
Rubina Raja

Maleriet viser øjeblikket, 
hvor Dawkins og Wood 
’opdager’ Palmyra. De står 
i oasen og ser ud igennem 
palmerne på ruinerne, 
herunder den berømte 
triumfbue på Palmyras 
hovedgade, der blev ødelagt 
under ISIS’ besættelse i 
2015. Dawkins and Wood 
bærer togaer, en vestlig 
romersk-antik klædedragt, 
som man naturligvis ikke 
gik rundt i i 1800-tallet. 
Togaerne understreger her 
vestens genopdagelse af 
østen igennem den implicitte 
henvisning til romernes 
erobring af Nærorienten i 
antikken.

M
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Orientalisme 

Hvorfor sælger  
rejsebureauerne  
flyvende tæpper?
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Det er et særpræget billede, vi konfronteres med af Mellem-
østen. I medierne repræsenteres regionen ofte som tilbage-
stående og præget af traditionelle kulturer, der halter langt 
bagefter vestlige standarder. Men Mellemøsten fremstår 
også som fascinerende og eventyragtig. Vi kender Aladdin, 
Ali Baba og de fyrretyve røvere og Sindbad Søfareren fra 
Tusind og én nats eventyr. Det lukrerer rejsebureauerne på i 
deres kataloger og reklamespots. Nogle lande i Den Arabiske 
Golf er da også blevet turistmagneter, hvor folk flyver hen på 
luksuscharterferier. De vil opleve stemningen af Tusind og én 

nat på resorter, der leverer netop den eksotiske oplevelse, og 
de vil prøve en luksuslivsstil, som koster mange flere penge 
hjemme i Europa. 
 Alle de måder, Mellemøsten fremstår på, hænger 
sammen med vores vestlige blik på regionen. Dette blik er 
blevet dannet over flere århundreder, men i 1978 satte den 
berømte litteraturprofessor og førende kraft indenfor post-
koloniale studier Edward W. Said (1935-2003) begreb på 
dette opfattelsesmønster. Han kaldte det orientalisme.

 Begrebet udgør selve titlen på Saids bog – 
Orientalism – og den vandt hurtigt stor opmærksomhed 
blandt humanistiske forskere. Begrebet orientalisme dækker 
over en bred palet af forestillinger om den region, vi i dag 
kalder Mellemøsten. Det kan være indenfor kunsten, litte-
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raturen, historien, musikken eller religionen. For Said betød 
orientalisme helt konkret europæisk inspirerede opfattelser 
af Mellemøstens kulturer som værende enten fascinerende 
eller skræmmende i forhold til den bredere europæiske 
kultur. Orientalismen ser altid Mellemøstens kulturer som 
noget enten positivt eller negativt. Der er ingen mellemvej. I 
centrum af begrebet står, at det er et udtryk for magt: vestens 
magt over østen igennem vestens overtagelse af retten til at 
definere Mellemøsten og til at skrive regionens historie ud 
fra egne perspektiver og interesser. 
 Said var kendt for at beskæftige sig med forhol-
det mellem vesten og Mellemøsten og forholdet mellem 
de arab iske lande og Israel. Han skrev bredt om kultur og 
kulturers udvikling, om hvordan Mellemøsten har haft dyb 
indflydelse på de vestlige kulturer, og om hvordan vestlige 
forskere i århundreder havde forsøgt at præge historien 
om Mellemøstens kulturer ud fra et vestligt perspektiv. 
Kristendommen, der prægede Europas udvikling efter se-
nan tikken, stammede fra regionen. Derfor mente de vestlige 
forskere, der begyndte at besøge regionen i større antal i 
1600-tallet, at de havde en privilegeret ret til dens kulturer. 
De anså dem som forløbere for europæisk kultur. 
 Saids bog fik stor indflydelse på, hvorledes historien 
om den mellemøstlige region fremadrettet blev skrevet. Den 
er stadig et standardværk indenfor sociologien, og begrebet 
orientalisme har præget en lang række andre felter, herunder 
litteraturstudier, filosofien og kulturstudier. Begrebet er sær-
lig vigtigt indenfor postkolonialismen, hvor bl.a. prominente 
navne som Homi K. Bhabha (f. 1949) og Gayatri C. Spivak 
(f. 1942) har taget det til sig og skrevet nogle af de mest indfly-
delsesrige værker om kolonialismens konsekvenser.
 Der ligger en lang forhistorie bag begrebet om orien-
talisme. Det indbefatter bl.a. de mange hundrede beskrivel-
ser, som tidlige europæiske rejsende lavede af deres ophold 
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og oplevelser, mens de befandt sig i regionen, som vi i dag 
beskriver som Mellemøsten. Rejser i Mellemøsten spændte 
fra tidlige videnskabelige ekspeditioner til eliteturisme. 
Danskere var også involveret i de tidlige rejser til regionen, 
f.eks. den store arabiske ekspedition, der varede fra 1761 til 
1767, og som Carsten Niebuhr (1733-1815) var den eneste, 
der overlevede. På denne ekspedition blev der indsamlet bred 
viden fra regionen, herunder om flora og fauna samt litteratur 
og sprog. I det 18., 19. og tidlige 20. århundrede rejste over-
klasseeuropæere og -amerikanere i regionen, og deres rejser 
kan bedst sammenlignes med rygsækturisme på 1. klasse. 
Deres beskrivelser giver ofte et godt indblik i, hvorledes de 
opfattede de samfund, de besøgte, som tilbagestående, ro-
mantiske eller traditionelle. 
 I Danmark har vi en lang tradition for at bedrive 
forskning, ikke mindst arkæologisk forskning, i Mellemøsten. 
Den udsprang af en fascination af Orienten og kan anses 
som en del af den europæiske orientaliserende tradition. 
Johannes Elith Østrup (1867-1938) er et eksempel på en 
dansk forsker, der i det sene 1800-tal beskæftigede sig 
indgående med regionen. Hans observationer var ikke kun 
baseret på den arabiske litteratur, især Tusind og én nats 

eventyr, som han studerede og udgav en afhandling om i 1891, 
men også på rejser, han foretog i regionen. Mellem 1891 og 
1893 rejste Østrup på hesteryg fra Egypten til København og 
udgav efterfølgende sine rejseberetninger i flere bind. Østrup 
beskrev en del af sine oplevelser, herunder sin opfattelse af, 
hvorledes kulturarven i bl.a. oasebyen Palmyra i den syriske 
ørken blev ødelagt som udslag af europæiske samleres grå-
dige forhold til indkøb af lokale kulturelle objekter til deres 
respektive samlinger. Dog ved vi, at Østrup selv indkøbte 
objekter, som overgik til Palmyrasamlingen på Ny Carlsberg 
Glyptotek. I 1918 blev Østrup den første professor i islamisk 
kultur ved Københavns Universitet. Østrup bredte sig fra 
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studiet af arabiske eventyr til bredere kulturstudier, som kom 
til at indbefatte publikationer om mange regioner – ikke kun 
i Mellemøsten – i den mediterrane islamiske verden. Det 
var f.eks. regioner som Egypten og Marokko, som ifølge ham 
hørte til den mellemøstlige del af verden. Derudover skrev 
han også om orientalske høflighedsformer i 1927, men hans 
hovedfokus var den arabiske verdens litteratur med fokus på 
eventyrerne, som var centrale for udviklingen af orientalis-
men – den vestlige observant så eventyrerne spejlet i rejserne 
i regionen – ligesom vestlige turister gør det i dag, når de 
besøger de rige golfstater.
 I det tidlige 1900-tal bedrev også den danske arkæo-
log og teolog Kai Harald Ingholt (1896-1985) omfattende 
arkæo logisk forskning i regionen. Mellemøstlig arkæologi 
trivedes i denne periode, på den ene side pga. den stigende 
interesse i genopdagelsen af bibelske lokaliteter, men på 
den anden side, som det var tilfældet for Ingholt, også pga. 
en nysgerrighed overfor de tidligere lokale kulturer og deres 
forbindelser til de vestlige regioner. I bedste orientalismestil 
flyttede Ingholt til Beirut med sin familie og fik opført en 
villa tæt ved middelhavskysten. Han underviste i nogle år 
ved det amerikanske universitet i byen, inden han blev ansat 
ved Yale University. Ingholt var en del af det tidlige 1900-tals 
forsker-jetset i regionen, og breve og optegnelser fortæller 
os om den europæiske og amerikanske tilstedeværelse, 
der var i regionen, ikke mindst forskningsmæssigt, i tiden 
imellem første og anden verdenskrig. Beirut var dengang 
Mellemøstens Paris, og regionen blev bredt berejst og stu-
deret på kryds og tværs, mens lokale samfund tjente på at 
opvarte de selskaber, der rejste rundt i bil eller på hesteryg. 
Vestens genopdagelse af østen var stadigvæk i fuld gang, og 
konstruktionen af orientalismen tog fart. 
 Arkæologien var et felt, hvor vestens opfattelse af 
østen i høj grad kom til udtryk og blev formet. Arkæologien 
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var kolonial og invasiv, og den blev udelukkende bedrevet af 
europæiske og amerikanske forskere eller sågar lægpersoner 
med interesse for historie og materiel kultur. Mange udgrav-
ningsberetninger og publikationer understreger, hvorledes 
vestlige individer og missioner satte dagsordenen for, hvor-
dan disse mellemøstlige samfund blev formidlet til omverde-
nen. De fortæller os, hvordan lokale kulturer blev studeret og 
beskrevet over årtusinder i et evolutionært perspektiv med 
fokus på, hvordan vesten og vestlige værdier havde bygget på 
disse tidligere kulturer, løsrevet sig og taget magten.
 Fænomenet orientalisme opstod altså længe før be-
grebet orientalisme. Det opstod som strømning i 1600-tallet 
hos vestlige forskere og rejsende, der så Mellemøsten igen-
nem den vestlige kulturs øjne. De var fascinerede af litteratu-
ren, naturen og kulturen, men drevet af interesse for specielt 
arkæologien bevægede de sig ofte over i den materielle kultur. 
Selv i dag spiller det materielle en rolle i orientalismen, som 
mange steder lever i bedste velgående. Et eksempel er den 
vestlige fascination af golfstaternes rigdom. Det er netop den 
slags endnu eksisterende spændingsfelter, begrebet orienta-
lisme kan blotlægge, og samtidig viser det, at vi i den vestlige 
verden i dag på nogle områder står samme sted, som de 
rejsende gjorde for flere århundreder siden: Mellem at være 
fascineret og frastødt af samfund, der er alt for komplekse til 
at kunne beskrives i generaliserende termer. 
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