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Sammendrag 
 

Det kulturhistoriske feltet av historiografien er i konstant endring. Et av feltene som har som 

har blitt utviklet de siste 20 årene er studiet av historiske fremstillinger på film. Majoriteten av 

tidligere forskning tar utgangspunkt i vestlige filmer eller filmer fra tidligere Sovjetunionen. 

Den tredje verden er på mange måter glemt for historie som har undersøkt sammenhengen 

mellom film og utviklingen av nasjonale ideologier. Denne avhandlingen tar for seg denne 

sammenhengen fra et postkolonialistisk perspektiv og ser nærmere på rollen film hadde for 

nasjonsbyggingen i landene Egypt, Algerie, og Senegal. 

Avhandlingen undersøker hvordan film kan påvirke fremveksten av et forestilt nasjonalt 

felleskap. Det argumenteres videre for å danne et bilde av denne påvirkningen må den 

filmatiske prosessen undersøkes fra begynnelse til slutt. Ved å se på hvordan 

postkolonialistisk nasjonal ideologi kommer til syne i produksjonen, hvordan filmens 

handling tar for seg nasjonale tema og hvordan kinopublikummet i landet opplever filmen får 

man et helhetlig bilde av en films relasjon til et nasjonalt tankegods. 

I avhandlingen brukes denne malen til å se nærmere på tre filmers relasjon til 

postkolonialistisk nasjonsbygging. Disse filmene er The Battle of Algiers fra Algerie, Saladin 

the Victorious fra Egypt, og Xala fra Senegal. Felles for alle tre filmene er at de gjenforteller 

og vinkler en nasjonal historisk hendelse for å påvirke nasjonsbyggingsprosessen i sitt 

respektive land. Avhandlingenes funn er basert på en tematisk analyse av filmene, tall fra 

distribusjonsnettverket til de tre landene og kontemporære intervjuer og anmeldelser. 

Hovedfunnene i avhandlingen er at filmene kun oppnår stor innflytelse på det 

postkolonialistiske nasjonsbyggingsprosjektet i landene dersom det er systematisk promotert 

gjennom hele filmens livsløp. Kun i den egyptiske filmen der den nasjonale propagandaen er 

bakteppe for filmen fra idé til produksjon og til distribusjon, finner man konkrete bevis på at 

filmen har vært en viktig bidragsyter for å spre den nasjonale ideologien. Til slutt postuleres 

det at filmen gjennom å snu opp ned på kolonialistiske fremstillinger av Midtøsten greier å 

oppheve hovedpersonen Saladin til en transnasjonal heltefigur i hele det arabisktalende 

Midtøsten. 
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Innledning 

 

Introduksjon  
I dagens samfunn utfordres skolens historieundervisning fra stadig flere hold. Vi bombarderes 

av populærkultur med ulike fremstillinger av historiske hendelser. De gamle skriftlige 

fremstillingene av historie er satt til side for utallige TV-serier og filmer om samme tema. 

Nyere forskning viser at elevene selv setter stor pris på at deres konsum av historisk 

populærkultur trekkes inn i undervisningen.1I denne sammenheng har det i akademia siden 

1980-årene blitt mer og mer vanlig å undersøke historie på film. Altså filmatiske 

fremstillinger av historiske hendelser. Det har foregått en utvikling hvor man i studiet av 

historie på film har gått fra å se på hvordan antikken og middelalderen fremstilles i klassiske 

Hollywood-filmer, til også å inkludere filmatiske fremstillinger av nyere historie. Der de 

første historikerne nesten utelukkende undersøkte historiske fremstillinger i filmer fra et 

vestlig og gjerne amerikansk ståsted, har det etter hvert også blitt vanligere å forske på filmer 

laget fra et annet ideologisk ståsted, som for eksempel fra Sovjetunionen.  

Likevel er det ikke slik at historie på film er likt representert i alle deler av verden. Fagfeltet 

domineres av Hollywood-filmer, men det kan forklares ved at de fleste historiefilmene 

kommer fra USA og Vest-Europa.2 I afrikanske og arabiske land produseres det den dag i dag 

et lavt antall filmer sammenlignet med mediegigantene i Hollywood og i vesten ellers. 

Statistikken fordreies videre av at de landene som produserer mange filmer, er dominerende 

regionale aktører som har blitt ledende for kulturelle uttrykk i deres respektive geografiske 

områder. Altså mengden film som produseres i land som Egypt og Nigeria utgjør en enorm 

andel av totalt afrikanskprodusert film på bekostning av filmindustri i nabolandene. 

Historisk er ikke dette noen ny utvikling. Egypt var det eneste arabiske landet med egen 

filmindustri før bølgen av uavhengighet som fant sted i Maghreb-regionen på 50 og 60-tallet.3 

I løpet av noen få år på 1960-tallet oppstod det en fullendt filmindustri med regissører, 

produsenter, og distributører i alle de arabiske landene i tillegg til enkelte nylig uavhengige 

land i Afrika sør for Sahara. I denne bølgen av filmer som ofte gikk på tvers av religioner og 

 
1 Lund, Erik. (2016) Historiedidaktikk 
En håndbok for studenter og lærere. 173 
2 Rosenstone, Robert. (2012). History on Film: Film on History. 38 
3 Shafik, Viola. (2016). Arab Cinema: History and Cultural Identity. 20-21 
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nasjonal politisk ideologi kan det trekkes ut en rekke likhetstegn mellom landene. Alle 

landene nasjonaliserte filmindustrien, selv i land som Egypt hvor private aktører hadde 

dominert i den foregående filmproduksjonen. Antall lokalt produserte filmer toppet seg på 

midten av 1960-tallet og falt raskt frem til 1980-årene. I tillegg hadde en stor andel av filmene 

en bestemt historisk og politisk ideologi.  

Like fort som denne bølgen av filmer hadde gjort seg gjeldene, så forsvant den. Etter drøyt 20 

år med en aktiv nasjonalistisk filmindustri ble både filmproduksjon og distribusjon gjen-

privatisert i Egypt. I andre land som Algerie, Libanon og Senegal kollapset regelrett hele 

filmindustrien i landene. I motsetning til nasjonaliseringsprosessen som hadde funnet sted et 

par tiår i forveien kom slutten av periodene som et resultat av mange ulike årsaker. Enten det 

var regimeskifte, økonomisk krise, eller regionale hensikter var den nasjonalistiske og 

politiske filmens gullalder over nesten før den var begynt i det postkoloniale Afrika. 

Fra perioden 1960-1980 i det postkoloniale Afrika sitter historikere igjen med like mange 

spørsmål som filmer. Hvorfor ble det produsert så mange ideologisk forankrede filmer i 

akkurat denne perioden? Hvorfor var det så viktig for filmskaperne å gjenfortelle historiske 

hendelser gjennom filmmediet, og hvorfor ble det produsert færre filmer igjen etter to tiår 

med høy filmatisk produktivitet i den arabiske og afrikanske verden. Dette er noen av 

spørsmålene jeg vil svare på i dette prosjektet.  

Tematisering og forskningsspørsmål 
Tidligere forskning har sett på det historiske innholdet i filmene fra denne perioden. Blant 

annet skriver Robert Rosenstone i History on Film – Film on History at filmskaperne utenfor 

vesten var mer opptatt av å presentere en sammensatt historisk fortelling. Historien skulle 

fortelles fra et ståsted som representerte de kollektivistiske samfunnene i den tredje verden.4 I 

filmvitenskapen har det vært vanlig å se på denne filmatiske perioden fra et rent filmatisk 

ståsted. Viola Shafik hevder i Arab Cinema at det først var gjennom fransk og italiensk 

inspirasjon at filmene i den arabiske verden utviklet en særegen symbolsk og visuell side, 

nettopp på 1960 og 1970-tallet.5 

Likevel er det få som har sett på sammenhengen mellom de mange politisk og ideologisk 

ladede filmene i denne perioden og de utallige nye afrikanske regimenes behov for å skape 

 
4 Rosenstone, Robert. (2012). History on Film: Film on History. 21 
5 Shafik, Viola. (2016). Arab Cinema: History and Cultural Identity. 50-51 
 



7 
 

nye nasjonale identiteter. Dette prosjektet vil basere seg på å utforske denne sammenhengen 

mellom politisk regime og de nye nasjonale identitetene slik de ble uttrykt på film. 

Forskningsspørsmålet blir dermed hvilken rolle spilte film i den postkoloniale 

nasjonsbyggingen? For å få en helhetlig oversikt må jeg se på hele filmprosessen, fra 

filmproduksjon til ferdig film og til påvirkning på folkemassen.  

Det blir for svakt å forsøke å danne et representativt bilde av symbiosen mellom film og 

nasjonsbygging i det postkoloniale Afrika ved kun å se på én film, ett land, eller én regissør. 

Derfor har jeg valgt å ta for meg tre land, tre filmer som omhandler hver sin historiske 

hendelse, og som igjen er laget av tre regissører. Filmene jeg har valgt er The Battle of Algiers 

av Gillo Pontecorvo (Algerie, 1966), Saladin the Victorious av Youssef Chahine (Egypt 

1963), og Xala (Senegal, 1975). For å underbygge hvilken betydning de tre filmene hadde for 

de respektive landenes nasjonsbygging vil jeg se på hva de tre filmene faktisk formidler av 

historie, hvordan de gjenspeiler de dominerende ideologiene i de tre landene (Panarabisme i 

Egypt, Tredje-vei sosialisme i Algerie, og det frankofile Senegal), hvordan filmene ble tatt i 

bruk gjennom propaganda eller sensur, og hvilken plass afrikansk film har i studiet av historie 

på film. I tillegg vil jeg se på filmene og den lokale filmindustrien ble beskrevet i samtiden. 

Utvalget av filmene kommer som resultat av flere faktorer. Alle først var det viktig å velge ut 

filmer som gjenforteller en sentral nasjonal historisk hendelse. Det var også viktig å inkludere 

land som utviklet en nasjonalisert og postkolonialistisk filmindustri som en del av 

avkolonialiseringsprosessen. Av de afrikanske landene som var involvert i en 

nasjonsbyggingsprosess i 1960 -og 1970-årene var det svært få som oppjusterte viktigheten av 

lokalprodusert film, men det var tilfelle i alle de tre landene jeg har valg å se nærmere på. De 

tre landene er også særegne fordi de forsøkte å overta det koloniale kulturelle hegemoniet som 

hadde eksistert i deres geografiske områder. Algerie i det fransktalende Maghreb, Senegal i 

fransk Vest-Afrika, og Egypt i det arabisktalende Midtøsten.  

Metode og Teori 

Det er en rekke begrep som må ligge til grunn for å utforske filmenes rolle i 

nasjonsbyggingen i det post-koloniale Afrika. Først og fremst må man ha klart for seg hva 

nasjonsbygging går ut på. Det at det går an å bygge en nasjon er nært forbundet med det 

historikeren Benedict Anderson kalte for forestilte fellesskap. Dette er et begrep som brukes 

om at mennesker samler seg i et forestilt nasjonalt fellesskap bygget på grunnleggende 
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kulturelle faktorer.6 Det vil si at man i nasjonalstater har et bånd mellom helt fremmede 

innbyggere som bygger på annet enn at de tilhører samme nasjon. Fordi det forestilte 

felleskapet bygger på kulturelle faktorer er det naturlig å tenke seg at det kan konstrueres og 

underbygges av nasjonens pådrivere.  

Felles for de tre filmene jeg tar for meg er at både regissørene og regimene som betalte for 

filmene var overbevist om at film var et verktøy for å bygge en ny nasjon. For eksempel ble 

det sagt om Ousmane Sembène, som regisserte Xala, at “At the core of his dialectical 

engagement of indigenous African instituions, he posited that the discourse of culture is 

indispensable to formulating progressive visions of African Societies. In other words he 

firmly believed in the crucial role of culture in building African societies.”7Altså var han en 

pådriver for at kultur og i første rekke film skulle være med å bygge de nye afrikanske 

nasjonene.  

Troen på at kulturelle uttrykk er en pådriver for nasjonsbygging hører hjemme hos de 

kulturelle teoriene i historiografien. Tanken om forestilte fellesskap er et konsept som står i 

motsetning til de historiske teoriene som dominerte historieforskningen på begynnelsen av 

1900-tallet. Der de eldre teoriene som Marxismen og Annales-skolen hadde som grunnidé at 

økonomiske og sosiale relasjoner lå til bunn for og påvirket kulturelle utrykk i samfunnet, 

hevdet de kulturelle teoriene det motsatte. Kulturelle uttrykk som film hadde påvirkningskraft 

på samfunnet og de sosiale relasjonene innad i det.8 

Under de kulturelle teoriene som la til rette for studiet av historie på film finner man også 

postkolonialisme. Postkolonialismen hevder at de postmoderne kulturelle teoriene domineres 

av en eurosentrisme og et søkelys på europeisk og vestlig kultur. Gjennom film og annen 

populærhistorie har Vesten skapt «Orienten» som historisk begrep. Kulturhistoriske kritikere 

som Edward Said påpeker at begrepet om «Orienten» og orientalsk kultur har blitt satt opp 

imot en europeisk kultur spesielt gjennom de tidligere europeiske kolonilandene, og at dette 

motsetningsforholdet har farget det dominerende historiesynet på alt fra korstogene til 

etterkrigshistorien.9 

For å fungere som et verktøy i postkolonial nasjonsbygging må film snu opp ned på begrepet 

om «Orienten», Først ved å skape sin egen postkoloniale nasjonale fortelling kan landene 

 
6 Anderson, Benedict. (2016) Imagined Communities – Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. 8 
7 Vetinde, Lifongo.(2015) Ousmane Sembène and the politics of Culture. 2-5. 
8 Hunt, Lynn. (2014). Writing History in the Global Era. 18-19 
9 Hunt, Lynn. (2014). Writing History in the Global Era. 33 
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bryte med det stereotypiske bildet på Afrika og Midtøsten som eksotisk og usivilisert. Det var 

ingen selvfølge at filmene ble brukt på denne måten. I Egypt, som var det eneste av de tre 

landene med en velutviklet filmindustri før avkoloniseringen på 1960-tallet, var de historiske 

filmene både få av tallet (det ble kun laget syv av dem mellom 1930-1960) og forfektet det 

samme stereotypiske orientalske historiesynet som var vanlig i vesten. I likhet med Senegal 

og Algerie var det først etter et regimeskifte på 1960-tallet og en nasjonalisering av 

filmindustrien at det i Egypt ble laget historiske filmer som utfordret den vestlige 

historieforståelsen.10 

De tre filmene jeg har valgt ut prøver alle å gjenfortelle historiske hendelser fra et ikke-vestlig 

perspektiv. Xala gjenforteller Senegals løsrivelse fra Frankrike fra et Senegalesisk ståsted. 

The Battle of Algiers er en gjenfortelling av Algeries frigjøringskrig fra hovedsakelig et 

Algerisk perspektiv, til den grad at de overlevende spiller seg selv i filmen. Saladin the 

Victorious snur opp ned på de vestlige korsfarerhistoriene og fremstiller i stedet for araberne 

som helter og korsfarerne som ville barbarer.11  

Tidligere forskning har vist at film policy er sentralt til stede når filmer påvirker eller er med 

på å skape forestilte felleskap. Historikere har først og fremst sett på hvilken rolle statlige 

organer har hatt i å støtte opp under Hollywoods verdensomspennende filmhegemoni. I USAs 

tilfelle var staten sterkt delaktig i alt fra produksjon, til sensur og internasjonal distribusjon og 

kunne dermed bidra til å promotere sunne amerikanske verdier og den amerikanske 

nasjonalstaten. Film Policy i Afrikanske land er et mindre utviklet fagfelt, men Albert Moran 

hevder at aktiv statlig innblanding i filmindustrien er et effektivt middel for å promotere ny 

nasjonale idealer og underbygge statsapparatets legitimitet, for eksempel i nye regimer.12 

Uansett hvor mange eksempler man finner på at regissøren og regimets film policy legger til 

rette for at filmene skal konstruere en ny nasjonal identitet, er prosessen der kulturelle uttrykk 

påvirker befolkningen en komplisert prosess. For å undersøke denne prosessen vil jeg ta i 

bruk Du Gay og Halls teori kalt Circuit of Culture.  

Circuit of Culture er et teoretisk rammeverk for å studere kulturelle uttrykk. Teorien 

postulerer at kulturelle uttrykk eller gjenstander kan sees på i sammenheng med fem ulike 

faktorer. Faktorene har gjensidig påvirkning på hverandre slik at kulturell påvirkning ikke kan 

måles uten at man gjennomgår samtlige faktorer. Disse faktorene er identitet, regulering, 

 
10 Shafik, Viola. (2016). Arab Cinema: History and Cultural Identity.164-165 
11 Finke, Laurie & Shichtman, Martin. (2010) Cinematic Illuminations: The Middle Ages on Film. 214 
12 Moran, Albert. (1996). Film Policy: International, national and regional perspectives. 3-4 
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representasjon, produksjon og for(bruk).13 I en nasjonsbyggende kontekst betyr det at jeg ved 

å undersøke filmenes produksjon, regulering eller sensur, kulturell representasjon, og så 

videre også får et overblikk over filmenes påvirkning på den nasjonale identiteten i de tre 

landene.  

Organisering av oppgaven 
Ved å ta i bruk dette rammeverket vil prosjektet deles i tre deler. Den første delen vil se på 

filmenes og landenes produksjon og representasjon. Med andre ord en studie av hvordan 

filmene ble til. Først og fremst hvem som laget filmen, og hvilke politiske, historiske og 

ideologiske idéer de var farget av. Videre vil denne delen også handle om hvordan filmene 

føyer seg inn i landenes øvrige filmindustri. Altså hvem betalte for filmen og hvilken 

påvirkning hadde regimene i de tre landene på filmproduksjonene. Til slutt vil dette kapitlet 

også diskutere hvilke nasjonale identiteter og folkegrupper som fikk stå foran og bak kamera i 

de tre filmene.  

Den andre delen av prosjektet vil ta for seg de tre filmenes egenart. Det vil si at jeg først vil se 

på hva filmene faktisk handler om. Deretter vil jeg se på hvordan de nasjonale 

postkolonialistiske identitetene gjenspeiles i de tre filmene, både gjennom filmenes handling 

og filmenes budskap. Videre vil kapitlet undersøke hvem som er representert i filmene og 

hvilke ideologier de representerer. Filmenes ideologi, handling, og representasjon må ses i 

sammenheng med hvordan de tre filmene bruker de historiske hendelsen de omhandler. 

Hvordan beskrives den Algeriske frigjøringskrigen i The Battle of Algiers, hvordan fremstår 

Saladin i Saladin the Victorious og ikke minst hvilket forhold har Xala til senegalesisk 

uavhengighet. I dette kapitlet vil det også diskuteres hvordan filmene føyer seg inn i 

forståelsen av historiefilmer, som før 1960-tallet utelukkende var et begrep som brukt om 

Hollywood-filmer.  

I den tredje delen av prosjektet vil jeg ta for meg filmenes forhold til regulering eller sensur, 

identitet og forbruk. Uansett hvor grundig man undersøker hensikten bak filmene og de tre 

filmenes innhold kan man ikke gi en god vurdering av kulturell påvirkning på de nye 

postkoloniale nasjonene uten å først ta for seg innbyggernes forbruk av filmene. Ikke bare var 

de tre filmene endret fra de konseptuelle idéene som la grunnlaget for dem, de hadde også 

forskjellig effekt på folkemassen. Ved å undersøke hvilken tilgang folk flest hadde til kino og 

hva en kinoopplevelse var for en vanlig innbygger i det postkoloniale Afrika på 1960-tallet, 

 
13 Du Gay, Paul & Hall, Stuart. (1997). Doing Cultural Studies: The Story of the Sony Walkman. 2-4 
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vil jeg legge frem et mer helhetlig bilde av hvilken påvirkning filmene faktisk hadde på de 

nye nasjonene. I dette kapitlet vil det også være naturlig å se på forskjellen i filmenes 

mottakelse fra filmskaperen selv, til en kritiker i Frankrike eller en bonde i Senegal.  

Primærkilder  
I en ideell masteroppgave ville jeg hatt full tilgang på de statlige kulturelle utgiftspostene til 

de tre landene. Ved å se på hvor mye finansielle midler som ble tilsidesatt den nasjonaliserte 

filmindustrien hvert år kunne jeg utviklet et helhetlig bilde av landene film policy. Dessverre 

finnes svært lite av disse dataene. Den kaotiske statlige organiseringen i de tre landene i den 

aktuelle perioden førte til en arkivmangel. I stedet for vil jeg i oppgaven basere mye på 

nedskrevne intervjuer gjort med sentrale personer i tre landene. Ikke bare de tre regissørene 

og de tre statslederne, men også andre personer knyttet til landene filmindustri.  

Enkelte av intervjuene, som Pontecorvos diskusjoner i dokumentaren Gillo Pontecorvo: The 

Dictatorship of Truth eller intervjuet med Ousmane Sembènes filmtekniker Makhète Diallio i 

Ousmane Sembène and the Politics of Culture, gir gode førstehåndsberetninger om 

filmindustrien i de tre landene. Andre kilder, som dataene på antall kinoer i Nassers Egypt, 

representeres gjennom den oversatte versjonen til Viola Shafik i Arab Cinema.14Jeg vil også 

bygge mye av oppgaven på de tre filmene og deres innhold. Både de historiske 

fremstillingene og filmenes allegoriske referanser til samtiden. I denne sammenhengen vil jeg 

sammenligne filmene med statsledernes taler, andre kontemporære fremstillinger av samme 

historiske hendelse, og lokale og internasjonale filmanmeldelser.  

Til slutt vil jeg også inkludere stillbilder. Både fra filmene jeg undersøker samt andre bilder 

som illustrere poengene mine og som kan kontrasterer de filmatiske fremstillingene i Xala, 

Saladin the Victorious, og The Battle of Algiers.  

 

 

 

 

 

 

 
14 Shafik, Viola. (2016). Arab Cinema: History and Cultural Identity. 40 
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1. 1960-1970: Gjennombruddet for de postkolonialistiske nasjonale 

ideologiene. 
 

1.1 Produksjon og nasjonale identiteter 
Blant landene i Afrika som oppnådde selvstendighet i perioden etter andre verdenskrig finnes 

det mange fellesnevnere. Landene fikk autokratiske tendenser, de sentraliserte makten, tok 

kontroll over mediene og staket ut en ny nasjonal ideologi. Benedict Anderson skriver i 

Imagined Communities at i det de europeiske nasjonalstatene tok form på 1800-tallet var det 

gjennom faktorer som felles skriftspråk, religion og intelligentsia. Det som skiller dette fra 

den postkoloniale nasjonsbyggingen i etterkrigstiden er at disse faktorene i mindre grad var til 

stede. I både Algerie og Senegal dominerte franskspråket og det landenes kulturelle og 

politiske intelligentsia var opplært gjennom fransk skolegang og fransk kultur, og i Egypt før 

Nasser sendte den politiske eliten barna sine på franske og britiske privatskoler. 15 

Videre hevder Anderson at nasjonsbyggingen i det postkoloniale Afrika først og fremst kom 

gjennom et ovenfra-og-ned-perspektiv. Det vil si at statslederne kunne ta i bruk lærdom fra 

nasjonsbyggingen i Europa i de foregående 100 år og bruke det til å skape en egen ny nasjon. 

De nasjonale idéene ble styrket gjennom utdanning, militære, og ikke minst ulike medier. Ved 

å aktivt promotere et felleskap ut ifra kulturelle, politiske og militære faktorer, trengte ikke 

landene et eget språk eller et imperie for å danne en nasjon.16  

Så hvem var det som sto bak de tre landenes nasjonsbygging og hvilke nasjonale ideologier 

forsøkte de å promotere? Algerie, Egypt og Senegal var på 1960-tallet tre land med mye 

likheter og ulikheter. Algerie og Egypt var en del av den blomstrende arabiske verden, men 

Senegal og Algerie var fremdeles veldig bundet til den gamle kolonimakten Frankrike. I de tre 

landenes postkolonialistiske regimer utviklet det seg tre svært ulike statsledere med ulike 

idéer for hvordan en postkolonialistisk nasjon skulle se ut.  

1.2. Algerie og tredje-vei sosialisme 
Filmen The Battle of Algiers var den første storfilmen som regimet i Algerie hjalp til å 

finansiere. Filmen er satt til den blodigste perioden i den Algeriske uavhengighetskrigen som 

varte i drøye syv år fra 1954-1962. Utfallet av krigen var at franskmennene under Charles de 

 
15 Anderson, Benedict. (2016) Imagined Communities – Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. 
123-124 
16 Anderson, Benedict. (2016) Imagined Communities – Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. 
135 
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Gaulles skrev under en fredsavtale i Evian og trakk militæret ut fra Algerie. 

Tilbaketrekningen ledet til et komplett kaos der frigjøringshæren FLN (Front de Libération 

Nationale) angrep alle forræderne som ble igjen i Algerie. FLN var en fragmentert 

organisasjon som under uavhengighetskrigen bestod av alt fra islamister til marxister og hvite 

franskmenn, og dermed kunne ingen stanse de mer ekstreme delene av organisasjonen fra å 

jage over en million hvite franskmenn eller Pied-Noirs vekk fra det uavhengige Algerie.17 

Etter at franskmennene forsvant fra Algerie, måtte et stort statsapparat betjenes av et 

segmentert FLN. Det ledet til et maktvakuum der de ulike fraksjonene av FLN anklaget 

hverandre for å være franskstøttede forrædere. Historikere peker på at maktkampen ikke bare 

handlet om hvem som skulle sitte på toppen av styret, men også i langt større grad hvilken 

nasjonal ideologi det nye Algerie skulle ta i bruk.18 Til slutt fikk venstresiden i FLN sin vilje 

og marxisten og frigjøringshelten Ahmed Ben Bella ble det nye Algeries første president.  

Det nye regimet planla å skape en ny algerisk nasjon gjennom autokratiske virkemidler, altså 

gjennom udemokratiske valg og streng kontroll over mediene. Likevel var den postkoloniale 

Algeriske nasjonen et komplisert konsept. For å kvitte seg med den kolonialistiske 

påvirkningen måtte alt det franske bort. Det nye regimet ønsket å gjenføde 1800-tallets pre-

koloniale Algerie. Denne oppgaven viste seg å være veldig vanskelig for Ben Bellas nye 

regime fordi det langvarige kolonisystemet gjennomsyret Algerie. Skolene var etter fransk 

system, militæret og politikken speilet det franske systemet, og en veldig liten del av Algeries 

befolkning kunne arabisk.19 

I tillegg til forsøket med å kvitte seg med fransk innflytelse var Ben Bellas Algerie preget av 

marxistiske nasjonalidealer. Inspirert av Castros Cuba og europeiske revolusjonære, ble 

seieren over Frankrike til en seier for arbeiderne og de fattige. Det sekulære proletariatet 

hadde stått i spissen for revolusjonen ifølge Ben Bella. Det var ikke bare vestlige makter som 

var bekymret for den nye Algeriske nasjonen, militære og religiøse grupper i Algerie var også 

sterkt uenig i Ben Bellas nye nasjonale fellesskapstankegang. Etter bare tre år med Ben Bella 

gjennomførte militæret et kupp og satte inn den pragmatiske Houari Boumédiene som 

president. Boumédiene videreførte noe av Ben Bellas nasjonsbygging, men satt i større grad 

militæret i sentrum. Han var også mer pragmatisk rundt Algeries rolle utad, og promoterte 

Algerie som et land som ikke svarte til hverken vestlige stormakter eller kommunistiske 

 
17 Evans, Martin & Phillips, John. (2007) Algeria: Anger of the Dispossssed. 70 
18 ibid. 71 
19 ibid. 73 



14 
 

regimer. I stedet for skulle Algerie representere en tredje-vei-sosialisme. Uavhengighetskrigen 

mot Frankrike var den sentrale historiske hendelsen for den nye statsreligionen, hvor 

Algeriske martyrer hadde ofret seg for landets eksistens.20 

Selv om Boumédiene forsøkte å endre hva det nye Algerie skulle stå for politisk, delte han 

mange av idéene som Ben Bella hadde foreslått for kulturen i det postkoloniale Algerie. 

Boumédiene videreførte Ben Bellas søkelys på det arabiske. I følge Boumédiene skulle 

Algerie knytte seg til den arabisk-islamske identiteten som på 60-tallet ble frontet i Egypt og 

Syria. Denne politikken impliserte at etniske minoriteter som Berbere ble satt i samme bås 

som det franske kolonistyret. I gjenfortellingene av den store uavhengighetskrigen var det 

ikke plass til å representere ikke-arabiske etnisiteter som hadde kjempet på algerisk side, 

enten de var berbere eller franskmenn.21 

Samtidig som Boumédiene og hans militære støttespillere gjennomførte et statskupp ble The 

Battle of Algiers spilt inn i Alger. Den italienske regissøren Gillo Pontecorvo hadde blitt 

inspirert av historien om Algeries uavhengighetskrig og bestemte seg for å lage en film om 

krigen. I dokumentaren Gillo Pontecorvo: The Dictatorship of Truth beskrev Pontecorvo seg 

selv som en person som ikke har peiling på politikk.22 Han så også på seg selv som en 

marxistisk filmskaper som først og fremst ønsket å lage historiske filmer om proletariatets 

klassekamp. I arbeidet med The Battle of Algiers kom Pontecorvo i kontakt med 

frigjøringshelten Saadi Yacef som hadde skrevet sine memoarer om slaget i Alger fra et 

fransk fengsel. Da de italienske produsentene takket nei til Pontecorvos film fordi «ingen 

italienere er interessert i svartes historie» fikk Yacef det nye Algeriske regimet til å finansiere 

brorparten av filmen.23  

Yacef skrev også det første manuset til filmen, som var en ensidig hyllest til de algeriske 

karakterene i deres seier over de onde franskmennene. Pontecorvo ønsket heller å lage en film 

som skulle fremstille hendelsene fra slaget i Algier på en mest mulig objektiv måte, hvor 

begge sider av konflikten skulle bli fremstilt. Likevel ønsket han også at Ben Bellas idé om et 

nytt marxistisk Algerie skulle få en sentral plass i filmen. Saadi Yacef, som spilte seg selv i 

 
20 Evans, Martin & Phillips, John. (2007) Algeria: Anger of the Dispossessed. 83-84 
21 ibid. 87 
22 Curtis, Oliver. (1992). Pontecorvo: The Dictatorship of Truth 
23 ibid 
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filmen, forsøkte å få inkludert planene om et tredje-vei-Algerie som hans venn Boumédiene 

sto for.24 

 

 1.3 Senegals Negritude-idealisme 
Algerie promoterte The Battle of Algiers under en festival for nord-afrikansk kultur I 1967. 

Året før hadde Senegal arrangert en lik festival for svart Afrikansk kultur i Dakar. Festivalen 

var istandsatt for å promotere det nylig uavhengige landets statlige ideologi. Senegals første 

og lengst sittende president Léopold Sédar Senghor var utdannet dikter gjennom franske 

kulturinstitusjoner og hadde en ståltro på at kulturelle uttrykk måtte stå i sentrum i arbeidet 

med å bygge en postkolonial senegalesisk nasjon. Som Ben Bella i Algerie, støttet Senghor 

idéen som den postkoloniale tenkeren Frantz Fanon hadde om hvilken plass kultur skulle ha i 

den postkoloniale nasjonsbyggingsprosessen. Fanon skrev i Wretched of the Earth at: 

National culture is no folklore where an abstract populism is convinced it has 

uncovered the popular truth. It is not some congealed mass of noble gestures, in other 

words, less and less connected with the reality of the people. National culture is the 

collective thought process of a people to describe, justify, and extol the actions 

whereby they have joined forces and remained strong. National culture in the 

underdeveloped countries, therefore, must lie in the very heart of the liberation 

struggle these countries are waging.25 

Under den første afrikanske festivalen for svart kultur bygget Senghor opp under dette 

tankesettet ved å lansere statsideologien som han ville at den postkoloniale senegalesiske 

nasjonen skulle adoptere. Denne ideologien kalte han for Negritude, og den baserte seg på at 

Senegal skulle omfavne stereotypene som den franske kolonimakten hadde gitt dem. Senghor 

hevdet at det nye nasjonale idealet var å blande afrikansk emosjon og rytme, med europeisk 

rasjonalitet og vitenskap. 26 Med dette utsagnet impliserte Senghor at de kolonialistiske 

styringsformene som var installert i Senegal og andre koloniland var å foretrekke. Kort sagt 

skulle alt i den politiske sfære organiseres på en europeisk måte. På den andre siden impliserte 

det også at det svarte og afrikanske skulle dominere den kulturelle sfære. Det førte til at 

Senghor villig finansierte mengder av kulturelle produksjoner. Forutsetningene var at filmer, 

 
24 ibid 
25 Fanon, Frantz. (1968). The Wretched of the Earth. 68 
26 Vetinde, Lifongo.(2015) Ousmane Sembène and the politics of Culture. 5 
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billedkunst, og litteratur skulle fremstille klassiske og stereotypiske svarte afrikanske motiver, 

og språket for de kulturelle uttrykkene måtte være fransk. 27 

Ousmane Sembène som var det selvstendige Senegals første og i lang tid eneste regissør, var 

delvis enig med Senghors nasjonale prosjekt. Sembène var også overbevist om at kulturelle 

uttrykk hadde en sentral rolle i den postkoloniale nasjonsbyggingen. Både Sembène og 

Senghor mente at film hadde en viktig rolle for den panafrikanske avkolonialiseringen som 

fant sted på 1960-tallet.28 Senghors ideal om Negritude skapte den sentrale konflikten som 

splittet de to viktigste kulturelle innflytelsene på det postkoloniale Senegal. Ousmane 

Sembène fikk sin filmatiske utdanning i Sovjetunionen og var en uttalt Marxist. Han hevdet at 

Negritude-begrepet var en uønsket relikvie fra den franske kolonitiden. Selv om Senghors 

nasjonale idé skulle feire svart afrikansk kultur mente Sembène også at den kun la grobunn 

for kulturell elitisme ved å promotere finkultur. Sembène hevdet at det nye Senegal måtte 

bygges så langt vekk fra den franske koloniale historien som overhodet mulig. I stedet for å 

fremstille klassiske svarte afrikanske motiver på fransk, ville Sembène at de kulturelle 

uttrykkene skulle fortelle proletariatets historier, gjerne på det lokale språket Wolof. 29 

Motsetningsforholdet mellom Senghor og Sembène gjorde at Sembènes filmer i begynnelsen 

sjeldent var veldig politisk orienterte. Likevel var Sembène den første og eneste regissøren i 

Afrika sør for Sahara som fikk statlig finansiering for filmene sine i perioden mellom 1960-

1980. Sembène selv var klar over det problematiske forholdet til sin president og sa blant 

annet i 1969 at «I understand completely that I serve as an alibi for Senghor because he can 

say to the outside world: «See how liberal I am: I let Sembène make oppositional films.» (…) 

I’m in a contradictory position but I try to make the best of it.”30 Det var ikke før i filmen 

Xala fra 1975 at Sembène og Senghors ulike ulike ideer om det postkolonialistiske Senegal 

fikk utspille seg på filmlerretet, og forholdet dem imellom ble mer og mer broket for hver film 

Sembène laget i etterkant. For Xala fikk Sembène finansiert filmen gjennom det statlige 

filmselskapet til Senghor. Som i hans tidligere verk planla han en film som skulle omhandle 

den koloniale påvirkningen på Senegal og dets følger. Det nye var at Sembène i Xala ønsket å 

lage en film satt til Senegal etter frigjøringen fra Frankrike. I tillegg baserte han manuset på 

 
27 Ibid 5-6 
28 ibid. 2-3 
29 ibid 10-11 
30 Gjengitt i Murphy, David (2000) Sembène: Imagining Alternatives in Film and Fiction. 225 
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sitt klart mest politiske litterære verk, og planla filmen ut ifra et stort sett analfabetisk 

publikum. Med det ønsket han å vekke et politisk engasjement hos de lavere klassene.31 

1.4 Nasserisme i Egypt. 
Regimet i Egypt ser ved første øyekast ikke ut som noe som er komparativt med de 

postkolonialistiske regimene i Algerie og Senegal. Egypt hadde vært selvstendig lenge før de 

to andre landene, og franske koloniale tilstedeværelsen var ikke der på samme måte. Arabisk 

var det dominerende språket, og Storbritannia hadde den største kolonialistiske innflytelsen 

gjennom okkupasjonen av Suez-kanalen. Etter den andre verdenskrig og opprettelsen av Israel 

oppstod det likevel en voksende misnøye med Kong Faruq’s nære bånd til europeiske 

kolonimakter. Som i Algerie var revolusjonen støttet av folket, men drevet av det militære, 

marxistiske grupperinger og islamister representert med det muslimske brorskap.32 

Til å begynne med var ikke det nye regimet direkte fiendtlig til utenlandske interesser, det var 

mer opptatt av interne uenigheter og opprettelsen av et autorativt styre. Men da den ambisiøse 

Gamal Abdel Nasser tok over endret Egypt sin nasjonale politikk. Først sjokkerte Nasser 

vestlige stormakter ved å nasjonalisere Suez-Kanalen i 1956, deretter fulgte en rekke 

nasjonaliseringer av stat, økonomi og kultur inn i 1960-tallet.33 Nasser sørget for å slå ned 

hardt på alt av marxistiske og islamistiske grupperinger og gjennom en rekke taler, litterære 

verk, og kulturinnslag formet han en ny ideologi for det postkoloniale Egypt. Denne 

ideologien var en personlighetskult basert rundt Nasser selv og kalles Nasserisme. 

Nasserisme er et komplisert begrep og en sammensatt ideologi. Først og fremst fungerte 

Nasserisme på et ideologisk plan. Det var et samlebegrep på idéene som omfavnet anti-

imperialisme, pan-arabisk tankegang, og arabisk sosialisme. Disse idéene handlet ifølge 

Nasser om at den arabiske verden måtte samle seg i en internasjonal og militaristisk motpol til 

de europeiske stormaktene. Først ved å samle alle de arabiske landene kunne man utfordre 

vesten i Midtøstens politiske dilemmaer, da først og fremst Palestina.34 Nasserisme var også 

en personlighetskult bygget rundt Gamal Abdel Nasser selv. Regimet i Egypt glorifiserte 

Nassers karismatiske personlighet, autokratiske styre, og hans nærvær med folkemassen. 

 
31 Vetinde, Lifongo.(2015) Ousmane Sembène and the politics of Culture. 145-146 
32 Roussillon, A. (1998). Republican Egypt interpreted: Revolution and beyond. 338 
33 Ibid. 339 
34 Podeh, Elie. & Winckler, Onn. (2004). Rethinking Nasserism: Revolution and Historical Memory in Modern 
Egypt. 2  
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Retorikken brukt av Nasser ble dagligdags gjennom nasjonaliseringen av Egypts offentlige 

medier. Talene hans ble hyppig vist på tv og film eller sendt på radio.35 

Nasserisme handlet også om å ordlegge den moderniseringsprosessen Egypt gikk igjennom 

under Nassers styre. Som en del av avkolonialiseringen moderniserte Nasser både Egypts 

politiske, økonomiske og kulturelle side. Dermed gikk Egypt fra å være en undertrykt 

tradisjonalistisk nasjon til en moderne stormakt i Midtøsten. Videre kan det diskuteres hvor 

vidt det nye Egypt oppstod gjennom en villet nasjonsbyggingspolitikk fra Nasser, eller om 

opprøret mot kolonimaktene var en proletar protestbevegelse som brukte Nasser som et nyttig 

verktøy for å oppnå sine mål.36 Uansett var Nasser en pragmatiker og en populist som visste å 

spille ut de ulike egyptiske politiske bevegelsene mot hverandre og som ikke nølte med å 

utvise autoritet der det trengtes. Styret til Nasser var sekulært og ikke minst ekspansivt. Idéen 

om en pan-arabisk sosialistisk republikk ble toneangivende for det internasjonale samarbeidet 

mellom Egypt og andre land i Midtøsten og Maghreb.  

Det politiske hegemoniet Egypt forsøkte å opparbeide seg i Midtøsten skjedde i samarbeid 

med et kulturelt hegemoni. Fra filmen dukket opp i Midtøsten på tidlig 1900-tall opparbeidet 

Egypt en unik nasjonal filmindustri. Både statlige og private aktører sørget for at Egyptiske 

kinoer før Nasser viste like mange arabiske filmer fra Egyptiske regissører som vestlige 

importerte storfilmer. Dette var unikt i regionen da for eksempel Algerie som hadde like 

mange kinoer som Egypt ikke produserte en eneste lokal film før i 1962.37 

Nasser visste å ta i bruk Egypts filmindustri for å spre idéer og propaganda. I 1962 

nasjonaliserte han hele filmindustrien og alle landets kinoer, og sørget for at det ble laget en 

større andel historiske og storslagne filmer. Samtidig innførte han en boikott mot alle 

amerikanske, britiske og franske filmdistributører. Dermed fikk lokal filmindustri et totalt 

monopol, og samtlige storfilmer på 1960-tallet kom igjennom statlige finansiering og 

produksjon Nasser sørget også for at politiske støttespillere som Algerie og Syria også 

innførte boikotter og i stedet kun importerte Egyptisk film på 1960-tallet.38 

Den fremste regissøren i Nassers kulturelle prosjekt for et nytt Egypt het Youssef Chahine. 

Chahine var fra Egypts overklasse og hadde gått på primært engelske og franske skoler og 

 
35 Ibid. 3-4 
36 Podeh, Elie. & Winckler, Onn. (2004) Rethinking Nasserism: Revolution and Historical Memory in Modern 
Egypt. 5 
37 Shafik, Viola. (2016). Arab Cinema: History and Cultural Identity. 14-15 
38 Ibid. 21 
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utdanningsinstitusjoner før Nassers revolusjon. Selv om han var personlig kristen, ble 

Chahine en av de viktigste kulturelle støttespillerne for det nye pan-arabiske sosialistiske riket 

som Nasser proklamerte.39 Spesielt i perioden mellom Egypts seier i Suez-krisen i 1956 og 

nederlaget i Seksdagerskrigen i 1967 laget Chahine høyt politiske filmer til støtte for Nasser-

regimet. Fremst av disse var den historiske storfilmen Saladin the Victorious fra 1963. Filmen 

var et rent postkolonialistisk prosjekt som fra idé til ferdig film var ment å være en motsetning 

til fremstillingen den historiske Saladin hadde fått i vestlige storfilmer om korsfarertiden.  

Chahine var først ikke involvert i filmen om Saladin. Han fikk først jobben som regissør etter 

at den første regissøren trakk seg rett før innspillingen. Dette ble dermed den eneste filmen 

Chahine lagde hvor han ikke fikk være med på å forme manus, ansette skuespillere eller 

bestemme bruken av teknisk utstyr.40 Likevel var Chahine enig i å lage filmen som en 

historisk allegori for 60-tallets Egypt der Saladin ble gjort om til Gamal Abdel Nasser. 

Chahine ønsket å fremstille en Saladin som var for de samme politiske idéene som Nasser, 

men med enda mer sekulær forståelse for religiøse minoriteter som Chahine selv.  

 

 1.5 Om Postkolonialisme på film  
Felles for alle de tre landene og regissørene var at de var grunnleggende postkolonialistiske. 

At de var postkolonialistiske betyr ikke at de hadde en felles ideologi, styresett, eller kultur. 

Det betyr at landene og filmskaperne ønsket å promotere politiske, økonomiske, sosiale og 

kulturelle praksiser som skulle stå i direkte opposisjon til de vestlige praksisene som hadde 

vært gitt dem gjennom år med kolonialistisk påvirkning. Ifølge historikerne Laurie Finke og 

Martin Shichtman finnes det fire aspekter av postkolonialisme som fremstilles på film og som 

filmskaperne i de postkolonialistiske landene kan ha tenkt på.  

Først og fremst har postkolonialistiske filmskapere et ønske om å gjenfortelle historiske 

hendelser som er ignorert i den hegemoniske vestlige historieskrivingen. Sembènes Xala og 

hans andre politiske filmer var et forsøk på å fortelle historien om det postkolonialistiske 

Senegal. I både den vestlige historieskrivingen og i Léopold Sédar Senghors 

nasjonsbyggingsprosjekt var det prekoloniale Afrika i fokus, men ingen hadde tatt på seg 

ansvaret med å gi de selvstendige landene i etterkrigstidens Afrika en egen samtidshistorisk 

stemme.  

 
39 Armes, Roy. (1981) Youssef Chahine and Egyptian Cinema. 11-15 
40 Kiernan, Marueen. (1995) Cultural Hegemony and National Film Language: Youssef Chahine. 135 
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Videre var de historiske fremstillingene som fantes av kolonilandene på film fra et ovenfra-

og-ned perspektiv. Altså ble historien fremstilt fra perspektivet til de vestlige kolonimaktene. 

I praksis vil det si at de første fremstillingene av Algeries uavhengighetskrig og Senegals 

periode som koloniland kom fra et fransk perspektiv. I Egypt var Saladin før Nasser alltid 

fremstilt som antagonisten i korsfarerfilmene, selv i egyptiske filmproduksjoner. De 

postkolonialistiske filmskaperne ønsket å gjenfortelle disse historiske hendelsene og 

personene fra et lokalt perspektiv.41 

De kolonialistiske historiske fremstillingene hadde også en overforenkling av geografi og 

etnisiteter. Algeries politiske og etniske mangfold ble i franske filmer samlet til én islamistisk 

og arabisk gruppe ledet av FLN. Med en slik fremstilling så man bort i fra forskjellige etniske 

og politiske grupperinger som berbere eller marxister, og algerierne som kjempet på fransk 

side. I korsfarerfilmene kjempet de kristne korsfarerne mot araberne, selv om Saladin styrte 

over en hær og et rike som også bestod av kristne, jøder, og nomadiske folkeslag. De samme 

filmene var likevel nøye med å fremstille korsfarerne som et lappeteppe av ulike 

nasjonaliteter og etnisiteter forent av en nobel idé.42 

Til slutt har kolonialistiske historiske fremstillinger hatt et forenklet syn på kjønn. I alle de tre 

landene hadde vestlige filmer bidratt til et stereotypisk syn på kjønnsroller. De som utfordret 

vestlige interesser var først og fremst menn, mens kvinnene gjerne var tilslørte individer som 

holdt seg hjemme og passet på familien. Disse kolonialistiske fremstillingene ignorerer den 

sterke politiske og militære rollen kvinnene hadde i de viktige historiske begivenhetene i 

Algerie, Egypt, og Senegal. For statslederne og filmskaperne i de tre landene var det også 

viktig å utfordre de vestlige stereotypene på menn i kolonilandene som simple, ensrettede og 

maskuline.43 

 

 

 

 

 

 
41 Finke, Laurie & Shichtman, Martin. (2010) Cinematic Illuminations: The Middle Ages on Film. 200 
42 Ibid. 200 
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2. Fra ideologi til film - Postkoloniale fremstillinger i The Battle of 

Algiers, Saladin the Victorious og Xala. 
 

2.1 Innhold og representasjon 
Postkolonialismen ble fremstilt gjennom tre ulike nasjonale ideologier i Senegal, Egypt, og 

Algerie. Likevel er de politiske kreftene som står bak de tre filmene de samme, både når det 

gjelder finansering og innhold. Det dreide seg om tre regimer som ønsket å definere sin egen 

nasjonale historie. Likevel er ikke overgangen fra ønsket uttrykk til ferdig film ferdig bestemt 

på forhånd. Det finnes nok av eksempel av filmer som fremstår på en helt annen måte en det 

som var tiltenkt ved produksjonsstart. 

Konstrueringen av en ny nasjonal identitet er ikke en enkel prosess. Ifølge Du Gay & Halls 

Circuit of Culture lyktes kulturelle uttrykk med å etablere en ny nasjonal identitet kun hvis 

produksjonen, representasjonen og konsumet av uttrykket har gjensidig påvirkning.44 I 

filmatisk kontekst vil det si at selv om de postkolonialistiske regimene betaler for 

produksjonen av en film, betyr det ikke at regissøren automatisk lager den forventede filmen. 

Det handler ikke bare om at regissøren ikke nødvendigvis deler den samme nasjonale 

felleskapstanken, men det kan også være at regissøren eller andre deler av produksjonen har 

en annen forståelse av den nasjonale ideologien. Det er ikke gitt på forhånd at Saladin the 

Victorious promoterer Nasserisme, og det er heller ikke gitt at den ferdige filmen konsumeres 

slik filmskaperen eller produksjonsselskapet hadde sett for seg.  

De tre filmene må dermed undersøkes for å kunne definere hvor vidt den tiltenkte nasjonale 

ideologien kommer til syne filmatisk. Det bør også ses på hvilke filmatiske virkemidler som 

brukes for å få frem filmenes postkolonialistiske historiesyn. Er filmene rene allegorier for 

virkelighetens nasjoner, eller finner vi regissørenes idéer mer latent i filmenes handling? Og i 

hvor stor grad står kommersielle hensyn direkte opp imot de ideologiske? Ikke bare er det 

viktig å se på hvilke deler av den nasjonale ideologien som gjenspeiles, men også hvilke deler 

av nasjonen som representeres. Spesielt viktig er det å se hvem som ikke representeres, og 

som implisitt mangler fra nasjonenes Circuit of Culture. 
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2.2 Martyrdød og kollektivisme i The Battle of Algiers 
Allerede i åpningssekvensen fremstår The Battle of Algiers som en politisk ladet filmatisk 

fremstilling av frigjøringskrigen. De franske militære tvinger en krigsfange til å peke ut hvor i 

kasbahen den siste gruppen av FLN-krigerne befinner seg. Gruppen av FLN-algeriere får en 

siste sjanse på å overgi seg for ikke å sprenges i luften. Filmen hopper deretter tilbake i tid og 

vi introduseres for Ali La Pointe, en småkriminell og lite politisk engasjert ung mann i Alger. 

Han blir ikke radikalisert før han havner i fengsel etter en slåsskamp mot en gruppe Pied-

Noirs. I fengselsoppholdet blir han vitne til at FLN-krigere henrettes mens de roper om et fritt 

Algerie og Allahs storhet. Etter at Ali La Pointe blir løslatt, blir han en del av FLNs nettverk 

som består av andre kriminelle analfabeter, kvinner, barn og intellektuelle. 45 

I den neste delen av filmen begår Ali La Pointe stadig mer omfattende terroraksjoner. Fra 

spredning av propaganda og forstyrrelse av den franske ordensmakten, utvikler Ali La Pointes 

aksjoner seg til rene attentat på franskmenn og algeriere som samarbeider med kolonimakten. 

Represaliene er nokså beskjedne helt til FLN utfører et terrorangrep der kvinnelige terrorister 

kler seg ut som Pied-Noir-kvinner for å plante bomber i et koordinert bombeangrep. Etter at 

terroraksjonen tar mange liv, sender de franske styresmaktene en stor gruppe fallskjermjegere 

til Algier for å gjenopprette orden. Fallskjermjegerne ledes av den karismatiske obersten 

Mathieu.  

Under Mathieus ledelse innfører de franske styrkene et strengt regime i Algier der alle ikke-

franskmenn pålegges portforbud og det settes opp veisperringer til de franske områdene av 

byen. For å bryte opp den lokale geriljaen regelrett kidnapper og torturerer Mathieus 

fallskjermjegere de FLN-krigerne de får tak i. Ali La Pointe blir vitne til at FLNs ideologiske 

leder Ben M’hidi blir pågrepet og drept i fangenskap, og på tross av hans iherdige 

motstandsarbeid forsvinner hans nettverk i FLN én etter én. Til slutt er Ali La Pointe og hans 

medsammensvorne både den største og eneste gruppen som fremdeles utøver terroraksjoner i 

Kasbahen i Algier. I filmens siste akt vender fortellingen tilbake til åpningssekvensen der Ali 

La Pointes gruppe blir omringet og får en siste mulighet til å overgi seg. Han velger i stedet å 

la seg sprenge i lufta av de franske styrkene og dør som den siste martyren i slaget om Algier. 

Oberst Mathieu har tilsynelatende vunnet, men etter Ali La Pointes død tar lokalbefolkningen 

til gatene og gjør et masseopprør mot den franske styrken. Filmen avsluttes med en filmavis 

 
45 Gillo Pontecorvo. (1966). Battle of Algiers 



23 
 

som forteller at opprøret ledet til en eskalering av frigjøringskrigen som til slutt ledet til en 

full fransk tilbaketrekning fra Algerie et år senere.  

The Battle of Algiers er en film som skulle forme gjenfortellingen av slaget i Algier i lang tid 

etterpå. Ved å se på filmens form og innhold kommer det klart frem hvilke politiske og 

nasjonale ideologier som ligger til grunn for filmen. Historikeren Robert Rosenstone skriver i 

verket Film on History at historiske gjenfortellinger på film gjerne kan deles inn i tre ulike 

typer. Først og fremst finnes det dokumentarfilmer som er filmer som baserer seg på 

primærkilder og som stiller store krav til objektive og faktiske fremstillinger av en historisk 

hendelse. Videre kan filmatiske fremstillinger skje gjennom filmer Rosenstone kaller for 

Mainstream Drama. Disse fremstillingene har mindre krav til historisk korrekthet og 

fokuserer heller på å gjenfortelle historien gjennom en appellerende handling og med et 

begrenset antall karakterer.  

Den siste typen filmatiske fremstillinger kaller Rosenstone Innovative Drama. Dette er filmer 

som tar en alternativ vinkling på en historisk hendelse, både gjennom det rent filmtekniske og 

handlingens synsvinkel. Denne typen film har ofte en ikke-vestlig eller postkolonialistisk 

tilnærming og bruker flere forskjellige syn på samme historiske hendelse. I The Battle of 

Algiers låner regissøren Gillo Pontecorvo fra alle de tre ulike typene av historiefilm.  

Først og fremst gjør Pontecorvo grep som former filmen lik et mainstream drama. Selve 

handlingen i filmen er fortalt gjennom øynene til Ali La Pointe, og de franske karakterene får 

ikke like mye plass i filmen. Fortellingen om den store uavhengighetskrigen var viktig for det 

nye Algerie, og det nye regimet med nasjonalhelten Saadi Youcef i spissen sørget for at 

persongalleriet på FLN-siden i The Battle of Algiers var mest mulig historisk riktig. Ali La 

Pointe og Ben M’hidi fremstår gjennom filmen personifiseringen av martyrene som ga livet 

sitt for den algeriske revolusjonen. Begge to er i filmen fremstilt som idealister som er villige 

til å ofre livet sitt for den politiske ideologien som skulle representere det nye Algerie. 

Persongalleriet på den franske siden av konflikten er forenklet i The Battle of Algiers. Oberst 

Mathieu som styrer over de franske fallskjermjegerne i filmen er ingen ekte historisk person. I 

stedet for velger Pontecorvo å basere karakteren på en gruppe av de historiske militære ledere 

som kjempet på fransk side i konflikten. 46 Det er ikke gitt at Pontecorvo velger å konstruere 

denne fiktive karakteren fordi han sympatiserer mer med den algeriske siden. Den utbredte 

torturen og ekstreme voldsbruken som Mathieu representerer er vanskeligere å svelge for 
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vestlig publikum dersom rollen i stedet er tildelt reelle historiske skikkelser. Pontecorvo og 

det algeriske regimet kan ha hatt internasjonal kulturell innflytelse i bakhodet ved å 

representere den franske hærens handlinger gjennom den fiktive Mathieu.  

The Battle of Algiers har også klare dokumentariske trekk. At Algerie var i ferd med å utvikle et nytt 

regime under Houari Boumédiene samtidig som filmen ble spilt inn kommer klart til uttrykk i 

Pontecorvos gjenfortelling av uavhengighetskrigen. Den sentrale hendelsen i Boumédienes 

nye statsideologi skulle være uavhengighetskrigen mot Frankrike. Han ønsket gjennom 

kulturelle uttrykk å skape en nærmest mytologisk fremstilling av Algerierens kamp mot 

kolonimakten. I filmen representeres dette gjennom de mange segmentene der filmen 

etteraper vestlige filmaviser i gjenfortellinger av krigføringen. Pontecovo selv var besatt av 

det han kalte historisk sannhet, som var grunnen til at han filmet The Battle of Algiers i 

kornete svarthvitt, som lignet på bilder og dokumentarer fra konflikten. Det er også grunnen 

til at han hyret inn så mange overlevende i rollen som seg selv, i stedet for å se etter 

profesjonelle skuespillere. For den ideologiske lederen Ben M’Hidi og hovedpersonen Ali La 

Pointe som begge døde i konflikten, brukte Pontecorvo mye tid på å finne lokale skuespillere 

som så likest ut som de historiske personene.47 

Selv om filmen fremhever rollen til enkeltpersonene som gikk i martyrdød for den algeriske 

siden, har den også et sterkt fokus på kollektivet. Ikke bare var Pontecorvo og det algeriske 

regimets postkolonialistiske prosjekt å konstruere sin egen nasjonale historie fra et ikke-fransk 

ståsted, det var også viktig å få frem stemmen til de marginaliserte gruppene i Algerie. 

Filmens mange gerilja -og terrorsekvenser brukes til å fremheve hvordan FLN utmanøvrerte 

den militært overlegne franske hæren. Altså snudde Pontecorvo opp ned på den klassiske 

kolonialistiske fremstillingen der en liten gruppe europeere med bruk av kløkt og militær 

smidighet bekjemper en tallmessig overlegen afrikansk fiende. I den mest berømte scenen 

med et slikt FLN-angrep filmes tre algeriske kvinner foran et speil der de tar av seg hijaben og 

kler seg ut som lokale franske kvinner. Forkledningen bruker de til å smugle tre bomber ut av 

kasbahen og inn i de franske områdene av Alger.  

Denne scenen har flere ideologiske aspekter. Først og fremst er det en ironi i at de koloniserte 

kler seg ut for som kolonimakten for å gjøre mest mulig skade. Det viser hvordan selv de mest 

marginaliserte gruppene tok del i kampene. Videre tar Pontecorvo gjennom sekvensen et 

postkolonialistisk grep ved å fortelle kvinnenes historie. Sekvensen er et direkte motspill til 
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vestlige gjenfortellinger av den algeriske uavhengighetskrigen hvor kvinnene kun er tilslørte 

bakgrunns-objekter. Til slutt gjenspeiler også sekvensen Algeries kjønnspolitikk på 1960-

tallet. Både Ben Bella og i noe mindre grad Houari Boumédiene videreførte mye av den 

liberalistiske kjønnspolitikken som franskmennene hadde innført, og det frie Algerie var et 

land med liberale rettigheter for kvinnene og lite tildekning. Misnøyen med dette kvinnesynet 

ble en av hodegrunnene til at den politiske islamske delen av Algerie fikk gradvis større 

oppslutning gjennom Boumédienes styre.48 

Filmen gjentar flere ganger nødvendigheten i at algerierne gjør opprør mot den franske 

kolonimakten, og viktigheten av at opprøret skjer på tvers av samfunnslagene. Et unisont 

algerisk opprør står I sentrum. I en sekvens fra filmen diskuterer hovedpersonen Ali La Pointe 

med FLNs ideologiske leder Ben M’hidi og får høre fra sistnevnte at: 

Wars aren't won with terrorism, neither wars nor revolutions. Terrorism is a beginning 

but afterward, all the people must act. This is the reason for the strike, and its 

necessity: to mobilize all Algerians, count them and measure their strength.” (…) “Do 

you know something Ali? Starting a revolution is hard, and it's even harder to continue 

it. Winning is hardest of all. But only afterward, when we have won, will the real 

hardships begin.49 

Altså forsvarer M’hidi viktigheten av at alle algeriere står opp mot kolonimakten og starter en 

revolusjon. Denne scenen kobler krigen til den revolusjonære kommunistiske tankegangen 

som Ben Bella sto for i det frie Algerie. På den andre siden kan det tenkes at det at M’hidi 

peker på at vanskelighetene begynner etter revolusjonen være mer i stil med Boumédiene 

nasjonale idé om det algeriske fellesskap som satte det algeriske foran det kommunistiske 

eller kapitalistiske. Sitatet forutså også vanskene Algerie skulle gjennom de neste tiårene.  

Alt dette og mer gjør at The Battle of Algiers også kan beskrives som et Innovativt Drama. At 

filmen presenterer konflikten fra mange ulike vinkler kommer klarest fram gjennom 

karakteren oberst Mathieu, som leder de franske fallskjermjegerne. Mathieu får gjennom 

filmen representere det franske synet på konflikten. Likevel henger mange av utsagnene til 

Mathieu sammen med den postkolonialistiske ideologien til Ben Bellas og Boumédienes 

Algerie. I en sekvens der Mathieu forsvarer franskmennenes utbredte torturbruk hevder han at 

tortur er helt nødvendig dersom franskmennene ønsker å forbli i Algerie. Denne symbiosen 

 
48 Evans, Martin & Phillips, John. (2007) Algeria: Anger of the Dispossssed 78-79 
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mellom kolonimakt og tortur ble først formulert av den postkolonialistiske ideologen Frantz 

Fanon i FLNs avis El Moudjahid i 1957. Fanon hevder at tortur er en naturlig og iboende del 

av forholdet mellom koloni og kolonimakt. Videre skriver han at franskmennene er mer 

opptatt av de psykiske skadene de selv tar av torturbruken, enn de fysiske skadene torturen 

pålegger den lokale algeriske befolkningen.50  

Filmens avslutningssekvens er også sentral i formidlingen av hvordan Algeries nasjon skulle 

formes. Etter at Ali La Pointe sprenges i luften hopper filmen tre år frem i tid til 1961, der 

folket i Alger tar til gatene for endelig å igangsette en nasjonal revolusjon. Scenen gjør Ben 

M’hidis tale tidligere i filmen til en profeti. Proletariatet reiser seg for å sluke den franske 

kolonimakten. Det er interessant å studere scenen ut ifra hvilke deler av befolkningen som 

deltar, men det er nesten mer interessant å se hvem som ikke er med. Etniske minoriteter som 

berbere eller lokale franskmenn som støttet revolusjonen er fraværende i filmen. De samme 

minoritetene manglet også fra Ben Bellas og Boumédienes nasjonsbyggingsprosjekt.  
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Utklipp fra britisk filmavis om opptøyene i Alger i 1961. Den algeriske lokalbefolkningen tar til gatene på dagen 

syv år etter at borgerkrigen begynte, og de franske soldatene mister kontrollen over byen. 

Stillbilde fra Riots On 7th Anniversary Of Algerian War. British Pathé 

 

Den samme hendelsen slik den er fremstilt i The Battle of Algiers. Scenen er filmet på samme sted, og med 

mange av de samme menneskene som deltok i opprøret under fem år tidligere.  

Stillbilde fra The Battle of Algiers. 
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2.3 Reversering av korstogenes historie i Saladin the Victorious 
Saladin the Victorious er en historisk fremstilling og gjenfortelling av den arabiske 

hærføreren Saladins mange seire mot korsfarerne i middelalderen. Filmen åpner med at en 

rekke arabiske sultaner og småkonger diskuterer hva som kan gjøres med undertrykkelsen av 

arabere fra de europeiske korsfarerne i Jerusalem og nabobyene. Gjennom de neste scenene 

vises undertrykkelsen i form av bilder av sultende arabere og lange tok av flykninger ut av 

Jerusalem. Lederne foreslår at de kan samles styrkene sine under en ny og seiersvant 

hærfører, og Saladin presenteres gjennom en forseggjort rulletekst. Rulleteksten presenterer 

også originaltittelen på filmen, som i det latinske alfabetet vil staves El Naser Salah el Dine, 

en klar referanse til Gamal Abdel Nasser.  

Så følger en rekke langvarige sekvenser hvor Saladin beskriver den gudegitte oppgaven han 

har fått med å samle araberne for å gjenerobre Jerusalem. Soldatene er til gjengjeld like 

entusiastiske som Saladin selv. Saladins langvarige jakt på å gjenerobre Jerusalem blir i 

filmen representert hovedsakelig gjennom slaget ved Hattin, mot den franske hærføreren 

Raynald de Chatillon. Chahine snur opp ned på de konvensjonelle rammene for korsfarerfilm 

ved å representere Raynald som en temperamentsfull og barbarisk hærfører som dreper og 

stjeler fra religiøse pilgrimer for å finansiere felttoget sitt. Saladin på den andre siden vinner 

slaget gjennom klokskap, ved å sabotere vanntilførselen og ved å tvinge Raynalds styrker til å 

slåss i en trang dal. I virkeligheten viser historiske kilder at Saladin vant slaget gjennom en 

lang beleiring og med en tallmessig overlegen hær.51 

Raynalds enke Virginia gir ikke opp og tar turen til Europa for å samle en ny hær til å beseire 

Saladin. Hun klarer til slutt å overtale den idealistiske Richard Løvehjerte av England og den 

grådige Philip av Frankrike til å samle en enorm hær. Det første slaget mellom de to 

hærførerne står ved havnebyen Acre. Selv om araberne tar i bruk avansert teknologi som 

primitive flammekastere taper de slaget rått etter at de blir forrådt av sin egen guvernør, som 

det viser seg er betalt av Richard Løvehjerte og Philip til å sabotere all mostand.  

Deretter følger en rekke slag hvor Saladin må trekke seg tilbake gang på gang, før han lurer 

korsfarerhæren inn i en myr hvor hans egen hær har overtaket. Richard Løvehjerte og Saladin 

inngår en våpenhvile i bytte med utlevering av krigsfanger, men den franske kong Philip 

plotter med Virginia om å drepe budbringeren slik at Richard vil drepe krigsfangene og 

forlenge krigen. Planen blir avslørt i siste liten og Philip reiser hjem i skam og lar de franske 
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styrkene styres av Richard og den franske hertugen Conrad. Samtidig foregår det et 

kjærlighetsplott mellom den franske ridderen Louise og Saladins fremste general og spion, en 

kristen araber kalt Issa.  

Under våpenhvilen møtes Richard og Saladin mange ganger, og de to hærførerne utvikler en 

gjensidig respekt for hverandre. Men i det Richard skal besøke Jerusalem for mulig å forlenge 

våpenhvilen blir han skutt av en forgiftet pil. Nok en gang er det Virginia som har lyktes med 

å forlenge korsfarernes angrep på Saladin. Derimot blir ikke planen avslørt denne gangen, og 

de rasende korsfarerne setter kursen mot Jerusalem. Saladin sniker seg inn i korsfarernes leir 

med håp om at han ved å helbrede Richard kan stoppe angrepet, men Richard nekter å avblåse 

angrepet selv om han blir reddet av Saladins legekunnskaper.  

Det siste slaget om Jerusalem blir en maktdemonstrasjon for Saladins styrker, som ved å 

bruke bedre flammekastere enn tidligere nedkjemper store deler av korsfarerhæren. Både 

Richard og Saladins generaler ønsker å kjempe til siste slutt, men Saladin nekter å gyte mer 

blod fordi det er blitt Jul. Lyden av julesanger fra Jerusalem og synet av snø får også Richard 

til å ombestemme seg og han oppsøker Saladin for å inngå en ny våpenhvile og trekke seg ut 

av arabernes områder. Filmen slutter med at Richard og Saladin tar farvel med gjensidig 

respekt og at korsfarerne forlater Jerusalem til et jubelbrøl fra de lokale araberne, både kristne 

og muslimer.    

I motsetning til The Battle of Algiers og Xala er Saladin the Victorious en direkte 

propagandafilm for det postkolonialistiske regimet i Egypt. Gamal Abdel Nassers regimes 

ønske om å konstruere en ny panarabisk identitet kan spores helt tilbake til 1950-tallet. 

Allerede i 1954, bare to år etter at han tok makten i Egypt, skriver Nasser i artikkelserien 

Philosophy of the Revolution at: 

I believe that we must also dwell at length on our history through the Middle Ages 

since it was the vicissitudes of that period which contributed so much to what we think 

and how we act today. If the crusades were the beginning of the Renaissance in 

Europe, they were the beginning of the Dark Ages for our country. Our people alone 

bore most of the sufferings of the crusades, out of which they emerged poor, destitute 

and exhausted.52 

 
52 Nasser, Gamal Abdel. (1956). Egypt’s Liberation: The Philosophy of the Revolution 61–67 
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Altså anerkjenner Nasser den fremstillingen av korsfarertiden som var vanlig i vestlig 

historieforskning og kulturelle uttrykk samtidig som han appellerer til at araberne nå må 

gjenfortelle sin side av historien og fremheve sine historiske helter. Saladin the Victorious er 

den ultimate filmatiske fremstillingen på det Nasser etterspurte ti år tidligere, og fungerer som 

en lite tilslørt allegori på den samtidige situasjonen i Egypt.  

I Saladin the Victorious konstruerer Youssef Chahine denne allegorien ved å lage en film som 

snur opp ned på alle de postkolonialistiske stereotypiene som var vanlig i vestlige 

fremstillinger av korsfarertiden. I Saladin the Victorious velger araberne å samle seg under 

Saladins styre for å komme de undertrykte araberne i det hellige land til unnsetning. I stedet 

for å fremstille kristne pilgrimmer som forfølges av onde muslimer, viser filmen mengder av 

arabiske kvinner og barn som blir sendt på flukt av de barbariske vestlige innvandrerne. Flere 

historikere peker på parallellen mellom araberne på flukt i denne åpningssekvensen, og de 

mange palestinerne som ble drevet på flukt etter opprettelsen av Israel og som søkte tilflukt i 

Nassers Egypt.53 

Videre fremstilles Saladin og hans militære styrker diametralt motsatt fra hvordan de 

vanligvis fremstilles i vestlige korsfarerfilmer. Saladin er den kloke og rettferdige hærføreren 

som gjennom militær strategi utmanøvrer de tallmessig overlegne europeerne. De franske og 

engelske invasjonsstyrkene fremstår som grådige og brutale når de flytter seg fra telt til telt. 

Den arabiske kulturen fremstår som vitenskapelig og moralsk overlegen den europeiske. 

Saladin er en lederskikkelse som motvillig tar i bruk krigføring for å beseire korsfarerne. Som 

Saladin sier i filmen i det han nekter å vinne gjennom et plot mot Richard Løvehjerte: “We 

don’t fight over a patch of land, but for the triumph of moral and spiritual values”.54 

Saladin fremstilles også som langt mer sekulær enn korsfarerne. Richard Løvehjerte ber i 

filmen korsfarerne ofre livet sitt for det hellige land. For eksempel sier han i en tale til sine 

generaler at: «Attack without mercy. Cling to every foot of land. Nothing is more honorable 

than death beneath the walls of Jerusalem. All of Europe awaits your victorious return, 

warriors of the cross.”55 Saladin på sin side gjenspeiler det sekulære idealet som Nassers 

regime sto for, nemlig forente religioner under én etnisk arabisk nasjon. I filmen utdypes dette 

 
53 Finke, Laurie & Shichtman, Martin. (2010) Cinematic Illuminations: The Middle Ages on Film. 209-210 
54 Chahine Youssef. (1963). Saladin the Victorious 
55 Ibid. 



31 
 

ved at Saladins kristne følgesvenn Issa i en diskusjon med de kristne korsfarerne argumenterer 

for arabisk styre over Jerusalem ved å si at: 

Jerusalem must remain in our hands. We are the custodians of Christianity. Jerusalem 

has always been an Arab land. We shall prove that we can rule it in peace and respect. 

(…) You’d rather follow those to whom religion is a trade, who turn the holy places 

into markets in which to swindle the poor. Pay for your blessings. The money goes 

into Europe’s coffers. Anyone who poses a threat to these profits faces fire, war, and 

death. Blackmail in the name of the holy scriptures. I am a better Christian than you. I 

believe that taking what is not mine is an unforgivable sin. My belief in justice is the 

basis of my faith.56 

Ikke bare er denne talen et klart forsvar for hvorfor Issa støtter Saladin og hvorfor Jerusalem 

bør tilhøre araberne, det er også en tale som gjenspeiler talen som Gamal Abdel Nasser ga i 

1958 i det han proklamerte unionen mellom Syria og Egypt og starten på den Pan-Arabiske 

republikken. I talen som Nasser ga ved Saladins gravkammer i Damaskus sier han om 

korsfarertiden at:  

Safety motivated the region to unify and join forces when they were intimidated by 

European colonization, with its attempt to use the cross to cover or to veil its 

acquisitive ambitions behind the mask of Christianity. The meaning of this unity had a 

pointed significance, when Christianity in the Arab East participated in the resisting of 

the crusaders side by side with the hordes of Islam. 57  

Altså er Issas tale om korsfarernes grådighet en direkte referanse til både Nassers tale om 

korsfarertiden og hvordan den samme situasjonen hadde utspilt seg i perioden der 

kolonimaktene hadde utnyttet Egypt før Nassers revolusjon.  

Ved å bryte med alle de orientalistiske stereotypiene blir Saladin the Victorious med på å 

bygge det forestilte felleskapet som Nasser så får seg. Persongalleriet i filmen ser på seg selv 

som en del av en arabisk etnisk nasjon som består av mange ulike religioner. Igjen er det 

nyttig å se på hvem som ikke er en del av denne nasjonen. Etniske jøder og Israel nevnes ikke 

en eneste gang i filmen, og kurderne som Saladin selv tilhørte eksisterer heller ikke i det 

filmatiske universet. Det skulle bli en gjennomgangsregel for de arabiske sosialistiske 

 
56 Ibid. 
57 President Gamal Abdel Nasser’s Speeches and Press Interviews 1958:63 
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nasjonene at de glorifiserte Saladin samtidig som de undertrykte kurdere, blant annet i Syria 

og i Saddam Husseins Irak.  

 

Saladin entrer tronrommet i Jerusalem for første gang. Emblemet over tronen kalles Saladins Ørn, og var et 

revolusjonert symbol for Gamal Abdel Nasser. Ørnen er en del av Egypts flagg den dag i dag.  

Stillbilde fra Saladin the Victorious. Youssef Chahine. 
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2.4 Postkolonialismens forbannelse i Xala 
Ousmane Sembènes Xala åpner med jubelscener utenfor et nasjonalt parlament i et ikke 

navngitt vestafrikansk land. Folkemengden feirer at landet har blitt selvstendig, og inne i 

parlamentet tar en liten gruppe politikere plassene rundt bordet som tidligere hadde tilhørt den 

koloniale franske administrasjonen. Presidenten i det nylig uavhengige landet proklamerer så 

stolt den nye statlige ideologien. Landet skal bryte alle båndene med den franske 

kolonimakten og i stedet bygge et nytt politisk system basert på afrikansk sosialisme. Etter at 

presidenten har avlagt talen sin dukker en rekke hvite businessmenn opp med kofferter fulle 

av penger som fordeles til de ulike politiske representantene. 

En av representantene er den lokale businessmannen El Hadji Abdoukader Beye. Han sørger 

for å invitere landets nye elite til sitt tredje bryllup. El Hadjis problemer begynner på 

bryllupsdagen da hans to første koner nekter å ta del i festlighetene uten en kompensasjon. 

Den nye konens tante har arrangert ekteskapet og setter krav til hvordan El Hadji skal 

behandle sin nye kone. Bryllupsnatten viser seg å bli en katastrofe, da El Hadji får akutt 

erektil dysfunksjon, et av de verste ulykkes-tegnene for et nytt ekteskap i vestafrika. Både 

familie og venner av El Hadji er overbevist om at noen har forhekset han, eller gitt han en 

Xala. 

I den neste delen av filmen forsøker El Hadji desperat å bli kvitt forhekselsen. Han betaler 

store summer til både leger og heksedoktorer, alt ettersom hva hans vennekrets anbefaler. 

Samtidig begynner finansene hans å forsvinne på grunn av hans overdådige livsstil. El Hadji 

har mange jern i ilden, og mens han leter etter en kur stopper importvirksomheten hans opp. 

Samtidig betaler El Hadji store summer til sine tre koner, han har dyr bil med sjåfør, og han 

renser bilen sin med importert flaskevann. I frustrasjon har El Hadji og presidenten selv 

begynt å sende politiet etter menneskene som plager dem, enten de er kreditorer eller tiggere. 

Etter et siste forsøk med å besøke en heksedoktor langt ute på landsbygden blir El Hadji 

endelig kurert. Han drar tilbake til hovedstaden, men finner kjapt ut at det er for sent. Han 

økonomiske virke går så dårlig at de andre businessmennene i parlamentet bestemmer seg for 

å overtale presidenten til å la dem overta El Hadjis virksomheter. El Hadji gir en siste 

flammende tale for landets politiske representanter. I talen insisterer han på at hans egen 

gjennomgående korrupsjon og misbruk av finansielle midler er akkurat det samme som de 

andre politikerne og businessmennene driver med. At han selv har lurt unna penger som 
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skulle gå til mat for fattige ligner på måten presidenten og hans støttespillere stjeler 

internasjonale hjelpemidler.  

El Hadjis tale om landets hykleri nytter ikke, og han blir fratatt sin privilegerte stilling. Han 

mister også selskapene sine og bilen sin, og to av konene hans skiller seg fra han. Som om 

ikke det er nok, dukker heksedoktoren opp og sier at han ble betalt med en falsk sjekk. 

Dermed kommer El Hadjis Xala tilbake. I filmens siste sekvens dukker en gruppe tiggere og 

andre fattige opp hos El Hadji. Alle har mistet noe på grunn av El Hadjis korrupsjon og 

maktmisbruk, og den ene tiggeren forteller at det var han som i sinne forhekset El Hadji. Til 

slutt blir El Hadji endelig kurert for sin Xala ved at han kler seg naken og blir spyttet på av 

alle de fremmøtte.  

Sembènes Xala fungerer som en satire på det postkoloniale styret til Léopold Sédar Senghor, 

Senegals første president etter frigjøringen fra den franske kolonimakten. Denne parallellen 

eller allegorien konstrueres allerede i filmens første scene, der filmens president proklamerer: 

“This is an historic day. It is a victory for our people. Sons of the people are leading the 

people, on the people’s behalf. We choose socialism, the only true socialism, African 

socialism. Socialism on man’s level. Our independence is complete”58. At Senghor var en 

forkjemper for afrikansk sosialisme med et søkelys på det afrikanske understrekes ved at 

presidenten i Xala fremlegger talen sin foran et portrettbilde av Senghor.59 

Sembènes satiriske kritikk av Senghors nasjonsbyggingsprosjekt kan synes gjennom store 

deler av filmen. El Hadjis Xala er et symbol på vanstyret av det postkolonialistiske regimet i 

filmen samt i samtidens Senegal. I stedet for å kritisere vanstyret direkte, representeres det i 

filmen gjennom El Hadjis impotens, som også utfordrer hans rolle som familiens leder.  

Sembènes marxistiske syn kommer fram i filmen gjennom hvordan klassene består fra 

kolonitiden. Den franske overklassen erstattes av en enda verre Senegalesisk overklasse, som 

kun viderefører den kolonialistiske undertrykkingen av folket. Arbeiderklassen, filmen 

representert gjennom gruppen av tiggere og andre fattige, er de som forhekser borgerskapets 

representant El Hadji. Filmens avslutning hvor den store gruppen av tiggere bryter seg inn hos 

El Hadji og ydmyker han gjennom å spytte på han, er ofte sett på som en filmatisk 

fremstilling av en klasserevolusjon.60Den marxistiske parallellen kan også ses gjennom 

 
58 Sembène, Ousmane. (1975). Xala 
59 Eid, Haidar and Khaled Ghazel. 2008. "Footprints of Fanon in Gillo Pontecorvo's the Battle of Algiers and 
Sembene Ousamne's Xala." English in Africa 35 
60 Vetinde, Lifongo.(2015) Ousmane Sembène and the politics of Culture. 67 
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karakteren Rama, El Hadjis eldste datter. Hun kler ikke i den samme vestlige moten som El 

Hadji, hun nekter å drikke importert Evian-vann, og hun insisterer på å snakke wolof til El 

Hadji, som selv kun bruker fransk. Rama er også den eneste som utfordrer familiehierarkiet 

gjennom å betegne El Hadjis flerkoneri som ren grådighet. Ved å gjøre en kvinnelig karakter 

til filmens moralske kompass utfordrer Sembène det kolonialistiske kvinnesynet hvor kvinner 

og andre marginaliserte grupper sjeldent fikk komme til orde. På tross av den politiske 

uenigheten dem imellom delte Sembène dette postkolonialistiske kvinnesynet med Senghor.61 

Ved å gi en viktig rolle til en gruppe tiggere viser Sembène direkte til Franz Fanons The 

Wretched of the Earth. Fanon legger stor vekt på delen av proletariatet som ligger under 

arbeiderklassen på klasserangstigen. Han hevder at i koloniland blir denne gruppen fattige den 

mest undertrykte, og at undertrykkelsen blir videreført av det nye postkolonialistiske 

borgerskapet.62At det nye regimet etablerer et neo-kolonialistisk styresett er filmens Xala, og 

gjenspeiler Sembènes syn på Senghors behandling av fattige i det uavhengige Senegal.  

Sembènes forhold til Senhors Negritude-idé nyanseres noe i Xala gjennom karakterer som El 

Hadji og presidenten. Selv om begge karakterene tar i bruk korrupsjon og maktmisbruk, er det 

ikke deres feil at det oppstår et kleptokrati. Filmen går langt i å antyde at hovedproblemet til 

det nylig selvstendige landet er at de viderefører det kolonialistiske politiske rammeverket, 

med alle dets svakheter. Karakterene tar imot de franske businessmennenes kofferter fordi det 

er slik systemet er lagd opp. Denne tematikken kan brukes direkte om styresettet i Senghors 

Senegal, og eksemplifiseres i filmen gjennom talen El Hadji gir i det presidenten og de andre 

businessmennene vil ta bort hans økonomiske fordeler.  

Each one of us here is a dirty dog! I repeat “dirty dog!”. Probably worse than I. We’re 

all crabs in the same basket. We have all given bad checks… Been in on rice 

trafficking. As for the drought, we’ve all diverted goods destined for the needy. The 

army, and even the security agents are on our payroll. Democracy, equality, justice, 

are words we are too low, too greedy to know. And here before us, these very people, 

who listen to me… Witch doctors who know nothing about business. They dare shout 

from the rooftops about an injustice which we all practice. 63 

 
61 Ibid. 28-29 
62 Fanon, Frantz. (1968). The Wretched of the Earth. 119 
63 Sembène, Ousmane. (1975). Xala. 
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El Hadji angriper ikke bare de andre mennenes hykleri når de anklager han for korrupsjon, 

men også selve det nasjonale prosjektet bak et nytt postkolonialistisk uavhengig land. Han 

peker på at den systematiske grådigheten trumfer de demokratiske idéene om likhet og 

rettferdighet. Presidentens åpningstale om afrikansk sosialisme er for Sembène like tomme 

ord som Senghors Negritude-konsept. I alle fall så lenge det kolonialistiske styresettet består. 

Ironien blir fullendt i det en nesten helt lik person tar over alle eiendelene til El Hadji. Når den 

nye businessmannen sender politiet for å hente El Hadjis eiendeler, er det ingen som vet 

hvordan man kjører El Hadjis bil. Dette er en passende metafor på hvordan Senghor overtok 

det franske kolonistyret.  

 

Presidenten holder en tale for El Hadji og de andre businessmennene hvor han på fransk gjenforteller Negritude-

idealet til Léopold Sédar Senghor. Den franske businessmannen som fotfølger presidenten gjennom hele filmen 

står ved hans side.  

Stillbilde fra Xala. Ousmane Sembene 
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3. Nasjonalisering og nedgangstid - Distribusjonens påvirkning på 

filmatisk innflytelse.  
 

3.1 Forbruk og sensur  
Film kan være et verktøy til å promotere en ny nasjonal ideologi. I Xala, Saladin the 

Victorious, og The Battle of Algeris gjenspeiles også forsøket med å danne et nytt forestilt 

fellesskap. I The Battle of Algiers fremheves en militaristisk fellesskapstanke, mens i Saladin 

the Victorious promoteres det politiske panarabiske prosjektet i stedet for å samle nasjonen 

rundt religiøse idealer. I Xala kritiseres Senegals kulturelle nasjonsbyggingsprosjekt av den 

politiske og økonomiske marxismen som Ousmane Sembène støttet.  

Uansett hvor ideologisk forankrede filmene er gjenstår to faktorer før filmene kan absorberes 

inn i den kollektive nasjonale bevisstheten. Disse faktorene er delene av Circuit of Culture 

som handler om forbruk og sensur. Den kulturelle påvirkningen til filmene kan nødvendigvis 

ikke måles nøyaktig før man undersøker hvor mange som faktisk har sett filmen. Antall 

kinobilletter og åpne kinosaler gir en pekepinn på filmens kulturelle påvirkning.  I tillegg er 

det nødvendig å se hva forbrukeren får ut av filmen. For eksempel kan man spørre seg hvor 

mye en analfabet på landsbygda i Senegal kunne forstå av Sembènes Xala. Det må også 

vurderes hvor mye av filmene som var klippet bort av distributører og lokal sensur. 

Kulturhistoriker Albert Moran hevder at nasjonale filmer lettere kan engasjere en nasjons 

kinopublikum gjennom å spille på lokal tematikk, kultur, og historie. Men for at lokal 

filmindustri skal klare å konkurrere med transnasjonale vestlige storfilmer må den nasjonale 

filmen hjelpes gjennom en god film policy.64 Statlig film policy overveier balansen mellom 

proteksjonisme og profitt. Å nasjonalisere filmindustrien fra produksjon til distribusjon kan 

virke positivt på nasjonale filmer, men det har vist seg gang på gang å være lite profitabelt. 

Film policy handler også om hvordan man promoterer den nasjonale kinofilmen i kampen mot 

andre lands filmindustri og kommersiell TV.65 Først ved å se nærmere på landenes nasjonale 

og internasjonale distribusjonsnettverk er det mulig å avgjøre hvilken påvirkning de filmene 

faktisk fikk på ettertiden.  

 
64 Moran, Albert. (1996). Film Policy: International, national and regional perspectives. 12-13 
65 Ibid  
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3.2 The Battle of Algiers delte mottakelse  

The Battle of Algiers er en film som etter hvert har fått en viktig rolle i den postkolonialistiske 

filmatiske tradisjonen. Likevel var det lite som tydet på at Pontecorvos film skulle få noen 

innflytelse ved premieren på filmfestivalen i Venezia i 1966. Omtrent samtlige av 

anmeldelsene var negative. De negative anmeldelsene hadde sammenheng med hvordan den 

franske filmindustrien dominerte de europeiske filmfestivalene på 1960-tallet. I tillegg var 

alle de viktigste filmmagasinene og anmelderne franskmenn. Hele den franske delegasjonen 

endte med å gå i protest i det The Battle of Algiers mottok prisen som festivalens beste film. 66  

Den franske kritikken av filmen varierte fra påstander om at filmen var anti-fransk, til utsagn 

som at filmen gjorde underholdning av en trist historie eller at filmen rett og slett var dårlig 

laget. Selv den innovative fremstillingen av begge siders ideologiske argumenter under 

konflikten ble dårlig tatt imot. Cashier Du Cinema, det viktigste filmmagasinet i verden på 

denne tiden skrev blant annet at filmen var: 

never inspired, hesitating between a plain report and exaltation, objectivity and 

sentimentalism, the individual and collective dimensions ... sparing everyone’s 

sensitive feelings through a meticulous balance of responsibilities, cautious to the 

extreme, Pontecorvo abandons his film to an ill-defined position.67  

Den franske misnøyen mot Pontecorvos film førte til at ingen franske distributører og få andre 

europeiske valgte å plukke opp filmen. Filmen ble kun en middels suksess i Italia og i 

Algerie. 

1970 ble vendepunktet for The Battle of Algiers. I de fire årene etter at filmen kom ut hadde 

en rekke andre filmer med lignende tema gjort suksess i Frankrike. Både filmer med tema fra 

den algeriske uavhengighetskrigen og postkolonialistiske filmer fra andre nylig uavhengige 

land. Dette la til rette for at en ny gruppe akademikere og filmskribenter forlangte å få The 

Battle of Algiers på fransk kino.  Distributørene var fortsatt skeptiske og enkelte grupper 

høyrevridde og andre som hadde kjempet på fransk side i konflikten truet med å stanse alle 

visninger av filmen i Frankrike. Disse motsetningene førte til at kampen om å få The Battle of 

Algiers på kino plutselig var blitt en kamp for å legitimere algeriernes frihetskamp og de 

 
66 Caillé, Patricia. (2007) The Illegitimate Legitimacy of the Battle of Algiers in French Film Culture. 
interventions, 9:3 375 
67 Cahiers Du Cinema (1966) October.  
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postkolonialistiske regimenes inntog i den franske bevisstheten.68 De samme kritikerne som 

hadde forlatt salen under fem år tidligere hyllet nå måten filmen hadde utfordret den franske 

sensuren og talt de svakes sak. The Battle of Algiers endte som en salgsmessig suksess i 

Frankrike, og ble en av de første filmene som legitimerte det algeriske synet på 

uavhengighetskrigen. 

Tilbake i Algerie var innflytelsen filmen fikk noe annerledes. På papiret var film den perfekte 

arenaen for å spre FLNs ny nasjonale idealer, og The Battle of Algiers var den perfekte 

filmen. Etter krigen overtok Ben Bellas algeriske regime et godt nettverk av kinosaler som var 

opprettet av den franske kolonimakten. Samtidig jobbet de algeriske styresmaktene for å åpne 

flere kinoer i de fattige områdene utenfor de sentrale byene og prisen på kinobillettene ble 

subsidiert.69 Etter den totale nasjonaliseringen av filmindustrien i Algerie, fra produksjon til 

distribusjon, ble det også opprettet en filmskole samt et statlig filmselskap som skulle gi 

økonomisk støtte til filmer med riktig ideologi. Houari Boumédiene statskupp i 1965 førte 

med seg en glorifisering av uavhengighetskrigen i alle kulturelle uttrykk, og film var ingen 

unntak. The Battle of Algiers føyde seg inn i en rekke film med heroiske FLN-soldater som 

bekjemper den franske kolonimakten. Disse filmene ble kalt for cinéma moudjahid.70 

The Battle of Algiers ble en umiddelbar suksess i Boumédienes Algerie. Den ble distribuert til 

alle kinosalene og gikk også i hyppig rotasjon på algerisk TV. Likevel var ikke filmen en 

økonomisk suksess sammenlignet med hvor dyr den var å spille inn for Pontecorvo. Den ble 

heller ikke starten på en filmatisk gullalder for algerisk propagandafilm, slik Boumédiene 

hadde håpet. Problemet var at den algeriske filmdistribusjonen ikke fungerte. Tallene viser at 

antall algeriske kinosaler utviklet seg fra rundt 300 ved frigjøringen fra kolonimakten til 322 i 

toppåret 1970.71 Selv om antallet kinoer var blant det høyeste av alle arabiske land, er det 

likevel langt unne antallet kinoer i et vanlig vesteuropeisk land på samme tid. Under ti år 

senere hadde over en tredjedel av kinoene stengt dørene. Den algeriske filmindustrien var delt 

inn i for mange statlige selskap, det var får dårlig ekspertise blant filmskapere og kinoeiere, 

og nesten ingen filmer var finansielt lønnsomme i årene under Boumédienes styre. Den lokale 

korrupsjonen førte også til at billettsalg var kronisk feilrapportert eller ikke rapportert i det 

 
68 Patricia Caillé. (2007) The Illegitimate Legitimacy of the Battle of Algiers in French Film Culture. interventions, 
9:3 375 
69 Chevaldonné, François. Nationalization, Market Economy and Sociocultural Development: The Structures of 
Audiovisual Communication in Independent Algeria i Media, Culture & Society 10, no. 3 (July 1988) 271 
70 Austin, Guy. Spaces of the Dispossessed in Algerian Cinema i Modern & Contemporary France: France and 
Algeria in Contemporary Visual Culture 19, no. 2 (2011).196. 
71 Megherbi, Abdelghani. (1985) Le Miroir Apprivoisé 15 
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hele tatt. Billettsalget til The Battle of Algiers og de få andre algeriske storfilmene var som 

regel kun beskrevet som «den mest populære noensinne».72 

Ønsket om å bygge en algerisk nasjon basert på et fellesskap rundt uavhengighetskrigen 

lyktes heller ikke for Boumédiene. Idéen om å alliere seg med de panarabiske republikkene 

under en tredje-vei-sosialisme kollapset etter nederlaget mot Israel i seksdagerskrigen i 1967. 

De økonomiske vanskelighetene og økende migrasjon til Frankrike gjorde at den algeriske 

befolkningen ble kyniske til hele samfunnsordningen, og glorifiseringen av 

uavhengighetskrigen som FLN og Boumédiene hadde basert nasjonsbyggingen på.73 

Filmindustriens kollaps var et symptom på at nasjonaliseringen av de kulturelle uttrykkene 

var begynt å feile.  

Etter Boumédienes død var det opprørene på 1980-tallet og borgerkrigen i tiåret etterpå som 

markerte den endelige slutten på det Frankrike som den evige fienden for algerierne. De 

etniske og religiøse gruppene som sto bak urolighetene, var de samme gruppene som ikke var 

inkludert i Boumédienes og Ben Bellas nasjonsbyggingsprosjekt. Etter lange kamper mot 

berbisk uavhengighet ble de algeriske styresmaktene kastet ut i en blodig borgerkrig mot 

muslimske politiske interesser på 1990-tallet. Hverken berberne eller islamistene var 

representert i The Battle of Algiers eller de mange andre filmene om den algeriske 

uavhengighetskrigen. Ironien ble fullendt i det de islamistiske krigerne under borgerkrigen tok 

i bruk den samme ideologien som Boumédiene ønsket å promotere i The Battle of Algiers. Å 

gå i martyrdøden for å oppnå nasjonal frigjøring var et ideal som ble adoptert av den 

islamistiske siden under den algeriske borgerkrigen. Terrorangrepene og geriljakrigen som ble 

tatt i bruk under borgerkrigen var en ren nyinnspilling av scenene fra The Battle of Algiers.74  

 

3.3 Saladin the Victorious og regional innflytelse 
I Egypt var det klare rammer for lanseringen av Saladin the Victorious. Året før filmen kom 

ut hadde Gamal Abdel Nasser nasjonalisert filmindustrien på samme måte som Algerie hadde 

gjort noen år tidligere. I motsetning til Algerie hadde Egypt en ordentlig filmindustri, med 

større distributører, mer moderne kinosaler og med en svært anerkjent filmskole.75 Filmskolen 

 
72 Chevaldonné, François. “Nationalization, Market Economy and Sociocultural Development: The Structures of 
Audiovisual Communication in Independent Algeria.” Media, Culture & Society 10, no. 3 (July 1988) 276-278 
73 Evans, Martin & Phillips, John. (2007) Algeria: Anger of the Dispossssed 96 
74 Ibid 215-218 
75 Shafik, Viola. (2016). Arab Cinema: History and Cultural Identity. 24 
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sørget for at en rekke samfunnsbevisste og politisk motiverte regissører begynte å ta del i 

egyptiske filmindustrien, som tidligere var mest opptatt av å lage egyptiske versjoner av 

Hollywood-filmer. Mange av disse regissørene delte de postkolonialistiske idéene som også 

Youssef Chahine sto for, og regissøren Salah Abu Seif oppsummerte synet på rollen til 

egyptisk film som: 

As socialist cinema sides with the struggle of all progressive powers against the 

enemies of the people, in particular colonialists, capitalist exploiters, feudal 

landowners, reactionaries, bureaucrats, arrivistes, and deviators, it should denounce 

them incessantly and work for their destruction.76  

Chahines Saladin the Victorious ble en kjempesuksess, både blant egyptiske filmanmeldere 

og hos publikum. At Chahine brukte filmatiske grep fra Hollywood-filmer for å utvide 

filmens masseappell gjorde at filmen slo an blant store deler av den egyptiske befolkningen. 

Malek Khouri, en Egyptisk-Libanesisk filmviter, forteller at det arabiske filmpublikumet ofte 

heiet og ropte «Nasser» under visningene av filmen.77 Filmen ble også et stolthetssymbol for 

den egyptiske filmindustrien. Endelig hadde de laget en film som kunne utfordre Hollywood-

filmenes storslagenhet, og endelig fikk man laget en storfilm som tok arabernes side i en 

historisk hendelse.  

Den kolossale suksessen til Saladin the Victorious ble en bidragsyter til Nassers 

nasjonsbyggingsprosjekt, og ble i de neste årene fulgt av en rekke historiske filmer med et 

pan-arabisk ideal. På få år hadde den egyptiske filmindustrien utviklet seg fra en mangfoldig 

bransje til en industri som var dominert av politiske og samfunnsbevisste filmer. 

Vendepunktet ble Seksdagerskrigen i 1967. Det knusende nederlaget for de pan-arabiske 

landene rokket ikke bare ved Nassers nasjonale ideologi, det hadde også stor påvirkning for 

Egypts filmskapere. Med den gryende skepsisen til Nassers panarabiske prosjekt og med 

krigsnederlaget sterke i minne forsvant begeistringen for ideologisk film for store deler av den 

egyptiske befolkningen. 78 Konkurransen med TV, omfattende byråkrati, og laber entusiasme 

førte til at den nasjonale egyptiske filmindustrien kollapset på 1970-tallet. Fra å være det 

 
76 Khemais, Khayati. (1990) Salah Abou Seif cinéaste égyptien 183 
77 Khori, Malek. (2010). The arab national project in Youssef chahines cinema 48 
78 Khori, Malek. (2010). The arab national project in Youssef chahines cinema 54-56 
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viktigste filmlandet blant de arabisktalende landene var det i 1986 kun 267 kinoer igjen i 

Egypt og den lokale filmindustrien var langt på vei død.79 

Hjort og MacKenzie argumenterer for at hegemoniet Hollywood-filmene har i dag har 

oppstått som et resultat av transnasjonal ideologi og distribusjon. Fordi filmene distribueres 

over hele verden, har filmene gjerne tematikk med universal appell.80 Saladin the Victorious 

var en film som var noe så sjeldent som en nasjonsbyggende film som har hatt transnasjonal 

påvirkning. Egypts kulturelle innflytelse under Nasser var sammenlignbart med Hollywoods 

innflytelse på vesten. Ikke bare gjaldt det de nærmeste nabolandene som Nasser ønsket å 

inngå en panarabisk union med, men hele den arabisktalende verden ble eksponert for 

egyptisk film i samme periode. Produksjonsselskaper fra andre arabiske land finansierte store 

deler av den egyptiske filmindustrien, og førte til at egyptisk eksport totalt dominerte 

filmmarkedet i land som Saudi-Arabia og Iraq.81 Ikke bare hjalp Egypts filmatiske hegemoni 

til å spre Nassers nasjonale ideologi rundt til de arabiske landene, det fikk også popularisert 

den postkolonialistiske Saladin som nasjonalsymbol for hele Midtøsten. Saladin ble til slutt en 

legendarisk figur og hyppig brukt i propaganda for statsledere som ønsket å utfordre vesten, 

som for eksempel Saddam Houssein. 82 I et veggmaleri hos det irakiske Ba’ath-partiets 

hovedkvarter ble det i 1989 reist et veggmaleri som fremstiller Saddam Houssein og Saladin i 

det de sammen erobrer Jerusalem. Veggmaleriet ble reist samtidig som Saddam bedrev 

etniske rensning mot kurdere, den samme etnisiteten som Saladin selv tilhørte. Den dag i dag 

er Saladin the Victorious en populær film på diverse TV-kanaler i Egypt og deres naboland, 

som regel som et nostalgisk tilbakeblikk på Nassers Egypt.  

 

3.4 Xala – Begynnelsen på slutten for senegalesisk film 
I Senegal ble Xala en av flere filmer utgitt i 1975. Som følge av Ousmane Sembènes tidligere 

filmer hadde Léopold Sédar Senghor opprettet et statlig filmselskap som skulle promotere og 

finansiere svarte afrikanske filmskapere. Xala føyde seg inn i rekken av fem andre 

senegalesiske produksjoner i toppåret 1975.83 Sembène selv fikk sammen med en rekke andre 

filmskapere overtalt Senghor til å nasjonalisere kinoene etter den egyptiske modellen for å 

 
79 Fra Farid, Samir. Al-baniya al-asassiya li-l-sinima fi Misr p.2 oversatt av Shafik, Viola i Arab Cinema: History 
and Cultural Identity.   
80 Hjort, Mette, and Mackenzie, Scott. (2001). Cinema and Nation. 67 
81 Shafik, Viola. (2016). Arab Cinema: History and Cultural Identity.  26-27 
82 Phillips, Jonathan. (2019). The Life and Legend of the Sultan Saladin 250-251 
83 Vieyra, Paulin S. (1978) Le Cinéma Au Sénégal En 1976. Présence Africaine. 208 
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spre distribusjonen. På tross av nasjonaliseringen og en omfattende ekspansjon nådde antallet 

kinosaler aldri mer enn 80. Dermed var det en veldig liten del av Senegals befolkning som 

noen gang fikk se Xala på kino.  

De som fikk sett filmen i Senegal fikk sett en film som hverken var lik den filmen Sembène 

hadde tiltenkt eller den filmen som ble distribuert til vesten. I stedet for fikk de servert en 

versjon av Xala hvor det mesteparten av kritikken mot Senghors regime var kuttet vekk av 

sensurmyndighetene. Blant annet var scenen der El Hadji og de andre businessmennene 

mottok kofferter fulle av penger fra de franske rådgiverne kuttet bort, det samme var 

oppgjøret hvor El Hadji skjeller ut de andre medlemmene av finansdepartementet.84 

Enda mer skuffende for Sembène var det at å se at den marxistiske revolusjonen han hadde 

symbolisert i Xala aldri kom. Kritikken av Senegals styresett ble heller ikke fulgt opp av 

verken kinopublikum eller andre senegalesiske filmskapere. Sembène hadde vansker med å 

fortsette å kritisere Senghors pengebruk når en stor del av kulturbudsjettet gikk med på å 

finansiere hans egne filmer. Etter en siste krangel rundt filmen Ceddo. Krangelen om tittelen 

på filmen skulle skrives på wolof eller senegalesisk førte til at Senghor gjorde filmen forbudt. 

Etter denne hendelsen ga Sembène opp den politiske ideologiske kampen og valgte i stedet 

for å sette søkelys på kulturell tematikk som kjønn og språk. Til gjengjeld fikk Sembène en 

høy stilling i den senegalesiske statlige filmindustrien, som nesten ikke produserte filmer 

lenger.85 

Senghor vant den kulturelle kampen mot Sembène og ble på mange måter lik karikaturen 

Senghor hadde fremstilt i Xala. En stadig større mengde penger forsvant fra de statlige 

midlene, og av de kulturelle prosjektene til Senghor var det den nasjonale filmindustrien som 

først kollapset. Både Senghor og hans etterfølger Abdou Diouf forsvarte den overdådige 

pengebruken på store internasjonale kulturfestivaler gjennom Négritude-idealet og kom med 

utsagn som: “The financial sacrifices that the festival has cost us should not be a source of 

regret because this is a question of culture, and let me repeat it again, culture is the beginning 

and the conclusion of development.” 86 Å promotere statsideologien og byggingen av en ny 

postkolonialistisk senegalesisk nasjon var umulig for Senghor så lenge Sembène nektet å 

promotere Négritude-idealet.  

 
84 Gugler Diop 153 
85 Vetinde, Lifongo. (2011) Interview with Makhète Diallo, gjengitt i Ousmane Sembène and the politics of 
Culture 161-162  
86 Vetinde, Lifongo. (2015) Ousmane Sembène and the politics of Culture. 10 
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Den transnasjonale ideologien og distribusjonen til Hollywood hadde også stor påvirkning på 

filmers innvirkning på det postkolonialistiske Senegal. Etter hvert som Sembènes filmkarriere 

utviklet seg forsvant nesten samtlige av kinosalene i Senegal. Det lille kinopublikummet som 

var igjen fra glansdagene på 1970-tallet var ikke lenger interessert i å se idealistiske eller 

politiske filmer. I stedet for ønsket det postkolonialistiske senegalesiske kinopublikummet å ta 

del i den globale konsumerkulturen.87 

 

4. Konklusjon 
Målet med dette prosjektet har vært å svare på et noen sentrale spørsmål i studiet av 

sammenhengen mellom historie og film. Først og fremst har jeg forsøkt å gi svar på hvilken 

rolle film har hatt i den postkoloniale nasjonsbyggingen. For å kaste lys på denne 

problemstillingen har jeg sett på tre filmer, fra tre ulike land, og med tre ulike regissører. 

Målet var at jeg gjennom å kontrastere filmene og landene mot hverandre kunne gi et 

helhetlig bilde av sammenhengen mellom film og nasjon i postkoloniale land.  

Videre ønsket jeg å først å beskrive den dominerende nasjonale ideologien og dens rolle i 

nasjonsbyggingsprosjektet i de tre landene. Dette gjorde jeg ved å referere til en variert 

mengde sekundærlitteratur som etablerte at det ble opprettet en klart historisk avgrenset 

nasjonal ideologi i de tre landene i deres avgjørende postkolonialistiske periode. Jeg ønsket 

også å legge vekt på regissørenes egen politiske overbevisning, og hvordan den speilet det 

nasjonale idealet i landene. 

De to andre hovedmålene med oppgaven var å gjøre et dypdykk i filmenes innhold og 

representasjon av de nasjonale ideologiene, samt å forsøke å gi et helhetlig bilde av 

filmprosessen til de tre filmene. Kun ved å undersøke hele prosessen fra idé, til produksjon, 

og til ferdig produkt og distribusjon fikk jeg dannet meg et helhetlig bilde av filmenes 

innvirkning på landenes nasjonsbyggingsprosjekt. 

Hovedfunnene i oppgaven har vært at produksjon av nasjonalkulturelle og postkolonialistiske 

filmer er en sammensatt prosess. Først og fremst hadde alle tre landene en klar nasjonal 

ideologi som de promoterte etter løsrivelsen fra den kolonimaktenes styre. I Senegal og i 

Egypt formulerte statslederne en nasjonal ideologi som skulle brukes til å konstruere et nytt 

 
87Fofana, Amadou, T. (2018) A Critical and Deeply Personal Reflection: Malick Aw on Cinema in Senegal Today. 
Black Camera 9, no. 2 349-59. 
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forestilt fellesskap. Nasserismen i Egypt forsøkte å forene alle de arabiske nasjonene under ett 

flagg, og promoterte et sekulært og moderne industrisamfunn under én sterk leder. Négritude-

politikken til Léopold Sédar Senghor sørget for å blande sosialisme med svarte afrikanske 

kulturelle uttrykk. I Algerie forsøkte Houari Boumédiene og resten av FLN å lage en ny 

Algerisk nasjon basert på den militaristiske fellesskapstanken fra krigen mot den franske 

kolonimakten. 

Felles for alle tre nasjonale ideologiene var at de var ovenfra-og-ned-ideologier. De ble pålagt 

lokalbefolkningen av tre ulike regimer som alle forsøkte å legitimere et autoritært styre ved å 

bryte med de tidligere kolonimaktene. Spesielt i Algerie og Egypt oppstod 

nasjonsbyggingsprosjektene under konflikt med vestlige land.  

Videre har jeg vist at filmene har presentert det nasjonale prosjektet i de tre landene på svært 

ulik måte, og med svært ulikt publikum i tankene. Selv om The Battle of Algiers var det 

største filmatiske prosjektet i Algerie noensinne var ikke filmen ren propaganda for 

Boumédienes regime. På den ene siden fremstilte filmen en rekke algeriere som ga sitt liv 

som martyrer for et fritt Algerie under krigen mot franskmennene. På den andre siden fikk 

også franskmennene komme til orde i filmen som inkluderte politiske argumenter fra begge 

sider av konflikten. Regissør Gillo Pontecorvo laget filmen med internasjonal distribusjon i 

bakhodet, og for Boumédiene ble filmen viktig for å presentere den algeriske siden av 

konflikten internasjonalt og promotere Algerie som en postkolonialistisk internasjonal politisk 

aktør.  

The Battle of Algiers lyktes ikke til å bygge en postkolonialistisk algerisk nasjon hjemme i Algerie. Et 

nasjonalt distribusjonsnettverk som ikke fungerte sørget for at filmen ikke fikk den innvirkningen som 

Boumédiene håpet på. I stedet for har jeg påpekt at filmen ble et symbol på mange av 

problemene i Boumédienes Algerie. De etniske og religiøse gruppene som var utelatt fra 

filmen var de samme gruppene som ikke tok del i å bygge et postkolonialistisk, arabisk og 

sekulært Algerie.  

Jeg har pekt på at Xala hadde et langt mer negativt syn på det lokale 

nasjonsbyggingsprosjektet. Ousmane Sembène forsøkte i Xala å promotere sitt eget marxistiske 

ideal for Senegal ved å lage en satire over det postkolonialistiske politiske systemet. Ved å lage en 

film hvor landets fattige straffet en rik businessmann for hans korrupsjon og arroganse håpet 

Sembène å inspirere til lignende scener i virkelighetens Senegal. Dessverre ble filmen en av mange 

kulturelle uttrykk som Léopold Sédar Senghor tok i bruk for å promotere sitt eget styre og sin 
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visjon for Senegal. Jeg har i oppgaven argumentert for at Senghor var en leder som både 

finansierte og promoterte mange av de opposisjonelle filmene til Sembène fordi Negritude-

idealet skulle feire svart afrikansk kultur. Samtidig kunne Senghor nyte ekstra nasjonal og 

internasjonal anerkjennelse ved å vise at han lot politiske rivaler komme til orde. Til slutt ble 

Sembène en del av systemet han kritiserte, på mange måter fikk han selv Xala. 

Saladin the Victorious er filmen jeg klarest kan si at hadde den viktigste og mest vellykkede 

rollen i den postkolonialistiske nasjonsbyggingsprosessen. Ved å undersøke filmen gjennom 

bruk av circuit of culture kom jeg fram til at filmen om Saladin hadde den sterkeste kulturelle 

påvirkningen på den lokale nasjonen. Filmen var en ren propagandafilm som bygget på et 

langvarig mål om å gjenfortelle historien om korstogene fra arabisk side.  Både president 

Gamal Abdel Nasser og regissør Youssef Chahine hadde et uttalt mål om at filmen skulle 

sammenligne Nasser med Saladin og fungere som en allegori for den moderne konflikten i 

Palestina.  

Filmen representerte mange sider av Nassers politiske ideologi. Saladin er sekulær, han 

moderniserer den arabiske krigføringen, og han samler araberne under ett flagg. At 

kinopublikummet tok parallellen er et bevis på at filmens allegori fungerte. Filmen fungerte 

også godt fordi den hadde et rent postkolonialistisk utgangspunkt. Filmen tar ikke bare 

oppgjør med de mange stereotypiene fra vestlig kolonialistisk historieskriving, den snur også 

opp ned på mange av dem. På samme måte som Hollywood-filmer hadde feilrepresentert 

araberne i korsfarerfilmer som barbariske og grådige, representerer Saladin the Victorious 

korsfarerne som overdrevent onde og barbariske.  

Saladin the Victorious fikk også en viktig rolle i den arabiske postkolonialistiske 

nasjonsbyggingen på grunn av Egypts gode nettverk for filmdistribusjon. Selv om 

nasjonaliseringen av filmindustrien var begynnelsen på en nedgangstid for egyptisk film 

hadde landets kulturelle hegemoni i Midtøsten sørget for at filmen om Saladin ble spredt til 

samtlige arabiske land. Det er ikke Nasserismen som er beviset på Saladin the Victorious sin suksess, 

men det er Saladin. Gjenfødelsen av Saladin som et nasjonalt postkolonialistisk ideal i Midtøsten 

hadde ikke vært mulig uten Chahines filmatisering. Det er også et av få eksempler hvor en 

postkolonialistisk historisk fremstilling har påvirket de opprinnelige kolonimaktenes 

kulturelle uttrykk. Selv i nyere Hollywood-filmer om korstogene fremstilles Saladin som 

likere Chahines Saladin enn den Saladin man kjenner fra 1950-tallets Hollywood.   
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Alt i alt har jeg i denne oppgaven forsøkt å studere et tema som vanskelig lar seg undersøke 

og som er vanskelig å kvantifisere. Et av de sentrale spørsmålene jeg stilte meg selv på 

forhånd var hvordan man kan måle kulturell påvirkning? I denne oppgaven håper jeg at jeg 

har vist at kulturell påvirkning må ses i sammenheng med hele livsløpet til gjenstanden, 

filmen, boken, bildet osv. Fra idé, til produksjon, til representasjon, og til distribusjon og 

forbruk. Ved å studere de tre filmene ut ifra dette rammeverket har jeg etablert en 

forklaringsmodell for hvorfor Chahine og Nasser lyktes med å gjenskape Saladin som 

nasjonalhelt og hvorfor Xala og The Battle of Algiers solgte fler billetter i vesten enn i deres 

respektive hjemland. 

For fremtidig akademisk arbeid kan rammeverket til oppgaven være behjelpelig til å se på 

sammenhengen mellom film policy og nasjonal identitet i de samme landene i nyere tid eller 

andre land og områder med samme utgangspunkt. Å undersøke film policy i nyere tid gir både 

fordeler og ulemper. Først og fremst finnes det bedre tilgang til arkivmateriale og konkrete 

data som hvor mye penger som finnes i filmindustrien i de respektive landene. Av ulemper 

kan det nevnes at filmindustrien i alle de tre landene i dag produserer nesten ingen filmer, og 

at statlig produserte filmer generelt har en mye svakere stilling i dag i forhold til 

transnasjonale kommersielle filmer og tv-serier.88 
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Epilog 

Dette prosjektet åpnet med en referanse til skoleverket. Jeg postulerte at skolens og 

historielærerens oppgave som den viktigste historiske innflytelsen på skoleelever er under 

trussel. De vanligste og mest dominerende innvirkningene på elevenes historiesyn i dagens 

skole skjer utenfor skolen. Populærkultur har blitt en konkurrende historielærer, enten det er 

gjennom film, tv-serier eller andre digitale medier. I denne epilogen vil jeg si noe mer om 

hvordan læreren mulig kan utnytte den store påvirkningen populærfilm har og ta bruk film i 

undervisningen. Jeg vil også si noe om hvordan de temaene som tas opp i min analyse av de 

tre historiske filmene er relevant for dagens historieundervisning i skolen.  

Epilogen vil først ta for seg hvilke læreplanmål som kan knyttes til masteroppgaven. Dette 

gjelder ikke bare filmenes tematikk, men også hvordan filmene kan jobbes med som historisk 

kilde og i hvilken grad de andre historiske kildene i oppgaven er relevante for undervisning i 

skolen. Videre vil epilogen ta for seg de pedagogiske gevinstene elevene kan få ved å arbeide 

med tematikk og kilder som er relevante for oppgaven. Den pedagogiske gevinsten inkluderer 

både læringsteori og historisk fagdidaktikk. Til slutt vil jeg i epilogen vise hvordan 

masteroppgaven kan knyttes til elevarbeid med begrepsbruk med fokus på nøkkelbegreper. 

Først og fremst er tematikken i disse tre filmene høyst relevant for flere av læreplanmålene for 

historiefaget i videregående. I den nye læreplanen for tredje videregående finner vi en rekke 

kompetansemål som tematikken i masteroppgaven min kan gi en glimrende inngangsvinkel 

til. Et av kompetansemålene går ut på at elevene skal reflektere over hvordan fortiden brukes 

av politiske eller kommersielle aktører og drøfte hensikten med denne historiebruken.89Som 

jeg har vist i oppgaven er The Battle of Algiers, Xala, og Saladin the Victorious alle filmer 

som har en konkret politisk fremstilling av fortiden. At filmene i ulik grad fungerer som en 

brikke i oppbyggingen av nye nasjoner fri fra kolonimaktenes påvirkning viser påvirkningen 

en politisk aktør kan ha på en filmatisk fremstilling av en historisk hendelse. En analyse av 

filmene kan fungere som en inngangsport for å se på den nasjonale ideologien som lå bak.  

Av de ideologiene som har relevans for læreplanen finner vi både Nasserisme og ulike 

varianter av afrikansk sosialisme, enten det er fra Boumédienes Algerie eller Senghors 

Senegal. Felles for alle var at de ideologisk brøt med de vestlige ideologiene til 

kolonimaktene, og kom som et resultat av politiske omveltninger som revolusjon og krig. 

 
89 Læreplan i historie – fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram (HIS01‑03). 
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Ideologiene la også til rette for diktatorisk styre og autokratiske regimer. I læreplanen blir 

utforskningen av politiske ideologier representert med at elevene skal «gjøre rede for tanker 

og ideologier som lå til grunn for politiske omveltninger fra opplysningstiden til i dag og 

vurdere betydningen av disse for menneskers muligheter til demokratisk deltagelse»90 I tillegg 

skal elevene undersøke hvordan ideologier la til rette for undertrykkelse, terror, og folkemord 

på 1900-tallet. I en konkret læringssituasjon vil det være viktig å peke på hvordan de 

autoritære nasjonale ideologiene i de tre landene oppstod som et resultat av de like autoritære 

ideologiene til kolonimaktene. 

Et annet læreplanmål går ut på at elevene skal analysere hvordan framstillinger av fortiden har 

blitt brukt i Norge for å skape nasjonal identitet og drøfte hvilke virkninger dette har hatt for 

ulike grupper.91 Dette læreplanmålet er nesten identisk med problemstillingen for oppgaven. 

Rent konkret har oppgavens relevans en tosidig påvirkning på dette læreplanmålet. Først og 

fremst danner oppgaven et godt rammeverk for hvordan elevene kan jobbe med læreplanmålet 

på en praktisk måte. Altså kan elevene se på hvordan nasjonal identitet har vært fremstilt i 

norske filmer som for eksempel i storslagne historiske krigsfilmer som Max Manus. Ved å ta i 

bruk et rammeverk som Guy og Halls Circuit of Culture kan elevene undersøke filmens 

ideologiske og kommersielle baktanke, filmens innhold og representasjon, og filmens 

mottakelse. I eksempelet med Max Manus vil de måtte veie opp betydningen av de historiske 

unøyaktighetene og mangelen på representasjon av jøder, eller nordmenn på tysk side.  

I tillegg kan læreplanmålet eksemplifiseres med de tre landene fra oppgaven i stedet for 

Norge. Læreren kan for eksempel spørre elevene hvilke etniske og religiøse grupper som 

mangler i Saladin the Victorious sin fremstilling av korstogene, og hvilken innvirkning det 

kan ha hatt for etterkrigstidens Egypt. Det kan også sees i sammenheng med de 

postkolonialistiske regimene, og elevene kan få i oppgave å undersøke hvilke vanskeligheter 

de uavhengige landene ofte endte opp i og hvorfor vanskelighetene oppstod.  

Jeg vil hevde at filmene i alle høyeste grad kan brukes som grunnkilde og inngangsport til å 

arbeide med et nytt tema i historieundervisningen. Likevel er det ikke bare å sette på en av 

filmene i helhet for å introdusere temaet. Ifølge faglitteraturen er det fire faktorer som ligger 

til rette for undervisningsplanlegging, og man bør arbeide ut ifra de samme fire faktorene 

dersom man ønsker å introdusere et nytt tema. Disse fire faktorene er elevsentrering, 

 
90 ibid 
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vurderingssentrering, fellesskaps – og miljøsentrering, og kunnskapssentrering. 92 

Kunnskapssentrering dreier seg om hvilke kunnskaper elevene skal sitte igjen med etter en 

time eller et arbeid med et nytt tema. Elevsentreringen handler om å ta i bruk de ressursene og 

kunnskapene elevene allerede besitter, mens fellesskaps – og miljøsentrering dreier seg om 

hvilke metoder læreren tar i bruk for at elevene skal kunne bruke sine ferdigheter og ressurser 

for å oppnå ny kunnskap. Vurderingssentrering er enkelt og greit hvordan arbeidet med nye 

kunnskaper og et nytt tema skal evalueres eller vurderes.  

Ifølge læreplanen i historie skal elevene «lære å sammenligne ulike framstillinger av en 

hendelse og forstå at historiske framstillinger preges av ståsted og kontekst»93. Selv om 

Saladin the Victorious er et glimrende eksempel på en kilde som presenterer en ulike 

fremstilling av en historisk hendelse kan man som lærer ikke bare sette på filmen for en 

uforberedt klasse i en videregående skole. Læreren må ha faktorene for 

undervisningsplanlegging i bakhodet. Først og fremst må opplegget sentreres rundt kunnskap. 

Hvilket tema ønsker man som lærer å introdusere, og hva slags kunnskaper skal elevene sitte 

igjen med etter visningen av filmen og etter ferdig arbeid med temaet? Saladin the Victiorious 

er en film som kan fungere som en interessant og lærerik inngangsport til kunnskap om både 

korsfarertid og etterkrigstidens avkolonialiseringsprosess. Derfor er det viktig at læreren 

spesifiserer for både seg selv og elevene hvilket historisk tema som skal være elevenes 

hovedfokus, eller om de skal arbeide med begge. 

Videre må læreren også gjøre opplegget elevsentrert. Altså må læreren spille på hva eleven 

kan og ikke kan fra før av, og hvilke ferdigheter de besitter. Selv om man ønsker å ta i bruk 

film for å introdusere et nytt tema kan det være relevant å introdusere temaet kjapt på forhånd 

slik at elevene besitter den historiske konteksten. For Saladin the Victorious vil en elev som 

kan arabisk få ekstra utbytte og kunnskapen kan spilles på for å gjøre det lettere og mer 

interessant for de andre elevene. Dette henger også sammen med fellesskaps – og 

miljøsentrering, ved at metodebruken for hvordan temaet skal introduseres er svært viktig. I 

eksempelet med Saladin the Victorious handler det ikke bare om hvordan elevene skal jobbe 

med å bearbeide filmen, men også hvordan filmen skal vises. Som lærer bør man tenke over 

hvor vidt man ønsker å vise en hel film, eller om det er mer hensiktsmessig å vise deler av 

den.  

 
92 Munthe, E. (2016). Planlegging av undervisning. i R. J. Krums Krumsvik & R. Säljö (red.), Praktisk pedagogisk 
utdanning. 209 
93 Læreplan i historie – fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram (HIS01‑03). 
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Til slutt må ikke viktigheten av vurderingssentrering undervurderes. For at opplegget skal 

fungere må elevene ha det klart for seg hva som skal vurderes og på hvilken måte det skal 

skje. Dette gjelder ikke bare ved slutten av arbeidet med for eksempel korsfarertiden, men 

også etter timen hvor læreren ønsker å ta i bruk filmen. Underveisvurderinger, eller vurdering 

for læring er også et godt verktøy for å evaluere og differensiere undervisningen.94 Ved 

kontinuerlig tilbakemelding vil læreren få en bedre oversikt over hvor godt filmen egner seg å 

arbeide med som historisk kilde.  

Filmens verdi som kilde i historiefaget er diskuterbart. Hva gjør Xala til en mer interessant 

fremstilling av det postkolonialistiske Afrika enn en tekst eller et bilde med samme tema? I 

den nye læreplanen har ikke film noe eget punkt, og er heller sidestilt med andre historiske 

kilder. For eksempel er en typisk formulering ofte lik denne som beskriver de muntlige 

ferdighetene elevene skal erverve: 

«Muntlige ferdigheter i historiefaget er å kunne presentere et faglig emne presist og 

selvstendig og å bruke relevante faglige begreper i en egen argumentasjon. Det innebærer 

også å lytte til, vurdere og gi respons på andres innspill i faglige samtaler. Det betyr å kunne 

reflektere over meningsinnhold i tekster, bilder og film og å kunne gjøre rede for og 

sammenligne synspunkter i historisk materiale og litteratur». 

Historiedidaktiker Erik Lund hevder derimot at film har en egenart som ingen av de andre 

typene historiske kilder besitter.95 Han mener at film og TV har en helt annen type innflytelse 

på elevene enn for eksempel historiske bøker og bilder. Først og fremst er film et visuelt 

media som gir sterkere sanseinntrykk en bøker og gjenstander. Videre har film elevene i 

skolen en helt annen kjennskap til historiske filmer enn andre typer historiske kilder. Elevene 

konsumerer rett og slett mange fler filmer og TV-serier enn historiske bøker, ofte fler enn de 

er klar over selv. Lund avslutter med å hevde at film er særlig egnet til å belyse politiske 

historiske temaer.96 Ut ifra disse argumentene kan man hevde at The Battle of Algiers er en 

mer engasjerende kilde for å belyse kampen mellom kolonimakt og koloni enn det en tekst om 

samme tema ville ha vært. Filmen nyanserer de brutale terroraksjonene og torturbruken under 

konflikten på en måte som er vanskelig å få fram ved å bruke en annen historisk kilde. 

 
94 Brevik, L., & Blikstad-Balas, M. (2014). «Blir dette vurdert, lærer?» Vurdering for læring i klasserommet. 6 
95 Lund, Erik. (2016). Historiedidaktikk : En Håndbok for Studenter Og Lærere.173 
96 ibid 
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Selv om film har en egenart som mange av de andre typene historiske kilder ikke besitter, så 

betyr det ikke at man ikke kan ta i bruk andre kildetyper i arbeidet med historiske tema. 

Spesielt hvis man tar i bruk de tre historiske filmene til å jobbe med læreplanmålet om å 

presentere og vurdere ulike framstillinger av samme historiske hendelser kan andre kildetyper 

være svært komplementære. Hvis elevene ser Saladin the Victiorious kan fremstillingen av 

korsfarerne og Saladin i filmen kontrasteres med glorifiserte skriftlige beskrivelser av samme 

hendelser fra Europa. Konkret kan man for eksempel ta i bruk sagaen om Sigurd Jorsalfare, 

som har en veldig annerledes beskrivelse av muslimene i Jerusalem. Synet på den fransk-

algeriske krigen kan kontrasteres med franske aviser og filmaviser, som i større grad forteller 

historien til de hvite franskmennene som ble offer for krigen. Til slutt kan Ousmane 

Sembènes fremstilling av et korrupt postkolonialistisk styre kontrasteres med fotografier av de 

mange kulturelle uttrykkene som Senegal ble ledene på under Léopold Sédar Senghors styre.  

Til slutt kan både filmene og temaene i masteroppgaven være et verktøy for å jobbe med 

begrepsbruk i historieundervisningen. Ifølge Erik Lund kan historieundervisningen deles inn i 

«vite-at»-kunnskap og «vite-hvordan»-kunnskap.97 «Vite-at»-kunnskap er mengden 

realhistoriske fakta, mens «vite-hvordan»-kunnskap handler om hvordan vi tilegner oss og vet 

om kunnskapen som faller inn under «vite-at». Lund hevder videre at begge typene kunnskap 

kan opparbeides og bearbeides gjennom begrepsarbeid. Elevene kan jobbe med 

innholdsbegreper som utfyller «vite-at»-kunnskapen og som fra masteroppgaven vil være 

begreper som postkolonialisme, nasjonsbygging, og ideologi.  

Den andre typen begreper kalles nøkkelbegreper og dreier seg om metabegreper som er 

relevante til historiefaget. Lunds eksempler på nøkkelbegrep inkluderer historisk empati, 

kildekritikk, og historiebevissthet, tre begrep som også er kjerneelementer i den nye 

læreplanen.98 Disse begrepene fungere som verktøy for at elevene skal kunne vurdere og lese 

den kunnskapen og de kildene de møter i skolen. Blant annet defineres kildekritikk i 

læreplanen som en ferdighet hvor: 

«elevene skal kunne undre seg over, reflektere over og vurdere hvordan kunnskap om fortiden 

blir til. De skal kunne uttrykke sin nysgjerrighet og være aktivt kunnskapssøkende og -

skapende ved selv å gjennomføre undersøkelser og forme fortellinger. Elevene skal kunne 

innhente, tolke og bruke historisk materiale som kilder i egne historieframstillinger. 

 
97 Ibid. 18-19 
98 Læreplan i historie – fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram (HIS01‑03). 
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Kildekritisk bevissthet dreier seg om å kunne avgjøre hva det historiske materialet kan brukes 

til, og i hvilken grad det kan kaste lys over de spørsmålene vi stiller. Elevene skal forstå at 

mangelfulle kilder kan gi kunnskapsbegrensninger».99 

Ved å arbeide med filmene eller de filmatiske temaene fra masteroppgaven kan man som 

lærer instruere og hjelpe elever til å bli kjent med kildekritikk. Elevenes kildekritiske sans kan 

være svært variert, og i arbeidet med slike nøkkelbegreper kan det være relevant å 

differensiere elevene. De flinkeste elevene skjønner med en gang hvilke svakheter Saladin the 

Victorious har som historisk kilde om korsfarertiden, men de svakeste elevene kan trenge 

veiledning for hvordan og hvorfor man kan se en slik film med et kildekritisk blikk. Det er 

likevel viktig å være gjentagende på nøkkelbegrepene i historieundervisningen. I følge 

Vygotskijs læringsteori er det først gjennom gjentatt sosialisering mellom lærer og elev eller 

elev og elev at de svakeste elevene plukker opp begreper.100 Fordelen med å sette søkelys på 

nøkkelbegreper er at elever med god kildekritisk sans er i stand til å jobbe med historiske 

temaer på en utforskende og reflekterende måte. Denne type elever vil få mer utbytte av å se 

en film som Saladin the Victorious. 

Film kan også være en fin arena for de svakere elevene. Mange elever sliter med lese -og 

skrivevansker og vegrer seg før historietimene fordi så mange av kildene man jobber med er 

skriftlige. Faglitteraturen sier at jo flere elever i klassen som har skrivevansker, jo viktigere er 

det å variere undervisningen.101 Likevel vil det være mange lærere som ikke vil ta i bruk film 

og bilder som kan være vanskelige å tolke i en klasse hvor elever har lese -og skrivevansker. 

Men det er ingenting som tilsier at elevene som sliter med skrift automatisk er dårligere til å 

tolke bilder og film. 

Alt i alt kan temaet i masteravhandlingen tas i bruk i undervisningen på mange ulike måter. 

Filmene kan være en inngangsport til å jobbe med temaer som korsfarertiden og 

etterkrigstidens Afrika. De kan også legge til rette for å jobbe med kjerneelementene i den nye 

læreplanen som for eksempel å ta i bruk historisk empati for å forstå hvorfor menneskeheten 

har hatt en ulik forståelse av historien til ulik tid. Spesielt Saladin the Victorious har et 

potensiale som undervisningsverktøy, da det er en mangel på interessante og lærerike kilder 

om korstogene fra arabernes side. 

 
99 Ibid 
100 Säljö, R. (2016). Læring: En introduksjon til perspektiver og metaforer 122-123 
101 Rygvold, A-L. (2017) Lese- og skrivevansker. I Rygvold, A-L- & Ogden, Innføring i spesialpedagogikk. 51-52 
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