjonen rundt forholdet mellom afrikansk 

og europeisk kunst. 

4.1.1 Jordbrukspolitikk 

Bonden utgjorde en bærebjelke i Salazars politikk.  Eksport av jordbruksprodukter øket takket 

være bruk av tvangsarbeid, spesielt dyrking av bomull og ris. Fra myndighetenes side ble 

dette systemet sett på som en måte for å innkreve skatt (Newitt 1995:471). Produksjon og 

priser ble styrt gjennom portugisisk administrasjon eller ved konsesjoner gitt til kommersielle 

foretak. Det ble opprettet et kontrollsystem ved tildeling av jord, hvor et areal var til dyrking 

for salg og et tilsvarende til egen matproduksjon. Produsenten mottok hvert år et kort hvor 

alle fasene i produksjonen var registrert fra frø til salg. Dette var en tid hvor motstand mot 

kolonialisme begynte å vokse (Hedges red.& Rocha 1999:130:132).  

Enkelte regionale tradisjonelle ledere (regolos) assisterte direkte portugisisk administrasjon 

ved å bruke tradisjonelle former for makt til å holde ro i bondebefolkningen.  Rocha gjengir 

en uttalelse fra femtiårene fra en kvinne, bosatt i distriktet Mandhlakaze hvor Noel Langa og 

Alberto Chissano vokste opp
20

 ”…I Mandhlakazi er alle personer tvunget til å dyrke ris eller 

bomull, ingen er nødt til å dyrke begge deler på en gang. Imidlertid diskrimineres kvinnene, 

fordi de i tillegg må arbeide gratis for den tradisjonelle lederen når han trenger det […] 

Fordi alle har et identifikasjonsbevis, kan lederen gjennom sine medhjelpere kontrollere 

hvilken familie som ikke har betalt skatt. Jeg dyrket ris for […] vår leder. Rett før innhøstning 

kom hans hjelpere til hver gård for å vurdere hvor mange sekker bonden trengte. På dette 

grunnlag hentet de sekkene […] Dersom vi til slutt ikke klarte å fylle dem opp […] kunne de 

beskylde oss for å ha gjemt en del av produksjonen for å spise den selv […] siden måtte vi 

kjøpe ris i butikken for eget konsum…” (Hedges red.& Rocha 1999:149). Bomullsdyrkningen 
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førte til forarming av jorden og derved til reduksjon av avlingene. Resultatet var feilernæring 

og sult.  

Ifølge intervjuene ble kunstnerne født inn i dette systemet. Jordbruk forble en kjerne i 

familielivet selv om noen familiemedlemmer tidvis eller permanent fant lønnet arbeid eller 

dyrket noe annet enn ris/bomull for salg. Det vanlige bosetningsmønster for en familie var en 

samling av hus, bygget av strå, anlagt rundt en åpen plass.  Mankew Mahumana ble født i 

1934, deretter fulgte Alberto Chissano i 1935 og Noel Langa i 1938. Samson Macamo ble 

født 1945. Som gutter deltok alle fire i gårdsarbeidet ved å gjete familiens buskap.  

Mot slutten av førtiårene ble det innført en statlig forsterkning av kontrollen med arbeidskraft. 

 En bestemmelse fra 1947 fastsatte at alle menn mellom 18-55, som ikke dyrket jorden, måtte 

arbeide for en annen arbeidsgiver 6 måneder i året (Hedges red.& Rocha 1999:138). Ifølge 

intervjuene berørte denne typen tvangsarbeid tre av kunstnernes familie direkte. Langas mor 

ble beordret til å arbeide med veibygging og Chissanos foreldre måtte delta uten vederlag i 

byggingen av jernbanen i området. På lignende måte ble Macamos far utkalt til tvunget 

arbeid. 

4.1.2 Skolepolitikk 

Salazars regime delegerte opplæringen av befolkningen til kirken og budskapet var at 

undervisningen skulle baseres på katolske verdier og portugisisk kultur. I årene 1960-62 fikk 

98 prosent av alle registrerte skolebarn sin første undervisning i katolsk skole. Staten 

vanskeliggjorde etableringen av protestantiske skoler. Adgang til høyere utdannelse var stort 

sett avhengig av om man var katolikk (Newitt 1995:479-480). Eduardo Mondlane siterer et 

brev fra erkebiskopen i Lourenço Marqûes, Theodósio Clemente de Gouveia fra 1960: 

”…Vi forsøker å nå den innfødte befolkning i bredde og dybde ved å lære dem å lese, skrive 

og fortelle, ikke for å gjøre dem til ”doktorer” […] utdanne og instruere dem på en måte som 

binder dem til jorden og beskytter dem mot byenes tiltrekning, som er den veien  katolske 

misjonærer velger med hengivenhet og mot, en fornuftig og sikker vei, politisk og sosialt, mot 

provinsen [...] skoler er nødvendige, ja, men skoler hvor vi lærer de innfødte menneskelig 

verdighet og storheten til nasjonen som beskytter dem…”
21

 (Mondlane 1995:56). 

Skolesystemet var delt i to kategorier. Den første omfattet skolene underlagt regjeringen. 

Disse var bestemt for hvite, asiater og assimilerte. De sistnevnte var mennesker som hadde 
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tilegnet seg den hvite befolkningens levesett. Dette skolesystemet begynte med fem års 

undervisning (Ensino Primario). Videre bestod utdannelsen av tre trinn over syv år,( Encino 

Liceal), som åpnet opp for en universitetsutdannelse. Den andre kategorien var de katolsk 

romanske og protestantiske misjonskolene, som først og fremst var rettet mot afrikanere på 

landsbygda. De var organisert i ulike trinn. Det første var en undervisning av tre års varighet 

(Ensino Rudimentar). Hvis denne ble bestått, kunne de fortsette skolegangen to år til (Ensino 

Primario). Videre hadde de en mulighet for å komme inn på gymnas (Ensino Secundario). 

Dette bød på vanskeligheter fordi læringen foregikk på portugisisk fra første stund.  I 

undervisningen var historien og geografien til Afrika utelatt. Elevene lærte om erobringene til 

portugiserne, kristen moral, håndverk og jordbruk (Mondlane 1995:57-58). 

De protestantiske skolene i Sør-Mosambik hadde, ifølge Harries, en mer åpen holdning til 

afrikansk kultur. Han forteller at den protestantiske misjonæren Junod skrev om 

nødvendigheten av en lærebok på lokalspråket for de første skoleårene til barna (Harries 

2007:266). Med Salazars regime ble det forbudt å undervise på lokalspråk og anvende bøker 

på bantuspråk, inklusive Bibelen. Til tross for dette lykkes mange afrikanere å skaffe seg 

høyere utdannelse gjennom de protestantiske misjonsskolene. Den protestantiske kirken ble 

etter hvert et senter for motstand mot portugisisk kolonialisme (Harries 2007:295-296).  

Det var under disse forholdene kunstnerne måtte innpasse seg. Ifølge intervjuene fulgte 

Mahumana undervisningen ved en protestantisk misjonsskole til og med fjerde klasse og 

senere, etter ankomsten til Lourenzo Marqûes, la han til ytterligere to år med skolegang. 

Langa tok det første treårige trinnet ved den katolske skole på hjemstedet og fullførte senere 

fem års skolegang ved en protestantisk skole i hovedstaden. Chissano gikk to på katolsk skole 

før han dro hjemmefra. I Macamos familie var det broren som fikk skoleundervisning. Han 

selv måtte vente med skolegang til han kom til Lorenço Marqûes, hvor han fikk en fireårig 

undervisning ved en protestantisk misjonsskole. 

4.1.3 Arbeidsmigrasjon 

Arbeidsmigrasjon fra det sørlige Mosambik til nabolandene Sør-Afrika og Sør-Rhodesia 

(nåværende Zimbabwe) skjøt fart fra andre halvdel av 1800-tallet. Dette forandret etter hvert 

det sosiale familiemønster gjennom en gradvis overgang til pengehusholdning. Dette gjaldt 

spesielt provinsen hvor kunstnerne vokste opp, Gaza, som ligger nær grensen til Sør-Afrika 

(se kart i innledningen). Oppdagelsen av gull og diamanter i Sør-Afrika og te- og 
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tobakkplantasjene i Sør-Rhodesia førte til at disse landene trengte billig arbeidskraft. For 

arbeidsmigranten betydde dette ekstrainntekter som gjorde det mulig å kjøpe varer som 

høynet levestandarden ved tilbakekomsten til hjemlandet. Unge menn brukte denne 

muligheten til å skaffe penger for å kunne gifte seg. Etter tradisjonell skikk ved giftemål, ble 

det inngått en avtale hvor brudgommen måtte gi en kompensasjon til brudens familie. 

Arbeidsmigrasjon førte til at denne kompensasjonen ble gitt i penger (Newitt 1995-483-494).  

Migrasjonen til Sør-Afrika ble styrt gjennom arbeidskonvensjoner mellom Portugal og eierne 

av minene. Et av målene, i tillegg til billig arbeidskraft, var å kontrollere strømmen av 

migranter, lengden på arbeidsoppholdet og repatrieringen.  Ifølge en bestemmelse fra 1901 

var det bare ett selskap som fikk tillatelse til å rekruttere arbeidere inne i Mosambik mot at de 

betalte portugisiske myndigheter en sum for hvert hode. Arbeidskontraktene fulgte en viss 

standard. Maksimum lengde på en kontrakt var vanligvis et år og deretter seks måneders 

hvile. Hvileperioden ble ikke alltid etterfulgt og arbeidsforholdene var dårlige (Newitt 

1995:491-493). Under Salazars regime ble det innført et tillegg til konvensjonene for å få mer 

fremmed valuta inn i statskassen. I 1928 kom en bestemmelse om at deler av lønnen skulle 

holdes tilbake uten renter og utbetalt først etter trekk av skatt ved tilbakereisen til Mosambik 

(Newitt 1995:496).  

Det var arbeidsmigrasjonen til minene i Sør-Afrika som berørte kunstnerne og deres familier. 

Både Langas og Macamos far og bestefar arbeidet på kontrakt i gruvene. Blant kunstnerne var 

det Mahumana og Chissano som gjorde denne erfaringen selv. Chissano hadde opphold på et 

år, mens Mahumana arbeidet med regnskap og laget stempler i tilknytning til gruvearbeid 

over en periode på 8 år.  

4.1.4 Portugisiske forordninger 

En bestemmelse i den portugisiske administrasjon fra slutten av 1800-tallet fikk stor 

betydning for leveforholdene til befolkningen generelt. Europeere ble administrert etter 

portugisisk modell, mens de fleste afrikanere var underlagt et system hvor lokale sjefer 

vanligvis ble utpekt av portugisisk myndighet. Befolkningen ble på denne måten delt i to 

typer. En bestemmelse fra 1921 definerte den siviliserte afrikaner som en person som 

behersket portugisisk språk, hadde brutt med tradisjonelle stammeskikker og som var 
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innehaver av et regelmessig og betalt arbeid
22

. Systemet dannet grunnlaget for betegnelsen 

assimilert. Afrikanere som ikke passet inn i disse kravene falt i den andre kategorien. Salazars 

regime utvidet systemet. Den innfødte hadde ingen borgerrettigheter og var tvunget til å bære 

identitetskort. Dette medførte plikt til å arbeide og tillot ikke adgang til spesielle steder i 

byene etter mørkets fall. I 1961 ble bestemmelsen opphevet.  Den ble ikke fjernet, sier 

Eduardo Mondlane, ved at det nå ble utstedt to forskjellige identitetskort, et til de ”innfødte” 

og et annet til de som allerede var borgere før bestemmelsen trådte i kraft. Den tidligere 

”innfødte” fikk et kort som opplyste om hans fødested og bosted i henhold til det gamle 

systemet (Mondlane 1995:42-44).  

I forhold til disse bestemmelsene forteller kunstnerne i intervjuene at de fikk utstedt et 

identifikasjonskort for ”innfødte”.  

4.1.5 Begrepet négritude 

Den assimilerte afrikaner stod ikke på like fot med portugiserne, sier Mondlane. De fikk 

oftere lavere lønn og måtte alltid bære identifikasjonskort. Mulattene var den største 

minoriteten etter den hvite befolkningen. De hadde bedre levevilkår enn de assimilerte, men 

de gikk gjennom erfaringer som gjorde at de ikke helt identifiserte seg med portugiserne. Å 

leve i to ulike verdener på samme tid var ikke enkelt. Mange intellektuelle mulatter tok del i 

motstandskampen. I denne prosessen prøvde de å gå tilbake til sine ”røtter”, den afrikanske 

siden av deres kultur. Dette viste seg i tema som, for eksempel, gikk igjen hos de 

mosambikanske poetene José Craveirinha og Noémia de Sousa. Men, hevder Mondlane, dette 

åpenbarte nye kulturelle motsetninger mellom intellektuelle mulatter og ”folket”. De snakket 

ikke samme ”språk” (Mondlane 1995:48-51).  

Jeg mener debatten rundt ”røtter” kan sees i lys av bevegelsen som dannet seg rundt begrepet 

négritude og som fikk et nedslagsfelt i debatten om europeisk versus afrikansk kunst i 

Lourenço Marqûes. Jeg kommer tilbake til négritude og forbindelsen til kunstnerne. Her skal 

jeg kort forklare begrepet nærmere. Det oppstod som en protest mot fransk kolonial dominans 

og ble knyttet til en litterær gruppe av fargede i tredveårenes Paris, senegaleseren Léopold 

Sédar Senghor, Aimé Césaire fra Martinique og Léon Damas fra Guinea. Begrepet omfatter 

det spesielle ved de fargedes kultur, men er vanskelig å definere. Ifølge Ngoenha var 

forfatterne kjent med freudianske teorier gjennom kontakt med surrealistkretser i Paris. Det 
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var underbevisstheten som bestemte fornuften. For å få kontakt med den, brøt surrealismen 

grensene mellom det logiske og drømmen. Det var en retning som framhevet det irrasjonelle 

og det spontane menneskelige uttrykk. I begrepet négritude lå en motstand mot vestlig 

sivilisasjon og fornuft. For Césaire ble surrealismens kamp mot fornuften en kamp mot 

kolonialisme (Ngoenha 1993:57). 

De tre grunnleggerne av négritude la ulike betydninger inn i begrepet. Damas ville forby 

assimilasjon, mens Césaire hevdet at begrepet ville finne sitt rette uttrykk når den fargede fikk 

sin verdighet tilbake. Senghor betraktet négritude som en oppdagelse av den åndelige 

dimensjon ved den afrikanske kultur og hevdet at den kulturelle frihet var en forutsetning for 

den politiske
23

.  Han gjorde en analyse av tradisjonelle afrikanske sivilisasjoner og fant et 

kompleks av felles verdier for hele kontinentet
24

 (Ngoenha 1993:61). I lys av denne 

tankegangen organiserte Senghor en festival i Dakar i 1966 for afrikansk kunst med fokus på 

négritude. Festivalen ble omtalt av den mosambikanske avisen, O Brado Africano, som en 

honnør til afrikanske sivilisasjoner. Den førte til større kjennskap og forståelse for afrikansk 

kultur (Cossa bind I 2005:242). 

4.1.6 Kulturlivet i Lourenço Marqûes 

Etter andre verdenskrig kom mosambikanske kunstnere og intellektuelle til å representere de 

første bevisste nasjonale stemmer, hevder historikeren Edward A. Alpers. Det var spesielt 

innenfor den intellektuelle kretsen av kunstnere i byene og de urbane strøk. Individuelt eller 

kollektivt søkte de å definere sin kunst som mosambikansk. Sett fra portugisisk side betydde 

dette en nasjonal motstandskunst og ble oppfattet som en alvorlig trussel mot regimet. I  
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 L. Senghor: Les Fondements de l`Afrinanité ou Négritude et Arabite. Conferance Cairo 160267  
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 Det Afrika som tilhengerne av négritude fant i Paris var et bilde etnologene eller de fargede i Amerika hadde 

skapt, sier Ngoenha. Senghor fortalte at de lanserte bevegelsen etter mønster fra, blant annet, den amerikanske 

pan-afrikanisme  I 1903 skrev en av lederne, W.E.B. Dubois, at det var et problem å integrere den fargede i en 

amerikansk kontekst. Kampen burde finne sted i  hans/hennes sjel, hvor den kunne finne sin identitet. Som et 

grunnlag for dette skapte han en myte av det gamle Afrika som en selvbærende og strålende sivilisasjon. Disse 

tankene ble godt mottatt av en intellektuell elite. Ideene til Marcus Garvey fra Jamaica nådde ut til et bredere lag 

av folket gjennom en bevegelse etter første verdenskrig som ønsket alle afrikanere tilbake til Afrika (Ngoenha 

1993:58-59). 
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tillegg sammenfalt den med dannelsen av den politiske motstandskamp og begynnelsen på 

frigjøringskrigen (Alpers 1988:85).  

Et viktig samlingssted for kunstnere i Lourenço Marqûes var lokalene til organisasjonen 

Nûcleo d`Arte. Til å begynne med var stedet først og fremst et senter for den såkalte 

”siviliserte befolkning”. Statuttene fra 1936 fastslo at organisasjonens oppgave var å fremme 

utvikling av kunst med sikte på å skape et museum. I planene for museet var en del tiltenkt 

innfødt kunst. Videre skulle organisasjonen, blant annet, realisere utstillinger, gi kurs i 

estetiske fag og få portugisiske kunstnere til å komme til Mosambik for å arbeide (Cossa bind 

I 2005:121). Undervisningen fulgte europeisk/portugisisk modell med, for eksempel, portrett, 

landskap og historiemaleri. Først mot slutten av førtiårene ble undervisningen rettet inn mot 

tema av mer sosial karakter.  Mangelen på interesse for afrikansk kunst førte til at en viktig 

avis for kulturspørsmål fra slutten av førtiårene, O Brado Africano, satte spørsmålstegn ved 

hvorfor det ikke ble laget en utstilling med fokus på afrikansk kunst. Ifølge Cossa var det 

mange stemmer som ønsket både den europeiske og den innfødte kunsten. Hun viser til 

utsagn fra den mosambikanske poeten José Craveirinha, hvor han hevdet at det ikke handlet 

om å se bort fra innfødt kultur eller dyrke den europeiske, men å gi begge en plass (Cossa 

2005 bind I:157-158).  

På femtitallet var det bare enkelte innfødte afrikanere som fikk adgang til formell 

kunstundervisning. Blant skoler med kunstundervisning, var Nûcleo d`Arte den eneste som 

tilbød undervisning ved kunstnere og professorer, men det var få afrikanere som fikk innpass 

(Cossa bind I 2005:218). 

Først tidlig i sekstiårene 

lyktes det en afrikaner, 

avdøde Malangatana 

Gowenha Valente, å slå 

igjennom som kunstner i 

Mosambik. Som et 

eksempel på framgang og 

anerkjennelse, fikk han stor 

 

Malangatana Gowenha Valente: Tvangsarbeid fra 1962.122x180 

Julio Navarro 1989: Malangatana   Forlag Caminho Lisboa 



41 

 

betydning for andre afrikanere som ønsket å gå samme vei. Ved hjelp av en portugisisk 

arkitekt, Amâncio d`Alpoim Guedes, og Nûcleo d`Arte, laget Malangatana, som han kalles 

offisielt, i 1961 en utstilling av egne verker. Guedes hadde oppmuntret han til å konsentrere 

seg om maleri og utdype sin kunst, for å finne en måte å arbeide på uten innflytelse fra andre. 

I utstillingskatalogen skrev Guedes at for Malangatana var komposisjon og fargeharmoni ikke 

et intellektuelt spill. Han hadde et naturlig talent for å male, uten selv å være det bevisst. 

Maleriene ble beskrevet som autentisk afrikanske, utilslørte og laget uten oppskrift fra bøker 

(Cossa 2005 bind I:194-195). Jeg mener denne tankegangen ligger nært opptil begrepet 

négritude. Alpers sier at utstillingen representerte kampen mot undertrykkelsen av regimet. 

Han gjengir en uttalelse fra Malangatana: ”…Kunsten for meg er det kollektive uttrykk som 

kommer fra folkets bruk og skikker og leder til deres sosiale, mentale, kulturelle og politiske 

utvikling…”.
25

 Kunstens oppgave var å visualisere folkets lengsler og drømmer.  På grunn av 

det politiske innhold i hans malerier ble han fengslet på sekstitallet (Alpers 1988:85). 

 

Kunstnererfaringene som fant sted i afrikanske land ble kjent internasjonalt. I ulike byer i 

Europa, USA og andre afrikanske land ble det diskutert og presentert afrikansk kunst i 

gallerier og museer. I diskusjonen stod forholdet mellom vestlig og afrikansk kunst sentralt, 

samtidig som det ble satt fokus på hva som ble oppfattet som en ny afrikansk kunst. I tråd 

med denne utviklingen deltok Mosambik i 1962 på en internasjonal kongress for afrikansk 

kunst i Salisbury (Harare), Rhodesia. Her deltok fagfolk fra hele verden. Gjennom utstillinger 

av både tradisjonell- og samtidskunst, ble temaet tatt opp til diskusjon. Kunstnerne ble 

oppmuntret til å uttrykke seg med base i egne erfaringer hvor hver enkelt kunne finne sitt eget 

uttrykk, uavhengig av en mer formell utdannelse. Her deltok Malangatana, blant andre, fra 

Mosambik (Cossa 2005 bind I: 210-211). 

Dikotomien mellom europeisk og afrikansk kunst fortsatte å være et tema som opptok mange 

i årene fram mot syttitallet. Katalogen for en kunstutstilling i 1971, Arte Negra, understreket 

at målet var å skape en afrikansk kunst basert på ånden som karakteriserte det tradisjonelle 

afrikanske kunsthåndverk. Utstillingen ble kritisert, blant andre, av José Craveirinha. Han 

hevdet at kunsten ikke stammet fra genene. Kunsten eide kun en identitet og den stammet fra 

skaperen av verket. At denne identitet var en del av folkets myter, symboler og forestillinger 

var kulturelt betinget og ikke av rasemessig karakter (Cossa 2005 bind I:248).  

                                                 
25

 Fra Betty Schneider: Malangatana of Mozambique 1972: 40-45. Oversatt fra engelsk av oppgaveskriver. 
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Dette var en del av bybildet som møtte kunstnerne når de etter hvert kom til hovedstaden. 

Mahumana var en av deltakerne på ovennevnte utstilling. Utenom intervjurunden spurte jeg 

han om det var en forskjell i betydning mellom begrepene négritude og arte negra. Svaret 

bekrefter den tidligere uttalelsen til Eduardo Mondlane, hvor han hevdet at det oppstod 

kulturelle motsetninger mellom intellektuelle mulatter og ”folket”.  Mahumana hevder at Arte 

Negra representerte et mer konkret og folkelig uttrykk. 

Ifølge intervjuene var Mahumana den første som ankom rett etter andre verdenskrig. Her 

arbeidet han et år som hjelp i et privathus før han migrerte til Sør-Afrika. Ved tilbakekomst til  

Lourenço Marqûes tok han forefallende arbeide før han startet på sin karriere som kunstner. 

Chissano ankom ved tolvårsalder noen år senere. Etter oppholdet i gruvene var han tilbake i 

byen midt på femtitallet. Etter endt militærtjeneste drev han med ulike typer arbeid, blant 

annet med utstopping av dyr for utstilling i museum. Langa ankom Lourenço Marqûes mot 

midten av femtitallet. Sistemann, Macamo, arbeidet som gårdsarbeider i hjemdistriktet før han 

kom til hovedstaden mot slutten av femtitallet.  

Når det gjelder yrkesopplæring lærte kunstnerne mye av hverandre. Noel Langa var den 

eneste som fulgte en formell undervisning gjennom kveldskurs i dekorativ maling ved 

Industriskolen (Escola Industial). Han begynte å stille ut i begynnelsen av syttitallet. Alberto 

Chissano fortalte til tidsskriftet Tempo at han lærte å arbeide i tre av sin bestemor gjennom å 

tilvirke gjenstander til daglig bruk
26

 (Tempo nr 95 1972:46-53). Ved å ta seg arbeid som 

husassistent i Nûcleo d`Arte var det mulig for han å følge med på hva kunststudentene var 

opptatt av og hva de arbeidet med. Hans første utstillinger fant sted mot slutten av sekstitallet. 

Mankew Mahumana gikk i malerlære hos Malangatana og Samson Macamo fikk 

yrkesopplæring i verkstedet til Chissano. Begge deltok på utstillinger fra begynnelsen på 

syttitallet. 

4.2 Analyse av kunstverkene 

4.2.1 Den muntlige forestillingen som rollemodell  

For å vise hvilke elementer fra den muntlige tradisjon som jeg mener finner uttrykk i 

kunstnernes møte med samtiden, vil jeg i det følgende analysere deres verker i lys av den 
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 Artikkel med tittel: Chissano i førsteperson ( Chissano na primeira pessoa) 
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muntlige forestillingen mellom forteller og publikum. Vansina sier det er forestillingen, som 

formidler av et budskap, som er det viktige leddet i tradisjonen. Det er bare forestillingen som 

gjør tradisjonen forståelig (Vansina 1985:34).  I den muntlige tradisjon var fortellingen viktig. 

Møtet mellom forteller og publikum kunne ha en mer eller mindre offentlig karakter, 

avhengig av anledning, og krevde ulike former for framførelse (Finnegan 1970:366). 

Budskapet var et sosialt produkt, kommunikasjonen forutsatte et samfunn. Fortellingen hadde 

en betydning på stedet hvor den ble fortalt og den var influert av den sosiale nåtid (Vansina 

1985: 94). 

Kunstnerne kjente den muntlige tradisjon fra sine hjemtrakter, men graden av kjennskap er 

vanskelig å bestemme. I sin nye virksomhet som kunstnere karakteriseres de ved sitt 

samfunnsengasjement. I intervjuet med de tre gjenlevende av kunstnerne oppfatter de deres 

roller som kunstnere/politikere. De øvrige verkene i museet til avdøde Alberto Chissano 

speiler i stor grad tidens samfunnsforhold. I den muntlige tradisjon forutsatte fortellingen eller 

budskapet kommunikasjon mellom mennesker i en bestemt kulturkrets. Kanskje ligger 

forståelsen av kunstnernes sterke samfunnsengasjement nettopp i denne forutsetningen. 

Hoveddelen av mitt kjennskap til kunstnernes produksjon dreier seg om samhandling mellom 

mennesker. Naturen spiller hovedsakelig inn som en indirekte årsak til forståelsen av verkene.  

Ifølge intervjuene kjente de gjennom egen erfaring skikken med en fortelling rundt ildstedet 

ved arbeidsdagens slutt. Som malere eller treskjærere i et verksted i Lourenço Marqûes ble 

sosiale omgivelser forandret og derved forutsetningene for en tradisjonell fortelling.  

Sammenlignet med den muntlige tradisjon ble forestillingen ikke skapt i nærkontakt og 

samarbeid mellom en forteller og et publikum, men mellom kunstneren og hans verk. Tiden 

ble ikke delt med et publikum som i den muntlige tradisjon. Jeg vil hevde at kunstneren 

materialiserte sin fortelling ved å male eller tilvirke den i tre. Først i form av et maleri eller en 

skulptur i et atelier eller en utstilling, kom han i kontakt med publikums bifall eller misnøye. I 

de nye forhold som møtte kunstnerne i Lourenço Marqûes ble utstillingen det første og 

viktigste stedet for framførelsen av verket. Gjennom materialisering nådde budskapet utover 

tradisjonelle lokale forhold og videre ut i en verden hvor kunstnerne stiftet bekjentskap med et 

større publikum gjennom utstillinger i både inn- og utland.  

Selv om virksomheten som kunstner medførte et nytt ledd som skilte det opprinnelige forhold 

mellom forteller og publikum, mener jeg at elementer fra den muntlige forestillingen 

videreformidles på ulike måter i verkenes form og innhold. I det følgende vil jeg vise dette, 
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men først presenteres fire utvalgte verker med tema fra tiden før frigjøringen med kunstnernes 

egne eller kollegers kommentarer. 

Verk I av Alberto Chissano. Tittel: Kampen fortsetter (A luta continua). Verket sees fra to 

sider. 

 

Skulptur fra 1971 Høyde 162 cm. Foto Elin Røhme med tillatelse fra Galleria/Museu Chissano, Matola.  

 

Tidligere elev av Chissano, Pascual Comé, forteller følgende: ”… Skulpturen viser en 

framstilling av mordet på frihetslederen Eduardo Mondlane i 1969.  En side viser en knelende 

og døende Mondlane. Han holdes oppe av en afrikaner, som med knyttet neve signaliser at 
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kampen  fortsetter. På den andre siden sees ansiktet til Mondlane hvor han med bøyd hode 

ser ned på en liten skapning som henspeiler på hans etterlatte. To monstre fra vår 

kulturtradisjon er et uttrykk for ondskapen i den utførte handlingen…”
27

. 

 

Verk nr. II av Samson Macamo. Tittel: Forening av krefter (Uniao das forcas) 

 

 

Macamo forteller selv: ”…Jeg 

arbeider i tre fordi det gir meg 

mulighet til å uttrykke ideer som 

kommer innenfra meg selv og 

som jeg langsomt søker å 

perfeksjonere. Som kunstner er 

jeg først og fremst et 

samfunnsmenneske som uttrykker 

mitt politiske engasjement i mine 

verker. Denne figuren er laget i 

1977 og viser hvordan det 

mosambikanske folk stod samlet i 

frigjøringskampen. 

Menneskekroppene griper inn i 

hverandre for å vise at samlet 

utgjorde de en kraft som  

overvant  portugisisk 

herredømme. Figurene kan ikke 

skilles fra hverandre…”
28

 

 

 

 

 

Skulptur fra 1977 Høyde 171 cm.  

Foto Elin Røhme med tillatelse fra Museu  Nacional d`Arte, Maputo 
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 Oversatt fra portugisisk av oppgaveskriver. 
28

 Oversatt fra portugisisk av oppgaveskriver 
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Verk nr. III av Mankew Mahumana. Tittel: Et utarmet folk (Um povo cansado) 

 

 

Maleri fra 1984 Høyde 123, bredde 102. 

Foto Elin Røhme med tillatelse fra eier, Mussagy D. Jeichande, Maputo. 

 

Mahumana forteller selv: ”…Bildet er et minne fra kolonitiden som også betydde en krig mot 

sult. Dette førte til at folk flyttet på seg for å finne bedre levekår. Bildet forestiller en gruppe 

kvinner med barn på reisefot. De bar sine eiendeler i bylter og var på leting etter arbeid og 

mat. De vandret lange distanser for å overleve.  

Jeg maler gjerne kvinner for at vi ikke skal glemme hvor viktig deres rolle er i vårt samfunn. 

Gjennom sitt daglige arbeid representerer kvinnen et symbol på Afrikas historie…”
29

 

 

                                                 
29

 Oversatt fra portugisisk av oppgaveskriver 
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Verk nr.IV av Noel Langa. Tittel: Drømmenes galskap (A loucura dos sonhos)  

 

 Maleri fra 1972, bredde. 84cm, høyde. 60cm. Foto Elin Røhme med tillatelse av eier Noel Langa. 

 

Noel Langa forteller selv: ”…Tema er kampen for frigjøring fra kolonivelde fortalt gjennom 

to figurer fra vår kulturtradisjon. Den ene er et monster, halvt menneske halvt dyr. Gjennom 

sitt rykte som menneskeeter sprer denne skapningen frykt. Den andre er uglen, nattfuglen, 

som alltid kommer med onde varsler. Til sammen representerer monstret og uglen ondskapen 

som oppstår i en kamp. Koloniveldet, representert ved figuren med et lukket øye, angripes av 

monstret. Samtidig legger overmakten sin hånd over den koloniserte, representert ved uglen. 

Den reagerer gjennom sine tillagte egenskaper…”
30

  

 

4.2.2  Verkenes form og innhold  

 Både Langa, Macamo og Mahumana sier i sine intervjuer at Malangatana var en viktig 

inspirasjonskilde for deres arbeid. Dessuten stammet de alle fra samme region, Gaza, og var 

arbeidskollegaer. Jeg vil hevde at Malangatana medvirket til å bestemme grunnformen i 

kunstnernes verker. Han arbeidet i et miljø som ikke var fremmed for innflytelse fra 

bevegelsen négritude. Han ble oppmuntret til å male i tråd med sin ”egen afrikanske stemme” 

og ikke la seg influere av ulike stilretninger. Dette påvirket hans skaperkraft. Men formen han 

ga sine verk vil stammer fra den muntlige forestilling. Som hans maleri i første del av kapitlet 

viser, var dette i prinsippet å bygge opp en komposisjon av figurer i verkets forgrunn, 

                                                 
30

 Oversatt fra portugisisk av oppgaveskriver. 
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hovedsakelig uten dybdevirkning. Fortellingens budskap uttrykkes gjennom handling, spesielt 

ved et samspill av menneskelige ansiktsuttrykk og hender. Dette var redskaper som fortelleren 

i den muntlige tradisjon hadde til sin rådighet. Budskapets gjenkjennelighet er i tråd med 

tradisjonen, hvor forutsetningen er at fortellingen må forstås av alle i kulturkretsen.  

Det performative element særmerket den muntlige fortellertradisjon. I forestillingen mellom 

forteller og tilhørere hadde det visuelle aspekt, som ansiktsuttrykk og kroppsbevegelser, en 

like stor betydning som det aktuelle innhold. For å fange tilhørernes interesse dramatiseres 

fortellingen gjennom bevegelser og mimikk (Finnegan 1970:2-3). Fortelleren ble de 

personlighetene han framstilte ved å karakterisere dem fysisk. Karakteristikken holdt seg 

innenfor en fortellerramme, handlingen ble ikke spilt fullt ut (Finnegan 1970- 383-384). Jeg 

mener dette føres videre i den formale oppbygning av verkene. 

Språket er knyttet til det performative element. Bantuspråkene utmerker seg ved et rikt 

ordforråd. Vokabularet består ikke bare av ord, men inkluderer fantasifulle former som i seg 

selv beskriver egenskaper, handlinger og objekter. Uttrykkene har ofte en figurativ karakter 

(Finnegan 1970:58).  Afrikaneren viser sin kjærlighet til språket først og fremst gjennom 

direkte kommunikasjon mellom mennesker, sier Rosàrio. Ord og dans er de viktigste 

elementene i denne prosessen (Rosàrio 1987:185). Titlene på tre av verkene gjenspeiler på en 

direkte måte innholdet i verkene. Macamos skulptur, Forening av krefter (Uniao das forcas), 

er et direkte uttrykk for tittelen. Det er en visuell kraft som nesten sprenger den fysiske 

ramme for det enkelte menneske, men som samlet får et direkte symbolsk uttrykk for styrke. 

Mondlanes og FRELIMOs berømte slagord, Kampen fortsetter (A luta continua), får en 

direkte slagkraft i Chissanos skulptur ved at en afrikaner løfter armen med knyttet neve. 

Mahumanas tittel, Et utarmet folk (O povo cansado) samler kvinneansiktene til et uttrykk for 

nød og sult. Langas betegnelse, Drømmenes galskap ( A loucura dos sonhos) har en dobbel 

betydning, en direkte fysisk og en skjult, som jeg kommer tilbake til. 

Alle verkene, som er vist ovenfor, karakteriseres ved at de visualiseres direkte gjennom en 

handling. Både i malerier og skulpturer settes det fokus på lett gjenkjennelige menneskelige 

kroppsdeler i bevegelse.  En artikkel i avisen Noticias gjengir en uttalelse fra Chissano hvor 

han påpekte at disse kroppsdelene utgjorde hans viktigste uttrykksmidler
31

 (Noticias 18 feb. 

2004:2). I verkene er det samspillet mellom delene som er med til å skape dramatikk. 

Fortellingen om mordet på Eduardo Mondlane er delt opp i sekvenser, slik at publikum ledes 
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 I anledning av tiårsdagen etter hans død. 



49 

 

til å gå rundt skulpturen for å fange inn hele budskapet som fortelles gjennom 

kroppsbevegelser og ansiktsuttrykk. Det samme skjer på lignende måte i Macamos verk ved 

at tilskueren blir trukket rundt skulpturen og inn i fortellingen gjennom menneskenes 

bevegelser.  Den samme effekten gjenfinnes i Mahumanas maleri. Her fremheves spesielt 

samspillet mellom kvinnenes øyne og ansiktsuttrykk. I verkene til Chissano og Langa er 

monstrenes og uglens fysiske tilstedeværelse og handlinger medvirkende til å skape frykt og 

dramatisere fortellingen.  

Når det gjelder innholdet representerte karakterene i de muntlige fortellingene karakteristiske 

trekk ved samfunnet. Hver kulturkrets hadde sitt eget repertoar av figurer med karaktertrekk 

som alle kjente når de dukket opp i en fortelling (Finnegan 1970: 361).  De mest vanlige var 

dyr, mennesker og overnaturlige vesener. De ulike karakterene handlet seg imellom.  En 

menneskelig helt kunne, for eksempel, snakke gjennom sine magiske krefter med dyr eller 

figurer fra dyreverden ble portrettert som tenkende og handlende mennesker.  En annen 

ramme for historien kunne være å gi en forklaring på nåværende virkelighet gjennom en kjent 

karakteristikk av et dyr eller en fugl (Finnegan 1970: 346-347). I verkene til Chissano og 

Langa blandes virkelighet og fantasi. Her trekkes det inn motiver fra folkegruppens 

mytologiverden, som monstre og ugler. Som beskrevet ovenfor av Langa, er deres betydning 

kjent i kulturkretsen. Junod rangerer denne typen monstre som den tredje mest populære 

figuren i fortellingene (Junod 1995 bind II:193). Samtidig fikk motivene en ny mening i 

kampen for frigjøring. Motivenes opprinnelige betydning ble tilslørt ved at en tilskuer som 

stod utenfor kulturkretsen ikke fattet den fulle sammenheng. På denne måten ble myten 

ufarligjort i sitt nye politiske uttrykk. Forskeren Roland Barthes benevner en slik prosess den 

moderne myte og kaller den et kommunikasjonssystem for et budskap. Den er ikke en ide, et 

begrep eller en gjenstand, men en form som budskapet fremføres gjennom. Den moderne 

myten tar sin form fra den opprinnelige myten og får derved en dobbelhet som Barthes 

betegner som et metaspråk i forhold til den opprinnelige (Barthes 1975:165-170). 

Tilpassingen av fortellingene til den aktuelle samtid er, ifølge Junod, typisk for den muntlige 

fortellertradisjon. Beretningene tilpasses omgivelsene og fortelles på en måte som om 

tilhørerne var vitne til hendelsen (Junod 1995 bind II:198). 

I fortellingene lå det en pedagogisk tankegang. Budskapet funksjonerte som et eksempel, sier 

Rosàrio. Her fantes regler og påbud som var knyttet til god oppførsel, dagligliv, fruktbarhet, 

årstider, regn og tørke. Som et eksempel ble denne kunnskapen ført videre. Denne formen var 
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viktig på to måter i pedagogisk forstand. For det første var fortellingen, framsatt som et 

eksempel, enklere å memorere og forstå. For det andre bar beretningen i seg selv lærdommen 

eller budskapet. Samtidig forsto alle at handlingene og konfliktene i fortellingen representerte 

et symbolsk univers, noe som gjorde det mulig å skape en distanse for refleksjon (Rosàrio 

1989:47-49). Kommentarer til menneskelig samfunn og oppførsel ble på en måte fjernet fra 

virkeligheten ved å bli presentert tilslørt i form av, for eksempel, en ikke-menneskelig figur.  

Det skapte et indirekte forhold til observerte menneskelige forhold. Svakhetene og styrken til 

karakterene var kjent for alle, men berørtes indirekte. En karakter kunne brukes som et 

uttrykk for motstand mot den normale verden eller ødeleggelsen av aksepterte menneskelige 

og sosiale verdier (Finnegan 1970:351-352).  

Sett i lys av denne lærdommen og i sin rolle som kunstner/politiker, ga materialiseringen av 

det politiske budskap kunstnerne en mulighet til å delta i den aktuelle samfunnsdebatten. I 

tillegg til å være et direkte uttrykk for motstand mot Salazars regime, mener jeg kunstnernes 

engasjement kan forstås på bakgrunn av den muntlige forestillingens form, innhold og 

pedagogiske oppbygning.  

 

Neste kapittel vil vise hvordan kunstnernes verker utviklet seg i neste periode av deres 

livsløp. 
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5 Vidreføring av budskap 

 

”…Min kunst er knyttet til folket…”
32

 (Tempo nr.95 1972:48-49) 

. 

Sitatet henspeiler på en videreføring av elementer ved kunstnernes verker. ”Folket” ble et 

sentralt begrep, både for kunstnerne selv og partipolitisk. FRELIMOs program omfattet i 

første omgang bøndene, som utgjorde størsteparten av befolkningen. Men ”ståstedene” var 

forskjellige. Partiet ville først og fremst gjennomføre et moderniseringsprogram, som et ledd i 

målet med å skape en nasjon. Kunstnerne, på sin side, tolket folkets reaksjoner på denne 

prosessen. Som et eksempel vises en skulptur, laget av Chissano i 1979 med tittelen Sult. 

Verket viser til en feilslått jordbrukspolitikk og naturkatastrofer på grunn av tørke og flom. 

Dette kapitlet omfatter den andre perioden i kunstnernes livsløp og danner sammen med 

forrige kapittel et grunnlag for å besvare problemstillingens 

andre spørsmål. Som tidligere følger jeg Gadamer og lager 

utkast til forståelse av verkene på bakgrunn av samtidens sosiale 

og politiske hendelser. Kunstnernes egne utsagn flettes inn i 

dette tidsløpet.  

5.1 Kunstnernes samtid 

 

Denne delen av kapitlet er tredelt. Den første omfatter begrepet 

négritude sett i forhold til afrikansk nasjonsbygging. Andre del 

beskriver begrepet den nye borger (O homen novo), slik det 

framsettes av Samora Machel. Videre belyses innflytelsen til 

Amilcar Cabral, lederen for motstandsbevegelsen i Guinea-

Bissau og Kapp Verde, på den politiske og kulturelle utviklingen 

i Mosambik. Tredje del omfatter den partipolitiske 

 
Foto Elin Røhme med tillatelse fra  

Galleria/Museu Chissano Matola 
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 Alberto Chissanos utsagn og tittel på artikkel. 
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populærkulturen. 

5.1.1 Begrepet négritude og afrikansk nasjonsbygging. 

UNESCO holdt et seminar i Mosambik ett år etter frigjøringen med tema sosial struktur og 

den revolusjonære kulturelle forandring i Øst-Afrika
33

. Her holdt den mosambikanske 

kulturminister en tale som offisielt tok avstand fra  négritude
34

  Ministeren oppfattet teorien  

som borgerlig og reaksjonær (Tempo nr. 303 1976 : 53).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Mosambik var ikke alene om å forkaste teorien. En kritisk røst kom fra Nigeria ved 

nobelprisvinner og forfatter Wole Soyinka. Han hevet seg over Mosambiks enkle anti-

kolonialistiske holdning ved ikke å definere seg selv i konfrontasjon med kolonistene. Han 

hevdet at kampen måtte kjempes mot menneskenes dumhet, enten den var hvit eller svart. 

Fortiden rettferdiggjorde seg som nåtidens speil, et middel til bevisstgjøring. Dette betydde 

ikke en idealisering og rehabilitering av tradisjonen. Fortiden eksisterte sammen med 

bevisstheten om nåtid og belyste framtiden. Soyinka hevdet at négritude var en intellektuell 

luksus som var viktig og nyttig for en liten gruppe, eliten. Begrepet korresponderte ikke med 

aspirasjonene til folket og var en del av den europeiske leken, dominert av Frankrike
35

 

(Ngoenha 1993:76-78).  

En annen protest kom fra den afro-franske lege og filosof, Frantz Fanon. Erfaringen med 

Algeries frigjøring fra Frankrike, fikk han til å anklage tilhengerne av négritude for å ignorere 

det aktuelle Afrikas problemer, som, for eksempel, analfabetisme og underernæring. Han satte 

spørsmålstegn ved bevegelsens postulat om at kulturen gikk foran politikken og hevdet at den 

intellektuelle koloniserte som henvendte seg til folket gjennom kulturelle verk, framstod som 

en ukjent. Det var ikke nok å frigjøre seg ved proklamasjoner om å gi folket en fortid som 

ikke eksisterte. Fanon ønsket en kulturell plattform som var aktuell, nasjonal og basert på 

folket selv
36

 (Ngoenha 1993:74-75). 

En markant skikkelse i denne debatten var lederen for Ghanas frigjøring, Kwame Nkrumah.  

Han knyttes til begrepet The African Personality.  Han så den afrikanske personlighet i 

samme panafrikanske perspektiv som skaperne av négritude, men ga retningen en ny politisk 

                                                 
33

 Tittel: Den virkelige kulturen er revolusjonen (A verdadeira cultura é a revolução). 
34

 Som definert i forrige kapittel. 
35

 Wole Soyinka: The dance of the Forest London,Oxford Uni.Press 1963 

   Wole Soyinka: The Interpreters London, Deutch, 1969 
36

 Frantz Fanon: Les Damnés de la Terre. Paris 1961 
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dimensjon. Ved Ghanas uavhengighet i 1957 prioriterte han landets politiske enhet framfor 

négritude, ved å inkludere muslimer, kristne og det tradisjonelle samfunn i den nye nasjonen 

(Ngoenha 1993:70). 

Grovt sett falt nasjonale bevegelser i Afrika i tre brede og overlappende kategorier, hevder 

Newitt. Den første inkluderte de moderne, karakterisert ved en universell politisk visjon. Den 

andre omfattet tradisjonalister som var knyttet til en eksisterende eller forestilt sosial/politisk 

virkelighet. Den tredje gruppen baserte seg på en etno-nasjonalisme. Det var de to første 

kategoriene som fikk betydning for Mosambiks utvikling. Modernistene, representert ved 

FRELIMO, stammet fra en yngre generasjon som var relativt velutdannet og som kjente de 

dominerende sosiale og politiske tenkemåtene til kolonimakten. De var politisk progressive 

og hadde som ambisjon å lage en afrikansk moderne og sekulær nasjonalstat bygget på en 

vestlig eller østlig europeisk modell. Tradisjonalistene var mindre assimilerte i den 

dominerende kolonimakten og deres visjon av et uavhengig Afrika understreket det 

afrikanske framfor det moderne eller universelle element. Ved Mosambiks frigjøring ble 

tradisjonalistene inkludert i moderniseringsprosjektet, men satt på siden når de forkastet idéen 

om en nasjonalstat (Chabal red. & Newitt 2002:5-6).  

5.1.2 Den nye borger (O homen novo). 

I Mosambik fikk begrepet den nye borger en sentral betydning for landets videre politiske og 

kulturelle utvikling. Jeg tolker begrepet som et tilsvar til négritude, ved å representere et  

konkret grunnlag for nasjonal oppbygning med utgangspunkt i ”folket”. I en tale tok Samora 

Machel til ordet for en ny mentalitet, basert på kultur og utdannelse
37

. Ifølge Machel 

eksisterte det tre typer utdannelse i Mosambik, to som reflekterte et samfunn på vei ut og en 

tredje som rettet seg mot framtiden. Den første var den tradisjonelle, knyttet til den muntlige 

kultur, som ifølge folketallet var den dominerende form for utdannelse. Den bidro til å 

paralysere samfunnsutviklingen. For eksempel førte systemet med innvielsesritualer på 

bestemte tidspunkt i ungdommenes liv til at de holdt fast ved tradisjonelle idéer, noe som 

bidrog til å svekke deres initiativ.  Gjennom polygami ble kvinner regnet som annenklasses, 

ved først å være en del av en byttehandel mellom to familier, for deretter å bli arvet av 

                                                 
37

 Samora Machel, daværende president i FRELIMO. Tale med tittel: Educate man to win the war, create a new 

society and develop our country. Holdt i eksil ved den andre konferansen til Departementet for kultur og 

utdanning, DEC, september 1970. 
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ektemannens familie etter hans død.  Videre førte selvbergingsprinsippet i tradisjonell 

økonomi til svak utvikling og isolasjon av samfunnsgrupper (Munslow red. & Machel 

1989:34). Den andre typen utdannelse Machel siktet til, var den koloniale som er beskrevet av 

Eduardo Mondlane i forrige kapittel. Den siste omfattet den revolusjonære typen som hadde 

til oppgave å generere den nye borger. Dette innebar, blant annet, å skape en solidarisk 

holdning blant folk som gjorde dem i stand til å utføre et felles arbeide og som forutsatte 

eliminasjon av individualisme. For å forene alle mosambikanere var det nødvendig å 

overvinne ulike tradisjoner og språkbarrierer. Dette krevde at tenkemåten sentrert rundt den 

egne ”stammen” måtte oppgis, for å gi plass til idéen om en nasjon. Enhver måtte ta sitt 

ansvar i en utdannelse, sett som et redskap til å tjene folket ved å delta i produksjonen og 

respektere manuelt arbeide. Samtidig var utviklingen av kulturen fra alle landets regioner et 

viktig bidrag til nasjonal enhet (Munslow red. & Machel 1989: 35-37). 

I kampen for uavhengighet skaffet FRELIMO seg politisk erfaring i eksil. Newitt hevder at 

partiet hadde liten førstehånds kjennskap til forholdene i Mosambik. Medlemmene var nært 

knyttet til lederne av andre revolusjonære marxist-leninistiske bevegelser. Alle var influert, 

både politisk og intellektuelt, av Amilcar Cabral (Chabal red. & Newitt 2002:194-195). For å 

gi en forståelse av Cabrals innflytelse på den mosambikanske kulturelle utvikling, vil jeg kort 

utdype hans syn på sammenhengen mellom kultur, historie og et samfunns materielle 

produksjon
38

.  

Cabral hevder at kolonimakten betraktet nøytralisering av et folks kultur som et effektivt 

våpen for å vinne makt. Under Salazars regime skjedde dette ved assimilasjon av de innfødte 

gjennom portugisisk kultur (P.A.I.G.C. red. & Cabral 1980:39-40)
39

. Cabral knytter kulturen 

til samfunnets historie og produktive krefter. De sistnevnte indikerer de ulike nivåene i 

samfunnsutviklingen og deres evne til å reagere bevisst i forhold til naturen. De produktive 

kreftene omfatter videre betingelsene og typene av materielle forhold som eksisterer mellom 

individer og mellom grupper i et samfunn. Det er disse kreftene og den sosiale utnyttelsen av 

dem som bestemmer et samfunns måte å produsere på.  

Å fortelle om de produktive kreftene er å snakke om historie, hevder Cabral videre, men det 

er også å berette om kultur. Kulturen er et viktig element i historien til et folk. Den har som 

sin materielle base nivået til de produktive kreftene og selve produksjonsmåten. Historien 

                                                 
38

Tale holdt 20 februar 1970 som en del av Eduardo Mondlane Memorial Lecture Series ved Syracuse 

University, Syracuse, NewYork. 
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 P.A.I.G.C. Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde.                                                  
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viser hvilke økonomiske, politiske og sosiale forhold som karakteriserer utviklingen av et 

samfunn. Kulturen gjør det mulig å forstå løsninger som er utviklet og etablert for å møte 

utfordringene i de ulike trinn i dette tidsløpet. Ved imperialistisk dominans blir den egne 

historiske utvikling av samfunnet stanset og derved kulturutviklingen. Derfor er det ofte innen 

kultur at begynnelsen på en frihetsbevegelse starter. Målet er å frigjøre utviklingen av 

nasjonale produktive krefter for på denne måten å kunne bestemme den produksjonsmåten 

som passet best for folket ((P.A.I.G.C. red. & Cabral 1980: 42-43). For å lykkes må lederne 

av kampen forstå at alle mennesker eier en kultur som det er viktig å skaffe seg kunnskap om 

(P.A.I.G.C. red. & Cabral 1980:44). For at kulturen skal spille en rolle, må frihetsbevegelsen 

beholde de positive verdiene, søke å samordne dem i kampens tjeneste og videre utvikling 

innenfor et nasjonalt rammeverk. I dette perspektivet inngår, blant annet, oppgivelse av 

stammementalitet, forkastelse av religiøse regler og nepotisme. Den nye nasjonalstaten 

fokuserer på demokrati, selvkritikk, kvinners rettigheter, skoler, helsetjenester og utdannelse 

((P.A.I.G.C. red. & Cabral 1980:54-55). 

Idéene til Cabral ga gjenklang i Mosambik, blant annet, på ovennevnte UNESCO-seminar. 

Kulturministeren framholdt at styresettet i Mosambik var bygget på et anti-imperialistisk 

grunnlag. Det var i kampen mot disse kreftene at den egentlige og sanne kulturen kom til 

syne. I prosessen var det viktig å bygge videre på kunnskapen som ble ervervet i 60-årene 

gjennom frigjøringskampen i de første frigjorte sonene nord i landet. På den ene side stod 

kampen mot imperialisme i arbeidet fram mot nasjonal frihet på et politisk og militært nivå og 

på den andre siden var det nødvendig å bryte med den sosiale tradisjonelle struktur. I de frie 

sonene tok FRELIMO ansvar for, politisk og militært, å fortsette kampen og samtidig 

administrere befolkningen. Det siste innebar, blant annet, ansvar for matproduksjon, 

helsetjenester og skoler (Tempo nr.303 1976: 49-50). Motsatt den tradisjonelle 

samfunnsstruktur, som var begrensede kulturelle enheter, deltok mennesker fra ulike kulturer 

fra hele landet. Arbeidsformen var kollektiv på alle områder og basert på utveksling av 

erfaringer. FRELIMO omfordelte jord og folk kunne selv bestemme hva de ville dyrke for 

eget konsum. Det innførtes kooperativer hvor partiet sørget for frø og jordbruksredskap. Det 

var dette kollektive arbeid, det å produsere i fellesskap, som la et konkret grunnlag for en 

mosambikansk nasjonal kultur, hevdet kulturministeren (Tempo nr.303 1976:51-52).  

 

Noen år etter frigjøringen reflekterte Sergio Vieira, medlem av Sentralkomitéen i FRELIMO, 



56 

 

over hva som krevdes for å skape den nye borger
40

. Han så utviklingen som en prosess og 

betraktet mennesket fra to sider, først som et samfunnsobjekt og deretter som et subjekt med 

vilje til forandring i dette fellesskapet. Vieira så den nye borger i lys av bruddet med tre ulike 

mennesketyper fra det ”gamle" samfunn. Den første omfattet det koloniserte og assimilerte 

menneske. Denne typen manglet tids- og romdimensjon ved å referere til portugisisk historie 

og å være orientert geografisk mot Lisboa. På denne måten forble dette menneske uvitende 

om sine røtter og kultur. Den andre typen tilhørte borgerskapet som videreførte verdiene til 

kolonimakten. Den siste var den tradisjonelle (feudal) som ble karakterisert ved sin tilhørighet 

i et konservativt hierarkisk samfunn hvor innovasjon var et brudd med det som forfedrene 

gjorde (Tempo nr.398 1978: 28-31). 

I intervjuene fikk de gjenlevende av kunstnerne spørsmål om hva de tenkte om innføringen av 

det nye politiske systemet og begrepet den nye borger. Alle var samstemte i at systemet ble 

oppfattet som fremmed og at det krevde tid til både å forstå og virkeliggjøres. Det var et krav 

til utvikling som skjedde for raskt. 

5.1.3 Den revolusjonære populærkulturen 

I de frie sonene var det jevnlige kulturelle aktiviteter, planlagt av FRELIMO. Både soldater, 

partiledelse og befolkningen deltok. Aktivitetene førte til en antologi med dikt skrevet av 

frihetskjemperne selv, Poesia de Combate I
41

. Innledningen til antologien understreket det 

revolusjonære og nasjonale aspekt ved kulturen. Takket være dette hadde poesien og alle 

kunstartene sluttet å være privilegiet til en elite (Cossa 2005 bind I:240-241). Maria-Benedita 

Basto har studert utgivelsen av antologien nærmere. Soldatenes direkte deltakelse i kampen 

var betingelsen som både karakteriserte og legitimerte deres poesi. Poesien var sann fordi den 

var et direkte uttrykk i kampen
42

 (Morier-Genoud red.& Basto 2012:118).  

                                                 
40

 Innlegg holdt på den andre konferansen til Departementet for utdanning og kultur, desember 1977.   
41

 Utgitt av FRELIMO/DEC i 1971/72. 
42

 Kort fortalt ble det utgitt to utgaver, den ovennevnte og en i 1979. Den siste utga seg som en ny utgivelse av 

den første, men forteller en annen historie, sier Basto. Første antologi startet med frihetskjemperen, forfatter av 

diktene og aktør i striden. Her var kampen enda ikke avgjort. Den siste utgave forsterket først og fremst 

legitimiteten til partiet, den startet med seier og endte med frihetskjemperen som et forbilde for folket (Morier-

Genoud red. & Basto 2012:108-109). I forhold til første utgivelse var det foretatt korreksjoner og utelatelser av 

fire typer poesi. I tillegg til dikt på lokale språk og poesi i panafrikansk tradisjon, som arven fra Noemia de 

Sousa og José Craveirinha, ble kjærlighetsdikt og gjendikting, som var basert på portugisiske tekster, utelatt. 

Språket var portugisisk. Samlingen presenterte seg som en homogen og ny revolusjonær kultur, som et resultat 

av en felles tankegang. Mangfoldet i førsteutgivelsen var borte (Morier-Genoud red. og Basto 2012:119-120). 
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Rundt samme tid fant FRELIMOs første kulturelle seminar sted i eksil. Seminaret 

konkluderte med at det var det sosiale og praktiske liv som dannet grunnlaget for forståelsen 

av at alle folkeslag har en kultur. Det var en viktig oppgave for den mosambikanske 

revolusjon å inspirere til utviklingen av en mosambikansk kultur, gjøre den nasjonal, populær 

og revolusjonær. Basto sier at det som ble sagt om dans, sang og muntlige fortellinger er 

interessant. Her ble den tradisjonelle formen beholdt, men gitt et nytt innhold i tråd med 

aktuelle politiske hendelser. Basto knytter dette til konvensjonene til den sosialistiske 

realisme, hvor spørsmålet om tradisjon, ifølge henne, ble gjort om til en sak om form. Unge 

mennesker ble oppmuntret til å forandre tradisjonen, men på en måte som ikke berodde så 

mye på en dynamikk i befolkningen, men mer som en prosjektert utvikling mot et nytt 

revolusjonært og moderne samfunn (Morier-Genoud red. & Basto 2012:114-116). Jeg mener 

det er mer nærliggende å se form/innhold i lys av landets egen muntlige tradisjon. Her ble 

budskapet formidlet gjennom en form som var kjent av alle i kulturkretsen og som dannet en 

forutsetning for forståelsen av innholdet. Som i tradisjonen ble innholdet knyttet til den 

aktuelle nåtid. I tråd med dette uttalte Samora Machel  at kunsten fritt kunne blande gamle 

former med et nytt innhold. Maleri, skriftlig litteratur og teater kunne kombineres med 

tradisjonell dans, skulptur og sang ((Munslow red. & Machel 1989:37).   

Grunnlaget for populærkunsten ble på denne måten lagt før den endelige frigjøringen, med 

fokus på et nytt samfunn og en ny borger. I prosessen med å skape nye statsinstitusjoner ble 

Direktoratet for nasjonal kultur (Direçcão Nacional de Cultura, DNC), opprettet i 1976 under 

Departementet for utdannelse og kultur. Oppgaven var politisk å stimulere og kontrollere 

kunstnerisk aktivitet (litteratur, plastisk kunst, teater og musikk) gjennom ulike underliggende 

organer. Målet var å skape en populærkunst som synligjorde livet til folket i prosessen med å 

forandre samfunnet (Cossa bind I 2005: 267-268).  Dette programmet ble stadfestet ved 

FRELIMOs III partikongress i 1977
43

. 

                                                                                                                                                         
 
43

 For å implementere partiets direktiver ble det samme år holdt et nasjonalt møte om kultur hvor den formelle 

organisering av kunstlivet stod sentralt. Kunsten måtte utvikles videre gjennom skoler, kurs og kulturell aktivitet 

på bedrifter og kommunale landsbyer. Kulturhus skulle danne en kjerne i denne politikken, et samlingssted som 

muliggjorde demokratiseringen av kulturen. Denne kjernen kunne videreutvikles til å omfatte større kulturelle 

enheter som ulike typer muséer (Tempo nr 356 1977:55-56). Museu Nacional d`Arte Maputo ble åpnet i 1989. 
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Frigjøringen ble feiret med en utstilling, Exposição de Arte Popular. Her var det, blant annet, 

en avdeling som inneholdt arbeider gitt av folket. Verkene skulle danne et grunnlag for et 

nasjonalt museum for populærkunst. En annen del omfattet en kollektiv utstilling av 

individuelle kunstnere. Tema og titler reflekterte stort sett tiden rundt frigjøringen. Her deltok, 

blant andre, Chissano, Mahumana, Langa og Macamo (Cossa bind I 2005 265-266).   I tråd 

med den aktuelle politikk og tanken om likhet mellom mennesker, ble kunstnere oppmuntret 

til å stille ut kollektivt framfor individuelt. Senere, på ettårsdagen for frigjøringen, ble det 

laget to kunstutstillinger, en med signerte verker og en annen hvor kunstnerne var anonyme.  

Tempo refererte til den siste som et ekte uttrykk for populærkunsten, i motsetning til den 

andre utstillingen hvor de nye verdiene enda ikke var internalisert (Cossa bind I 2005:280-

281). Samme tidsskrift pekte på, noen år senere, vanskelighetene noen kunstnere hadde med å 

oppgi sitt formuttrykk fra de siste årene før frigjøringen. Var det mulig å bruke gamle former 

for en ny kunst? Motsatt anonyme kunstnere som begynte å arbeide på en ny måte, både i 

form og innhold, ble det satt spørsmålstegn ved kunstnere som ikke revolusjonerte sin stil og 

nølte med å hylle den nye fase som landet befant seg i (Cossa bind I 2004:295-296).  

På spørsmål om anonymitet kontra individuelle signaturer hevdet kunstnerne i intervjuene at 

de alltid satte sitt navn på egne verker.  

Etter hvert reduserte FRELIMO sin innblanding i kulturlivet, men fastholdt at kulturen var et 

instrument til bekreftelse på den mosambikanske personlighet og konsolidering av nasjonal 

enhet. Forfatteren Luis Bernardo Honwana ledet en enhet innenfor Departementet for 

utdannelse og kultur. Hans oppgave var å planlegge og kontrollere kulturpolitikken i samsvar 

med prinsipper og oppgaver definert av partiet (Cossa 2005 bind I:301). I en artikkel 

reflekterte Honwana over kulturens stilling i Mosambik
44

. Han pekte på sameksistensen av to 

typer kulturer. Den ene var den tradisjonelle, som i form og innhold uttrykte seg gjennom 

lokale materialer og teknikker. Den andre var en blanding mellom en mosambikansk kultur og 

et uttrykk for verdier av fremmed opprinnelse. Denne dikotomien mellom den tradisjonelle og 

blandingskulturen var generelt akseptert. Imidlertid ble røttene til den mosambikanske 

personlighet og hele den kulturelle utvikling knyttet til den tradisjonelle kultur. Honwana 

hevdet at en slik tett forbindelse til tradisjonen kunne begrense kreativiteten. Han pekte på at 

store kunstnere, som Malangatana eller Mahumana, brukte brukte oljemaleriteknikken, selv  
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 Tittel på artikkel: Vår kultur er bare halvparten (A nossa cultura é só a sua metade) 
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om den ikke var en del av den mosambikanske tradisjon. Likevel var deres verker 

mosambikanske i sin egen rett. Honwana forsvarte at kunstneren framfor alt var en som 

skapte sitt verk med tema fra folkets problemer, liv og tradisjoner, men samtidig fra kampen 

for forandring og framskritt. Derfor var kunstneren et menneske som omarbeidet, syntetiserte 

og gjenskapte. Han gjenga ikke bare fortid, han skapte for framtiden og satte spørsmålstegn 

ved nåtiden. Det var gjennom kunstnernes handlinger at folket lærte om egen kultur og 

erfaringer til andre folkeslag. Honwana mente at tiden var moden til å korrigere holdningen til 

kulturen. Tiden var inne for å gjøre den nasjonal, rik i sine ulike former og uttrykk og levende 

gjennom samhandling med andre kulturer (Domingo 18.nov.1984:5)  

 

5.2 Analyse av kunstverkene 

Denne delen er delt i to I den første delen presenteres verkene med emner fra tiden etter 

frigjøringen med kunstnernes egne eller kollegers beskrivelser. Andre del handler om 

verkenes form og innhold. 

5.2.1 Presentasjon av verkene 

I denne perioden fortsatte kunstnernes verker i stor grad å omfatte den del av befolkningen 

som de selv stammet fra. Ifølge intervjuene begrenset borgerkrigen deres virksomhet, men de 

levde og arbeidet i Maputo under denne tiden. Politisk opplevde bondebefolkningen store 

strukturelle forandringer i sitt daglige levesett. Samtidig førte borgerkrigen til ytterligere 

oppløsning av samfunnsstrukturer og mennesker på flukt. FRELIMOs politikk omfattet den 

tradisjonelle kulturen, den inkluderte den muntlige tradisjon i sin nasjonsbygging, men deres 

moderniseringsprogram etter frigjøringen grep inn i folkets daglige liv som et brudd med 

fortiden. Dette er et paradoks som jeg mener laget et skille mellom kunstnerne på den ene 

siden og den revolusjonære populærkulturen og partipolitikken på den andre. Dette kommer 

jeg tilbake til. Først vil jeg presentere fire verk av kunstnerne med egne eller kollegers 

kommentarer. 
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Verk nr V av Mankew Mahumana. Tittel: Sult 

 

 

 

Oljemaleri fra 1988 Høyde 123cm, bredde 102cm. Foto Elin Røhme med tillatelse fra Mankew Mahumana 

 

Mahumana forteller selv:”… Bildet viser en storfamilie som sulter på grunn av tørke. I 

bakgrunnen sees den brennende solen. Jordbruksredskapen, en hakke, peker på at det dreier 

seg om en bondefamilie. Ansiktene til den eldre generasjon i forgrunnen uttrykker bekymring 

og oppgitthet. De yngre medlemmene i familien er avmagret. I denne tiden mottok vi hjelp fra 

naboland, blant andre Zimbabwe…” 
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 Verk nr VI av Alberto Chissano. Uten tittel. Skulpturen forestiller en familie, mor, far og 

barn. Barnets hode er plassert på baksiden på høyde med foreldrenes hoder. 

 

 

 

 

 

 

Elev av Chissano, Sebastião Armando 

Ndlozy, forteller: ”… Chissano framhevet 

alltid viktigheten av det aktuelle, det å kunne 

uttrykke tidens realiteter. Dette er et verk 

som viser virkningene av sult og krig for 

folket. Feilernæring kunne føre til 

misdannelser. Skulpturen viser en 

tilsynelatende normal familie, men ser en 

nøyere etter, er dette bare delvis sant. 

Barnets hode er delvis deformert og plassert 

bak mor og far, istedenfor foran med 

foreldrenes armer rundt seg. Det er som om 

mor og far vil gjemme han bort. Formen som 

bærer hodene faller ikke helt ”på plass” og 

henspeiler på oppløsning av kulturelle 

tradisjonelle kleskoder ved innføringen av 

mer moderne klesdrakt…” 

 

 

 

Skulptur fra 1988. Høyde 188cm.  

Foto Elin Røhme med tillatelse fra Galleria Museu Chissano, Matola 
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Verk nr VII av Samson Macamo. Tittel: Et samlet folk (Um povo unido). Skulpturen sees fra 

to sider. 

 

 

Samson Macamo forteller: ”…Skulpturen 

viser Mosambik etter frigjøringen og 

samlingen til en nasjonalstat. Verket består 

av syv ansikter med hvert sitt personlige 

uttrykk. De symboliserer de ulike provinsene 

som Mosambik ble delt inn i etter 

frigjøringen. Ved å gå rundt skupturen 

fanger tilskueren inn de ulike aspektene. 

Øverst i front er det tre ansikter. Hodet i 

midten representerer kunstner/politikeren. 

Han er flankert av to ansikter med lange 

neser som forestiller politikere som driver 

med sladder (fofoca). Kunstneren holder 

hånden beskyttende rundt ansiktet i sokkelen. 

Dette ansiktet representerer støtten i 

samfunnet, det kloke menneske…”
45

. 

 

Skulptur fra 1993 Høyde 235 cm. 

Foto Elin Røhme med tillatelse fra Museu  Nacional Maputo 

                                                 
45

 Oversatt fra portugisisk av oppgaveskriver 
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Ansikter på den andre siden av skulpturen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansikter på midten av skulpturen. 

 

Samson Macamo forteller: ”…Ansiktet på toppen av 

skulpturen forestiller den som ser og kan ordlegge seg 

godt om det han observerer Det ene ansiktet på midten (til 

venstre i min framvisning) viser bekymring og stiller seg 

spørsmål om hvor veien går videre. Det tredje ansiktet ser 

oppover mot politikerne og uttrykker uro over å være 

avhengig av regjeringen..”
46

. 

 

 

 

Ansikt på toppen av skulpturen 

                                                 
46

 Oversatt fra portugisisk av oppgaveskriver 
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Verk nr. VIII av Noel Langa. Tittel: Feiring ved innhøsting (Festa do caju). 

 

 

 

Maleri fra 1991. Høyde 129 cm. Bredde 250cm. Foto Elin Røhme med tillatelse fra Noel Langa. 

 

Noel Langa forteller: ”…Maleriet skildrer en feiring på landsbygda i tiden etter innhøstingen 

av frukten fra cashewtreet. Krukkene i bildet henspeiler på den alkoholholdige drikken som 

lages av en bestemt del av denne frukten. Fugler og mennesker kommuniserer under festen 

under dans og sang til musikk fra ulike instrumenter. Det er fuglene som lærer musikerne å 

spille. I bakgrunnen sees flammene fra ildstedet. Maleriet er en påminnelse om vår fortid og 

tradisjoner…”
47

. 

5.2.2 Budskapets form og innhold 

Sett ut fra presseomtalen i tidsskriftet Tempo, hvor det ble satt spørsmålstegn ved om det var 

mulig å bruke gamle former for den nye revolusjonære kulturen, er det lett å tenke seg at 

kunstnerne kunne framstå som konservative eller reaksjonære
48

. Som malerier og skulpturer 

viser, ble formen fra 60-årene i store trekk videreført. 60-årene var en tid hvor verkene ble 

materialisert i lys av den muntlige tradisjon og hvor begrepet négritude var en 

inspirasjonskilde i kunstnerkretser. I tiden etter frigjøringen stabiliserte denne formen seg. 

Skulptur og maleri ble, som tidligere, bygget opp med en menneskelig handling i forgrunnen 

                                                 
47

 Oversatt fra portugisisk av oppgaveskriver. 
48

 Samme kapittel, Den revolusjonære populærkulturen s.58 
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uten særlig dybdevirkning. Som før lå fokuset på å bringe budskapet fram gjennom et 

samspill av gjenkjennelige elementer som ansikter, øyne og hender, et ”språk” som alle i 

kulturkretsen forstod. I samsvar med den muntlige tradisjon forble det performative aspekt et 

medvirkende element.  I Chissanos og Macamos skulpturer gir tittelen på verket en nøkkel til 

forståelse av fortellingen. Handlingen deles videre opp i sekvenser ved at tilskuerne må gå 

rundt verkene for å forstå sammenheng og budskap. I Mahumanas maleri er det performative 

blitt en stillestående handling hvor storfamilien sitter med lukkede øyne rundt et samlet 

uttrykk for sult. I Langas maleri manes en annen side av folkets liv fram. Her uttrykkes en 

vital samhandling mellom mennesker gjennom dans og musikk ved en tradisjonell fest. 

 

Innenfor denne formale rammen skjedde det samtidig en forandring, en reorientering. I store 

trekk ble elementene fra den muntlige tradisjon opprettholdt, men nå i en forenklet 

fortellerform. Som verkene ovenfor viser, er den tidligere direkte konkrete formen fra forrige 

periode blitt mer generell. Budskapet ble fortalt i en enklere og mer symbolsk figurativ form 

og det performative element ble dempet ned. Videre er det få direkte henvisninger til 

mytologiverden. Langas maleri er det eneste verket som forteller om kommunikasjon mellom 

mennesker og fugler
49

. I intervjuene forteller de tre gjenlevende av kunstnerne at denne 

utviklingen er et uttrykk for en videreutvikling, en form for kunstnerisk bearbeiding av det 

opprinnelige uttrykk. 

 

Når det gjelder innholdet i verkene speiler det tidens hendelser slik det virket inn på folkets 

dagligliv. I dette perspektivet mener jeg verkene kan leses som sosiale kommentarer til 

samfunnsutviklingen. Mahumanas maleri forteller om feilslått jordbrukspolitikk og 

naturkatastrofer som rammet Mosambik i årene etter frigjøringen. Ifølge Newitt hadde den 

politiske planlegging forutsatt produktivitet på de tradisjonelle familiegårdene. På grunn av 

klimatisk ustabilitet i årene etter frigjøringen ble forventningene ikke innfridd. I 1978 førte 

tørke sør i landet til lav matproduksjon, noe som forårsaket sult og behov for å importere mat. 

Senere forverret situasjonen seg ved at deler av demningene langs elevene i det sørlige 

Mosambik brøt sammen. Dette førte til at landet trengte nødhjelp og folk på landsbygda falt 

tilbake på mønstret under kolonitiden med byttehandel eller kryssing av grenser til naboland 
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 Dette er sannsynligvis en tilfeldighet fordi utvalget et lite. 
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som et middel til å bedre levekårene (Chabal red.& Newitt 2002:203-204).  

I sin formale og generelle forenkling bærer Mahumanas maleri dette budskapet fram som et 

uttrykk for en hel folkegruppe.  Skulpturen til Chissano viser til virkningen av matmangelen 

og peker samtidig på oppløsningen av tradisjonelle kulturkoder. Partiets politikk med å samle 

bønder i kooperativer og landsbyer medvirket til å rive folk opp fra deres tradisjonelle levesett 

på en brå måte uten de selv fikk være med på beslutningsprosessen
50

. På denne måten ble det 

lettere å introdusere nye strukturer og begrense den dominerende innflytelsen til tradisjonelle 

ledere. Situasjonen førte til motstand i befolkningen fordi den løste opp tidligere tradisjonelle 

skikker, som for eksempel tildeling og bruk av land. Partiet klarte derved ikke å mobilisere 

støtte blant bøndene (Chabal red.& Newitt 2002:196-200). 

 Macamos skulptur gir et innblikk i selve prosessen med å bygge en nasjon. Som det framgår 

av Macamos eget utsagn lå det motsetninger i konstruksjonen av det nye samfunn. 

Sammenlignet med hans skulptur fra forrige periode hvor alle krefter dro i en retning, 

frigjøring fra kolonimakten, er denne framstilling mindre samlet og gir uttrykk for tvil. Som 

historikeren Michel Cahen hevder, hadde Mosambik en sterk sosial bevegelse imot 

kolonialisme. Det var en opposisjon som lignet en nasjonal identitet, det lå et fellesskap i 

ønsket om å fjerne kolonimakten. Men var det nok til å gi en identitet som overgikk de lokale 

individuelle interesser? (Morier-Genoud red. & Cahen 2012:19).  

Langas maleri ble malt mot slutten på borgerkrigen og var en påminnelse om noe som var et 

trygt tilbakevendende element i bøndenes liv, feiring rundt innhøstning. Verket eier en egen 

umiddelbarhet og nærhet ved å gjenkalle kjente elementer fra tradisjonen. 

Ved å rapportere om tidens hendelser og deres innvirkning på folket i sin kunst, laget 

kunstnerne en skillelinje mot den revolusjonære populærkulturen. Slik jeg forstår sistnevnte 

og arven fra Amilcar Cabral, deltok kunstneren anonymt i samfunnets kulturelle produksjon. 

Kunstnerne i min studie, derimot, framstod som observatører til hendelsene som de brakte 

videre som budskap i sine verk. De bevarte tråden bakover i tid som en del av sin historie og 

som et middel til å bli forstått av sitt eget folk. Som i Lourenço Rosàrios karakteristikk av den 

muntlige tradisjon, videreførte de kunnskap ved at verkene i seg selv framstod som et konkret 

eksempel. Som i et speil ble budskapet holdt opp foran tilskueren. På denne måten var 
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  Partiet FRELIMO ble født i eksil i Tanzania, hvor det kooperative systemet med landsbyer, Ujamaa Village 

System, var introdusert. 
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verkene lette å forstå, lette å huske. Samtidig skapte den enkle symbolske 

kommunikasjonsform en distanse, som ga mulighet for lærdom.  

Videre lagde kunstnerne et skille i forhold til FRELIMOs visjon av den nye borger. Samora 

Machel og Sergio Vieira så O homen novo i lys av bruddet med ulike mennesketyper fra ”det 

gamle samfunn”, deriblant den som tilhørte kunstnernes befolkningsgruppe. Denne 

tankegangen uttrykker en tro på fremskrittet som hovedsaklig en utvikling langs en linje 

framover i tid. Motsatt kunstnernes holdning, representerte dette et brudd med fortiden.  

I sin artikkel fra midt på åttitallet påpekte Luis Bernardo Honwana eksistensen av en 

blandingskunst i Mosambik som var skapt under innflytelse fra andre kulturer. Det går ikke 

klart fram om denne blandingskunsten inkluderer verk fra tiden før frigjøringen sammen med 

kunst som var laget etter at Mosambik åpnet opp for innflytelse fra en større del av verden. I 

dette globale perspektivet vil jeg hevde at kunstnernes verker skiller seg ut som selvstendige 

utrykk med røtter fast forankret i egen tradisjon. Dette skjer på to nivåer. Med tanke på at det i 

Mosambik lever mennesker av ulik opprinnelse og nasjonaliteter, omfatter deres kunst først 

og fremst deres egen folkegruppe. For det andre, innenfor en global referanseramme, tolker 

jeg deres kunst som en motkraft mot globalisering. 

Videre, i samme artikkel, tolker jeg Honwanas retorikk som en offisiell åpning for 

individuelle kunstneriske uttrykk ved siden av populærkulturen. Han hevdet at det var 

gjennom kunstnernes handlinger, her forstått som kunstnere generelt, at folket lærte om egen 

kultur. Kunstnerne i min studie inntar en plass mellom den frie individuelle utfoldelse og et 

uttrykk innenfor et mer formalt rammeverk. De beholdt i begge perioder av sine livsløp den 

tradisjonelle budbringers evne til å lage sin egen versjon av en hendelse innenfor visse felles 

formale grenser.  

I neste kapittel vil de to siste to kapitlene danne grunnlaget for å bestemme budbringernes 

historie og deretter vil jeg analysere denne historieframstillingen i lys av nyere tids 

historiedebatt. 
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6 Budbringernes historie og  

framstillingsform 

 

”…já e ainda nâo…” (Serra red. og Ngoenha 1998:17). 

 

Sitatet er et uttrykk på portugisisk for noe som allerede eksisterer samtidig som det enda ikke 

har funnet sin egentlige form. Uttrykket brukes av filosofen Ngoenha seks år etter 

borgerkrigens slutt for å beskrive den mosambikanske identitet. Samtidig viser sitatet tilbake 

til hans uttalelse først i oppgavens innledning hvor denne identitet utgjør en betingelse for en 

”egen” mosambikansk historie.  

I ovennevnte sitat har Ngoenha spesielt utviklingen i årene etter frigjøringen i tankene. 

Hvordan forene Mosambiks etniske og kulturelle forskjeller med den ideelle politiske og 

moderne enhet? Sammenligningen, sier han, forklarer noe av spenningen som ligger i den 

mosambikanske identitet. Årene med krig bekreftet at ingen sosial organisasjon kan bestå hvis 

den ikke er basert på et felles ønske om å leve sammen, respektere et visst antall verdier og å 

handle sammen. Formelt sett arvet Mosambik det geo-politiske rom, administrative strukturer 

og språket til kolonimakten, men gjorde det om til et redskap for nasjonal enhet. Dessverre 

var de sosialistiske verdiene som dannet grunnlaget for et slikt fellesskap like fremmede for 

folket som de tidligere portugisiske (Serra red.& Ngoenha 1998:23-25). 

Ngoenha kommenterer videre utviklingen i årene etter innføringen med en liberal politikk og 

et flerpartisystem i 1994. Selv om kommentarene faller utenfor oppgavens tidsmessige 

begrensning, mener jeg betraktningen passer inn i dette kapitlets historiske perspektiv, som 

både peker bakover og framover i tid. Hva er det som kan skape en mosambikansk identitet 

spør Ngoenha. Den var knyttet til opprettelsen av nasjonen. På en måte er identiteten en arv 

fra frihetskampen og oppgaven er å konsolidere den for framtidens generasjoner. 

Mosambikanerne lever i en tid med paradokser, sier han. På den ene siden snakkes det mye 

om identitet, samtidig som landets uavhengighet er truet. Utenfra begrenses suvereniteten 

gjennom internasjonalisering av handel og økonomisk avhengighet. Innenfra kommer 

trusselen gjennom en politisk ideologi som fokuserer på individets interesser framfor 

samfunnets fellesskap. Utviklingen i landets nye demokrati synes å konsentrere seg om 
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akkumulering av rikdom og å fremme mikronasjonalismer. Dette undergraver den politiske 

idé og moral som er utgangspunktet for nasjonen og en mosambikansk identitet (Serra red.& 

Ngoenha 1998:17:19).  

Kapitlet er delt i to.  Den første del er et svar på problemstillingens andre spørsmål. Neste del 

er et svar på det siste spørsmålet. 

6.1 Analyse av budbringernes historie 

Dette kapitlets innledning fokuserer på begrepet identitet. Det er vanskelig å definere, men i 

denne sammenheng knytter jeg, som Ngoenha i oppgavens innledningssitat, begrepet til den 

”egne” historie. Nærmere bestemt til en nedarvet praksis og arv. I oppgaven sees dette i 

sammenheng med kunstnernes virksomhet gjennom deres verker og deres bakgrunn i en 

muntlig kultur. Historikeren Rosàrio sier i oppgavens innledning at verdiene som ligger i 

landets muntlige tradisjon er et viktig bidrag til definisjonen av landets kulturelle opprinnelse. 

Den står ikke i motsetning til den urbane modernitet. Begge er sider av oss selv, sier han, og 

begge ville bidra til å bygge opp en mosambikansk identitet. Det er den ”egne” historie eller 

identitet som står i fokus i problemstillingens andre spørsmål.  

I de to foregående kapitler analyseres kunstnernes verker synkront på bakgrunn av samtiden 

over to tidsperioder i deres livsløp. I periodene ligger det, i tråd med Kosellecks/Bergsons 

teori, ulike tidslag av menneskelig erfaringer i samspill langs den lineære tidslinje. Hver for 

seg representerer lagene forskjellige tidshorisonter, forstått som ulike måter å forstå verden 

på. Disse synkrone analysene muliggjør en synliggjøring av de ulike tidslagene.  

Den følgende diakrone analyse skiller lagene tidsmessig og gir kunnskap om en historisk 

lineær tidsrekkefølge. Denne framgangsmåten skiller seg fra tradisjonell vestlig 

historieskriving med fokusering på periodisering og det som forandrer seg i tiden. Den 

diakrone analyse derimot, som bygger på en synkron lesning over samme tidsrom, 

identifiserer det som følger med ”på lasset” fra en tidligere periode. På dette ”lasset” ligger 

den ”egne” historie som arv og tradisjon.  I Kosellecks/Bergsons terminologi ligger den som 

et minne eller en menneskelig erfaring mellom et før og et etter i en tidsrekkefølge.  

I tillegg til å bestemme en tidsrekkefølge tolker jeg Koselleck slik at de ulike tidserfaringer 

som kommer til syne i analysene må sees i lys av forholdet mellom begrepet og 

materialiseringens fire muligheter. Hva innebærer denne erfaringen i den første perioden av 
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kunstnernes livsløp?  Analysene av verkene viser at ikke skjedde noen forandring i 

grunnfunksjonen til begrepet budbringer, slik det defineres i oppgavens innledning som 

kunstnernes virksomhet gjennom verkenes form og innhold.  To karakteristikker ved den 

muntlige tradisjon står sentralt. Den ene er at budskapet forstås av alle i kulturkretsen, 

kunnskapen er kollektiv. Den andre er at begrepet i store trekk tar opp i seg fylden av den 

aktuelle tidens sosiale, økonomiske og politiske hendelser. I situasjonen som begrepet 

omfatter, i materialiseringsprosessen, innebærer dette at kunstverkenes innhold forandret seg i 

takt med det som hendte i samtiden. Derimot skjedde det en endring i verkenes form. 

Budbringerens rolle, med kretsen av tilhørere rundt seg, ble i en modifisert form forandret til 

kunstnerens tilvirkning av et budskap gjennom verkenes form og innhold. Med andre ord 

fulgte innholdet det tradisjonelle mønster ved å vise til aktuelle hendelser, men formen 

forandret seg. I tråd med Kosellecks terminologi viser denne perioden til en usamtidighet i 

forholdet mellom begrep og representasjonen av den konkrete virkelighet.  

Denne usamtidighet representerer en egen tidserfaring som springer ut av periodens sosiale, 

økonomiske og politiske forhold. Jeg tolker tidserfaringen som en nyvinning ved sin 

integrering av ”gammelt” og ”nytt”. Den kan kobles til maleren Malangatanas virksomhet i 

begynnelsen på sekstiårene. Under påvirkning av et miljø som favoriserte det ”egne” ved 

afrikansk kultur, skapte han en form som bygget videre på den muntlige tradisjon samtidig 

som den tok opp i seg samtidens hendelser. I seg selv vil jeg karakterisere denne utvikling 

som nyskapende og plasserer den i lys av den erfaringen som Koselleck benevner 

overraskelsen. Jeg har ikke kunnskap nok om maleren Malangatanas utvikling til å bestemme 

erfaringen i samsvar med Kosellecks definisjon, som den minimale forskjellen mellom et før 

og et etter i en tidsrekkefølge, men jeg mener nyvinningen har et moment av overraskelse. 

Erfaringen var med til å skape et grunnlag for virksomheten til kunstnerne jeg studerer. Hver 

av dem skapte sine individuelle kunstverk innenfor dette fundamentet. Hver av dem deltok 

med individuelle bidrag til en synliggjøring av Mosambiks samfunnsutvikling gjennom et sett 

av felles former. Disse formene ga rom for kreativitet, samtidig som det skaptes en ”sømløs” 

overgang fra en tidligere tidsperiode til en annen. I prosessen skaptes historie hvor fortid og 

nåtid ble deler av samme tidshorisont.   

Når det gjelder den videre historiske utvikling gikk den første perioden i kunstnernes livsløp 

rett over i den andre tidsfase som omfatter videreføring av budskap. Tidsskillet er satt på 

bakgrunn av sosiale, økonomiske og poliske omveltninger. Samtidig spilte borgerkrig og 
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naturkatastrofer en sentral rolle i utviklingen. I denne perioden mener jeg begrepet budbringer 

beholder den samme betydning som beskrevet i den forrige tidsfase. I begrepets 

materialisering i verkenes form og innhold, følger innholdet tidens hendelser. I formen, 

derimot, skjer det en videreutvikling som kan benevnes en beskjeden usamtidighet. Den 

består i at formen rendyrkes og forenkles. Jeg tolker denne usamtidighet mer som en 

stabilisering i forhold til forrige periode og ser den i lys av en annen av Kosellecks 

tidserfaringer, gjentakelsen. Han hevder at denne erfaringen skaper tidsperioder som 

strukturerer, reorienterer og stabiliserer et liv. Erfaringen er ofte knyttet til en hel generasjon 

mennesker som lever sammen og som har en felles historie. Disse deler spesielle terskler eller 

spenn av erfaringer som institusjonaliseres over tid og skaper historie. Gjentakelsen er, ifølge 

Vansina, et karakteristisk trekk ved den muntlige fortelling. I motsetning til det skrevne ord 

som eksisterer adskilt fra tiden, må det muntlige budskap gjentas over tid som en påminnelse 

(Vansina 1985:69-70). Gjentakelsen kan sees som en form for påminnelse. Sett på bakgrunn 

av Mosambiks utvikling i denne perioden, mener jeg gjentakelsen er positiv og meningsfylt 

når den fungerer som et kjent element i en usikker og vanskelig tidsperiode.  

I oppgaven går den ”egne” historie igjennom to historiske prosesser. Først var den direkte 

truet under portugisisk okkupasjon på grunn av portugisisk assimileringspolitikk. Senere, etter 

frigjøringen, oppstod det problemer med å synliggjøre ”det egne” i et samlet uttrykk for en 

moderne nasjon. I kunstnernes verker gjennomgikk dette tradisjonelle element en utvikling 

som løper sammen med tidens hendelser, fra nyvinning til konsolidering eller gjentakelse. I 

dette tidsløpet peker kunstverkene både bakover og framover i tid. Som i et speil peker 

budskapet i verkene tilbake til fortid, den muntlige tradisjon, uten å miste sin aktualitet i nåtid. 

Arv og tradisjon veves på denne måten inn i historiens lineære tidslinje.  

 

6.2 Analyse av historiens framstillingsform 

Hvordan føyer overnevnte historieperspektiv seg inn i nyere tids vestlige debatt i 

historiefaget? Jeg vil trekke fram noen aspekter sett på bakgrunn av hovedlinjer i debatten 

som er beskrevet tidligere i oppgaven. Her avtegnet det seg ulike retninger som i hovedsak 

satte spørsmålstegn ved objektiviteten i faget. Som Lynn Hunt hevder, når nye teknikker tas i 

bruk for å analysere undersøkelsesobjektenes representasjoner av sin verden, fører dette til at 
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historikere selv begynner å reflektere over hvordan deres egen profesjon representerer 

objektenes virkelighet. Det er denne representasjonen som er fagdebattens kjerne. Den 

omfatter mange ulike retninger. Tidligere i oppgaven satte jeg et fokus på en hovedlinje i 

debatten som betrakter historieframstilling som fiksjon. Fiksjon er et omfattende begrep og 

tolkes ulikt i diskusjonen, men graden av subjektivitet i representasjonen er et sentralt 

element. Langs denne debattlinjen ligger Linn Hunts beskrivelse av en retning som benevnes 

den språklige eller kulturelle vending.  Kort gjenfortalt og noe forenklet sees 

historieframstillingen analogt med litteraturens former og bestemmes ved historikernes egen 

måte å tenke på gjennom valg av språkbruk. Dette får følger for andre aspekter ved 

forskningsprosessen og umuliggjør en vitenskaplig forklaring på sosialt liv.  

 På samme linje står Roger Chartier som talsmann for en annen framstillingsform. Han hevder 

at historiens representasjonsform tilhører fiksjonen, men den setter betingelser om tilknytning 

til den konkrete virkelighet og derved et krav til sannhet. En av de store utfordringer i 

historieskrivingen, hevder Chartier, er å skape nye kategoriseringer som involverer 

artikulering av både objektive strukturer og subjektive representasjoner. I det følgende vil jeg 

se på hvordan oppgavens teorier, slik de tolkes i oppgaven, ligger i forhold til fiksjonslinjen i 

fagdebatten. 

Filosofen Sartre er med på å bestemme min grunnholdning i møtet med ”den andre”, her 

forstått som et møte mellom to ulike kulturer. Jeg ser ikke verden som ”den andre” ser den, 

men jeg er klar over den som en frihet som er annerledes enn min egen. Det er viktig, sier 

Sartre, for det å være fri innebærer å kunne sette navn på verden. Denne gjensidige friheten i 

det konkrete møte, mener jeg gir plass for både den egne subjektivitet og en korrigerende 

objektivitet.  

Min oppgave bygges opp ved Kosellecks/Bergsons og Gadamers analyseteknikker av 

virkeligheten. De har en fellesnevner i deres teori, begrepet tidshorisont i betydningen en 

tidsbestemt måte å forstå verden på. Dette innebærer med nødvendighet et element av 

subjektivitet. I Koselleck/Bergsons teori konstitueres tiden av en menneskelig subjektiv 

erfaring, et minne som ligger mellom det som kommer foran og det som kommer etter i en 

tidsrekkefølge og den lineære klokketid. Gadamers metodelære omfatter historikerens 

bevisstgjøring av egen subjektivitet og medvirkning i framstillingen av virkeligheten. I tråd 

med dette skaffer jeg meg kunnskap om egen europeisk kultur. Videre karakteriseres metoden 

for innsamling og valg av grunnlagsmateriale i oppgaven som subjektiv fortolkning. Det 
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samme gjelder utkastene til forståelse av kunstverkene på bakgrunn av kunstnernes samtid. I 

denne prosessen ligger et ønske om å forstå undersøkelsesobjektets annerledeshet gjennom 

egen selvforståelse. Jeg foretar vurderinger, valg og organisering av subjektiv karakter som 

knytter den til fiksjonen.  

Chartier viser til Michel de Certeau, som hevder at historieskrivningen er konstruert 

annerledes enn en forskersituasjon, spesielt ved at objektet for undersøkelsen settes inn i en 

tidsrekkefølge. En forskingsprosess, derimot, er alltid full av ”hull” sier Certeau. Han mener, 

imidlertid, at det er mulig å verifisere historien i fiksjonens form. Dette gjøres gjennom bruk 

av fagets egne redskaper. Chartier spesifiserer disse som innsamling, organisering og 

behandling av data og videre produksjon av hypoteser, kritikk og verifisering av resultater og 

validitet, sett i forhold til objektet for undersøkelsen. Selv om historikere skriver i en litterær 

form, skaper de ikke litteratur, sier Chartier. Dette skyldes to ting, det ene er at historikeren er 

avhengig av arkivet i vid forstand og fortiden som dette arkivet peker tilbake på. 

Jeg tolker at Gadamers begrep, forståelsens historisitet og anvendelse, viser til en 

representasjonsform hvor det subjektive element er aktivt innenfor en objektiv ramme. Han 

hevder at forståelse alltid er anvendelse. I dette ligger det en materialisering av en tidsbestemt 

forståelse. Gadamers begrep er tosidig og tidsbestemmelsen involverer at et fenomen forstås 

ut fra tolkerens nåtidige situasjon. I dette perspektivet må mine analyser i oppgaven sees i 

relasjon til min egen konkrete verden her og nå og gyldigheten vil derfor variere over tid. I 

denne testingen til ”enhver tid”, ligger det en objektiv korrigering av subjektiviteten som 

knytter representasjonen til den konkrete objektive virkelighet. 

I likhet med Gadamer, setter Koselleck et skille mellom begrep og begrepets materialisering. 

De ulike fire forhold mellom dem legger føringer på hvordan begrep og konkretisering 

forandrer seg over tid. Sammen med syn- og diakron analyse, tolker jeg at føringene 

representerer en objektiv struktur. Denne strukturen er dynamisk og endrer seg i takt med de 

ulike tidserfaringene. I oppgavens erfaringer, nyvinning og gjentakelse, fører dette til at 

subjektivitet og objektivitet blir to sider av samme erfaring. Dette binder framstillingen til 

virkeligheten.  

Videre viser Koselleck til en korrigering av det subjektive element i historieskrivningen ved 

bestemmelsen av begrepet. Her er det nødvendig å analysere situasjonen til forfatteren av 

framstillingen, den potensielle leserkrets og kildene som framstillingen bygger på. Disse har 
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alle sin egen tidsstruktur som peker bakover i tid, til nåtid og framtid. Som bakenforliggende 

grunnlag for representasjonen, legger dette føringer på bestemmelsen av begrepet. Som 

Chartier og Certeau, peker Koselleck på at framstillingen avhenger av, blant annet, forhold i 

ulike sosiale arenaer og læreinstitusjoner hvor den praktiseres. Som student ved Universitetet 

i Oslo hvor oppgaven min skal bedømmes som en mastergrad i kulturhistorie, legges det 

føringer for framstilling av historien.  Når det gjelder det skriftlige materialet, som forståelsen 

av verkene bygger på, har jeg kort skissert forfatterens bakgrunn. Jeg har ikke foretatt en 

kildekritikk. Videre er spørsmålene i intervjuene knyttet opp til et fåtall kjente historiske 

hendelser, nærmest i en ja- eller nei form. Dette sikrer en viss objektiv informasjon.  

I lys av fagdebatten rundt historieframstilling som fiksjon, mener jeg oppgavens 

representasjonsform av historien føyer seg til Chartiers utfordring om å involvere både 

objektive strukturer og subjektive representasjoner. Koselleck/Bergsons og Gadamers teorier 

åpner opp for forståelsen av historikerens subjektive medvirkning i historieframstillingen, 

men de legger samtidig føringer som innbefatter faglig objektivitet med krav om sannhet. I 

oppgaven, hvor målet er å gi realiteten en adekvat framstilling i forhold til problemstillingen, 

refererer jeg tilbake til ”arkivet” i vid forstand, til skriftlige primær- og sekundærkilder, til 

tidskrift og aviser og til studieobjektene selv, gjennom kunstnernes egne utsagn og 

fotografering av verkene. Til sammen består oppgavens grunnlagsmateriale av mange ulike 

stemmer fra en eksisterende virkelighet.  Disse referansene er bindende i framstillingen, men 

det ligger en subjektiv frihet i hva jeg har valgt å ta med og hvordan jeg har organisert 

materialet.  
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7 Konklusjon 

 

Etter å ha besvart problemstillingens tre spørsmål i de foregående kapitler, vil jeg konkludere 

med å trekke fram noen hovedpunkter. I tillegg vil jeg peke på begrensninger i min 

framstilling av oppgavens konkrete historie og forhold som det ville være interessant å se 

nærmere på i et videre arbeid. 

Som det framgår av oppgavens innledning er oppgaven tosidig. Den forteller en konkret 

historie som i tid spenner fra muntlig tradisjon til moderne tid. Samtidig settes det lys på 

måten denne historien framstilles på gjennom valget av teoriene til Koselleck/Bergson og 

Gadamer. Hva forteller svarene på problemstillingen om min tolkning av teori og virkelighet? 

Svaret på problemstillingens første spørsmål viser at Koselleck/Bergsons teori, ved å fjerne 

skillet mellom sirkulær og lineær tidsmåling, binder den muntlige tradisjon til historiens tid 

og rom. Dette synliggjør tradisjonen som overføres fra en tidsperiode til en annen.  En 

synkron analyse av kunstverkenes form og innhold i tiden før frigjøringen, viser til den 

muntlige forestillingens sentrale betydning for forståelsen av verkene. 

Problemstillingens andre spørsmål må sees i sammenheng med det første gjennom en analyse 

av verkene i tiden etter frigjøringen på bakgrunn av samtiden. En diakron lesning av begge 

tidsperioder gir kunnskap om budbringernes historie, historie her forstått som kunnskap om 

seg selv. Denne kunnskapen spesifiseres ytterligere gjennom begrepet og dets fire muligheter 

ved å identifisere kunstverkenes tidserfaringer, nyvinning og gjentakelse,  

Svaret på oppgavens siste spørsmål, viser at oppgavens framstillingsform av historien føyer 

seg inn en vestlig faglig historiedebatt som artikulerer både objektive strukturer og subjektive 

representasjoner. 

Svarene på problemstillingen, sett under ett, viser et interessant og viktig forhold mellom 

fortellingen i den muntlige tradisjon og historie, slik begrepene defineres i oppgavens 

innledning. Til tross for ulik tidsmåling nærmer de seg hverandre ved å gi plass til både 

subjektivitet og objektivitet i representasjonsformen. Når det gjelder det subjektive element 

var det muntlige minnet, ifølge Jan Vansina, preget av selektivitet og tolkning og baserte seg 

på en nåtidig vurdering av hva som var verdt å ta med i fortellingen. Dette førte til en 
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fortløpende refleksjon over fortid med en relevans for nåtid. Rundt denne subjektive friheten 

var det satt en objektiv ramme som bestemte at budskapet måtte forstås av alle i en bestemt 

kulturkrets i det aktuelle tidsrom. Teoriene, som bestemmer hvordan min historie framstilles, 

inkluderer subjektiviteten som et utgangspunkt for en historisk studie. Den karakteriseres som 

en egen tidshorisont. Horisontene må bearbeides for å oppnå en form for objektivitet og 

sannhet. Dette gjøres gjennom ulike kriterier som fanger opp forandringer over tid. I lys av 

dette vil jeg hevde at både den muntlige fortelling og oppgavens representasjonsform setter 

aktualitet, og derved en tidsbestemt forståelse, som et kriterium for objektivitet . 

Når det gjelder begrensninger i min framstilling av oppgavens konkrete historie, hevder jeg at 

maleren Malangatana var med til å legge grunnlaget for utviklingen av kunstnernes verker 

under påvirkning av strømninger i tiden, som négritude. Sannsynligvis er dette bildet mer 

sammensatt. Her vil jeg kort trekke fram treskulpturene til kunstnere fra en folkegruppe nord i 

Mosambik mot grensen til Tanzania, makondene. Cossa refererer til en uttalelse fra Chissano 

hvor han hevdet at makondene var de første til å åpenbare sine teknikker og sine 

hemmeligheter (Cossa bind I 2005:236). Under portugisisk okkupasjon lagde de verker som 

uttrykte protester mot regimet (Alpers 1988:83) og (Mondlane 1995:89). Ved 

arbeidsmigrasjon til Tanganyika (nåværende Tanzania) i 50- 60 årene skapte trekunstnerne, 

stimulert av et vestlig kunstmarked, originale og nyskapende verker med tema som var knyttet 

til den åndelige siden av deres muntlige tradisjon. Den internasjonale identifikasjon av 

kunstnerne som mosambikanske, ble under frihetskampen betraktet av mange mosambikanske 

intellektuelle som et viktig element i oppbygningen av en nasjonal kultur (Alpers 1988:81). 

Denne anerkjennelsen kan ha bidratt til inspirasjon for arbeidet til kunstnerne jeg studerer. I 

sammenheng med min studie ville det være interessant å se nærmere på makondenes verker i 

et videre arbeid.  

Ved at jeg ensidig fokuserer på kunstverkenes fellestrekk og foretar et begrenset utvalg av 

deres verker, framstår kunstnerne uten sin fulle individualitet og mangfold. Tidserfaringene 

som karakteriserer deres kunst i to perioder av deres liv, ligger på et kollektivt plan. Samtidig 

vil jeg hevde at fellestrekkene, slik de framkommer som felles kunnskap i overgangen fra 

muntlig tradisjon til moderne tid, er et vesentlig element i forståelsen av kunstverkene.  
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9 Vedlegg 

9.1  Introduksjonsbrev 

          Utkast på norsk. Portugisisk og formelt oppsett følger bak. 

 

En av våre studenter, Elin Røhme, ønsker å skrive en mastergrad om verkene til en gruppe 

mosambikanske kunstnere fra årene rundt frigjøringen fra Portugal. Mastergraden fokuserer 

spesielt på kunstnernes dype samfunnsengasjement og tradisjonsbærende kraft som uttrykkes 

gjennom deres verker. En sentral skikkelse var treskjæreren Alberto Chissano. Norge hadde 

gleden av å se hans kunst gjennom utstillinger i Norge i 1999. I tillegg ønsker hun å se 

nærmere på verkene til andre samtidige kunstnere som malerne Noel Langa og Mankew 

Mahumana samt treskjærerne Samson Macamo, Naftal Langa og Oblino Magaia. Elin 

Røhmes ønske er å utdype sin forståelse av denne gruppens arbeider og bidra til å gjøre 

kunstnerne mer kjent utenfor Mosambik. 

Elin Røhme ønsker å intervjue de gjenlevende av kunstnerne om deres verker på portugisisk. I 

tillegg vil hun søke andre relevante kilder til informasjon, som historikere og arkiver. 

Deltakelse i prosjektet er selvfølgelig frivillig og den enkelte kan be om innsyn i arbeidet. 

Dette inkluderer sletting eller retting av mangelfulle opplysninger. Dersom det ønskes, vil et 

sammendrag av det ferdige arbeidet oversendes den enkelte deltaker. 

Vi håper dette brevet vil åpne for muligheten til å komme i kontakt med de ovennevnte og at 

hun får tillatelse til å fotografere deres verker. 
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9.2 Intervjuguide 

 

Spørsmål Samson Macamo Mankew Mahumana 

Fødested Chibuto 1945 Marracuene, Ndixe 1934 

Bostedets organisering Samling av stråhytter som 

formet en rund plass 

Samling av stråhytter som formet 

en rund plass 

Familiens arbeid. 

 

 

Jordbruk. Far og bestefar 

arbeidet i Sør-Afrikas gruver 

på kontrakt. Bestefar deltok i 

tvangsarbeid hjemme. Som 

gutt var Samson Macamo 

gjeter 

Jordbruk Far var elektriker, 

arbeidet i Lourenço Marqûes. 

Som gutt var Mankew Mahumana 

gjeter 

Skole Nei, broren fikk gå på skole 

Skolegang først etter ankomst 

til Lourenço Marqûes. 

Fireårig protestantisk 

misjonsskole  

Protestantisk misjonsskole Fjerde 

klasse. Ved ankomsten til 

Lourenço Marqûes ytterligere to 

år 

Historiefortelling Ja, rundt ildstedet om kvelden Ja 

Fester Ved tradisjonell innhøsting Ved tradisjonell innhøsting 

Utreise fra hjemmet 1958. Arbeidet i Chibuto på 

gård, med hus- og 

skredderarbeid 

 

1945 Lourenço Marqûes Arbeidet 

som hushjelp. 1951-9 arbeidet i 

Sør-Afrika gruver med regnskap 

og tilvirkning av stempler 

Identitetsbevis Identitetsbevis for innfødte Identitetsbevis for innfødte 

Ankomst Lourenço 

Marqûes 

Kom til byen i 1959  1959. Forefallende arbeid, 

barberer, skomaker, husmaler, 

jordarbeide 

Lære, virksomhet Maleren Malangatana stor 

inspirasjon 

I 1973 gikk han i lære hos 

Alberto Chissano i en måned. 

Første individuelle utstilling 

1974. 

 

1960 Lærte å male av 

Malangatana 

Første utstilling 1971 

Utstilling Arte Popular 

1975 

Deltok Deltok 

Signatur på verket Ja Ja 

Samora Machel:” Det 

nye mennesket” 

Ny mentalitet. For rask 

forandring 

For rask forandring 

Kunstnerens rolle Kunstner/politiker Kunstner/politiker Maler 

dagliglivet Kraften fra folket 

Forhold under 

Borgerkrigen 

Begrenset kunstnerisk 

virksomhet 

Begrenset kunstnerisk virksomhet 

Forandring i formen Videreutvikling Videreutvikling 
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Spørsmål Noel Langa Alberto Chissano 

Fødested Mandlakaze 1938 Chicavane Mandlakaze 1935 

Bostedets organisering Samling av stråhytter som 

formet en rund plass 

Samling av stråhytter som formet 

en rund plass 

Familiens arbeid 

 

Jordbruk Far arbeidet i Sør-

Afrikas gruver. Mor arbeidet 

med keramikk til husbruk. 

Utkalt til tvangsarbeid med 

veibygging. Noel Langa var 

gjeter for familiens husdyr 

Jordbruk. Bestemor var 

medisindoktor 

Alberto Chissano var gjetergutt 

Foreldre utkalt til tvangsarbeid 

ved bygging av jernbane 

Skole Katolsk skole. Interessert i 

tegning. Protestantisk 

misjonskole ved ankomst 

Lourenço Marqûes 

Katolsk skole  

Historiefortelling Ved kveldstid Noen ganger 

omreisende fortellere 

 

Fester Ved tradisjonell innhøsting  

Utreise  1954 1947 (ved 12års alder) 

Identitetsbevis Først bevis for innfødte, 

deretter for borger. 

Bevis for innfødte 

Ankomst Lorenço 

Marqûes 

1954 Protestantisk 

misjonskole 

1947  

Lære, virksomhet Escola Industrial Nattkurs 

dekorativ maling 

Maleren Malangatanas 

utstilling 1961 viktig. Første 

Utstilling 1972. 5 års som 

President i Nucleo d`Arte 

 

Forefallende arbeide Arbeid i 

Sør-Afrikas miner ett år ved 18-

års alder.Tilbake Mosambik 

1956. Militærtjeneste. 

Arbeid,bl.annet med utstopping 

av dyr. Malangatana var 

inspirasjon  Husassistent Nucleo 

d`Arte  Første utstilling 1967 

Utstilling Arte Popular 

1975 

Deltok Deltok  

Samora Machel:” Det 

nye mennesket” 

Ikke mulig å skape et ”nytt” 

menneske. Påtvunget 

 

Kunstnerens rolle Kunstner/samfunnskritiker Kunstner/samfunnskritiker 

Signatur på verk Ja Ja 

Forhold under 

borgerkrigen 

Begrenset kunstnerisk 

virksomhet 

Ifølge Chissanos kone, Elisa 

Machava, var virksomheten 

begrenset 

Forandring i formen Videreutvikling  

  


