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Sammendrag  

Denne avhandlingen er basert på et seks måneders antropologisk feltarbeid blant 

fotballspillende, unge menn i Soweto i Sør-Afrika.  Oppgaven tar sikte på å vise 

hvordan fotball i denne delen av Johannesburg har en egen og lokal form som 

kommer til utrykk i kroppslige praksiser. Det argumenteres gjennom avhandlingen 

for hvordan den lokale formen er viktig for å forstå identitetsproduksjon i Sør-

Afrikas mest kjente township. 

Min egen deltagelse i fotballspillet i Soweto har dannet grunnlaget for å kunne 

argumentere for at fotball produserer en individuell identitet, endrer sosial posisjon 

og er et rom for sosial mobilitet i en kontekst hvor det eksiterer få andre slike rom. 

Dette blir diskutert med et blikk på kolonihistorie og apartheidperiodens 

segregerende politikk. 

Jeg argumenterer også for at sowetanere bør forstås som en gruppe på bakgrunn av 

den individuelle identiteten fotballutrykket skaper. Gruppeidentiteten kommer av en 

forestilling om sowetanskhet som noe annet enn andre gruppeforestillinger, og jeg 

analyserer sowetanskhet som en dynamisk og skiftende forståelse som er grunnlagt i 

den subjektive identiteten. Jeg foreslår at det kollektivt sowetanske ikke kan eksitere 

uten at den individuelle, sowetanske identiteten ligger til grunn.   

Studien kan som helhet stå som et argument mot en forståelse av fotball som en 

universell kategori.  
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Forord 

Først og fremst er det på sin plass å takke mine mange nye venner og gode 

informanter i Sør-Afrika. Jeg tror ikke nødvendigvis de alle er enige i mine analyser 

av deres liv, men de skal vite at jeg oppriktig har forsøkt å yte de rettferdighet i 

gjenfortellingen og tolkningen av det de har vist og fortalt meg. 

Takk til The Orlando Red Stars. Klubben har kapret en gjev pallplassering i 

fotballhjertet mitt. En spesiell hilsen til Bashi, Begi og Lucky. Sowetos beste spillere 

utenfor fotballbanen.  

Tusen takk til Kjetil Siem og hans familie for de kjærkomne pustepausene i et 

krevende feltarbeid. Deres villa i Johannesburg har ved flere anledninger fungert 

som en mental og fysisk oase for en forvirret student. 

Veilederen min Rune Flikke fortjener en stor takk for den konstruktive kritikken 

underveis i prosessen og den stadig utrykte troen på prosjektet. Tusen takk til Rolf 

Teigen som har bidratt med intellektuelle innspill. Takk også til Cecilie for kreative 

bidrag og takk til min bror Mats for korrekturlesning.  

Takk til SAIs studiestipend for den økonomiske støtten. 

Ngiyabonga 
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Kapitel 1: Innledning 

Prosjektets bakgrunn og tematikk 

For en fotballinteressert antropologistudent åpnet det seg en spennende mulighet da 

omrisset for et mastegradsprosjekt skulle tegnes på høstparten i 2008. Sjansen til å 

kunne kombinere en avhandling i antropologi med fotballhobbyen var en drøm jeg 

ønsket å realisere, og fotball-VM i Sør-Afrika pekte seg ut som en perfekt anledning. 

Vertslandets forberedelse til det første fotball-VM på det afrikanske kontinent 

fremstod som et antropologisk prosjekt som det bare var å reise ned og hente 

materiale til. Jeg tok feil. 

Jeg hadde en uklar og vag ide om at jeg ville se på hva som skjer i lokal fotball i 

opptakten til det globale verdensmesterskapet. I dette tok jeg noe for gitt. Det ble 

tidlig i prosessen klart for meg at min forståelse av forholdet mellom lokal og global 

var feilaktig. Jeg hadde en generell og relativt vanlig allmenn oppfatning av det 

lokale som kun et stoppested for global flyt og sirkulasjon (Tsing 2002:464). En 

implisitt forestilling om at det globale fotball-VM er en forstørring av fotball lokalt. 

Jeg antok at det globale fenomenet bare var er en større utgave av det tilsynelatende 

samme fenomenet på lokalt nivå. Denne forestillingen ga meg et håp om at det var et 

enkelt grep og sammenligne fotball i de fattige delene av Johannesburg med 

verdensmesterskapet i fotball, men fotball er ikke lik overalt. Jeg kunne like gjerne 

forsøkt å sammenligne townshipfotball med alt annet av global karakter, for fotball 

er ingen universell kategori. Ingen global enhet. Ikke en gang en nasjonal størrelse. 

Ikke i Sør-Afrika. Fotball er et lokalt anliggende. 

Anna Tsing diskuterer i sin artikkel Conclusion: The Global Situation (2002) alternative 

tilnærminger til hvordan antropologer kan forholde seg til globale prosesser. Tsing 

kan tas til inntekt for tanken om at vi må bremse litt i de vante forestillingene om 
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globalisering. Globalisering er ikke en naturlig prosess som leder alle mot en felles 

global fremtid, og bør heller ikke forstås med de samme brillene vi så 

moderniseringen gjennom. Tsing argumenterer for viktigheten av å studere 

mennesker i feltets egen forståelse av globalitet i stedet for å innta holdningen om at 

globalisering er en transnasjonal historisk prosess (2002:469). Et fokus på globale 

prosesser gir fruktbare og interessante data først når man ser på hvilken form det 

globale tar på lokalt plan, og for å kunne si noe om det globale kan det være lurt å se 

dette gjennom det partikulære. Metaforen Tsing selv bruker er hvordan et fokus på 

en rennende elv viser hvordan vannet flyter av gårde, men at et fokus på selve 

elveleiet og landskapet rundt også kan gi en annen og fruktbar innsikt (Tsing 

2002:463). Ved å studere vannstrømmen i en elv vil man forstå hvordan selve elven 

flyter, men med dette fokuset, vil man ikke gå glipp av det omliggende landskapet? 

Og er ikke dette sentralt for å forstå elven? (Tsing 2002:463).  

Fotball blir ofte forstått og omtalt som en verdenssport som flyter over landegrenser 

og forener mennesker på tvers av sosiale skiller, og i den forstand er fotball et globalt 

fenomen. Fotball-VM er ledestjernen i en slik forståelse. Denne holdningen til 

sporten plasserer fotball som vannet i Tsings metafor. Gjennom feltarbeidet jeg har 

gjort har jeg derimot prøvd å rette fokus på elveleiet og landskapet som omringer 

elven. I den forstand kan avhandlingen forstås som et empirisk forsøk på å nyansere 

bildet av fotball som et globalt kulturelt fenomen. Fotball i Soweto har likheter med 

fotball-VM på flere områder. Det er tross alt den samme sporten med noenlunde de 

samme grunnprinsippene for gjennomføring, men likheten stopper også fort opp. 

Fotball i Soweto skiller seg fra fotballens mest stjernespekkede framføring på de 

fleste områder, og er lite kompatibelt med det verdensomspennende mesterskapet. 

De er ikke sammenlignbare størrelser. Poenget mitt, og dermed det tematiske 

utgangspunktet for masterprosjektet, er at fotball i townshipet utenfor Johannesburg 

har en egen og unik form som trenger å belyses. Fotball-VM utgjør altså ikke mer i 

dette mastergradsprosjektet enn fenomenet som pirret min nysgjerrighet og interesse 
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for sørafrikansk fotball. Tematikken handler i stedet om den lokale forståelsen av 

fotball og dens betydning i et av de mange belastede områdene i det urbane Sør-

Afrika.  

Problemstillinger 

Lynn Nygaard (2008) argumenterer i en bok om akademisk skriving om viktigheten 

av tidlig å tydeliggjøre tesens utgangspunkt og sluttpoeng. Ved og innledningsvis 

presentere avhandlingens problemstillinger og sluttsats klargjøres det for leseren hva 

som er hovedargumentet i tesen (Nygaard 2008:79). Kjerneargumentet som jeg 

gjennom oppgaven vil argumentere for er at fotball spiller en viktig rolle i 

produksjon og opprettholdelse av en sowetansk identitet. Dette er svaret på følgende 

problemstillinger: Hvilken betydning har fotball i Soweto? Hvilken posisjon har 

sporten i townshipet? Hvilken rolle har sporten i det sosiale? Hvordan kan fotball 

forstås som noe mer enn bare en fritidsaktivitet? Hvilken form og funksjon har denne 

verdensomspennende idretten på lokalt plan? Disse spørsmålene kan samles i en 

overordnet problemstilling; Hva er fotball i Soweto? 

Avhandlingens struktur 

Jeg vil her forsøke å gjøre rede for masteroppgavens generelle strukturelle trekk. De 

noe mer overordnede poeng vil da komme tydeligere frem underveis fordi leseren 

allerede kjenner hovedtrekkene i det jeg formidler gjennom hver del av 

avhandlingen. Det er også lettere å forstå meningene med de empiriske vignettene 

som blir presentert hvis man på forhånd har en vag anelse om hva de er ment å 

poengtere og belyse.  

Oppgaven opererer med en gradvis endring i fokus. En endring som kommer frem 

kronologisk. Fokuset blir mer omfangsrikt og større i tråd med at teksten blir 
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fyldigere. Det den endringen i fokus oppgaven er strukturert etter handler om, er 

gangen fra en subjektiv opplevelse av fotball, til fotball som en kollektiv, lokal 

identitet. Jeg starter på et mikroplan, men ender på et tilnærmet makroplan. Fokuset 

starter på agens og ender opp på et høyere strukturelt nivå. 

Skiftene i fokus er strukturert i en tredeling. En tredeling som naturligvis skiller ting 

fra hverandre, men det eksiterer også en naturlig gang i skiftet mellom de ulike 

delene, og i avhandlingens hovedargument er alle delene avgjørende brikker. 

Jeg starter analysen i kapitel to med et ytterst subjektivt og personlig fokus. Ved å ta 

for meg noen fenomenologiske perspektiver som har å gjøre med at vår livsverden 

kommer fra kroppen, og ikke til kroppen, er meningen å vise at fotball har en 

subjektiv identitetsproduserende og en opprettholdende funksjon som har med 

kroppslige praksiser å gjøre. Del to av oppgaven beveger seg et lite stykke oppover 

min foreslåtte mikro - makro stige, fordi den poengterer at den individuelle 

identiteten skapt gjennom fotball gjelder for flere enn bare fotballspilleren selv. Ved å 

ta for meg noen fotballhistorier viser jeg hvordan identitet reproduseres i narrativer, 

og at disse narrativene speiler en mannlig sowetansk identitet. Ikke bare for 

fortelleren selv, men for en større gruppe av sowetanere. Den siste delen av 

avhandlingen tar for seg den sowetanske identiteten jeg har etablert og ser den i lys 

av teorier om etnisitet. Dette er det høyeste strukturelle nivået, og nærmer seg et 

makroplan fordi det nå snakkes om den store gruppen av sowetanere som står i 

motsetning til andre grupper. 

I de empiriske eksemplene som blir presentert gjennom avhandlingen er det mye 

antropologisk fruktbart materiale, men det er naturligvis vanskelig å jobbe med ulike 

poenger samtidig. Jeg forsøker derfor å holde meg til det overordnede fokus for den 

aktuelle delen. Spesielt i slutten av oppgaven er det tydelig at den empirien som blir 

fremstilt kan stå som eksempler på argumenter presentert på et tidligere tidspunkt, 



5 

 

men dette vil altså ikke bli vektlagt i stor grad da det opprinnelige fokuset kanskje 

forstyres. Uansett så vil alt forenes i det konkluderende kapitelet. 

Oppgaven kapitel for kapitel 

Kapitel én, altså dette kapitelet, innleder avhandlingen og redegjør for noen av feltets 

viktigste historiske prosesser og grunnleggende kontekstuelle poenger. Videre blir 

det i dette kapitelet reflektert rundt den antropologiske metoden jeg har benyttet 

meg av. 

Kapitel to forsøker å forene det metodiske utgangspunktet og de valgte teoretiske 

perspektiver gjennom en refleksjon over min egen kroppslige væren i feltet. Kapitelet 

står som en innledende bro mellom metode og viktige analytiske poeng ved å 

beskrive min egen personlige opplevelse av avhandlingens tematikk. 

Kapitel tre tar for seg den særegen sowetanske fotballstilen, dens opprinnelse og 

dens sosiale funksjon. En beskrivelse av en empirisk situasjon hvor den spesielle 

stilen kommer veldig tydelig frem står sentralt i kapitelet.  

Kapitel fire handler om narrativer. Jeg beskriver her grundig en kontekst hvor jeg har 

blitt fortalt et knippe gode historier om fotball. Disse historiene og det kontekstuelle 

bakteppet danner grunnlaget for kapitelets diskusjon. 

Kapitel fem trekker på teorier om etnisitet for å belyse sowetanere som en gruppe. 

Kapitelet tar for seg forestillingen om en kollektiv identitet og hvordan denne 

forestillingen har å gjøre med fotballen i townshipet.  

Kapitel seks oppsummerer avhandlingens overordnede trekk og konkluderer 

gjennom et forsøk på å løfte poengene opp til å stå som et argument mot forståelsen 

av fotball som et globalt fenomen. I innledningen rydder jeg meg plass i feltet ved å 
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påstå at fotball trenger et lokalt fokus, og dette trekkes frem igjen i den 

konkluderende delen i et forsøk på å binde avhandlingen sammen. 

Historie, sted og kontekst 

Et antropologisk feltarbeid i Sør-Afrika og Soweto må trolig alltid ha et diakront 

perspektiv. De historiske prosessene som landet har vært gjennom er viktige for å 

forstå landets situasjon i dag. Apartheid- og postapartheidperioden er i 

antropologisk forstand portvaktsbegreper. Med dette menes emner og merkelapper 

som er klistret på området og som er umulig å unngå hvis målet er en innsiktsfull 

antropologisk analyse (Howell & Melhuus 2001:21). 

Apartheidlovgivningen som kom i 1948 var i stor grad formaliseringen av en 

segregasjonsprosess som ble startet av europeiske settlere allerede på 1800-tallet. 

Gjennom europeernes kolonialisering av fruktbare landområder og deres utbytting 

av afrikansk arbeidskraft, ble grunnlaget for apartheidpolitikken lagt (Gulbrandsen 

2001). 

Apartheidpolitikken handlet i stor grad om å segregere den hvite befolkningen av 

europeisk herkomst fra den svarte afrikanske befolkningen, men myndighetene 

separerte befolkningen ut i fra hudfarge lenge før apartheid ble en offisielt vedtatt 

politikk. Den hvite minoriteten ble tildelt store territorielle områder, mens den svarte 

delen av befolkningen ble tvunget inn i adskilte townshiper i utkanten av byene 

(Gulbrandsen 2001:142). Disse townshipene var, og er fremdeles, det tydeligste 

symbolet på den territorielle organiseringen av apartheid (Donham 2005). 

Townshipet Soweto er det tydeligste symbolet av alle.  

Soweto er opprinnelig den samlede betegnelsen på konglomeratet av mange 

townshiper sørvest for bykjernen i Johannesburg, og navnet er kun et akronym for 
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South Western Townships.1 Disse townshipene har gjennom tiden vokst i befolkning 

og utstrekning, og gjør det for så vidt fortsatt, noe som gjør at det for utenforstående 

er umulig å trekke grensene mellom hvor for eksempel Orlando slutter og 

Meadowlands begynner, eller hvor skillet mellom Klipspruit og Pimville går. I 

utgangspunktet var de fire nevnte stedene adskilte townshiper, men slik er det i 

praksis ikke lenger. Den konstante veksten gjør det også vanskelig å tallfeste og 

avgrense det territorielle området. Det samme gjelder for befolkningen. De emiske 

anslagene av befolkningstallet spriker stort fra offisielle tall. Jeg har blitt fortalt at 

området huser opp mot fire millioner mennesker, men har lest konservative offisielle 

beregninger fra 2001 som hevder at det bor i underkant av 900 000 mennesker i 

Soweto.2 Det sosiale og geografiske skillet mellom townshipene er ikke lenger 

tydelig, noe som gjør at Soweto ofte blir omtalt som én township. Slik er det også i 

denne avhandlingen. Det føles unødvendig og fiktivt å operere med klare skiller 

mellom de ulike stedene av flere grunner. For det første så er skillelinjene som nevnt 

over nesten fraværende. For det andre så er ikke datamaterialet fra de ulike 

områdene forskjellig, og for det tredje så er også de emiske navnene på stedene heller 

ikke mer presise. Informantene bruker ulike begreper om townshipet om hverandre. 

Alt fra lokale navn som for eksempel Phomolong, som bare omfatter noen få 

kvartaler rundt en jernbanestasjon, kan i neste setning erstattes av navnet 

Johannesburg. Selvfølgelig avhenger begrepsbruken av om man snakker om 

generaliteter eller om man forklarer hvor man for eksempel kan finne nærmeste 

hurtigmatutsalg, men poenget er fremdeles at den emiske begrepsbruken også er 

omtrentlig. Johannesburg, Soweto og Orlando er alle navn som i feltet, og i denne 

oppgaven, overlapper hverandre. 

                                                 
1 Humoristisk også et akronym for et ofte stilt spørsmål blant innbyggere som mot sin vilje ble flyttet 

fra sine hjem: ‛So, where to?‛ Et spørsmål som har tilnærmet samme ordlyd som navnet på 

townshipet utalt på den måten sowetanere prater engelsk. 
2 ‚World Class Stadiums: A World Class African Host City‛, http://www.soweto.gov.za/ (20.03.2010) 



8 

 

Mye av det ideologiske grunnlaget for segregasjonspolitikken under apartheid legger 

Ørnulf Gulbrandsen på en etnografisk tradisjon som vokste frem ved de 

afrikaanstalende universitetene på 1930-tallet (2001:141). Toralf Nystøyl viser det 

samme poenget gjennom sin hovedoppgave Die Mystic Boer (2005). Nystøyl forklarer 

hvordan rasediskursen i Sør-Afrika fikk en vitenskapelig forankring gjennom den 

antropologiske disiplinen kalt volkekunde, og at denne tradisjonen hadde betydning 

for apartheidregimets legitimitet (2005:kap 3). Det vitenskapelige paradigmet 

volkekunde anså afrikansk kultur, levesett og tenkemåte som grunnleggende 

forskjellige og lite forenelig med det moderne europeiske (Gulbrandsen 2001:141). 

Apartheidsystemet ble avviklet i 1994, men sporene etter politikkens påvirkning på 

samfunnet gjør seg fremdeles gjeldene. Gjennom historisk-antropologisk forskning 

viser John Comaroff (1989) hvordan kolonialiseringen av Sør-Afrika og apartheid 

ikke bare var et resultat av én bestemt kolonialiseringsplan, men heller hvordan 

mange prosesser sammenfalt, og ledet opp mot rasediskrimineringspolitikken. Blant 

annet fikk den europeiske, kristne kulturtradisjonen hegemoniet i landet gjennom 

vestlig misjonærvirksomhet (Comaroff 1989:681). Den hvite dominansen over svarte 

har historisk sett blitt utviklet gjennom en kolonialisering av bevissthet og helse, i 

tilegg til den materielle kolonialiseringen (Comaroff & Comaroff, i Gulbrandsen 

2001:151). Resultatet av disse prosessene ble ikke like brått avsluttet som avviklingen 

av apartheidpolitikken, så selv om landet i dag er fritt for segregasjonslovgivning 

gjør arven fra apartheidtiden at Sør-Afrika fremdeles er et segregert land. 

Det føles nødvendig tidlig i oppgaven å tegne opp noe av det mer spesifikke 

kontekstuelle bakteppet til feltet, fordi dette kan gi en del antydninger til 

sammenhenger som kanskje kommer til uttrykk i nåtiden. Den historiske 

redegjøringen over har gjort noe av jobben, men knytter ikke historiske prosesser 

tydelig nok til selve feltarbeidet. Jeg vil under ta for meg noen ulike situasjoner fra 

mitt møte med Soweto, og la disse være utgangspunktet for å vise noen viktige 
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kontekster. Det vil bli belyst noen store og generelle linjer ut i fra veldig små og 

spesifikke begivenheter jeg har opplevd. Ved å gjengi noen konkrete empiriske 

hendelser tegner jeg noe som kan stå som eksempler på viktige kontekstuelle 

poenger. 

Mitt møte med studentopprøret i 1976 

Den 16. juni 1976 protesterte elever i ungdomskolealder i Soweto.  En spontan 

protestmarsj mot at afrikaans skulle innføres som læringsspråket på skolene. Et språk 

elevene ikke hadde noe eierskap til, de svarte lærerne ikke behersket flytende og et 

språk som symbolsk bekreftet hvitt herredømme i Sør-Afrika (Barber 1999:213). 

Studentene marsjerte fra østsiden av Orlando og gruppen av protesterende økte 

dramatisk underveis i marsjen. Da studentene hadde kommet til Orlando West High 

School var antall marsjerende skolelever blitt til 14.000. Der møtte de politistyrker. 

Studentene spurte med stein og ble svart med kuler. En av de første kulene traff den 

12 år gamle Hector Pieterson. 

Lungi er mannen jeg leier et rom fra. Han liker å sitte i gata på fluktstoler som 

han har båret frem. Kanskje rygger han bilen sin inntil oss slik at han kan høre 

på musikk fra bilstereoen også. Helst litt eldre musikk. Helst Jazz fra Soweto. 

Det var det han vokste opp med. Han er nå snart 50. Ofte hører han på farens 

innspillinger. Faren var en god saksofonist.  

Lungi og en kamerat sitter så stille de kan utenfor porten ved huset. Det er alt 

for varmt og fuktig til å gjøre noe særlig. Jeg setter meg ned ved siden av dem 

og bys litt kaldt drikke. Vi prater om alt i dag, og som oftest blir emnet initiert 

av noe som skjer rett foran oss. En gammel og alkoholisert mann snubler forbi 

mens han mumler. Lungi og kameraten hilser respektfullt og høflig, før de 

forklarer meg hvordan mannen var en viktig kritisk journalist på 70-tallet. Nå 

er det derimot spriten som kontrollerer ham, forteller de. De kjenner 
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lokalmiljøet godt. De har en historie om hvert eneste menneske som passerer, og 

det er mange som går forbi. 

Så kommer Raul gående. Han stopper og prater. Lungi introduserer mannen 

for meg på den sedvanlige måten jeg har opplevd i Soweto. Dette innebærer et 

kort og rosende resymé av personenes meritter som da blir selve årsaken til at 

personen er viktig å hilse på. En veldig hyggelig gest egentlig. Raul har en viss 

berømmelse gjennom sin bror i Soweto. Broren er avbildet på fotografiet som i 

verdenshistorien står som ikonet for opprøret i Soweto i 1976. Bildet viser 

Hector Pieterson, 12 år gammel, skutt av politistyrker og døende i armene til 

en eldre gutt som i fortvilelse løper etter hjelp. Den eldre gutten heter Mbuyisa 

Makhubo, og er Rauls storebror. Jeg spør Raul om hvor Mbuyisa er nå. Raul 

svarer ved å dra fingeren over strupehodet før han forteller at etter fotoet ble 

publisert, ble Mbuyisa så redd for at han nå var identifisert som 

apartheidmotstander at han flyktet fra landet. Sist han ble sett var i Nigeria 

sies det. Raul tror myndighetene drepte ham. 

Opprøret som startet i Soweto 16. juni 1976 spredte seg som en brann rundt i Sør-

Afrika. På slutten av 1977 var myndighetenes konservative anslag 575 drepte og 2389 

sårede som direkte konsekvenser av opprøret. I tilegg var det gjort enorme materielle 

ødeleggelser (Barber 1999:212). Selv om opprøret kom overraskende og plutselig 

hadde Soweto lenge vært en trykkoker på bristepunktet. Kort tid før opprøret skrev 

Erkebiskop Desmund Tutu et brev til Statsminister John Vorster og advarte mot den 

opphetede temperaturen i townshipene: 
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I have growing nightmarish fear (…) that unless something drastic is done 

very soon, then bloodshed and violence are going to happen in South Africa, 

almost inevitably… A people made desperate by despair and injustice and 

oppression will use desperate means (Liebenberg og Spies, i Barber 1999:212). 

Ungdommenes protest handlet altså ikke bare om spørsmålet om språket i skolen. 

Det var bare en utløsende årsak til konflikten som urettferdighet og undertrykking 

gjennom flere tiår hadde bygget opp. Det jeg vil belyse med å beskrive mitt møte 

med Raul er hvordan opprøret i Soweto fremdeles er nært både i tid og i bevissthet. 

Raul eksemplifiserer hvordan 16. Juni 1976 også den dag i dag er en viktig del av 

konteksten Soweto. De fleste av informantene som har gitt data til denne 

avhandlingen er direkte berørte av sowetoopprøret, for selv om de fleste ikke var 

gamle nok til å delta eller i det hele tatt født da det skjedde, merker de trolig 

fremdeles ringvirkningene av hendelsen. Det bør påpekes at selv om det i denne 

oppgaven ikke nødvendigvis eksplisitt kommer frem en forbindelsen mellom det jeg 

presenterer av analyse og sowetoopprøret, fremstår det som viktig å fremheve at 

stedet har spilt en viktig rolle i nyere historiske hendeleser og på det politiske plan i 

landet fordi dette fargelegger bakgrunnen til bildet jeg tegner av fotballen i Soweto. 

“What kind of fathers are you going to be” 

Det å spille fotball på lag med unge menn i Soweto har gitt meg et spesielt innblikk. 

Det å være en del av et fotballag har plassert meg midt i feltet jeg har studert og gitt 

meg mulighet til å se noen kontekster fra en innsideposisjon. Under beskriver jeg en 

situasjon som oppstod på en fotballtrening og som kaster lys over det mannlige 

aspektet ved fotballen. Med dette som utgangspunkt trekker jeg noen linjer tilbake i 

tid i et forsøk på å spore noe av den maskuliniteten som kommer til utrykk blant 

mine informanter. Jeg finner at kontekstene i nåtiden ofte best belyses gjennom å se 

de i en forbindelse med fortiden. 
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- What kind of fathers are you going to be? spør Dibaba retorisk. Han gir 

inntrykk av å være irritert. Det gjør han ofte. Dibaba går i skjorte og 

kakibukser. Han har en velfødd mage, er glattbarbert på hodet og har en 

særpreget fet nakke. En slik nakke karakteriseres av de lokale gutta som en 

“stake”, ettersom den formmessig minner om en indrefilet. Nakken vitner om 

en livsstil over gjennomsnittet her i Soweto. Hele fyren lyser autoritet og 

penger.  

Dibaba er en tidligere toppspiller i Sør-Afrika. Han er eier, sponsor og 

opphavsmann til det lokale fotballaget The Orlando Red Stars. Han startet 

klubben for to sesonger siden ved å samle sammen noen av de gode spillerne i 

nabolaget. Han står for påmeldingsavgifter til serien, betaling til dommere, 

draktsett og fotballskoene vi får bruke til kamper. Dibaba nyter stor respekt 

blant gutta, treneren og de andre i lagledelsen. Ofte blir han bare omtalt som 

“Mr. President”.  Dibaba er en stor mann, og han har store ambisjoner for 

laget, spesielt etter at Red Stars vant den lokale serien i fjor og rykket opp til 

den noe mer seriøse ligaen, Castle League, på nivå fire i det sørafrikanske 

ligasystemet. 

Det er trening på hjemmebanen “Number two ground” som vanlig i dag. 

Gutta på laget har et ganske omtrentlig forhold til tid, noe som at treningsøkta 

alltid starter senere enn planlagt. Det går tre kvarter over tida før alle er på 

plass og vi kan starte. Det hersker i tilegg en veldig lattermild og useriøs tone 

på treningsfeltet i dag. Spillerne bryr seg ikke så mye om treninga, men vil 

heller prate og tulle. Mye av grunnen ligger trolig i at vi nylig har tapt to 

kamper på rad og med det gitt fra oss muligheten til å rykke opp enda en 

divisjon. Vi er her stort sett for å ha det moro i dag syntes vi. Dibaba er ikke 

enig. Han føler nok at han må stramme oss opp, og han klarer å sette skapet litt 

på plass gjennom en verbal utblåsning. Vi ser alle skamfullt ned i den brune 
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sanda når han strengt spør om hvordan vi skal bli som fedre. Han fortsetter å 

snakke uten at jeg får med meg alt som blir sagt siden monologen går på en 

blanding av engelsk, zulu, sotho og afrikaans, men essensen i hva han snakker 

om er disiplin. Vi hører etter når Dibaba prater.  

Det er tydelig at det eksiterer en allmenn forestilling om hva den ideelle far er. Et 

idealbilde som Dibaba refererer til, og som spillerne viser skam over ikke å oppfylle. 

Den uordnede, barnslige og udisiplinerte leken er kjennetegn på en oppførsel som er 

diametralt motsatt til hva det vil si å være far i townshipet. Farsrollen består av 

egenskaper som har sin dikotomiske motsats i det barnlige. Den antropologiske 

øvelsen med å sette opp de dikotomiske parene belyser dette. Parene lek - disiplin, 

uansvarlighet - ansvarlighet, barn - mann og maskulin - ikke-maskulin er binære 

opposisjoner som henholdsvis hører til barnesfæren og farsfæren. Dette poengterer 

Dibaba ovenfor oss når han implisitt sier at oppførselen vår ikke er forenelig med det 

å være far. I stedet mener han at vi gjennom oppførselen vår utrykker tilhørighet til 

den dikotomiske polen som har med det barnlige å gjøre.  

Det er sentralt å poengtere at det å være far ikke nødvendigvis er det samme som å 

ha barn i Soweto. Begrepet ‚baba‛ viser dette klart, og selv om Dibaba ikke brukte 

dette ordet når han spurte om hvordan fedre vi skulle bli, er det klart at hans 

engelske bruk av ‚father‛ har de sowetanske assosiasjonene som begrepet ‚baba‛ 

har knyttet til seg. Begrepet ‚baba‛, kan riktignok oversettes med ‛far‛, men er ikke 

forbundet med de samme rollene som i norsk sammenheng. Det er mer en betegnelse 

på voksenhet og maskulinitet, og kriteriene som utgjør kategorien ‚baba‛ 

innebefatter ikke alltid det å ha barn. Ofte brukes begrepet når mann hilser på eldre 

menn, men ikke utelukkende. Det er også en måte å snakke til hverandre på som gir 

uttrykk for respekt og er en anerkjennende bemerkning. Når mine venner kalte meg 

‚baba Joe‛ handlet det om å vise respekt. En måte å si at faderlige kjennetegn blir 

gjenkjent hos meg. At jeg er lik idealbildet av en mann i Soweto. Det er en betegnelse 
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blant venner som gir uttrykk for at man har de riktige maskuline egenskaper.  

Dibaba treffer et sårt punkt hos spillerne på The Red Stars når han setter 

spørsmålstegn ved vår maskulinitet.  Ved at han utfordrer vår mannlighet blir vi 

skamfulle og pinlig berørte. For det og ikke leve opp til de mannlige idealene og 

rollene som er samlet i farsbegrepet er uaktuelt for alle. 

Maskulinitetens røtter 

Soweto var opprinnelig et område bare tiltenkt menn. Det var utelukkende et 

område hvor svarte, mannlige arbeidere skulle bo i forbindelse med industrielt 

arbeid i byen. Behovet for arbeidskraft var stort i de mange gullgruvene rundt om i 

Johannesburg og arbeiderne trengte å bo i relativ nærhet til arbeidsplassen, samtidig 

som de måtte leve adskilt fra den hvite delen av befolkningen. Townshipene ble 

løsningen, og de var i utgangspunktet designet som midlertidige boplasser.  

Fraværet av kvinner gjorde townshipene til svært maskuline sfærer. Kvinner hadde 

ikke adgang til områdene hvor arbeiderne bodde, så mennene fra de rurale 

områdene av Sør-Afrika oppholdt seg i townshipene i lange perioder uten å se sine 

koner og familier. Familiene var hjemme i landsbyene, for kvinnene kunne heller 

ikke få jobb i byene, noe som gjorde at mennene i Soweto var fjernet fra tilnærmet all 

kvinnelighet.  Donham har gjort en studie om forståelsen av kjønn og 

homoseksualitet i Soweto under apartheid som beskriver hvordan mangelen på 

kvinner i de mannlige bosetningene førte til at noen eldre menn tok yngre menn som 

koner (2005:213). Han poengterer hvordan disse yngre mennene da ble definert som 

en slags kvinner og hvordan de eldre mennene på den måten slapp å utfordre sine 

mer tradisjonelle seksuelle perspektiver (Donham 2005). Det at trusselen mot 

maskuline idealer ble håndtert ved å gjøre yngre menn til kvinner kan stå som et 

eksempel på en maskulin dominans i Soweto. Eventuelle avvik fra de mannlige 

idealene var en uaktuell problemstilling for mennene i townshipet og i stedet ble 
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tradisjonelle kjønnsrollemønstre tvunget til å passe. På den samme tiden begynte de 

samme mennene å vise en interesse for fotball. 

Fotballen er en britisk oppfinnelse og kom til arbeiderne i gullgruvene som et direkte 

resultat av britisk koloniherredømme. Det var styresmaktene sammen med 

gruvebedriftene som organiserte den første fotballen i området i og rundt 

Johannesburg. Fotball ble først brukt som et verktøy for sosial kontroll (Nauright 

1999, Stuart 1996, Couzens 1982). Nauright skriver om hvordan fotball ble sett på 

som en motvekt til de mange mulige problemene unge menn kan støte på i urbane 

samfunn (1999:190). Sporten var en kanal hvor man kunne overføre sunne og riktige 

idealer til arbeiderne. Idealer av maskulin karakter. I et arbeid om sport og 

maskulinitet har Messner poengtert hvordan sport på slutten av det 19. og i 

begynnelsen av det 20. århundre bevisst ble brukt i det britiske skolesystem som et 

ledd i å oppdra unge gutter til menn slik at de senere kunne være skikket til å styre 

det britiske imperiet (Mangan, i Messner 1992:10). Idealene som ble forbundet med 

sport var utholdenhet, selvkontroll, disiplin og samarbeid, og alle disse var tett 

forbundet med synet på hva som var en god mann (Messner 1992:10).  

Haley (1978) har i et arbeid om helse, kropp og viktoriansk kultur, argumentert for 

fysisk helses sentrale plass i forståelsen av viktoriatidens England. Det blir skrevet 

om hvordan et sunt legeme i en sunn kropp ble sett på som idealtilstand, og hvordan 

idrett ble innlemmet som et viktig element på veien mot dette målet. I en av talene 

adressert til The Athletic Society of Great Britain i 1867 blir folkets aksept av fysisk 

fostring løftet frem som en av det 1800-tallets viktigste endringer (Haley 1978:138). 

Sport ble ikke lenger sett på som en motsetning til moralsk utvikling men heller som 

en viktig bestanddel i det moralske hele (Haley 1978:138). Det blir videre 

understreket hvordan idrettens effekter har en sentral plass i byggingen av mannen 

og dermed nasjonen (Haley 1978:138). ‚May the time soon come when weakly, 
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misshaped men (…) will be the exception and not the rule among inhabitants of our 

towns and cities‛ (Haley 1978:138).  

Denne diskursen rådet i det britiske imperiet under kolonitiden, og det er i dette 

diskursive landskapet den fotballen som ligner mest på det vi kjenner i dag først ble 

spilt. Fotball kom til Sør-Afrika noen år senere, men nettopp fra fotballens hjemland 

og den spiltes med de samme idealene i bakgrunnen som britisk idrett hadde. 

Fotballen var tett pakket med forestillinger om maskulinitet og mannlighet, og 

fotball ble altså ikke startet med blanke ark i Sør-Afrika. Fotball kom med et sett 

tanker og ideer om mannlighet og maskulinitet. En maskulinitet som jeg syntes å dra 

kjensel på i Dibabas implisitte oppfordring til oss om å etterstrebe faderlige idealer. 

Det vi utviste i vår barnlige lek, var det motsatte av disiplin og selvkontroll, noe 

eieren av Red Stars ettertrykkelig poengterte for oss. 

Det bør gjøres klart at jeg på ingen måte påberoper meg å gjøre en fullstendig 

redegjørelse for maskulinitet i Soweto. Det er trolig en umulighet, samt en diskusjon 

som strekker seg langt utenfor oppgavens omfang. Mitt eneste poeng er å fremheve 

at jeg gjennom min deltagende observasjon har beveget meg i et veldig maskulint 

felt, og at noen av røttene til denne maskuliniteten strekker seg tilbake til fotballens 

opprinnelse i det britiske imperiet. Mannligheten, og kanskje spesielt fravær av 

kvinnelighet, er et faktum i mitt feltarbeid som bør bemerkes, og det kan ligge store 

muligheter for antropologiske poenger i en slik vinkling. På den annen side så er det 

et fravær av data om kvinner og fotball i mitt materiale som ville gjøre en analyse av 

kvinnelighet i motsetning til mannlighet høyst spekulativ. Så hvorfor trekker jeg 

frem poenger om kjønn som en sosial variabel hvis jeg ikke har tenkt å 

problematisere det i noen stor grad videre? Poenget ligger i det faktum at det 

maskuline er en viktig kontekst i store deler av de empiriske eksemplene. 

Maskulinitet og maskuline idealer ligger som et bakteppe til det meste av mine 

nedtegninger og tolkninger av hendelser og utsagn. Jeg påstår ikke at fotball er en 
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ren maskulin sfære, bare at det feltarbeidet jeg har gjort blant fotballspillende menn i 

Soweto er det. 

Soweto: En samling av det rurale Sør-Afrika 

‚For it is now clear to us that the formation of an ethnic group in town 

involves a dynamic rearrangement of relations and of customs, and that it is 

not the result of cultural conservatism and continuity. The continuity of 

customs and of social formations is certainly there, but their functions change 

dramatically (…).‛ (Cohen 1974: xxiii). 

Det er skrevet mye om etnisk sammensetning i de urbane områdene i det sørlige 

Afrika (Cohen 1974, Coplan 1982, Moroney 1982, Mitchell 1957, Mitchell 1974). 

Denne litteraturen beskriver og diskuterer dynamikken blant arbeiderklassen i 

afrikanske byer, og har trolig derfor noe å bidra med i en avhandling basert på et 

feltarbeid i Soweto. 

Da gull ble oppdaget på Witwatersrand3 på slutten av 1800-tallet skjedde en plutselig 

sosial omveltning.  Det oppstod et stort behov for ufaglært og billig arbeidskraft til 

manuelt arbeid i de mange gruvene rundt Johannesburg (Richardson & Van-Helten 

1982:81). I året 1899 var det 97 000 svarte arbeidere i gullindustrien på 

Witwatersrand. Et antall arbeidere som bare 12 år tidligere ikke oversteg mer enn et 

par tusen (Marks & Rathbone 1982:12). Behovet for arbeidskraft ble blant annet løst 

gjennom import av afrikanske menn fra de rurale områdene, rurale mennesker som 

da trengte bosted i byene. På grunn av den storstilte gruvedriften, som førte til den 

hurtige industrialiseringen i Sør-Afrika, braktes mennesker av forskjellige afrikanske 

bakgrunner sammen. I møtet mellom menn av ulike etniske identiteter skaptes 

samfunn med nye og egne sosiale og kulturelle utrykk (Coplan 1982:360). Coplan 

(1982) beskriver i en studie av urbane kulturelle utrykk og afrikansk arbeiderklasse, 

hvordan blant annet tradisjonell rural dans og musikk blandet seg og tok nye former 

                                                 
3 Witwatersrand betegner blant annet gullåren gjennom provinsen Gauteng, og brukes ofte om 

Johannesburg og omegn. 
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i den urbane konteksten. Det oppstod også en ny drikkekultur rundt uformelle og 

illegale alkoholutsalg som et resultat av de urbane bosetningsmønstrene (Coplan 

1982:360).  

I et detaljert arbeid blant mannlige gruvearbeidere fra byene i Zambia, viser Clyde J. 

Mitchell (1974) hvordan det eksiterer et skille mellom den kognitive ideen om en 

etnisk identitet, og hvordan etnisitet i praksis gjør utslag i den sosiale opptreden. 

Studien Mitchell (1974) har gjort handler om forskjellen mellom entisitet som et 

forestilt konsept, i motsetning til hvordan etnisitet utøves i den daglige konteksten. 

Hans felt i Zambia har likheter med mitt felt i Soweto i det at de begge to er 

afrikanske bysamfunn, bestående av mennesker av ulike bakgrunner, ført sammen 

av en rask industrialiseringsprosess. Samfunnet rundt koppergruvene i Zambia og 

gullgruvene i Johannesburg kan sammenlignes. Det bør dog nevnes at det er 

argumentert for at mangfoldet og kompleksiteten i det sosiale miljøet på 

Witwatersrand, var mye større enn rundt gruvene i det tidligere Rhodesia (Moroney 

1982:261). Det er også et ikke ubetydelig antall år mellom Mitchells feltarbeid og mitt 

eget. Mitchells og min empiri skiller seg altså fra hverandre på flere områder. 

Allikevel er det så mange paralleller at jeg finner det uproblematisk at de mer 

analytiske argumentene Mitchell (1974) fører kan kjennes igjen i mitt eget materiale. 

Antropologi er dessutten ikke en øvelse i å sammenligne empiri. Sammenligningen 

bør foregå på et generativt nivå, og Mitchells (1956,1974) analyse av 

gruvesamfunnene i Zambia gir en innsikt til mitt eget arbeid. Spesielt finner jeg at de 

konkluderende bemerkningene om at den etniske identiteten er dynamisk, avhengig 

av kontekst og er en valgt konstruksjon for å legitimere ulike sosiale handlinger, er 

spennende poenger (Mitchell 1974:32-31). Disse argumentene vil jeg ta opp igjen i et 

senere kapittel, men da for å belyse mitt eget empiriske materiale og andre 

konstruksjoner av etnisitet som er noe ulike de Mitchell (1974) tar for seg. 
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Akkurat som Mitchell (1956,1974) viser i arbeidet fra Zambia, er townshipene rundt 

Johannesburg også bestående av et etnisk mangfold. Soweto er befolket av 

mennesker som har sin primordiale etniske identitet fra rundt om i hele Sør-Afrika, 

og mennene som spiller fotball i townshipet har de samme ulikhetene. Jeg har spilt 

fotball både med og mot spillere som kaller seg Zulu, Xhosa, Sotho, Tswana, Tsonga 

og Venda. Spillere med røtter til Zimbabwe og Mosambik var også helt normalt på 

fotballbanen. Så normalt at dette sjeldent var et tema som kom til overflaten. Dette 

gjelder både for den utenlandske identiteten og de ulike sørafrikanske 

opprinnelsene. Etnisk identitet ble i sjelden grad vektlagt. Min empiri på dette temaet 

er derfor svært mangelfull og sporadisk nedtegnet av den enkle grunn at det virket 

som om informantene i den sosiale samhandlingen heller ikke brydde seg 

nevneverdig om forholdet mellom de etniske gruppene i townshipet. Interessen for 

nettopp dette har derimot vært stor i antropologisk forskning og debatt, og det kan 

derfor fremstå som overfladisk og historieløst at denne avhandlingen styrer unna 

dette temaet (Cohen 1974, Coplan 1982, Moroney 1982, Mitchell 1956, Mitchell 1974). 

Det at jeg ikke går dypt inn i tematikken betyr allikevel ikke at jeg ignorer den. Som 

sitatet jeg har brukt over impliserer, var det allerede på 70-tallet klart at møtet 

mellom etniske grupperinger i en afrikansk bykontekst involverer en endring og 

dynamikk i sosiale relasjoner (Cohen 1974: xxiii). Dette poenget trenger jeg ikke gjøre 

igjen. I stedet for å gå inn i denne type diskusjon gjennom å analysere dynamikken 

mellom townshipbeboeres etniske opprinnelse, velger jeg i stedet å bruke tidligere 

forskning på området som en plattform å bygge videre på. Med dette mener jeg at jeg 

aksepterer at møtet mellom ulike etniske grupper i byene er mye av årsaken til 

skapelsen av den formen for urbanitet jeg har sett, men at fokuset i større grad vil 

ligge på andre prosesser som også skaper og reproduserer den urbane fotballen i 

Soweto. 
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Metodiske refleksjoner 

Deltagende observasjon 

Olaf Smedal har utrykt en bekymring for en tendens blant hovedfagsstudenter til å 

prioritere intervju som metode i feltarbeidet på bekostning av deltagende 

observasjon, og han hevder at dette er et resultat av at problemstillinger som leder i 

denne metodologiske retningen blir foretrukket (2001:132). Jeg vurderer det å ta del i 

livet i feltet som et sentralt metodisk utgangspunkt fordi det eneste verktøyet for 

forskning jeg har til rådighet er meg selv. I tilegg skaper den deltagende 

observasjonen antropologifagets særegenhet gjennom en nærhet til feltet som nesten 

bare er forunt antropologer. Av denne grunn har jeg forsøkt å være en deltager i 

feltet gjennom å spille fotball. Fotball er altså ikke bare temaet for oppgaven, men 

også metoden. Å spille fotball som metode er høyst deltagende og det har gitt meg en 

tett tilknytning til feltet fordi jeg så tydelig fysisk har vært mitt eget 

forskningsredskap. Jeg syntes selv det har gitt gode resultater, men vellykket 

deltagende observasjon er vanskelig å måle. Det finnes ikke et sett med faglig 

aksepterte, spesifikke standarder man kan vurdere data fra deltagende observasjon 

opp mot, og fraværet av enkle, kvantitative og klassifiserbare data gjør metodisk 

sammenligning til mer enn en mekanisk øvelse. Et feltarbeid basert på deltagende 

observasjon, og som skal resultere i en antropologisk analyse, krever en metodisk 

diskusjon. Troverdigheten til de data jeg hevder å ha vitenskapelig produsert krever 

en refleksjon av de benyttede metodiske innfallsvinkler. Det er i høyeste grad 

mangelfullt å hevde at jeg har fått en slags innsikt, opparbeidet gjennom å praktisere 

deltagende observasjon i et spesifikt felt, uten å redegjøre, diskutere og 

problematisere metoden som har gitt meg denne innsikten. 
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Sannferdighet, objektivitet og klarsyn 

Stewart har i arbeidet The Ethnographer’s Method (1998) tatt for seg de mange av de 

problematiske områdene rundt deltagende observasjon. Han gjør i denne boken et 

forsøk på å tegne opp noen idealistiske metodiske målsetninger for etnografiske 

prosjekter (1998). I en vurdering av om et spesifikk etnografisk prosjekt tilfredsstiller 

et krav til vitenskapelighet, beskriver Stewart flere komponenter som bør vurderes i 

forhold til metoden (red, i Stewart 1998:V). Ved å se hvordan komponentene Stewart 

(1998) presenterer står i forhold til mitt eget feltarbeid presenterer jeg samtidig en 

diskusjon rundt egne metodiske grep og valg. Mine metodologiske innfallsvinkler vil 

stå klarere i lyset Stewart (1998) kan kaste over dem.  

Hvordan vet jeg at det jeg har av data er riktig og sant? Disse begrepene, riktig og 

sant, er filosofiske begreper som er gjenstand for store mengder av postmoderne 

kritikk, men allikevel undergraver ikke dette at sannferdighet er et element som bør 

etterstrebes i etnografisk metode (Stewart 1998:13). Sannferdighet står i denne 

sammenhengen ikke nødvendigvis som noe universelt ideal. Det handler ikke om at 

det finnes en objektiv sannhet der ute i verden som antropologen kan hente. I stedet 

innebærer begrepet at den nedtegningen som er gjort av informanters virkelighet er 

tilnærmet lik informantenes egen forståelse av sin egen verden. For å kunne se om 

egen metode lever opp til sannferdighet slik begrepet her er tolket, kan det være lurt 

å se seg selv utenfra og spørre hvilke hindringer som ligger i veien for læringen av 

andres verden. Det er åpenbart at antropologen ikke går inn i feltet med blanke ark, 

men er preget av faktorer som avgjør synsvinkelen (Stewart 1998:17). For å hevde en 

sannferdig tolkning av feltarbeidet må jeg altså gjøre klart for leseren hvilke faktorer, 

hindringer, fordeler og andre elementer som har gjort at jeg har tatt del i feltet på en 

slik måte jeg har gjort (Stewart 1998:17).  

Én slik hindring som tidlig i feltarbeidet stod i veien for gode deltagende 

observasjoner var min egen innledende redsel for feltet. En redsel som i stor grad 
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bunnet i en fordomsfull innstilling til å bo i et fattig område som bare er i 

nyhetsbildet når det kan rapporteres om vold og kriminalitet. Dagboken min fra de 

første dagene forteller hvordan dette var belastende, men viser også hva slags taktikk 

jeg tok i bruk for å overvinne denne frykten. Den andre dagen av feltarbeidet lagde 

jeg en plan som gikk ut på å gradvis skille meg fysisk fra herberget jeg først bodde 

på. Planen var meget enkel. Jeg satte meg særdeles enkle mål som gikk ut på å gå 

turer i større og større omkrets fra utgangspunktet, og til slutt skulle dette kuliminere 

i at jeg fant det trygt å bo et annet sted. Jeg følte meg tryggere og tryggere, og etter 

som tiden gikk, så sikker at min egen frykt for stedet ikke lenger var noen hindring. 

Til slutt så turde jeg å drive deltagende observasjon i alle situasjoner i stedet for å 

bruke tid på å være redd. Allikevel så tror jeg min egen redsel av å være i et mer eller 

mindre farlig område gjorde at jeg i begynnelsen selv var min egen største hindring 

for å kunne produsere gode samhandlingsdata. Etter en to måneders periode så var 

ikke dette lenger noe stort problem, men jeg innser retrospektivt at noen av den 

innledende deltagende observasjonen ble forhindret av frykten for det ukjente. På 

den annen side så må man jo ta noen sikkerhetsmessige forhåndsregler, og jeg tror 

ikke nødvendigvis andre antropologer ville håndtert dette så veldig annerledes.  

Denne bekjennelsen handler i stor grad om posisjonering. Jeg har sett hva jeg har sett 

fordi jeg har vært posisjonert i feltet. Det er også gjennom å redegjøre for posisjon i 

feltet man kan hevde sannferdighet, for jeg har sett det jeg har sett på grunn av at jeg 

har stått der jeg har stått. Posisjonen er på den annen side ikke statisk, men i konstant 

endring, noe som ikke alltid lett å være bevisst på.  Da er det nyttig at man ufrivillig 

kan komme opp i situasjoner som gir en plutselig antropologisk oppvåkning. En av 

mine første treninger med det lokale fotballaget The Orlando Red Stars ga en slik 

aha-opplevelse. 

Jeg ringer Stompy, spissen på laget og den eneste jeg har telefonnummeret til. 

Det er onsdag og jeg har ikke tenkt å dukke opp på treninga om to timer. 
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Topplaget Orlando Pirates spiller mot Mamelodi Sundowns inne i byen, og jeg 

har kjøpt billetter. Jeg forteller Stompy at jeg har tenkt til å dra på kampen og 

at han må si ifra til treneren at jeg ikke kommer. Stompy ler og sier: - I will 

make up and excuse for you, Zuma4. -  Don’t worry.  

To dager senere er det trening igjen. Når jeg kommer til treningsfeltet blir jeg 

møtt av Bashi og Begi som lurer på hvor jeg har vært. Jeg forteller at jeg snakka 

med Stompy på forhånd, men de bare ler og forteller at jeg ikke må stole på han 

til å gi beskjed. Han hadde faktisk heller ikke vært på trening, så jeg har ikke 

noe annet valg enn å innrømme at jeg skulket trening for å se kamp. Gutta ler 

og slenger noen ertende bemerkninger før de lurer på hvordan det var på 

kampen mellom Pirates og Sundowns. 

Jean Briggs skriver i Kapluna Daugther (1970) om hvordan en plutselig opplevelse 

eller hendelse kan snu om på hva slags informasjon man får tilgang til i feltet. Briggs 

(1970) beskriver fra sitt opphold blant inuitter i Canada at informantene hadde store 

problemer med å plassere henne inn i deres verden. Hun var på mange måter en 

anomali ettersom hun ikke kunne kategoriseres i en kjent bås i inuittenes samfunn. 

Hennes temperament og manglende ferdigheter i daglige gjøremål var noen av de 

tingene som gjorde at hennes rolle blant familiene helt nord på det amerikanske 

kontinentet ble uhåndterlig for informantene (Briggs 1970). Endringen i hennes 

posisjon kom overraskende og brått da hun gjennom et ærlig brev forklarte 

bakgrunnen for hennes oppfarende humør og tilpasningsvanskeligheter. Brevet gikk 

til en kontakt i nærmeste landsby og kom omskrevet tilbake til hennes vertsfamilie 

(Briggs 1970). Det hun beskriver handler om skiftet fra å være en fremmed til å bli en 

mer naturlig del av lokalsamfunnet. 

                                                 
4  Et kallenavn jeg fikk ettersom Stompy mente jeg at jeg har den samme hodeformen som den 

sørafrikanske presidenten Jacob Zuma. 
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Selv om jeg ikke kan sammenligne mine opplevelser med Briggs’ (1970) beskrivelse 

av et feltarbeid i en trang inuittlandsby, resonerer hennes poenger med hva som 

skjedde med min posisjon etter hendelsen hvor jeg ikke møtte opp på trening. Etter 

dette kom spillerne uoppfordret bort til meg for å snakke, jeg ble spurt om jeg ville 

være med på fester, og viktigst av alt ble jeg gjenstand for felles vitsing og 

vennskapelig mobbing. Grunnen til dette skiftet tror jeg handler om at oppførselen 

min ved å ikke møte på trening ble mer lik hvordan de andre spillerne på laget 

oppførte seg. I utgangspunktet hadde jeg forestilt meg at rollen min på laget skulle 

være en ansvarlig og pliktoppfyllende spiller, og samtidig en samfunnsforsker etter 

de samme kriteriene. Ved å møte opp tidlig, høre etter når treneren pratet og generelt 

oppføre meg bra trodde jeg at jeg enkelt og uproblematisk ville gli inn. Dette ble 

veldig godt mottatt av treneren, lagledere og eieren av laget, men var relativt 

uforståelig for mine medspiller. Man kan ikke både alliere seg med de som styrer 

laget og samtidig tro at man kan være en egalitær medspiller. Dette ble en typisk 

rollekonflikt, og min pliktoppfyllende holdning gjorde at jeg fjernet meg fra laget, 

men med en gang jeg viste at jeg ikke var mer ansvarlig enn de andre spillerne, tok 

de meg inn i varmen. Jeg opplevde at lagkameratene mine senket skuldrene rundt 

meg, pratet fritt og inkluderte meg i mye større grad. Kun fordi jeg hadde skulket en 

trening uten å si ifra, og dermed vist meg som en av spillerne i motsetning til en del 

av lagledelsen. Som Briggs’ (1970) opplevelse blant inuittene, ble mitt feltarbeid også 

lettere når informantene kunne plassere antropologen i en vant rolle. 

Et annet viktig begrep Stewart (1998) presenterer som viktig for en metodisk 

redegjørelse er objektivitet. I diskusjonen om deltagende observasjon handler 

objektivitet om en overskridelse av egen førforståelse. Dette kan forstås som en 

transcendens av antropologens egne perspektiver. At det jeg hevder ikke bare er sant 

for meg, men at andre antropologer også kan finne eksempler på de samme data i 

det samme feltet (Stewart 1998:16). Nå er det jo slik at den deltagende observasjonen 

av natur ikke er en objektiv metode som kan reproduseres (Stewart 1998:15). Det 
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feltet jeg har jobbet i er ikke et laboratorium, og den intersubjektive samhandlingen 

jeg har deltatt i er enestående. Objektiviteten som etterlyses handler derimot om 

viktigheten av å ha et refleksivt forhold til egen forskning. Det å se seg selv utenfra, 

samt og tydeliggjøre sin egen vei i feltet.  Stewart kaller dette ‚The trail of the 

ethnographer’s path‛ og tilbyr en taktikk for å vise stien gjennom en refleksiv 

skrivestil (1998:33). I denne oppgaven vil derfor de fleste empiriske nedtegningene 

inneholde antropologens tilstedeværelse og dialog (Wikan 1996:185). Ved å gjøre 

dette håper jeg å gjøre det klart for leseren mine posisjoner, læringskurven gjennom 

feltarbeidet og samtidig gjøre rede for veien jeg har gått i søken etter data i Soweto. 

Klarsynthet og skarpsindighet er den etnografiske metodens ideal tilsvarende det 

konvensjonelle forskningskrav om generaliserbarhet i følge Stewart (1998:47). 

Etnografien kan ikke etterstrebe generaliserbarhet, men kan forsøke seg på en 

skarpsindighet som bør komme til utrykk i analysen. Stewart beskriver dette målet 

som en søken etter en innsikt og at det analytiske perspektivet oppgaven gir kan ha 

en overføringsverdi (1998:47). Analysen bør altså opparbeide en innsikt som har 

verdi utover seg selv og det spesifikke feltet som er studert. Det trengs ikke mer 

dveling ved dette punktet for oppgaven som helhet står som et forsøk på å vise 

denne innsikten og klarsynet.   
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Kapitel 2: Om å spille fotball som feltarbeid 

De metodiske refleksjonene gjort til nå i avhandlingen har redegjort for deler av min 

væren i feltet og noen problematiske sider ved feltarbeidet. Det som ikke er belyst er 

hvordan mine metodiske innfallsvinkler har sammenheng med de analytiske 

grepene jeg vil gjøre senere i oppgaven. Dette området er et tomrom jeg vil prøve å 

fylle, og dette kapitelet i avhandlingen vil gjøre store deler av jobben. De kommende 

avsnittene vil fungere som en bro i rommet mellom metode og teori, og jeg vil 

forsøke å gjøre rede for at mine metodiske grep har gitt meg spesifikke analytiske 

muligheter. Teksten vil fremstå som en del av refleksjonen rundt mitt metodiske 

utgangspunkt, men samtidig fungere som et preludium eller et oppspark til de 

antropologiske analytiske grepene jeg vil ta. Formulert som et spørsmål ser 

problemstillingen for denne delen av arbeidet slik ut: Hvordan kan en 

fenomenologisk metodisk innfallsvinkel gi fruktbar antropologi om fotballen i 

Soweto? Spørsmålet vil jeg løse gjennom å argumentere for at min egen kroppslige 

erfaring i feltet har gitt meg en innfallsvinkel til et sentralt tematisk utgangspunkt. 

Denne argumentasjonen danner grunnlaget for å trekke en slutning om at det er min 

egen kropp som gjør det mulig å diskutere fotball i Soweto som et sentralt kroppslig 

anliggende, og videre hvordan dette henger sammen med fotballens rolle i det 

sosiale hierarkiet i det urbane Sør-Afrika. 

Fotball spilles med kroppen 

Gaten Mbele Straat er en gate lik de fleste andre i Orlando, og resten av Soweto for så 

vidt. I denne gaten bodde jeg. Den er ikke mer enn et par hundre meter lang, er 

asfaltbelagt og har plass til litt under to biler i bredden. På hver side av veien står 

husene tett i tett. Alle boligene har meterhøye murer ut mot gaten og deler mur med 

naboeiendommen. Husene er estetisk helt like ettersom apartheidmyndighetene satt 

disse opp fort og samtidig. De er lite prangende, inngangen er på baksiden og de er 
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bygget over ett plan. Slik er stort sett hele Soweto. Det at husene bare har en etasje 

gjør, at om man kommer litt opp i høyden, kan se utover store deler av townshipet. 

Endeløse snorrette rekker med det som lokalt kalles for ‚matchbox houses‛. Den 

utseendemessige likheten med fyrstikkesker er ikke til å komme bort fra.  

Frem til klokken to er det ganske rolig i gata. På det ene hjørnet har en kvinne sin 

faste salgsbod. Fra et enkelt bord selger hun frukt, snacks og sigaretter. Noen menn 

vasker sin egen eller andres bil. Andre har ikke stort å ta seg til. Ofte handler 

hverdagen om å sitte med bekjente på små stoler og kasser langs fortauet. Noen 

ganger er det interessante diskusjoner. Andre ganger er det ikke stort å prate om. 

Etter klokken to fylles gata av barn og ungdommer som er ferdig med skoledagen. 

Barna setter straks i gang med å leke og løpe slik som barn gjør. Noen har skiftet fra 

skoleuniform, mens andre ser ut til og synes at klesskift tar tiden vekk fra viktigere 

ting. Slik som fotball. 

Gatefotballen er ikke unik for Mbele Straat. Den gjøres overalt. Ofte er det unge 

gutter og tenåringer som spiller, men det er ikke uvanlig at også voksne menn spiller 

kamper. Lagene består av alt fra to til ti spillere. Banens omfang er den fulle bredden 

av veien pluss de avrundede fortauskantene, gressflekkene og brosteinene som noen 

huseiere har lagt utenfor sine respektive eiendommer. Målet er en enkel murstein på 

høykant. På motsatt side, 20 til 30 meter unna, står det andre målet. Disse står 

diagonalt ovenfor hverandre i ytterkantene av asfaltstripa. På denne måten kan biler 

hele tiden passere uten at man må endre hvordan banen ser ut. Biler som passerer er 

en viktig del av spillet fordi de tilbyr kjærkomne små pauser til en form for fotball 

som kan bli veldig intensiv.  

Det er som spiller i disse kampene at jeg først fikk kjenne på hvordan fotballen spilles 

i Soweto. Den fysiske involveringen i spillet gjorde meg oppmerksom på hvilke 

kroppslige teknikker som er ansett som riktige, og hvilke som er feil. Jeg ble vurdert 

etter en forestilling om hva som er gode evner og mitt forsøk på gjennomføring av 
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disse. Det å gjøre de rette bevegelsene i en finte eller en pasning, gjør at de andre 

deltagerne reagerer i forhold til dette. Gjerne ved å inspireres til hurtigere 

forflytning, ved å innby til en pasning eller ved å forbedre mitt uttrykk ved en senere 

anledning. Det motsatte skjer ved f. eks en dårlig pasning. Mine medspilleres fysiske 

respons viser meg da hvor store ‚feil‛ jeg gjør. Dette gjøres ved å stoppe opp, slå ut 

med armene og ved å vise en form for motvilje. Responsen på en hver handling i 

spillet er umiddelbar og usensurert, og jeg tilegnet meg fort de korrekte handlingene. 

De svarene som kom som responser på mine handlinger med en fotball, gjorde at jeg 

fort fant min sosiale plass i hierarkiet på banen. Jeg var bedre enn noen, og vesentlig 

dårligere enn mange.    

I en studie som tar for seg kroppens plass i antropologisk metode har Csordas 

(1994a, 1994b) argumentert for hvordan kulturell mening er knyttet sammen med det 

kroppslige i det fenomenologiske perspektiv som plasserer subjektets erfaring og 

kroppsliggjøring som utgangspunkt for analyse. Csordas (1994b) sier eksplisitt at 

kroppen må være det metodiske utgangspunktet for å forstå verden. ‚Embodiment 

(…) is a methodological standpoint in which bodily experience is understood to be 

the existential ground of culture and self, and therefore a valuable starting point for 

their analysis (Csordas, i Csordas 1994b:269). Kultur kommer altså fra kroppen. I 

motsetningen til den eventuelt motsatte posisjon som ville beskrevet kultur som noe 

som eksiterer der ute i verden i seg selv, mener Csordas at kroppen er verktøyet som 

former den kulturelle verden (1994a:6). Kultur kommer altså ikke til kroppen fra den 

sosiale verden, men i stedet dyttes verden ut fra kroppen. Kroppen er skaper, er form 

og substans i det som utgjør det som forstås som den kulturelle verden (Mauss, i 

Csordas 1994a:6). Med dette som analytisk utgangspunkt er det enklere å forstå 

hvorfor Csordas (1994a, 1994b) mener kroppen og kroppsliggjøring bør være 

grunnlaget for det metodiske utgangspunkt. I dette argumentet etableres kroppen 

som den viktigste plattformen for en antropologisk studie. Min kroppslige 

involvering i fotballen har vist meg mye av det samme.  
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Spesielt for den type fotball som spilles i gatene i Soweto, er en bevegelse som 

handler om at man setter den ene fotsålen opp på ballen for så å dra ballen hurtig 

frem og tilbake. Dette utrykket gir ofte veldig god respons hos medspillere og 

publikum, men har ingen opplagt funksjon i spillet. Man kommer ikke forbi noen 

motstandere, for man står nesten helt stille, og man kommer heller ikke nærmere en 

situasjon hvor man kan score mål.   

Etter en stund i feltet tar jeg opp dette fenomenet med en god venn, men uten 

egentlig å spørre direkte. Det uformelle intervjuet om fotballen i Orlando er egentlig 

ferdig, så jeg reiser meg fra stolen jeg sitter i og spør litt spøkefullt: - What is this? 

Delvis parodisk gjentar jeg hva jeg har sett og lært. På kontoret til Josiah står jeg med 

foten på en imaginær ball og drar foten fra side til side slik som gutta i gata. Mannen 

i 40 årene, som er leder for en fotballorganisasjon i nærmiljøet, gliser bredt, reiser seg 

instinktivt og tar over den usynlige ballen. Han ler og begynner å drible seg frem og 

tilbake mellom fiktive motstandere, samtidig som han legger ut om hvordan han 

lurte en hver motstander i sine glansdager. Historiene er lange og drømmende, men 

kommer etter hvert til poenget. Han forteller at dette handler om å utvise ferdighet, 

men det må gjøres med stil og klasse sier Josiah. - Everyone wants to be a star, 

avslutter han. 

Dette handler om de positive tilbakemeldingene, de oppløftende kommentarene og 

den generelle følelsen av at du gjør noe riktig fordi de kroppslige teknikkene er i 

samsvar med de rådene konvensjoner. Det å uttrykke noe med kroppen på 

fotballbanen, som er i tråd med de oppfatninger av hva som er en god sørafrikansk 

fotballspiller, gjør deg til stjerne. Ikke nødvendigvis på et nasjonalt nivå, men som 

regel bare på et mikronivå, i gata, blant venner og på den lokale banen. 

Som i intervjusituasjonen over har kroppen vært av stor betydning metodisk sett. 

Ved og rett og slett vise frem de tilegnede erfaringene har antropologiske 

innfallsvinkler åpnet seg. De kroppsteknikker, rytmer og uttrykk jeg har lært 
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gjennom feltarbeidet har åpnet for innsyn. Et innsyn som trolig hadde gått forbi meg 

i en ren observasjonsrolle. Ved å tilnærme meg de kroppsliggjorte praksisene 

gjennom å prøve de selv har kroppen blitt et tydelig og viktig forskningsredskap. 

Min fremføring for Josiah og min egen erfaring som fotballspiller i gatene har gitt 

meg en kroppslig forståelse av at spillet har en sosial funksjon. Det forgår en 

rangering av deltagerne etter hvordan man håndterer kroppen på banen, og som 

Josiah sa, så er det alltid en kamp om å være den største stjerna. Posisjonen som den 

beste er alltid åpen før en hver kamp, og det er i dette rommet man finner 

muligheten for en hvis form for sosial mobilitet. Den særegne teknikken med en 

fotsåle på ballen står som et eksempel på hvordan individualitet er viktigere enn det 

kollektive, på tross av at det er en lagsport. Dette handler om å vise seg frem og 

samtidig rykke opp i det sosiale hierarkiet som danner seg mens man spiller. Disse 

analytiske poengene skal jeg ta grundigere for meg i neste kapitel. Det er altså ikke 

hensikten å sette fokus på hvordan den sosiale ordningen gjennom fotball fungerer 

på dette tidspunkt, men det nevnes fordi det er det metodiske fenomenologiske 

fokuset som har gjort meg oppmerksom på dette.  

Dette sosiale hierarkiet er noe som oppstår på banen, men det har også gyldighet 

utover den relativt knappe tiden en fotballkamp varer. I starten av oppholdet var det 

andre kroppslige kriterier som var årsaken til at folk kjente meg igjen, men ettersom 

antropologen ble en mer naturlig del av nabolaget, ble rollen som fotballspiller oftere 

løftet frem. I en ligakamp for laget mitt, Orlando Red Stars, gikk jeg fram fra min 

posisjon bak på banen og var så heldig å skåre et mål på corner med et kontant 

hodestøt. Alle mine lagkamerater kom løpende mot meg, jublet og gratulerte. Vi vant 

kampen på grunn av mitt mål. Noen dager senere da jeg gikk den 30 til 40 minutter 

lange veien til treningsbanen, ‚Number two ground‛, hørte jeg navnet mitt bli visket 

ettersom jeg nærmet meg banen. Jeg så at de unge guttene i gata pekte og pratet om 

meg, men jeg fikk ingen følelse av at de mente noe vondt med det for deres dårlige 
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skjulte omtale var akkompagnert av smil. Det kjentes heller ut som en slags 

berømmelse. Da jeg kom inn på området der banen ligger kom det en liten gutt 

løpende bort til meg. Resten av gjengen han var sammen med stod et stykke unna, så 

jeg tolket han til å være et slags sendebud. Da han kom helt bort til meg sa han: - 

Great goal Joe, før han løp tilbake til vennene sine.  

Om den lille gutten i det hele tatt hadde sett målet er lite trolig, men det fremhever et 

poeng jeg skal gjøre senere om at den sosiale rangordningen som dannes på 

fotballbanen har gyldighet utover selve fotballkampen, og at det er mitt 

forskningsredskap, kroppen, som har gitt meg denne innsikten. Dette er en måte å 

plassere menneskene på. Den sosiale ordningen av spillere på banen blir løftet ut av 

sin opprinnelige kontekst og blir gyldig i en større sammenheng. Her i fellesskapet 

av unge gutter og menn i Orlando plasseres du i en større sammenheng ut ifra dine 

kroppsteknikker på banen. Det er tydelig et offentlig og viktig anliggende hvordan 

de kroppslige fotballpraksisene blir utført. Gjennom det fysiske uttrykket i 

fotballsammenhenger posisjoneres informantene mine, de fleste andre gutter og meg 

selv i samme forståelse av fellesskapet. Igjen vil jeg understreke at poenget mitt her 

er at en kroppslig involvering har gitt meg en innsikt. Hva denne innsikten er blir 

lagt litt til siden enn så lenge. 

Fra å kikke til å se 

Judith Okely (2001) skriver om viktigheten av en sansenes antropologi i en diskusjon 

av forskjellen mellom ‚looking‛ og ‚seeing‛. Det første blir sett på som en måte å 

observere på som gir et overfladisk bilde av fenomener. Man står utenfor, kikker inn 

og lager data utelukkende av det visuelle. Den andre formen for metodisk 

tilnærming, ‚seeing‛, er derimot en deltakende posisjon som også åpner for tolking 

av alle sanseinntrykk, følelser og sinnsstemninger. For at en studie skal bli 

antropologisk relevant holder det ikke bare med et oversiktsbilde i følge Okely 
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(2001). Feltarbeid er ingen mekanisk øvelse for en av våre sanser, men omfatter hele 

kroppen. Hele kroppen må brukes for å forstå og for å resonere med verdenen man 

studerer. I motsetning til i den kartesiske dualismen hvor det er sinnet som står for 

kunnskap, mener Okely (2001:104) at kroppen ikke kan skilles fra sinn i et forsøk på 

forstå det man ser, fordi det man opplever er like sentralt. Antropologen bør ikke 

bare observere verden, men også absorbere (Okely 2001:117).   

Okely (2001) kan tas til inntekt for å ville oppløse det som fremstår som et 

dikotomisk forhold i diskusjonen om deltagende observasjon.  Denne dikotomien er 

forholdet mellom sanseinntrykk og kunnskap om verden. Rune Flikke (2003a) 

beskriver denne dikotomiseringen som en feilaktig forståelse fordi den behandler 

deltagende observasjon som sekvensiell ved at persepsjonsdata kommer først, for 

deretter å bli omformet til en kunnskap om verden. I Flikkes argument fremstår dette 

som galt fordi det ‚indre‛, kunnskapen om verden, og det ‚ytre‛, sanseinntrykkene, 

ikke kan skilles fra hverandre (2003a:209). Disse prosessene opptrer derimot samtidig 

og står i en dynamisk relasjon til hverandre, og antropologiske studier må basere seg 

på en intersubjektivitet hvor det ‚indre‛ og ‚ytre‛ blir forstått som 

sammenhengende (2003a:208). Okely (2001) presenterer denne forståelsen gjennom 

sitt ‚seeing‛. 

Okely kan (2001) knyttes til Csordas’ (1994a, 1994b) argument i forskjellen mellom 

‚looking‛ og ‚seeing‛. ‚Seeing‛ er den aktiviteten som er forankret i den seendes 

kropp og strekker seg ut i verden. Aktiviteten kommer fra erfaring og den subjektive 

livsverden i motsetningen til ‚looking‛ som handler om forestillingen om å 

observere en objektiv virkelighet. Okely (2001) og Csordas (1994a, 1994b) møtes i den 

fundamentale fenomenologiske posisjonen som sier at verden ikke eksiterer og 

‚kommer til oss‛, men heller dyttes ut av de sansende kropper. 

Som jeg kort har nevnt over har kroppslig prestasjoner noe å si for sosial 

organisering utenfor den originale settingen hvor kroppsteknikken stammer fra. 



34 

 

Gjennom ulike kroppslige uttrykk som fotballspiller forandres din posisjon i 

lokalmiljøet. Min egen erfaring som målskårer har gitt meg dette inntrykket fra noe 

som kan kalles en innsideposisjon. Jeg forstår følelsen av å ha gjort noe som andre 

syntes er imponerende og kjent på den stolte følelsen man får utenfor banen av å 

gjøre noe på nettopp banen. Kroppen har vært verktøyet som har gjort dette mulig, 

men det er ikke bare min egen opplevelse og egen min kropp som har ledet meg inn 

på denne fenomenologiske stien. Min kroppslige erfaring har bare gitt meg den 

første ideen om at det ligger noe i et fokus på kroppsliggjøring. Jeg har opplevd dette 

fra den andre siden også. Altså i en situasjon som ikke handler om mitt eget 

sansende vesen, men i stedet omhandler hvordan informanter plasserer hverandre ut 

i fra kroppslige bevegelser og fotball. 

En av mine lagkamerater, Bashi på 27 år, tar meg en dag på en tur rundt i 

townshipet. Vi drar rundt på østsiden av Orlando. Bashi er bekjent av veldig mange 

mennesker, og i tilegg så kjenner han alle de vi møter sine fotballbiografier. Da vi går 

oppover gaten gir han meg hele tiden korte kommentarer om alle vi hilser på, og 

også mange vi ikke hilser på. Bashi sier ting som: - Han der var en god kantspiller og 

har trent med The Pirates på 90-tallet. - Han der har ekstremt god teknikk, men er 

nok litt for glad i å feste. Om mindre gutter sier han: - Han er på vei til en storklubb. - 

Se på fysikken hans, han blir god. Bashi er godt orientert i fotballen i lokalmiljøet. 

Han kan noe om de fleste og mener noe om alle, men aldri noe vondt. Da vi går sånn 

oppover gaten blir jeg oppmerksom på at dette er akkurat hva som skjedde ovenfor 

meg da jeg lagde et mål. Vi prater om mennesker vi ser og jeg blir imponert over 

gode prestasjoner, opphold i proffklubber og nydelig teknikk. Det er gjennom de 

kroppslige utrykk at noe av det sosiale ordnes. Den sosiale strukturen kan forstås 

gjennom et fokus på kropp. Min scoring ga meg det første hintet om at det sosiale 

blant annet struktureres gjennom kropp. Andre informanter har gjort at dette 

poenget kan tas videre i analysen. 
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Okely (2001) og Csordas (1994a, 1994b) har begge argumentert for en kroppslig 

vinkling som et metodisk utgangspunkt for en analyse. Ved å løfte frem kroppen 

som beholder og produsent av kulturelle utrykk, og ved å understreke poenget av at 

det finnes antropologisk viktige poenger i det kroppslige, har jeg dannet en plattform 

for drøfting av sentrale elementer ved fotballen i Soweto. Det å bruke mine egne 

kroppslige og erfaringsnære opplevelser som data, åpner for sentrale innfallsporter 

til det å forstå hva som gjør fotballen viktig i townshipet, og legger et grunnlag for å 

kunne argumentere for fotball som kultur fra kroppen. Selv om det fenomenologiske 

ikke vil være en like tydelig teoretisk bærebjelke gjennom hele oppgaven så er denne 

vinklingen en bra innledning til å forstå fotballen i Soweto på et antropologisk 

analytisk nivå. 
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Kapitel 3: Fotballens individuelle form 

I det foregående kapittel beskriver jeg et av mine første møter med den lokale 

fotballen. Jeg gjengir en episode fra gatefotballen hvor det handler om å stå på 

fotballen med en fot, dra ballen frem og tilbake og generelt hevde sin egenhet i det 

kollektive lagspillet. Senere i samme kapittel forklares det hvordan jeg viser denne 

teknikken til en informant i en intervjusituasjon som umiddelbart forstår hva jeg 

forsøker å vise.  Dette er et særegent uttrykk i urban sørafrikansk fotball, en teknisk 

detalj som er en liten del av en større og like særegen måte å spille ball på i 

townshipet.  En form for fotball som kan spores tilbake til 1940-tallets Johannesburg 

(Worby 2009:113). Denne stilen kalles lokalt for marabi (Worby 2009:113). Det bør 

påpekes at marabi ikke bare handler om fotball. Coplan (1982:365) omtaler marabi 

som en betegnelse på resultatet av kulturell synkretisme blant arbeiderklassen i de 

store byene. Det er det kulturelle utrykket som oppstod blant svarte arbeidere i 

byene pga. sammensmeltingen av alle tilgjengelige tradisjoner og skikker, og 

omfatter flere ting enn fotball, men i denne avhandlingen brukes marabi bare om det 

lokale fotballutrykket (Coplan 1982:365). 

 Jeg er ikke den første til å legge merke til og kommentere den noe spesielle 

fotballgenren. Historikeren Peter Alegi beskriver marabi som en spillestil som 

oppstod i uformelle spill og som består av improvisasjon, kontroll og individualitet 

på bekostning av finessene i lagspillet som handler mer om bevegelse uten ball, 

plassutnyttelse og skapelse av rom for andre (2004:57). I empirien som jeg har 

presentert til nå i oppgaven, og i den jeg skal beskrive under, er det tydelig hvordan 

marabi lever i beste velgående. Fotballen som i utgangspunktet er et lagspill har 

tydelige innslag av individualitet, noe som fra tid til annen kan gå på bekostning av 

det kollektive. Det handler om å sette sin signatur på spillet. I en artikkel av Eric 

Worby presenteres fotball i Johannesburg som et rom for urban sosial frihet 

(2009:106). I dette rommet utrykker den lokale formen for fotball en frihet fra et 
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sosialt hierarki tuftet på hudfarge, noe som var institusjonalisert under 

apartheidpolitikken og fremdeles kommer tydelig til syne i dagens Sør-Afrika 

(Worby 2009). Artikkelen som er basert på et feltarbeid på den uformelle 

søndagsfotballen5 i Johannesburg, argumenterer for at spontane uorganiserte kamper 

er et sosialt rom hvor kropper i bevegelse konverserer en drømmende virkelighet. I 

disse kampene kan man ta rollen som fotballspiller og leve et liv på banen som den 

daglige livssituasjonen legger hindringer for.  Den individuelle fotballen gjør at man 

kan omposisjonere seg sosialt og forestille seg en annen virkelighet, om så bare for 

den tiden kampen varer (Worby 2009). 

I episoden hvor jeg spør informanten min Josiah om den tekniske fotballdetaljen jeg 

har sett overalt, oppsumerer han Eric Worbys (2009) poeng ganske presist når han 

sier at: - Everyone wants to be a star. Dette sitatet om hvordan alle ønsker seg 

stjernestatus samsvarer med Worby (2009) sin analyse av marabistilen. Fotball er en 

måte å uhindret utrykke seg kroppslig på, og fotballbanen er rommet som gjør 

utrykket mulig. Med dette menes at fotballbanen er den fysiske arena hvor 

hindringer kan legges tilside. Banen blir dermed den viktigste arenaen for et 

individuelt uttrykk på tross av det egentlig er en lagsport. Individualiteten blir så 

sentral i dette rommet fordi det er et underskudd på andre rom for sosial mobilitet. I 

et samfunn som historisk, og fremdeles i dag, er preget av eksklusjon, begrensninger, 

segregering, fattigdom og kriminalitet begrenses tilgangen på arenaer for frihet og 

individuelle uttrykk. Faktisk så er det argumentert for hvordan fotball i store deler 

av det koloniale Afrika er et av få rom for endring av rang og sosial status (Stuart 

1996:177). 

Det individuelle aspektet ved å spille fotball i townshipet blir veldig tydelig i et 

eksempel fra en søndag ettermiddag på den beryktede banen som heter Coke. Den er 

oppkalt etter et myteomspunnet lag som aldri tapte her og den er forbeholdt kamper 

                                                 
5 Det spilles flest uorganiserte kamper på søndager for da har folk flest fri fra arbeid.  
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om penger. Her møtes lag som står utenfor de regulerte seriesystemene til kamper 

som har relativt store veddemål knyttet til seg. På den spesifikke søndagen jeg skal 

omtale under er det fire lag med, og lagene satset alle 300 rand6 hver. Det spilles 

vanligvis to semifinaler og en finale på disse søndagene. Laget som går ubeseiret 

gjennom to kamper stikker av med den noenlunde store pengepremien som i det 

empiriske tilfellet er på 1200 rand. Siden dette er uformelle kamper er det ingen 

dommere tilstedet, noe som gjør at spillet ofte kan utarte i en veldig fysisk og 

voldelig retning. Pengepremien bare forsterker dette, og det verserer mange historier 

om alvorlige skader på knær og ben som resultat av såkalte ‚stake games‛. Risikoen 

forbundet med disse kampene gjør at unge spillere sterkt advares av foreldre, eldre 

erfarne spillere og trenere mot å delta. Det stopper de naturligvis ikke, og jeg har 

vært vitne til flere 16 år gamle gutters møte med undersiden av fotballskoen til en 

tung og solid 30 åring. I slike kamper skulle man tro at seier og penger i lomma er 

målet og drivkraften til spillerne, men det er sjeldent tilfellet. Kampene brukes heller 

til å vise sitt individuelle utrykk. Marabi er ofte tydeligere her enn andre steder. 

Coke banen kommer plutselig til syne til langs veien som går gjennom Orlando 

East og til Diepkloof. Det er ingen tribune eller fasiliteter av noen sort her. 

Bare et 60x90 meter stort område av rød sand med mål av rustent jern i begge 

ender. Begi, Bashi, K-K og jeg står sammen med 350 andre tilskuere. Delvis 

rundt og delvis på banen. Det er også mange biler med overdimensjonerte 

musikkanlegg på plass. De fleste er av merket VW Golf og modellen Citi. Det er 

tsotsi7 bilen. Kampen som spilles opptrer som midtpunktet for det som minner 

om en fest. Folk følger litt med på kampen, drikker litt øl og røyker litt 

marihuana. Det er en høylydt stemning, av musikk og prat. Jeg følger med på 

spillet og kampen da plutselig en av spillerne på banen, litt ut av det blå, lykkes 

med en finte i C-moment klassen. Han drar ballen i en retning i lufta for 

                                                 
6 Én Rand tilsvarte ca. 80 norske øre i første halvdel av 2010. 
7 Et eldre emisk begrep som betegner svarte urbane kriminelle fra townshipene. 
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deretter å sparke den fort den motsatte veien. Motspilleren han lurer med dette 

trikset står som paralysert. Publikum vekkes til live og alles øyne følger nå med 

på denne spilleren. -Yo Yo Yo, hører jeg fra flere av tilskuerne. Et 

anerkjennende utrykk. Noen plystrer høyt, mens andre bryter ut i latter. 

Spilleren på banen merker at han har publikum nå. Han fortsetter dribleserien 

sin, og lykkes igjen. Publikum jubler enda høyere, enda flere tilrop og mer 

plystring høres. Nok en god dribling gjør stemningen elektrisk. Spilleren på 

banen går av hengslene. Han drar frem alt av finter. Han setter et kne i bakken 

med ballen under den andre foten. Fra knestående posisjon roterer han rundt 

sin egen akse. Han gjør nå alt for å underholde et publikum som er i ekstase. 

Til slutt mister han ballen. Han får fortjent applaus, bukker til publikum og så 

går alt tilbake til normalen. 

Denne seansen varer ikke lenge. Kanskje bare 30 sekunder.  Allikevel står den for 

høydepunktet i kampen. Den er også et lysende eksempel på marabi og et tydelig 

tilfelle av identitetsproduksjon og sosial omposisjonering gjennom kroppslige 

praksiser. Det er denne spilleren vi snakker om etterpå, og hvilket lag som vant 

pengene er det ingen av oss fire som bryr seg nevneverdig om. Selvfølgelig betyr 

pengene noe for de som kan vinne, men muligheten for å opptre er nesten mer 

verdifull.  

Jeg har beskrevet Worby (2009) sitt argument om søndagsfotballens viktige funksjon 

for muligheter for sosial reposisjonering, et syn som gir gjenklang i den empirien jeg 

til nå har presentert. Det som derimot Worby (2009) ikke presenterer eksplisitt er 

hvordan fotballens rolle for endring av status gjør seg gjeldende utover den tilmålte 

tiden en fotballkamp varer. Endringen har nemlig en gyldighet som overskrider 

selve fotballspillet.  

Endringen i sosial rang er på den annen side umulig å måle på en objektiv skala for 

den handler ikke om noe håndfast. Endringen kommer i stedet til utrykk i mine 
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venners, min egen og sannsynligvis andres anseelse av utøveren. Det skjer en 

endring fordi alle er enig om at dette er tilfellet. Fotball blir en viktig måte å forflytte 

seg i det sosiale landskapet på av den enkle grunn at alle forstår det som viktig. At 

det ikke materialiserer seg i en tydelig målbar sosial forflytning betyr ingenting. 

Endringen er like reell fordi alle oppfatter den som reel. Kulturell mening er en 

subjektiv konstruksjon. Dette er et fenomenologisk poeng i Csordas’ (1994a, 1994b) 

forstand. På grunn av at den kulturelle livsverden kommer fra subjektet og at den 

objektive verden ikke eksiterer, blir den sosiale endringen realisert fordi alle som har 

sett den tekniske oppvisningen ser spilleren i et annet lys. Endringen kommer fra alle 

tilskuernes kropper, og det er hva som gjør den virkelig. Spillerens grunn til å handle 

egoistisk er derfor grunnet i at dette strukturerer det sosiale hierarkiet. Hans identitet 

på fotballbanen blir også hans identitet utenfor.  Alt går ikke tilbake til vanlig etter at 

fotballkampen er ferdig fordi det er en bevissthet om at endringen i identitet 

vedvarer. 

Empirien i et komparativt lys 

I fotballkampene som spilles i townshipet eksiterer det en motsetning. En motsetning 

mellom det individuelle og det kollektive, mellom det å vise frem sine personlige 

ferdigheter og det å spille medspillerne gode, mellom å fremme egenhet og det å 

jobbe for lagseier. I mange tilfeller av sowetansk fotball utelukker det første det 

andre. Dette er ulikt den generelle europeiske forståelse av fotball hvor teknikk og 

oppvisning blir betegnet som et ekstra krydder til spillet og en bonus. Hans 

Hognestad har i sin studie av supporter i Skottland beskrevet hvordan 

fotballsupportere ser på tekniske finesser som små gaver til spillet i stedet for 

nødvendigheter (Hognestad 1995:74). I mye av den urbane townshipfotballen spiller 

disse finessene en mye sterkere rolle, noe som kan gå på bekostning av lagets beste. 

Denne dualismen mellom artisteri og lagseier er ikke enestående for fotball i Soweto. 
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Argentinsk fotball som beskrevet av Eduardo P. Archetti (1997) slites også mellom 

disse to motpolene. I et narrativ som omhandler den argentinske fotballkampen 

mellom Independiente og Estudiantes de La Plata på 1920-tallet kommer problemet 

eksplisitt fram. Historien forteller at Independiente hadde et godt lag med en 

glimrende høyreving og ballvirtuos i spilleren Lalin, og en giftig og klinisk spydspiss 

i Seoane. Lalin brukte hele den første omgangen til å drible og danse rundt med 

ballen på banen. I pausen er Seoane irritert på Lalins motvilje til å produsere 

målsjanser, og han ber om en mulighet fra midtbanespilleren til å score mål. Seoane 

lover at om han bare får én vinklet langpasning så skal han lage målet som vinner 

kampen. I begynnelsen av andre omgang sender Lalin av gårde en nydelig lang ball 

som Seoane resolutt banker i mål. Seoane løper i gledesrus bort til Lalin og sier at 

hvis de spiller slik så vil de alltid vinne. Lalin svarer at han er helt sikker på at de kan 

vinne alt på denne måten, men at han da ikke vil ha noen glede av å spille fotball 

(Archetti 1997:104-105). 

Dette narrativet blir brukt for å demonstrere den genuine og ekte argentinske 

fotballen, kalt la nuestra. Lalin illustrerer la nuestra gjennom sin holdning til spillet, 

og den motsatte posisjonen finnes i den mekaniske og kliniske fotballtradisjonen 

Seoane utviser (Archetti 1997:105). I likhet med den sørafrikanske marabistilen 

innebærer den argentinske la nuestra det lekne og det kreative som materialiser seg i 

driblekunsten (Archetti 1997:114). Det er en likhet mellom empirien fra Argentina og 

empirien fra Soweto i hvordan fotball blir beskrevet som noe mer enn en kamp for å 

vinne.  I stedet opptrer fotballen som konteksten hvor kroppslige praksiser spilles ut, 

og resultatet havner dermed litt i bakgrunnen fordi det ikke alltid er det viktigste.  

Archetti (1994) knytter bildet av den argentinske idealfotballen til dannelse av en 

nasjonal argentinsk identitet. Den argentinske fotballstilen er det delte symbolet og 

tradisjonen, fremført i et offentlig rom, som knytter folk sammen i forestillingen om 

en nasjonal identitet (Archetti 1994). Den slutningen vil jeg nødvendigvis ikke trekke 

for marabistilen fordi det er vanskelig å snakke om en generell nasjonal identitet i et 
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så segregert land som Sør-Afrika, og spesielt siden fotball i all hovedsak er betraktet 

som de svartes sport. Det er også en annen og viktigere forskjell, for det argumentet 

jeg vil gjøre, mellom sørafrikanske og argentinske fotballpraksiser. Marabi skiller seg 

fra la nuestra når det kommer til individets rolle. Archetti (1994,1997) beskriver 

fotballen i Argentina ut ifra et perspektiv på laget, hvor individuelle prestasjoner blir 

berømt, men viktigst er at det kollektive sammen fremstår lekent og kreativt. Det 

relasjonelle forholdet mellom spillere gjennom hurtige pasninger og kreativt 

kombinasjonsspill er også grunnpilarer i forestillingen om den argentinske stilen 

(Archetti 1994:234). La nuestra er først la nuestra når det løfter det kollektive. Den 

individuelle prestasjonen må altså komme laget til gode. La nuestra innebærer 

driblekunsten, men det er bare en del av stilen. Sørafrikansk marabi er derimot et 

mye mer individuelt anliggende. Det handler i større grad om individets egenhevd 

og muligheten for sosial mobilitet, og dette går noen ganger på tross av lagets beste 

(Worby 2009). Nå bør det understrekes at dette bildet er mer nyansert en jeg kanskje 

til nå har beskrevet. Det er en motsetning mellom det kollektive og det individuelle, 

men dette skillet er ikke absolutt. Det er ikke slik at sowetansk fotball bare handler 

om hva enkelte personer kan av kroppslige finesser. En miks av individuelle 

ferdigheter og innsats for det kollektive må eksitere sammen for at en skal bli 

betraktet som en god fotballspiller. I det empiriske eksempelet fra pengekampen 

hvor spilleren går ned på kne, roterer og sender publikum ut i ekstrem jubel, operer 

spilleren i noe som minner om et løsrevet vakuum. Det finnes noen små 

uforpliktende øyeblikk i disse kampene hvor spilleren kan slå seg løs uten tanke på 

lagmessige konsekvenser, men når alt kommer til alt er fremdeles fotball en lagsport. 

Også i Soweto. 

Den britiske oppfinnelsen og det sørafrikanske tilsvaret? 

Som beskrevet i første kapittel er fotballfeltet jeg har beveget meg i Soweto et 

maskulint domene. En maskulinitet som jeg delvis sporer tilbake til viktoriatidens 
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England og fotballens spede begynnelse i det britiske imperiet. Fotballen som kom til 

Sør-Afrika med de britiske kolonitroppene bar med seg tanker om mannlighet og 

maskulinitet som gjennom sporten ble overført til de urbane svarte innbyggerne. 

Selv om fotball i Soweto har et maskulint fundament og en opprinnelse hvor linjer 

kan trekkes tilbake til fotball i det britiske imperiet, er det som skjer på banen, det vil 

si selve spillet, ulikt den tradisjonelle oppfattelsen av klassisk britisk fotball. Jeg kan 

ikke føre empirisk bevis her som gir meg et solid nok ståsted for å kunne 

argumentere for at de forskjellige retningene fotballen har tatt i de ulike landene 

handler om en sowetansk bevissthet om å ville skape egen identitet gjennom fotball, 

men Archetti (1994, 1997) argumenterer derimot for at dette kan være tilfellet i 

Argentina. Det er nok muligheter for at de samme mekanismene opererer i Soweto, 

men det vil være høyst spekulativt ut i fra mitt materiale og foreslå at den 

sowetanske fotballen er et resultat av motstand mot det britiske koloniherredømme. 

Det jeg derimot kan argumentere for er at forskjellen i de kroppslige 

fotballteknikkene er et tegn på en individualitet i spillet som kommer sterkere til 

synet i sørafrikansk fotball enn i det som er skrevet om tradisjonell britisk fotball. 

Dette på tross av at all fotball kommer fra Storbritannia. 

Idealene utholdenhet, selvdisiplin, styrke og kontroll er samlet i mannlighet, og 

overlevert Sør-Afrika fra britene gjennom kolonial idrett. Idealene som ligger til 

grunn er de samme, men kommer til utrykk på ulike måter i henholdsvis viktoriansk 

idrett og townshipfotball. Den britiske stilen basert på de mannlige idealene 

resulterte i en spillestil som lett parodisk blir kalt ‚kick-and-run‛. I det tradisjonelle 

bildet blir britisk fotball beskrevet som en direkte stil som handler om å oppnå 

scoringer og hvor seier er den endelige målsetningen i kampen (Archetti 1994, 

Hognestad 1995). Dette henger sammen med de maskuline kjerneverdier. Resultatet 

blir en fotballstil som materialiserer seg i en mekanisk, klinisk og målrettet fotball 

gjennom idealene for de mannlige, nemlig utholdenhet, selvdisiplin, styrke og 
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kontroll. De samme verdiene for mannlighet ligger også som en basis for den 

sowetanske idretten, men her tar fotballen en annerledes form enn den typiske 

britiske fotballen. Det å kunne drible med ballen og holde show er også et tegn på 

styrke, selvdisiplin, utholdenhet og kontroll, men verdigrunnlaget skaper et annet 

resultat enn i den britiske konteksten. Årsaken er den samme, men virkningen er 

forskjellig. Svaret på denne forskjellen finner jeg i det kontekstuelle. Jeg foreslår at 

det er kontekst som er sentralt for å forstå de ulike kroppsteknikkene i de ulike 

landene, og den sowetanske konteksten skiller seg naturligvis fra konteksten i 

viktoriatidens England. Som jeg har argumentert for over, gjennom Worby (2009) og 

Alegi (2004), er fotballens individualitet gjennom kroppsteknikker sentralt for å 

forstå sowetansk fotball. Det er et av få sosiale rom som gir mulighet for sosial 

mobilitet. Det jeg vil komme frem til er at britisk fotball og fotball i townshipet er 

tuftet på de samme maskuline ideene, men at den eksiterende forskjellen kommer av 

individets agens i de ulike kontekstene. Den ene konteksten gir utslag i en 

samarbeidende fotballstil, som ideelt sett ender i lagseier, mens den andre urbane, 

sørafrikanske konteksten åpner for individets muligheter til sosial omposisjonering i 

en kontekst som vanligvis byr på få slike muligheter (Alegi 2004, Haley 1978, 

Messner 1992, Worby 2009).  Fotballen tilbyr en offentlig arena hvor suksessfulle 

selvbiografier kan skrives (Archetti 2003: 218). Det tematiske poenget i dette kapitelet 

er nettopp dette. Jeg ser fotball i townshipet som et sjeldent rom for frie utrykk. Et 

rom hvor kroppsteknikker kan få relativt utøylede muligheter.  

Det individuelle utrykket i et historisk lys 

I arbeider om offentlig helse og rasisme i Sør-Afrika argumenterer Rune Flikke 

(2003b, 2003c) for noen poenger som kan forsterke mine teser. På tross av at de 

åpenbare kontekstuelle forskjellen mellom Flikkes tematiske vinkling og min egen, 

henholdsvis sykdomsepidemier og fotball, er det historiske utgangspunktet det 

samme. Flikke skriver om hvordan den demografiske segregeringen i Sør-Afrika er 
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grunnlagt i den koloniale, og senere apartheidpolitiske tankegangen, om at 

afrikanere var fundamentalt forskjellige fra europeere. ‚Mørk, smittefare og 

kriminalitet var bildet av afrikanere som var spredt blant den europeiske 

befolkningen‛ (Flikke 2003b:73). Av denne grunn var det et krav om at den svarte 

delen av befolkningen måtte fysisk skilles, med ‚sanitær distanse‛, fra den 

europeiske (Flikke 2003b:78). I tilegg til den forståtte forskjellen mellom raser med 

bakgrunn i biologi, vokste det frem en forståelse av forskjeller mellom afrikanere og 

europeere basert på en idé om kultur (Flikke 2003b:78). Afrikanere ble ikke sett på 

som en samling av enkeltstående individer, men heller som én gruppe med en 

kollektiv identitet. Kultur hos afrikanere ble ikke betraktet som et individuelt 

fenomen, slik som hos europeerne, men heller som et kollektivt anliggende (Flikke 

2003c:15). 

Dette historiske fundamentet henger tett sammen med en faghistorisk feilkobling. De 

tidligere antropologer skapte mye av det vitenskapelige grunnlaget i analysen av 

såkalte stammesamfunn som utelukkende kollektivistiske. Vail og White viser til at 

dette vitenskapelige paradigmet kommer fra sosialdarwinismens tanker om 

siviliserte og primitive samfunn (1991:4). I den evolusjonistiske tankegangen som 

plasserer ‚de andre‛ på et tidligere utviklingsstadium enn den vestlige og opplyste 

delen av verden, blir afrikanske stammesamfunn tegnet opp som kollektivt tenkende 

og på et hierarkisk lavere nivå enn vestlige samfunn og vitenskapsmennene som 

studerte dem.  Lucien Lévy-Bruhl argumenterte riktig nok mot den 

sosialdarwinistiske og evolusjonistiske påstand om at ‚de andre‛ er ‚oss‛ på et 

tidligere punkt i tid, men bidro heller ikke til å utviske ideen om forskjeller mellom 

mennesker på grunnlag av rase. Lévy-Bruhl mente at det var en fundamental 

forskjell mellom stammesamfunns tankesett og europeiske sinn, og han 

argumenterte for at primitive samfunn bare hadde en kollektiv identitet (Vail og 

White 1991:7,9). Lévy-Bruhl så mentale konstruksjoner i primitive samfunn, ikke som 

et resultat av individets egenhet, men som et resultat av en kollektiv bevissthet. Han 
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argumenterte for at individuell kreativitet og agens ikke hadde plass i sinnene til 

mennesker i stammesamfunn fordi kollektiviteten overstyrte det individuelle (Vail 

og White 1991:9). Flikke peker på at disse tankegangene fikk fotfeste og utviklet seg, 

ved hjelp av antropologien og psykologien, ved det sørafrikanske universitetet 

Witwatersrand, og dette igjen dannet det ideologiske grunnlaget for apartheid 

(2003b:78). ‚Afrikanere ble med andre ord ikke sett på som individer (…), men som 

representanter for en kollektiv identitet (Flikke 2003b:78). 

At den historiske og faghistoriske forestillingen har vist seg å være feil er ikke et 

poeng jeg skal gjøre her. Det er nok gjort mye bedre og grundigere før meg. Allikevel 

ser jeg det som sentralt å inkludere dette i en diskusjon om fotballens individuelle 

form i Soweto, fordi den tidligere behandlingen av afrikanere som en ytterst 

homogen enhet, trolig forsterket behovet for å utrykke en individuell identitet. 

Fotballen tilbøy da det frie spillerommet hvor individer kunne ytre sin subjektive 

identitet og samtidig trosse den europeiske forestillingen om den afrikanske 

kollektivistiske tankegangen. 

Fotballen og politiske ytringer 

På grunn av mulighetene for frihet og ytring ble også fotball tett knyttet med politisk 

aktivitet under kolonitiden og senere under apartheidregimet (Stuart 1996). I Sør-

Afrika under apartheidperioden ble fotballkamper i townshipene en unik mulighet 

for politiske ledere til å henvende seg til store publikumsmasser (Nauright 1999). I et 

politisk landskap hvor det var tilnærmet umulig for apartheidmotstandere og få 

myndigheters godkjenning til en offentlig ansamling, ble fotballkamper en mulighet 

til viktige politiske samlinger og ytringer (Nauright 1999). Black Consciousness 

Movement ledet av Steve Biko8 og senere United Democratic Front, en 

                                                 
8 Steve Biko var en aktivist mot apartheidregimet og ble etter sin død i 1977 sett på som en martyr og 

et symbol for anti-apartheid bevegelsen. 
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paraplyorganisasjon for alle grupper tilknyttet ANC, brukte ofte fotballkamper for å 

holde politiske appeller på 70 og 80-tallet, men også pre apartheid var det en sterk 

forbindelse mellom fotball og politikk (Nauright 1999:199).  Blant annet ble James 

‚Sofasonke‛ Mpanzas arbeid for rettigheter i det tidlige Orlando og Soweto 

synonymt med fotballaget Orlando Pirates (Nauright 1999:199). En symbolsk kobling 

mellom fotball og politikk finner man også i forbindelse med frigjøringen av politiske 

fanger i 1989-90. ANC holdt i disse anledningene massemøter på Sør-Afrikas største 

fotballarena, FNB Stadium i Johannesburg (Nauright 1999:200). Forbindelsen mellom 

politikk og fotball er for øvrig nydelig portrettert i filmen More Than Just A Game fra 

2007. Filmen omhandler politiske fanger og fotball på den beryktede fangeøya 

Robben Island utenfor Cape Town. I denne dokumentaren finner de innsatte utløp 

for sin lidenskapelige kamp mot urett gjennom fotballkamper i fengselet. 

Fotballkampene tilbyr de innsatte en frihet på tross av omstendighetene.9 

Jeg skal ikke videre grad drøfte sammenhengen mellom politikk og fotball i denne 

oppgaven. Det er poeng på siden av det jeg vil fremheve. Det jeg ønsker å belyse er at 

fotball var og er en viktig arena for frie utrykk. Ikke nødvendigvis for kroppslige 

bevegelser med ball, men også for en frihet på et politisk plan, noe som trolig har gitt 

ringvirkninger til det feltet jeg har studert. Forståelsen av fotball som arena for 

mobilitet og frihet i dag er et resultat av mange faktorer, men en av disse kan være 

den emiske bevisstheten av fotballens betydning for motstandskamp under 

apartheidregimet. Den politiske friheten forbundet med fotball forsterker forståelsen 

av at arenaen er et rom som står for frie utrykk. Fotball og frihet er knyttet sammen, 

men altså her i en videre forståelse av frihet.  Det er en viktig arena i dag fordi det før 

også var et særdeles sentralt rom på mange områder. Konteksten i townshipet under 

kolonitid, apartheid og postapartheid var innskrenket, og innskrenker fremdeles, 

                                                 
9 ‚The Internet Movie Database: More Than Just a Game‛, http://www.imdb.com/title/tt1144914/ 

(13.05.2010) 
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muligheten for fri ytring. Fotball tilbyr av denne grunn en anledning for utøvelse av 

denne kjærkomne friheten. 

Lucky sin historie 

Det at tingene man gjør på fotballbanen har en funksjon for identitet og at dette betyr 

noe ellers i lokalmiljøet har jeg argumentert for over, og vist gjennom de empiriske 

eksemplene med utgangspunkt i min egen rolle som målskårer og gjennom den 

briljante oppvisningen jeg var vitne til i pengekampen. En av medspillerne på The 

Orlando Red Stars, Stompy, tegner også dette tydelig da vi en dag satt på 

steintribunen rundt banen før en trening. - We are losing our dignity Joe, klager han. 

Stompy siktet da til det faktum at laget har tapt for mange kamper dette året i 

forhold til fjoråret. Han utbroderer videre hvordan det året før var slik at folk kjente 

han igjen i gatene og berømmet det gode spillet. Nå opplever han å tape ansikt i 

nabolaget. Anerkjennelsen er mindre, noe som føles som et nederlag for Stompy. Den 

sosiale identiteten og endringen i denne er for de fotballspillende guttene i 

townshipet tett knyttet til kroppslig utfoldelse med ball. 

Til nå har jeg beskrevet den sosiale effekten av å delta i selve spillet. Jeg har visst 

hvordan kroppsteknikker har en innvirkning på sosialt hierarki på banen, og at man 

tar med seg den sosial posisjonen etter kampenes sluttsignal. Alle de empiriske 

eksemplene har en likhet i det at man er nær selve ballen, men man behøver ikke 

alltid fysisk delta i kamper for å få en subjektiv opplevelse av de sosialt 

strukturerende effektene. Din status i fotballen avhenger ikke nødvendigvis av 

kroppsteknikker utvist på spilleflaten. Det går også an å oppleve en bevegelse i det 

sosiale rommet på grunn av fotball uten og i det hele tatt røre lærkula. Historien om 

Lucky vil utheve dette poenget. 

Lucky er i slutten av 30-åra. Han er født i Durban øst i Sør-Afrika, men flyttet 

i tenårene til Zola i Soweto. Huset han bor i står innenfor en lav mur med en 
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liten gitterport. Den er nesten alltid åpen. Foran huset står en bil som ikke 

lenger er kjørbar, men som brukes av hans gamle far til å lese avisen i. Inne i 

huset er det møblert med noen tynnslitte skinnsofaer og en TV. På veggene 

henger det familiebilder av beste- og oldeforeldre, Bilder som er bleket av tid og 

lys. Huset og innredningen holder en standard som måler seg med 

gjennomsnittet i Soweto. Her bor Lucky sammen med sin far, et par søstere og 

en bror, men jeg har ikke full oversikt over husholdets medlemmer siden jeg 

ikke har spurt eksplisitt. Det er generelt vanskelig å skille gjester fra beboere i 

de ulike husene i townshipet siden det å ha konstant besøk er vanligere enn ikke 

å ha det. 

Lucky forteller meg ofte om hvordan livet som kriminell var i Jozi10 på 80 og 

90-tallet. Han beskriver et liv i byen som var preget av våpen, kriminalitet, 

damer og dop. Spesielt en historie om et bankran viser meg det store spriket 

mellom Luckys og min verden. Lucky må le av seg selv når han beskriver sine 

yngre dager. Han var proppfull av selvtillitt, og en dag, uten tanke på 

konsekvensene, ranet han en bank i Johannesburg med bare én kule i haglen. 

Han ler så godt av seg selv at han nesten ikke klarer å fortelle sluttpoenget som 

nettopp var det komiske ved og bare ha én eneste kule i kammeret. Han tar for 

gitt at jeg kan kjenne meg igjen i det idiotiske ved å rane en bank så uforberedt. 

I hans verden er det en automatikk i at jeg forstår at dette er å be om trøbbel. 

Den gangen gikk det bra.  Etter å ha tilbrakt mye tid sammen med Lucky 

gjennom store deler av feltarbeidet sitter jeg igjen med en følelse av at han har 

et ambivalent forhold til sitt tidligere kriminelle liv. Han kan portrettere et liv i 

frihet med mange penger samtidig som han smiler, mens han i neste øyeblikk 

dveler ved det moralske aspektet ved dette og forbanner sine egne valg. Lucky 

sitt kriminelle liv tok brått slutt da han ble skutt i ryggen. Lucky mistet 

følelsen i beina og har siden sittet i rullestol.  

                                                 
10 Jozi er i likhet med Jo’burg vanlige kallenavn på Johannesburg. 



51 

 

Store deler av hverdagen hans handler om fotball. Lucky er fotballtrener for tre 

lag med tenåringer i Soweto. Han trener gutter under 11, under 13 og under 

15 år. Han er en god trener. Klubben han er trener for heter Zola Super Stars. 

En klubb han selv har startet, og skaffet utstyr til. Måten han gjorde dette på 

var ved å samle noen unge gutter i gata til trening og ba de gi han én rand 

hver. Da han hadde samlet ca. 10 rand, veddet han pengene i en kamp mot 

andre 13-åringer. Hans unggutter mot et annet lag i samme posisjon. Etter 

hvert akkumulerte pengene seg nok til at han kunne kjøpe baller og drakter, og 

Zola Super Stars var startet. De trener på en bane ca. 500 meter bortenfor der 

han bor. En bane uten gress, men med små innslag av grunnfjell og to store 

mål i smijern uten nett i hver ende. Nesten daglig er det trening med et av 

lagene, og for å komme seg dit er Lucky avhengig av dyttehjelp. Hendene hans 

er svake pga. nerveskaden i ryggen og det er oppoverbakke til feltet, så han kan 

ikke rulle dit selv. Spillerne på lagene kommer derfor innom huset hans for å 

dytte Lucky opp til banen. Vanligvis kommer tre til fire gutter innom som 

bytter på å rulle stolen og på å bære fotballutstyret Lucky oppbevarer hjemme. 

Den lille turen fra huset og opp til banen gir et klart bilde av Luckys 

anerkjennelse i nabolaget. Lucky trilles midt i veien, lener seg tilbake og nyter 

turen. Han bytter på å snakke med meg, kjefte litt på spillerne sine, stoppe for å 

snakke med folk i gata og hilse til alle han passerer. Hele gata ser ut til å kjenne 

Lucky, noe som ikke er så rart siden han har bodd på samme plass i mange år. 

Det merkverdige er at naboer oppfører seg litt utenom det vanlige. Det smiles, 

hilses og ropes fra langt hold. - Hello coach, høres fra nesten annethvert hus, og 

hele opptrinnet minner om en slags paradegang hvor Lucky høster berømmelse. 

Han later som ingenting, men det skinner gjennom at han er stolt. Kanskje 

spesielt siden jeg er med og får bevitne hele opptrinnet med egne øyne. Vi har 

for så vidt aldri snakket om disse turene opp til banen. Det behøves heller ikke. 

Både han og jeg er inneforstått med at jeg klart ser hva som skjer.  
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Det er liten tvil om at Lucky har en stor stjerne blant naboene sine. Selv om det 

ikke er noen tvil om at folk kjenner til Lucky sin kriminelle fortid, og på visse 

områder så er fremdeles den gatesmarte og tsotsi-lignende oppførselen 

fremdeles tydelig, men det er ikke pga. dette at folk viser han respekt. Han 

anerkjennes i stedet for den jobben han gjør med ungene.  

Lucky sin posisjon og identitet i townshipet er forbundet med fotballaget Zola Super 

Stars. I likhet med de utøverne av sporten jeg har beskrevet, opplever Lucky at 

fotball har en sosial virkning som lever videre utenfor spillet. Han roses ikke bare når 

han veileder laget i trening og på kamp. Faktisk så er det sjelden folk som ser på når 

han utfører sin trenergjerning. De sosiale effektene av hans involvering i spillet 

kommer i stedet frem når han faktisk ikke er direkte involvert. Den jobben han gjør 

med barna endrer hans identitet i nabolaget fra en simpel skadeskutt skurk til noe 

mer, og dette mer står høyere i det sosiale hierarkiet enn røverlivet. Høyere fordi det 

er slik andre, og han selv, ser det. I likhet med historien om spilleren med den gode 

teknikken på Coke-banen posisjoneres Lucky i det sosiale rommet ut i fra det faktum 

at den sosiale og kulturelle verden kommer fra subjektene. Rang i nabolaget kan ikke 

måles etter objektiv standard, men måles etter andres og Lucky sin væren i verden 

(Csordas 1994b:270). Identiteten som anerkjent trener er ikke en eksiterende rolle 

som venter på å fylles, men skapes i Lucky og naboenes kropp og blir derfor til en 

del av deres verden. Argumentet er så enkelt som at fotball skaper en identitet og 

posisjonerer deg hierarkisk fordi det er det de involverte nettopp gjør i sin sosiale 

samhandling. Fordi det hersker en lokal konsensus om at fotball er viktig i 

lokalmiljøet, blir det viktig i lokalmiljøet.  

Argumentet så langt… 

I analysen av fotballen som subjektivt og individuelt fenomen er det to 

hovedargumenter som her bør rekapituleres. Det første er at fotball slik det spilles i 
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Soweto produserer og opprettholder en identitet. Denne identiteten er forankret i det 

fenomenologiske perspektivet som forstår verden som skapt fra subjektet, og jeg 

hevder også at identiteten henger sammen med kroppslige praksiser. Videre 

argumenterer jeg for at fotballsfæren er et av få rom hvor sowetanere har muligheten 

til å skape denne identiteten. De innskrenkende mulighetene finner jeg årsaken til i 

kolonihistorie og apartheidpolitikkens verdigrunnlag og praksiser. Det andre 

poenget i dette kapitelet hevder at identiteten som skapes gjennom fotball ikke bare 

er fiksert til tiden hvor fotball gjøres, men at identiteten også har en vedvarende 

gyldighet i den lokale forståelsen av samfunnet. I lys av den overordnede 

problemstillingen som spør om hva fotball er i Soweto er målet å presentere fotball 

som et fenomen som skaper, opprettholder og strukturerer individuelle identiteter. 

Kapitel to og tre står sammen som den første delen i tredelingen av avhandlingen. 

Jeg har vist hvordan fotball fungerer på et mikronivå gjennom subjektets agens i en 

strategi for sosial endring. Jeg vil nå forsøke å ta analysen opp et hakk fra det 

subjektive perspektiv i en diskusjon om fotballnarrativers funksjon i Soweto. Den 

neste delen anses som et strukturelt høyere nivå i analysen fordi narrativene som 

presenteres, i tilegg til å ha en rolle i den personlige skapelsen av identitet, skaper en 

generell sowetansk identitet forbundet med fotball. Det er bildet av den sowetanske 

mannen som produseres i noen mytelignende historier om fortidens townshipfotball. 

Del én produserer og opprettholder identiteten og del to gjør mye av det samme, 

men i tilegg så blir altså identiteten gjeldende for flere enn enkeltindividet.   

Den teoretiske koblingen mellom del én og del to finner jeg i det faktum at både 

fenomenologiske innfallsvinkler og teorier om narrativer har med det erfaringsnære 

å gjøre. Lesa Morrison skriver at narrativer er en måte å strukturere og gi mening til 

erfaring, opplevelse og hendelser på (2007:117). Dette resonerer med de 

fenomenologiske perspektivene jeg har argumentert for gjennom Csordas (1994a, 

1994b) og Okely (2001), i det at verden kommer fra de sansende subjekter. Det er de 
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subjektive erfaringer og opplevelser som produserer det kulturelle samfunnet. I dette 

poenget møter fenomenologien de narrative teoriene fordi narrativene krever en 

narratør som baserer sin fortelling i personlige erfaringer. Narratøren produserer sin 

historie og presenterer den for å skape mening, og i bokstavelig forstand kommer 

kulturell mening fra den fortellendes kropp. Identitet i både narrativer og 

fenomenologi kommer fra individet.  
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Kapitel 4: Om fotballhistorier og gamle dager 

Mye av hverdagen i Soweto handler om å sitte sammen. Ofte uten annet tilbehør enn 

historier og fortellinger. Gjerne også med billig lokalt øl. Dette er innholdet i det 

dagligdagse for menn i det svarte townshipet utenfor Johannesburg. Bare å sitte rolig 

og prate utgjør mye av det sosiale livet, og skaper med antropologiske øyne gode 

data. Det er en veldig intim form for samhandling som gir mulighet til å fordype seg 

i historiene som blir fortalt. Det er ikke en like hurtig dynamikk slik som i 

fotballkampene. Pulsen er bokstavelig talt senket. Skiftene går saktere. Den 

tilbakelente, lune settingen gjør det lettere å etterstrebe en antropologisk distanse. 

Muligheten til å se seg selv utenfra og midt oppi situasjonen samtidig, gjør at selve 

situasjonen er mye mer preget av mine fortløpende analyser av hva som skjer. 

Historiene som har blitt fortalt meg er gode og morsomme, men aller viktigst 

antropologisk sett, er at de fremmer aspekter ved fotballens betydning i Soweto. 

Gjennom å se på samtaler som foregår på arenaene hvor fotball ikke spilles, men bare 

prates om, belyses problemstillingen fra en annen og interessant vinkel. For fotballen 

blir ikke bare spilt i Soweto. Den blir snakket om, diskutert og er gjenstand for 

uttalige historier og fortellinger. Det siste, historier og fortellinger, er utgangspunktet 

for dette kapitelet. 

En av mine informanter ringer meg en kveld og lurer på om vi kanskje skulle 

møtes. Vanligvis betyr dette å sitte sammen på en shebeen, et lokalt og uoffisielt 

sjenkested.11 Disse stedene er helt vanlige hjem som tjener noen ekstra slanter 

ved å selge øl fra egne kjøleskap. Uten lisens og uten andre sitteplasser enn på 

kasser og på bakken i små bakgårder som er omringet av meterhøye murer.  

Denne vinterdagen tilbyr derimot et vær som ikke innbyr til utendørs aktivitet, 

                                                 
11 Før innebar begrepet shebeen også at stedet var illegalt, men dette er mer eller mindre et historisk 

anliggende. Begrepet brukes stort sett i dag om alle små barer og kafeer i Soweto, og er sjeldent 

lysskye virksomheter.  
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og enda mindre utendørs passivitet. Det er bare sju grader og regndråpene 

kommer inn fra siden. Informanten min, Josiah, vet heldigvis råd. 

Josiah møter meg utenfor hjemmet sitt på østsiden av Orlando og foreslår at vi 

kan gå til hans faste drikkested. Stedet han har frekventert i over 20 år sier han. 

Hvis man er ukjent med livet i Soweto fremstår townshipet nesten som forlatt 

etter at solen har gått ned. De fleste av husene er veldig like. Bygget på ett plan 

med murer som skjermer for innsyn. Gatene er tomme, ofte uten gatelys og de 

fleste holder seg innendørs. Spesielt på kalde dager som dette. I tillegg har også 

området et rykte på seg for å være et arnested for voldelig kriminalitet, noe som 

naturligvis resulterer i at folk viker unna det offentlige rom på kveldstid. Bak 

førsteinntrykket skjuler det seg derimot mye. 

I bakgårder på privat eiendom, i ly av gjerder, murer og hus, foregår det sosiale 

liv etter nattens frembrudd. Ved første øyekast kan en gate se helt livløs ut, 

men kun for de som ikke vet bedre.  Kjentfolk vet hvilke porter man må gå inn 

for å møte andre i samme ærend. Et helt vanlig lite hus med en helt standard 

fasade kan gjerne skjule en liten shebeen. 

Josiah tar meg med til hva han selv kaller et “V.I.P. establishment”. Her må du 

kjenne eieren for å kunne sitte og drikke forteller han meg.  Inne i et tilbygg til 

et ganske stort hus er det tolv stoler, et langbord, to kjøleskap og en peis i 

hjørnet. Gjennom en åpen dør ser jeg rett inn på kjøkkenet til familien som bor 

her.  Josiah og jeg går inn for å hilse på. Grensen for hva som er offentlig og 

privat rom fremstår veldig utydelig for meg. Ingen av de to eldre damene som 

står og lager mat til sin familie syntes det er noe rart ved at jeg går rett inn i 

deres hjem. Fra kjøkkenet har jeg god utsikt til soverommene og stuen hvor 

andre medlemmer av familien holder på med sitt. 
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Standarden på stedet er høy i forhold til hva jeg er vant til fra resten av 

Soweto. Blant annet er det fliser på gulvet, pyntegjenstander på veggene, store 

kjøleskap med glassdører og en moderne innmurt peis. Det er bare én annen 

mann her. Han holder fyr i peisen og varmer seg.  Josiah henter en stor øl og to 

glass og begynner å snakke om fotball, noe han kan gjøre i timevis. Det var 

sånn vi traff hverandre i utgangspunktet. Begge stod å så på en fotballkamp 

mellom 13-åringer. Vi kom da i snakk om kampen, om hvem som var gode 

spillere på hvilke lag, og hva jeg drev med her i Orlando. 

Etter en stund kommer det en annen mann inn i lokalet. Han er rundt 40 år. 

Det samme som Josiah. Mannen har en fin dress, en tilsynelatende dyr frakk og 

et ungt kvinnelig følge. Alle disse tre elementene er noe uvanlig på slike barer. 

Det er sjelden prangende klær og enda sjeldnere kvinner her. Dette sammen 

med det faktum at vi får øl på kreditt understreker Josiah sitt poeng om at 

stedet er for spesielle kunder. 

De to nyankomne setter seg i nærheten av oss, men er opptatt med sin egen 

samtale. I hvert fall helt til mannen i den dyre frakken hører at vi snakker om 

fotball.  Josiah, som er vokst opp her i Orlando, snakker om hvordan fotballen 

var i gamle dager. Han forteller at selv om apartheidregimet var grusomt på 

mange områder, fikk de svarte barna i Soweto god sportslig utdanning 

gjennom skolene. Han beskriver skoleidretten som godt strukturert, bra drevet 

og i hvert fall mye bedre enn i dag. Nå er barnefotballen overlatt til private 

initiativ. Mannen i de pene klærne kaster seg inn i samtalen og understreker 

Josiah sine poenger. Han er helt enig at apartheidregimets organisering av 

skolesportene overgår barns tilbud i dag. Det at fotball stort sett var den eneste 

tillatte sporten for svarte, og at andre sportslige tilbud var forbeholdt hvite 

mennesker, legger ingen av de så mye vekt på.  



58 

 

Vi er nå tre stykker som snakker sammen om fotball. Det kvinnelige følget 

sitter stille i bakgrunnen mens mennene forklarer meg om fotball i townshipet. 

Begge mannfolkene setter seg tilbake i stolen og løfter brystkassa når de snakker 

om kvaliteten på fotball blant den svarte befolkningen. Kroppsspråket er 

utvetydig stolt da de forteller om skoleturneringene hvor de hvite 

skoleungdommene møtte de svarte. - Vi hadde de 11 svarte, de 11 hvite, de 11 

fargede og de 11 indiske, forteller mannen i frakken meg og refererer til antall 

spillere på hvert fotballag. - Vi møtte de 11 hvite i finalen og det var det vi ville, 

fortsetter han.  Faktisk så sier han ikke mer enn dette. Bare legger til: - Og du 

vet hva som skjedde.  Dette sier han på en overlegen måte. Han er på kanten til 

breial, og når jeg kikker bort på Josiah har han satt seg breibent og bakoverlent 

på stolen med hendene bak hodet. Instinktivt forstår jeg at de svarte 

ungdommene vant denne kampen. Det er en selvfølgelighet i måten ting har 

blitt fortalt på som gjør at jeg ikke engang stiller spørsmål til hvilket lag som 

var best. Stoltheten disse to middelaldrene mennene utviser forteller meg at det 

ville være dumt og unødvendig av meg å spørre hvem som vant finalen. Det 

har de klart å vise meg veldig tydelig uten å måtte si det høyt. 

Josiah og mannen i den dyre frakken begynner å bli i godt humør nå. Delvis på 

grunn av ølet, men enda mer som et resultat av tilbakevendte minner om 

fordums storhet.  De prater mellom seg og til meg om gamle fotballhelter. 60- 

og 70-tallets store stjerner. Josiah er Orlando Pirates supporter og er først ut til 

å fortelle. Han vil snakke om den store Elias “Shuffle” Mokopane. Orlando 

Pirates er et av de lokale topplagene som har sitt utspring fra gatene rundt om i 

Soweto, og Mokopane var en stjernespiller på 70-tallet. “Shuffle” var, i 

informantenes øyne, en enda bedre spiller en den legendariske og kjente Jomo 

Sono, som internasjonalt er vurdert som en av Sør-Afrikas beste gjennom 

tidene. De spilte begge på Orlando Pirates. Mannen i frakken nikker og 

samtykker i stillhet.  Det virker som om sammenligningen mellom de to 
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spillerne til Mokopanes fordel er et velkjent faktum blant de lokale mennene. På 

den annen side forstår de at jeg ikke er overbevist. Informanten i den dyre 

frakken tar over fortellingen som nå får et mytisk tilsnitt over seg. Årstall og 

konkrete hendelseer blir utelatt når de forteller, og halvveis oppreist viser, hva 

Mokopane kunne gjøre med en ball.  Denne spilleren var en ekte kwaito12 blir 

jeg fortalt. En real townshipkjeltring altså. Han møtte aldri opp til trening, og 

hvis han mot formodning skulle innfinne seg på feltet, tok han ingen instrukser 

fra noen. Det behøvdes heller ikke. Så god var han. 

Hovedmotstanderen til fotballaget Orlando Pirates er Kaizer Chiefs. De 

kommer fra omtrentlig samme sted i Soweto, har en felles historie og er fiender. 

Mannen i frakken er Chiefs-supporter og vil fortelle om en legende fra sitt lag, 

som for å vise at Kaizer Chiefs også har gode spillere. Han begynner historien 

slik: - Johnny Mokoena var en fyllik, men de ringte etter han når derbykampene 

mot Pirates skulle spilles. Med innlevelse fortelles det at dette var en helt 

utrolig spiller. Han var til og med enestående da han var full. Mannen i 

frakken sier at alle Pirates-supporterne ble livredde da de så han. Josiah lukker 

øynene og nikker bekreftende mens han sier at med en gang de fikk øye på 

Mokoena visste de at de hadde tapt. Kaizer Chiefs vant alltid over Orlando 

Pirates når Mokoena spilte. Deretter forsvant han og drakk i nye seks måneder 

i strekk forteller historien. 

Etter å ha blitt fortalt disse historiene sitter jeg igjen med et inntrykk av at slike 

fortellinger og narrativer er meget viktige for lokale menn. Det er en tett forbindelse 

mellom Orlando og fotball som kommer til utrykk i fortellingene om gamle 

fotballegender. På en måte henger Orlando og Soweto sin egenart sammen med slike 

legender. Historiene handler i stor grad om å fortelle om hvor stort fotballtalent som 

                                                 
12 Kwaito brukes sporadisk lokalt som betegnelsen på en gangster, gjerne som et synonym for tsotsi. 
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eksisterer og har eksitert her i townshipet. Det at disse informantene forteller meg 

slike fotballhistorier er fordi de er stolte av hva Orlando og Soweto har produsert.  

Selv om Josiah er Pirates-supporter og mannen i frakk er Chiefs-tilhenger ødelegger 

de ikke for hverandres historier. I stedet bygger de opp hverandres poenger. Selv om 

dette er motstanderlag er det viktigere for informantene at jeg sitter igjen med et 

bilde av townshipet som et fotballhovedsete, og ikke at jeg får kjenne på følelsen av 

den sterke rivaliseringen mellom lagene.  De tilbyr et bilde av Orlando som et sted 

tuftet på god fotball. Det er sånn de selv aller helst vil kjenne sitt eget sted igjen.  

Fotball utgjør en stor del av identiteten til Soweto. Fotball og townshipet er 

uadskillelig i disse narrativene. 

Narrative teorier 

Et narrativ, rent teknisk sett, er ikke nødvendigvis mer enn en vinklet fremstilling av 

et hendelsesforløp, fremført i et eller annet format. Sang, poesi, tekst og bilde er noen 

eksempler. Fortalte historier i en uformell samtale er et annet, og også formen i den 

empiriske materien presentert over. Det narrative er i vid forstand en måte å binde 

sammen fortid, nåtid og forventningene om en fremtid på. ‚(…) den narrative 

aktiviteten består ikke bare av å sette sammen episoder etter hverandre; den 

konstruerer også meningsfulle totaliteter ut i fra spredte hendelser‛ (Ricoeur 

1981:278, min oversettelse). Dette forsøket på å skape mening er hva som er 

antropologisk interessant og hva som er gjenstand for min analyse videre.  

‚Shuffle‛ og Mokoena er ikke fantasifigurer selv om historiene om de er fantasifulle. 

De er reelle personer som er godt kjent i sørafrikansk fotballhistorie. Fortellingene 

om de er derimot mer mytiske av karakter, og fremstillingen av deres egenskaper, 

bragder og ferdigheter har et fiksjonelt preg over seg. Det at man ikke nødvendigvis 

kan skille historiene fra hverandre når det gjelder hva som er faktiske hendelser og 

hva som er fiksjon gjør heller ikke fortellingene mindre verdt. Skillet mellom faktisk 
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historie og fiksjon er ikke det mest sentrale, fordi når det kommer til det narrative 

aspektet ved historiene jeg har blitt fortalt, eksiterer det en likhet mellom kategoriene 

historie og fiksjon (Ricouer 1981).  

Paul Ricouer (1981) har i et essay argumentert for dette gjennom først å beskrive de 

narrative aspektene ved historie skrevet av historikere, for så å forene historie og 

fiksjon i begges behov for et plot. I Ricouers arbeid blir det etablert narrativitet i 

historie ved å peke på at historieskriving ikke er en vitenskap slik den ble beskrevet i 

positivismen (1981:276). I motsetning til i naturvitenskap finnes det ingen ensrettede 

universelle lover en historiker kan ta for gitt i historieskriving. I stedet gjør 

historikere et utvalg av fakta som samlet blir en historie, og dette utvalget er farget 

av en førforståelse som påvirker forfatterens vektlegging og utvelging av faktiske 

hendelser (Ricouer 1981:276). Det er disse valgene og samlingen av de som gir 

hendelser historisk status og betydning, og det er, i følge Ricouer, dette som danner 

et narrativ (1981:276). Videre argumenteres det i essayet for hvordan narrativer bare 

kan samle spredte hendelser til en fortelling gjennom etableringen av et plot. Det er 

et sprik mellom hva som faktisk har skjedd og hva vi vet historisk som bare kan 

samles gjennom den struktureringen et plot gir, og plotet er også resultat av 

historikerens utvalg (Ricouer 1981:290). Det er gjennom begrepet plot at Ricouer 

(1981) forener narrativiteten i historie med fiksjon, for også fiksjonelle narrativer 

behøver et plot. Et plot gjør det mulig å følge med i et narrativ fordi det gir det en 

retning på fortellingen. Narrativer er i følge Ricouer (1981) av natur sekvensielle og 

diakroniske, og dette kommer av eksistensen av et plot. Plottet ordner altså 

narrativet kronologisk og designer helheten (Ricouer 1981:285). 

Ved å argumentere for en narrativ likhet i historie og fiksjon beveger Ricouer (1981) 

seg bort fra en diskusjon vedrørende fakta og fiksjon i narrative fortellinger. Det gir 

liten mening i å diskutere opprinnelsen til historiske tekster da de ikke skiller seg 
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stort fra fiksjonelle narrativer, og derfor flytter han heller fokuset over på narrativers 

funksjon (Ricouer 1981:276). 

Friedman bygger videre på disse poengene når han skriver at ved å legge vekk 

sannhet og fakta som et viktig kriterium er det lettere å se relasjonen mellom 

produksjon av historie og konstruksjonen av identitet (1992:195). Poenget er at 

narrativer har en sosial egenskap i den konteksten de kommer til utrykk. En god 

historie har ikke bare underholdningsverdi, men også en sosial funksjon. Et narrativ 

slik som i den empiriske konteksten over, reprodusert for hverandre og 

antropologen, konstruerer en betydningsfull fortid til en strukturert nåtid (Friedman 

1992:194) 

Spørsmålene som stiller seg til fortellingene om fortidens store sowetanske 

fotballspillere når jeg legger Ricouers (1981) og Friedmans (1992) analytiske 

rammeverk til grunn er det jeg vil ta tak i fordi det er av stor antropologisk interesse 

og viktig for denne oppgaven. Hva betyr fortellingene om fortiden i nåtiden? Hva 

skjer sosialt når enkle historier om gamle helter blir fortalt på en liten shebeen over et 

par øl?  

Narrativer om gamle helter 

På denne lokale puben en regntung høstkveld står det klart for meg at historiene om 

henholdsvis Mokopane og Mokoena ikke blir beskrevet for å uttrykke 

fiendeforholdet mellom Sowetos to største klubber. Spillerne kunne like gjerne vært 

på samme lag, og det er flere grunner til at jeg kan påstå dette. For det første så blir 

historiene konstruert i en dialog mellom en supporter for hvert lag, noe som 

overskygger rivaliseringsperspektivet. For det andre, og dette er det viktigste 

poenget, så belyser fortellingene hvordan informantene ser seg selv. Det handler ikke 

bare om enkeltstående karakterer i fortiden, men speiler også fortellerens identitet. 

Fortellerens fortellinger er også identiteten til fortelleren (Friedman 1992:202). Den 
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konstruksjonen og sammensetningen av fortiden som kommer til uttrykk i 

narrativer, er nettopp et resultat av historiemakerens fokus og utvalg. Fokus og 

utvalg som representerer de som forteller. 

Når det grundig blir beskrevet hvordan Johnny Mokoena og Elias ‚Shuffle‛ 

Mokopane aldri trente og levde utsvevende liv, men fremdeles var gudbenådete 

fotballspillere, er det klart hvordan mine informanter vil lage et poeng av at deres 

genialitet på fotballbanen var av medfødt kvalitet. Dette er noe Mokopane og 

‚Shuffle‛ hadde i seg fra fødselen av og som ikke kunne ødelegges av 

gangsteraktivitet og fysisk mislighold. På denne måten tilegger de positive kvaliteter 

til det å være en fattig og uprivilegert townshipgutt. Ved å underminere sosiale 

variabler fra helheten slik som informantene gjør står man igjen med inntrykket av 

hovedgrunnen til ferdighetene har å gjøre med opprinnelsen i Soweto. De er stolte av 

hva de berømte fotballspillerne har utrettet og ser mye av det samme i seg selv. De er 

svarte, fra trange kår og omtrent på samme alder. Legendestatusen Mokopane og 

‚Shuffle‛ har som ekstreme fotballspiller er en identitet som ikke bare gjelder for 

dem selv. De blir fremstilt som et symbol på en felles lokal identitet. Det å være god i 

fotball henger sammen med å komme fra Soweto. De berømte spillernes status 

utgjøres av roller som er like både det mannen i frakken og Josiah selv har. Når 

informantene drikker øl denne kvelden og mimrer om storheten til gamle 

fotballspillere fra Orlando er de ikke bare stolte av disse spillerne. De er også stolte 

av seg selv og av sin egen status. De kjenner seg igjen i historiene og identifiserer seg 

med heltene som kommer fra townshipet. Ved å reprodusere slike narrativer får 

fortiden en betydning fordi den konstruerer en meningsfull sammenheng ut i fra 

spredte enkeltstående hendelser (Ricouer 1981:278). En sammenheng som i dette 

tilfellet blir stående som fortellerens identitet. 
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Et lite analytisk skritt tilbake 

Det kan være behov for å ta et analytisk skritt tilbake på dette punktet. Det er nemlig 

liten tvil om at historiene tar den formen de gjør fordi det nettopp er jeg som sitter 

der som tilhører. Historiene bør forstås som konstruert i henhold til 

omstendighetene, ønskene og viljen til de som produserer narrativene i nåtiden 

(Friedman 1992:207). Jeg er av denne grunn ganske overbevist om at 

fotballfortellingene hadde vært annerledes uten min tilstedeværelse. Det at jeg så 

tydelig er en del av omstendighetene innvirker på skapelsen av narrativene, for 

Josiah og mannen i frakken prater jo til meg, en hvit, europeisk mann. Flikke (2003a) 

har vist til samme type erfaringer i sitt arbeid blant zulusionister.  Flikkes 

informanter insisterte på at han var en viktig del av de sosiale prosessene han 

studerte, og eksplisitt utrykte de at de religiøse ritualene ikke ville vært de samme 

uten antropologens tilstedeværelse (2003a:214). Det samme er nok tilfellet på den 

lokale shebeenen denne søndagen. Historiene fremstår slik de gjør fordi jeg er 

tilstedet. Spesielt er dette tydelig siden jeg sitter sammen én supporter fra Kaizer 

Chiefs og én fra Orlando Pirates. Dette er Sør-Afrikas største fotballrivaler, men de 

forenes altså i situasjonen fordi jeg også er en del av den. Jeg genererer i den forstand 

det lokale sosiale livet jeg også har satt meg som mål å studere (Moore 1994).  

Som diskutert i forrige kapittel var den tendens i antropologi, blant kolonialister og i 

apartheidpolitikken til å behandle afrikanere som representanter for en kollektiv 

identitet. Individuell agens ble i stor grad forstått som ikke eksisterende blant 

afrikanere (Flikke 2003b, Flikke 2003c, Vail og White 1991). Forestillingen om en 

afrikansk kollektiv identitet er et viktig historisk og politisk poeng. Med dette i 

bakhodet kan narrativene om de to heltelignende fotballspillerne stå som et 

eksempel på informantenes ønske om å vise det motsatte til meg, som bare gjennom 

min kroppslige tilstedeværelse symboliserer kolonitid og apartheid.  

Fotballnarrativene er konstruert slik at enkeltstående, egenrådige og handlende 

individer er i hovedfokus, og dette er nettopp det motsatte av den gamle europeiske 
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forestillingen av afrikanskhet. Trolig er disse narrativene spesielt spisset siden de blir 

fortalt til meg, og antakelig er det samme som skjer i narrativet jeg tar for meg under 

som direkte handler om svarte og hvite. Det er et sentralt antropologisk poeng at jeg 

er en del av den narrative konstruksjonen og at innholdet endres ved min deltagelse i 

konteksten, men samtidig er det ikke det eksplisitte innhold jeg forsøker å analysere. 

Det er nettopp den sosiale funksjonen som er av interesse (Ricouer 1981). 

Narrativer om sowetanere og de andre 

Gjennom å fortelle om noen utvalgte fotballstorheter fra Soweto, har mine 

pubvenner klart og skape det som fremstår som en naturlig sammensmeltning av 

Soweto, fotball og identitet. Dette er også mye av poengene i narrativet om 

skolesportene som handler om de famøse kampene mellom de 11 svarte og de 11 

hvite, men her ligger det i tilegg enda en dimensjon. Narrativene omhandler også 

den segregerte delingen av Sør-Afrika under apartheid. I den empiriske delen over 

har jeg beskrevet hvordan narrativet forteller at laget bestående av skolegutter fra 

Soweto var overlegne de hvite skolebarna fra andre deler av Johannesburg da de 

møttes til finalekamper. Disse fotballkampene var viktige for den undertrykte delen 

av befolkningen da det ble en måte for townshipgutta å vise at de var flinkest og best 

i noe. Det ble en arena hvor de fattigste svarte kunne slå den hvite overklasse. Fra et 

likt utgangspunkt under rettferdige forhold viste den svarte delen av befolkningen 

seg som sterkere enn den hvite. Josiah forklarer det slik: - Soccer was an asset to us, a 

way to prove ourselves. Fotballen tok form som et redskap, en fordel, eller en verdi 

som ble brukt til selvhevdelse. Disse kampene skapte selvtillit, egenhet og identitet. 

Dette er i stor grad, og ganske eksplisitt, avsenderens fremste poeng med å fortelle 

denne historien. Altså å få meg til å forstå hvor viktig disse kampene var for de unge 

guttene. Det de teoretiske perspektivene på narrativer fremhever er hvordan dette 

fremdeles har gyldighet i dag (Ricouer 1981, Friedman 1992). Som i historien om 

Mokoena og ‚Shuffle‛ blir fortellingen om skolefotballen et speilbilde av hvordan 
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fortellerne ser seg selv, som gode fotballspiller fordi de er fra townshipet. I tilegg 

stilles de i motsetning til den hvite delen av befolkningen, noe som bare forsterker 

den lokale identiteten. 

Den narrative funksjonen ligger i å organisere fortid for å legitimere nåtid og 

strukturere identitet (Hall i Donham 2005:211). Det som skjer mer implisitt når et 

slikt narrativ fremføres er at fortiden ordnes slik at den fremdeles har gyldighet i 

nåtiden. Enklere sagt betyr dette at gutter fra townshipet var bedre enn hvite 

johannesburgere i fotball før i tiden, og derfor fremdeles er bedre enn de i dag. Menn 

og gutter fra townshipet blir sosialt strukturert som gode fotballspiller fordi historien 

sier at de var slik i gamle dager. Identiteten til Soweto blir gjennom et slikt narrativ 

uløselig forbundet med fotball. Soweto og fotball er, var og vil for så vidt fortsatt 

også fremover være det samme. Det motsatte skjer med stedene og menneskene som 

ikke er sowetanere. Det produseres en egen identitet på bekostning av andre 

gjennom fortellingen om gamle dagers kamper. Identitet knyttet til fotball blir 

forankret i fortiden og får dermed historisk gyldighet. Den narrative funksjonen 

ligger i å organisere fortiden i bildet av nåtiden. 

Gjennom fotballen de spilte og historiene de forteller meg utrykker townshipgutta 

egenhet og en positivt ladet identitet. Slike historier er med på å produsere en 

identitet gjennom fotball som fungerer på et personlig plan og også for den 

alminnelige sowetanske mann. 

Narrativene i et komparativt perspektiv 

Det narrative perspektivet åpner for et komparativt grep fordi det eksiterer en slags 

parallellitet mellom sørafrikansk folklore og fotballhistoriene jeg har reprodusert i 

dette kapitelet. De tradisjonelle folkefortellingene resonerer delvis med narrativene 

om de fotballspillende heltene fra min empiri. Spesielt når det kommer til 

hovedpersonenes karaktertrekk. Jeg har ikke egne empiriske data som tar for seg 
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folklore i Sør-Afrika, men litteraturen om temaet er fyldig og detaljrikt nedskrevet 

(Krige 1957, Berglund 1976, Kuper 1987). I stor grad handler denne litteraturen om 

helter og monstre i eventyrlignende historier fortalt blant zuluene, og disse 

zulueventyrene bærer likhet med det som finnes av narrativer blant folk med andre 

opprinnelser i Sør-Afrika (Krige 1957:345). Dette betyr at det er mulig å omtale 

historiene som en samlet tradisjon uten å skille de fra hverandre på bakgrunn av 

narrativenes rurale geografiske opprinnelse. Det samme gjelder for avstammingen til 

narratørene av fotballfortellingene. Dette blir et mindre interessant perspektiv fordi 

likheten mellom dem er stor, og interaksjonen og utvekslingen mellom folkegrupper 

det samme. Spesielt i den urbane konteksten Soweto hvor det geografiske og sosiale 

skillet mellom folkegrupper er tilnærmet fraværende.   

Først vil jeg beskrive en godt kjent figur i zulufolklore. Han kalles uHlakanyana og 

blir beskrevet i forskjellig form i ulike sammenhenger (Krige 1957). Noen ganger blir 

han betegnet som en dverg, andre ganger som en hare eller en type ilder, men han er 

alltid slu, listig, utspekulert, smart, lur og kreativ. I et detaljert verk om zuluenes 

sosiale systemer gjenforteller E. J. Krige (1957) en historie som handler om 

uHlakanyana. Denne historien forteller hvordan uHlakanyana unnslipper en gjeng 

med kannibaler og en rask død ved å si at han kommer til å smake bittert hvis han 

ikke blir ordentlig vasket før han spises. Denne bløffen gir han en mulighet til å 

stikke av gårde, men kannibalene følger etter han hakk i hel. Da uHlakanyana 

kommer til en bred elv gjør han seg om til en pinne som kannibalene kaster over 

elven. På denne måten kommer han seg unna og i sikkerhet (Krige 1957: 346-347). 

En annen lignende legende handler om skapningene som kalles imbulu. Dette er også 

et vesen av listig karakter, men ser mer ut som slags øgle. En dag en slik imbulu var 

på besøk hos et menneske oppførte den seg respektabelt, høflig og tilsynelatende 

dannet. Samtidig som øglen konverserte med mennesket spiste den av husets amasi, 

et yoghurtlignende meieriprodukt, med halen. Denne historien har også gitt opphav 
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til begrepet imbulu som betegnelse på et menneske med to ansikter. (Krige 1957:352). 

Begrepet omtaler mennesker som har en skjult agenda, oppfører seg motstridende, 

eller har flertydige personligheter. 

Adam Kuper beskriver også noen lignende fortellinger i South Africa and the 

Anthropologist (1987). En av disse historie beskriver også helten som en hare, en form 

som ikke er uvanlig for hovedskikkelsen i slike historier, fordi de har likheter med 

mennesker i det at de kan stå på to ben (Kuper 1987:180). Eventyret handler om en 

hare som rundlurer en antilope. Haren er veldig tørst, men får ikke drukket fordi 

antilopen har jobben som vakt ved det nærliggende vannet slik at ingen får nærmet 

seg det og eventuelt sølet det til. Haren viser da sin listighet ved å overbevise 

antilopen om at den kommer til å sulte i hjel hvis den bare står ved vannet og vokter. 

Antilopen lures til å bli med bort til et jorde et stykke unna hvor haren og antilopen 

sammen kan dyrke jorda. Haren plukker opp et hageredskap og begynner å jobbe. 

Antilopen derimot klarer ikke å stå på bakbena og jobbe med redskapet. Den slue 

haren binder da jordhakken fast i antilopens framben, slik at den kan etterligne det 

haren gjør. Deretter unnskylder haren seg et lite øyeblikk, og i visshet om at vakten 

nå ligger fastbundet uten å kunne røre seg, stikker haren og drikker seg utørst før 

han skitner til vannet. Haren løper deretter tilbake til antilopen og sier at en hær har 

passert vannet og ødelagt det. Haren henter landsbyhøvdingene og får antilopen 

drept. Haren går fri, er fornøyd og ikke lenger tørst (Kuper 1987:178-179).  

Axel-Ivar Berglund (1976) har i et etnografisk arbeid om zuluene også gjort rede for 

noen av fantasiskapningene i sørafrikanske eventyr og fabler. De er ofte mystiske og 

med fantastiske evner. Berglund beskriver en familiaritet mellom hekser og disse 

figurene, og kaller de derfor for heksebekjente (familiars) (1976:278). Tikoloshe er en av 

de mest kjente skapningene og blir beskrevet som en vesen som, i likhet med haren, 

minner om mennesker på mange områder, både fysisk og i oppførsel (Berglund 1976, 

Kuper 1987). Tikoloshe har de samme utspekulerte egenskapene som haren når den 
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bedrar og lurer mennesker, men folk betrakter han stort sett som harmløs (Berglund 

176:280). I likhet med Kupers (1987) og Kriges (1957) beskrivelser er kreativiteten, 

listen og bedrageriet gjennomskinnelig. 

Alle disse skapningene kan samles i et begrep brukt av Adam Kuper. Han kaller de 

trikstere (Kuper 1987:180, min oversettelse). De er figurer i mellomsjiktet mellom 

menneske og fantasidyr, og deres karaktertrekk er det som kan virke som 

komparativt materiale. Ved å forsøke å samle deres egenskaper vil poenget mitt 

komme klarere frem. Trikstere er lure og kreative skapninger som besitter en slags 

overnaturlighet. De er individualister som handler på egen hånd, har en tosidighet 

ved seg og løser situasjoner på uventede måter. De fremstår som ærlige og redelige 

figurer samtidig som de har motstridende negative sider (Kuper 1987:180). 

Skapningene fremstår som høyst amoralske individer.  

Det som er beskrevet som tradisjonelle trikstere minner mye om fotballspillere i de 

narrativene jeg har reprodusert. Elias ‚Shuffle‛ Mokopane hadde de overnaturlige 

trekkene i det at han kunne behandle fotballen som ingen andre. Han besatt en 

kreativitet og en evne til å gjøre noe uventet, og han blir opphøyet til en størrelse som 

fremstår som større enn mulighetenes grenser. Han gikk utenpå alle de andre 

spillerne. Narrativet om ham handler også bare om han selv og hans individuelle 

agens. Det er ikke snakk om at han fikk hjelp av noen andre spillere for å lykkes. 

‚Shuffle‛ handlet kun etter eget forgodtbefinnende, når han følte for det, og tok ikke 

beskjeder fra noen. Han blir av informantene beskrevet som en gatesmart kjeltring, 

en kwaito. Han kjente til bylivets snarveier og visste hvordan han skulle operere for 

egen vinnings skyld. I likhet med triksterne i de gamle mytene som lurte både 

høvdinger, antiloper og kannibaler for å tjene sitt eget beste, blir det beskrevet 

hvordan ‚Shuffle‛ hadde en holdning til livet som fremstår veldig selvsentrert. 

Den andre spilleren, Johnny Mokoena, er beskrevet i noenlunde like ordelag. 

Mokoena blir påklistret de samme overnaturlige evnene med fotballen, den samme 
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kreativiteten og den samme likegyldigheten til fellesskapet. Ingen av de to spillerne 

er enten bare gode eller bare onde, men i stedet har de en posisjon som best kan 

beskrives som kontekstuelle overlevere. De har de egenskapene som skal til for best å 

manøvrere i det kontekstuelle landskapet ved at de begge er amoralske figurer. I den 

forstand er narrativene om ‚Shuffle‛ og Mokoena moderne historier om urbane 

trikstere. 

Narrativene om fortidens har en viktig funksjon for identitet i nåtiden som jeg 

allerede har argumentert for, og derfor legges dette litt til siden akkurat her.  Poenget 

med å etablere en likhet i de moderne og de mer tradisjonelle narrativene er ikke 

bare å slå fast det faktum at historiene om fotballspillere på noen områder resonerer 

med sørafrikansk folklore. Hva avsnittene over bidrar med er å gjøre tydelig en av 

årsakene som kanskje gjør at narrativer om fotballhelter oppstår i den formen de gjør 

og hvilken funksjon dette har. Sammenligningen kan belyse noe av det kontekstuelle 

bakteppet til konstruksjonen av fotballfortellingene (Ricouer 1981:276).  

Heltenarrativene er en fortellertradisjon blant svarte sørafrikanere, og er derfor ikke 

en ny måte å konstruere et narrativ på (Kuper 1987, Krige 1957). Ved å lage 

narrativer på denne måten tydeliggjøres fortiden i nåtiden, men også det rurale i det 

urbane. Narrativer har en identitetsreproduserende funksjon, og i fotballnarrativene 

skjer dette på to måter. Den første måten er allerede beskrevet og handler om 

hvordan fortid gjøres aktuelt i nåtid. Den andre måten, som jeg her prøver å belyse, 

er hvordan det rurale gjøres aktuelt i det urbane ved likheten i fortellingene.  

Likheten mellom gamle dagers historier og de nyere fortellingene om fotballspillere 

kan finnes i det poenget at heltene i alle narrativene er kontekstuelt lure og kreative. 

Både gamle og nye trikstere beveger seg i kontekstene på samme måte. Kontekstene 

er ulike, henholdsvis det rurale Sør-Afrika og det ubane, men måten heltene 

manøvrer i landskapet på er lik. Identiteten som narratørene av fotballhistoriene 

speiler seg i, forankres og gjøres solid i fortiden, samtidig som likheten med 
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trikstermytene forankrer det rurale i det urbane. Sammen med foreningen av fortid 

og nåtid gjøres også den rurale aktuelt i det urbane gjennom narrativene om to gode 

fotballspillere. 

 Det er vanskelig å skille nå fra da og ruralt fra urbant. Dette er overlappende 

begreper fordi den rurale identiteten også er en identitet i fortiden.  Den svarte 

sørafrikanske identiteten var i fortiden rural, og er for mange i nåtiden urban. Derfor 

er det å forene ruralt i urbant nesten det samme som og forankre nåtiden i fortiden. 

Jeg har bare valgt å skille de for å gjøre poenget klarere. 

Jeg skal være den første til å innrømme at de foregående avsnittene om trikstere og 

fotballspillere er spekulative. Mer empiriske data rundt dette ville gjort påstanden 

vitenskapelig sterkere. Det kan veldig gjerne være slik at nåtidens urbane narrativer 

ikke fortelles på denne måten fordi det minner om gamle rurale fortellertradisjoner. 

Det er også lite trolig at aktørene selv ser denne forbindelse. På den annen side så 

kan det være verdt å merke seg Ricouers argument om at narrativer finner sin form 

og sitt plot ut i fra rådende kulturelle normer og verdier (1981:291). Ricouer hevder at 

den narrative formen speiler og etterligner en forståelse av virkeligheten (1981:291). 

Siden gamle og nye narrativer begge, i følge Ricouer, representerer en forstått 

virkelighet, og siden det finnes en likhet i form og plot, kan derfor den narrative 

formen stå som et argument for en likhet i forståelsen av virkeligheten før og nå. 

Dette blir i denne oppgaven bare en spennende hypotese, og jeg tror ikke denne 

linken er dit Josiah og mannen i frakken vil med sine fortellinger om fotball. Det er 

nok en diskrepans mellom hva informanten forsøker å få frem og min tolkning, og 

forbindelsen til gamle typer fortellinger er i aller høyeste grad min analytiske 

kobling. Det er på en side tydelig at Josiah og mannen i frakken ville si noe om 

nåtiden gjennom historier om fortiden. På den annen side har jeg derimot ingen 

empiriske indikasjoner om at de forteller på den måten de gjør for at jeg skal se en 

forbindelse mellom det rurale Sør-Afrika og det urbane Soweto og virkeligheten før 
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og nå, men jeg vil heller ikke annet enn å fremheve en idé som kan være 

antropologisk interessant.  Dette poenget utgjør uansett ingen forskjell for 

avhandlingens hovedargumenter.  Poenget som vedvarer er at myter om trikstere i 

stor grad ligner på myter jeg har blitt fortalt om to gode fotballspillere fra Soweto. 

Likheten finner jeg i det jeg har forklart som Ricouers (1981) forståelse av historiers 

behov for et plot. Historiene struktureres som like gjennom plottets fokus på figurer 

som er amoralske, individualistiske og kreative i sitt handlingsmønster. Likheten i de 

gamle og nye mytene er der, men det kan nok argumenteres for at jeg legger for mye 

i nettopp denne sammenhengen. Dette vil allikevel ikke underminere hovedpoenget 

i kapitelet som er at fotballhistoriene plasserer fortid i nåtid og strukturer en aktuell 

identitet forankret i gamle dager. Denne sowetanske identiteten er basert på 

fotballspillet og handler om individuelle aktørers manøvrering i en urban 

sørafrikansk kontekst. 

Oppsummerende bemerkninger og argumentet videre 

Det første jeg gjør i dette kapitelet er å legge vekk et eventuelt fokus på 

sannhetsgraden i fotballhistoriene. Dette er et uinteressant perspektiv når man skal 

snakke om hvilke effekter narrativene om fotball har på sosiale relasjoner. Jeg har i 

stedet argumentert for hvordan en lokal townshipidentitet produseres, reproduseres 

og forsterkes gjennom muntlige fortellinger om fotball, uavhengig om de er helt 

sanne eller ikke.  

Det første poenget presentert er hvordan beretningene om gamle fotballhelter fra 

Soweto speiler narratørene av fortellingenes forståelse av seg selv. Narratørens 

identitet blir forankret gjennom historiefortellingen. Videre har jeg diskutert hvordan 

narrativene klarer å forene Soweto og fotball på en fundamental måte, og at 

identiteten som skapes dermed også har en allmenn gyldighet for sowetanere og ikke 

bare for narratørene selv. Identiteten som blir skapt i nåtid gjennom forankringen i 
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fortidens fotball er en generell sowetansk fotballidentitet.  Dette forsterkes av 

narrativet om skolesportene som samler alle de svarte townshipguttene under en 

paraply av gode fotballspillere i møtet med andre utenforstående.  

Til sist i kapitelet har jeg sett på likheten mellom klassisk sørafrikanske 

fortellertradisjoner og de moderne narrativene jeg har blitt fortalt. I begge type 

narrativer manøvrer hovedskikkelsen på en kreativt lik måte, på tross av at 

narrativene er fra forskjellige kontekster. Jeg har også antydet den at den strukturelle 

likheten i de gamle og nye narrative formene forsterker den sowetanske identiteten 

fordi forholdet mellom en rural fortid og en urban nåtid blir tydelig.  

Gjennom dette kapitelet har jeg beskrevet det jeg kaller del to i den tredelingen jeg 

har gjort rede for i innledningen. Der hvor del én beskriver identitet gjennom fotball 

på et aktørnivå, tilbyr del to en ytterligere dimensjon fordi narrativer ikke bare har 

en funksjon for subjektet, men i tilegg etablerer en felles townshipidentitet basert på 

fotball.  

Til nå i oppgaven har det blitt diskutert fotballens rolle for en sowetansk identitet 

med utgangspunktet i det erfaringsnære slik fenomenologiske perspektiver og 

narrative teorier beskriver det. Disse to delene av avhandlingen er tett forbundet på 

et analytisk nivå. Den neste delen står derimot fjernere i antropologisk teoretisk 

forstand. Kapittel fem handler om en sowetansk identitet, forstått teoretisk som 

etnisitet, og det kan virke som et langt skritt vekk fra de allerede presenterte 

argumentene når jeg nå skal diskutere gruppeidentitet på bakgrunn av fotball. 

Forbindelsen mellom delene finner jeg i det empiriske. Slik som jeg har opplevd det i 

Soweto eksiterer det en forståelse av en felles sowetansk identitet, som står i 

motsetning til andre grupper fra Johannesburg, med bakgrunn i fotball, og denne 

identiteten henger sammen med identiteten skapt og opprettholdt gjennom den 

individuelle agensen. Det kroppslige utrykket, individets forsøk på å skape identitet, 

er også basisen i forestillingen om en felles sowetanskhet.  
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Det er vanskelig å produsere etnografiske beskrivelser fra feltarbeidet i townshipet 

som omhandler og generaliserer over en gruppe mennesker i et samfunn, for den 

deltagende observasjonen har stort sett basert seg på den nære samhandlingen og det 

relasjonelle mellom informanter og meg selv. De empiriske eksemplene i det 

kommende kapitelet vil av den grunn være veldig like den allerede presenterte 

empirien. Makronivået er bare et resultat av min analyse, men det er nødvendig for 

argumentet i avhandlingen å nå snakke om identitet på et høyere strukturelt plan. 

Identiteten som argumentert for hittil spiller en rolle i forståelsen av hva som skiller 

sowetanskhet fra andre gruppers forestilte fellskap. Forestillingen om en samlet 

sowetansk identitet produseres ved å skape et bilde av en ikke-sowetanskhet, og i 

denne emiske forestillingen er fotball en sentral faktor.   
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Kapitel 5: Fotballens lokale form  

I nabolaget Kilarney er det Rakgadis som selger den billigste ølen. Stedet er 

ikke mer en et bølgeblikktak som hviler seg mellom et hustak på den ene siden 

og en mur på den andre. Det er ganske mørkt her inne. Bare noen lystråler fra 

lyktestolpene på gata sniker seg frem til skjulet vårt. Under her er vi mellom ti 

og femten unge menn denne fredagskvelden. To slitne sofaer, en rusten komfyr 

og en gammel handlevogn fungerer som interiør og samlingspunkt. Der er flere 

ølkasser å sitte på, men i kveld står vi og snakker sammen. Vi snakker om 

fotball.  

Min kamerat Kingsley forteller om området, om hvem som bor i hvilke hus og 

hvor gode de er til å spille fotball. Noen av dem han nevner kjenner jeg igjen 

som profesjonelle spillere, men flesteparten er bare lokale navn. Gutter og menn 

fra nabolaget. Kingsley portretterer spillere med ekstrem teknikk. Han viser 

hvor gode de er ved å danse rundt under bølgeblikket med en fiktiv fotball bare 

han kan se. Når han har vist frem ulike tekniske detaljer, kommer han bort for å 

fortelle meg hvilke spillere som kan dette best og hvor de kommer fra. Alle 

kommer fra Orlando. De fleste bor her enda. 

Stemninga på stedet er humørfylt og Kingsley er en god forteller. De fleste 

rundt hører på hans historier nå. Så kommer historien om en av de aller beste. 

Om spilleren som bare er kalt Macarena. Han bor bare noen hundre meter 

herfra blir jeg fortalt. Alle som hører på nikker gjenkjennende. Denne historien 

kan de, og deres rolige nikk bekrefter at ingenting som eventuelt vil komme 

fram er overdrevent. Macarena er en spiller som ikke er kjent for sin 

profesjonelle fotballkarriere. Ryktet hans kommer fra spillet her i townshipet. 

Historien forteller om en spiller med et vindunderlig og kreativt forhold til 

fotballen. Macarena har funnet opp flere finter som brukes av alle, men den ene 
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er det bare han som klarer å gjennomføre til perfeksjon. Den som er kalt Choke. 

Når Macarena tar dette trikset står han på midten av fotballbanen omringet av 

motstandere som vil ta fra ham ballen. Han setter den venstre foten oppå 

ballen, mens den høyre brukes til å virvle opp sand fra bakken. Denne rødbrune 

sanda som vitner om et utslitt jordsmonn dekker til slutt mesteparten av luften 

rundt spillerne på midten av banen. Ut av skyen kommer Macarena med ballen 

i beina. - Township style, sier en fornøyd Kingsley. 

Fotballen opptar guttene i townshipet også når alkohol konsumeres. Kanskje spesielt 

da. Det å diskutere de viktige tingene i livet er ofte forbundet med det å ta en øl. At 

fotball er en slik viktig ting for livet i Soweto er veldig tydelig. Fotballen i townshipet 

betyr mye for informantene fra et subjektivt perspektiv, men også på et høyere nivå. 

Ved å bevege analysen bort fra et tilnærmet mikronivå til et strukturelt sett høyere 

plan, vil jeg kaste lys på fotballens betydning for den sosiale gruppen av sowetanere. 

Sowetanere som gruppe behøver å bli sett på gjennom briller runde som fotballer.  

Identitet har hittil i avhandlingen stort sett blitt behandlet som individets skapelse av 

en unikhet, særegenhet og individualitet. Dette er et meget sentralt poeng for 

avhandlingen, men begrepet identitet er ikke bare begrenset til en individuell 

tilnærming. Det sammenfatter flere perspektiver. Identitet innebærer også en likhet 

med andre. En identifikasjon ved gjenkjennelse av, og spesielt tanken om, en likhet 

med andre. Identitet er også et sosialt konsept stående for grupper av mennesker 

som forestiller seg selv som like (Moore 1994:130).  Identitet er altså individualitet og 

likhet samtidig. Både egenhet og fellesskap.  Dette kan virke motstridende, men det 

er ikke slik at perspektivene utelukker hverandre. Fotball som kulturelt utrykk er 

hva som skaper individualitet, og det er ideen om det samme kulturelle utrykket 

som skaper forståelsen av fellesskapet.  Den særegne fotballen i Soweto som til nå i 

oppgaven er beskrevet står på ett plan for en individualitet, men på et annet plan 
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samler den særegne fotballen sowetanere i en gruppe. Fotball i townshipet er både et 

individuelt og et kollektivt fenomen. Det er identitet for én og identitet for alle. 

I en grundig diskusjon av totemisme og etnisitet spør Comaroff (1992) om etnisitet er 

et objekt for analyse, noe som må forklares og belyses, eller om etnisitet er et 

forklaringsverktøy for å fremheve ulike sosiale aspekter ved et samfunn (Comaroff 

1992:1) Det siste er utgangspunktet for denne teksten, og bakgrunnen for spørsmålet 

dette kapitelet vil svare på. Hvordan kan teoretiske perspektiver på etnisitet kaste et 

antropologisk interessant lys over fotball i Soweto? 

Jeg vil i dette kapitelet behandle sowetanere som en etnisk gruppe fordi 

etnisitetsteori og begrepsbruk gir et spennende utgangspunkt for å forstå fotball 

sørvest for Johannesburg. Etnisitet som teoretisk begrep forklarer fotballens posisjon 

slik jeg har opplevd den gjennom mitt feltarbeid, og spesielt kommer dynamikken i 

materialet tydeligere frem gjennom ulike teorier om etnisitet. Empirien belyst 

gjennom perspektiver som ikke nødvendigvis er åpenbare og innlysende på forhånd, 

åpner for en antropologisk fruktbar innsikt.  

Jeg vil altså argumentere for hvordan man gjennom å tillegge sowetanere en etnisk 

sowetansk identitet kan forstå fotballens rolle i mitt felt. Dette vil bli gjort ved å 

belyse fotball i Soweto, både empirisk og historisk, med det antropologiske holistiske 

ideal i bakgrunnen. Et holistisk perspektiv blir oftest forstått som en helhetlig 

tilnærming. En tilnærming som ser helheten som noe større enn summen av alle 

bestanddelene (Spencer & Barnard 2002:618). Det å kunne se hvordan alt henger 

sammen med alt er på den annen side et tilnærmet umulig mål. Allikevel vil jeg 

påberope meg et visst holistisk perspektiv. Ved å forsøke å se sammenhengen 

mellom fenomener som ikke ser forbundet ut ved første øyekast, strekker man seg 

nettopp etter det holistiske (Frøystad 2003:145). Det å forene tilsynelatende 

uavhengige fenomener gjør at bestanddelene får en opphøyet verdi da de må operere 

sammen for å kunne forklare noe mer enn bare seg selv. Det holistiske idealet her 
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handler om å se fotballen som noe mer enn seg selv. Fotball handler ikke bare om 

noe så banalt som å sparke en ball, men også om hvordan dette forholder seg til 

samfunnslivet. I dette kapitelet vil jeg vise hvordan man kan finne en slik synergi 

mellom etnisitet, fotball og kolonihistorie i Sør-Afrikas mest kjente township. 

La meg først rydde unna det mest åpenbart problematiske området. Bruken av 

begrepene etnisitet og etnisk gruppe bør gjøres tydelig rede for. Som nevnt i det 

innledende kapitelet under overskriften ‚Soweto: En samling av det rurale Sør-

Afrika‛, er townshipet et multietnisk område, sammensatt av mennesker fra en et 

rikt utvalg av opprinnelser. Disse opprinnelsene blir i innledningen kalt etniske 

identiteter.  Det kan derfor naturligvis fremstå som forstyrrende og nå snakke om 

mennesker som har Zulu, Xhosa, Sotho, Tswana, Tsonga eller Venda bakgrunn, eller 

til og med en utenlandsk opprinnelse, som én etnisk gruppe. Det strider også mot en 

generell oppfatning av hva etnisitet er. Menneskene i townshipet har svært 

forskjellige bakgrunner, og er i varierende grad knyttet sammen gjennom etniske 

relasjoner i begrepets mest allmenne forstand. Det bør av denne grunn understrekes 

at det ikke er poenget å påstå at Soweto er en etnisk gruppe. Jeg vil ikke skape en slik 

debatt fordi dette forstyrrer kapitelets egentlige fokus. Poenget ved å lene seg på 

teorier om etnisitet er at det kan bidra til innsikt i fotballens betydning på 

samfunnsnivå. Etnisitet eksiterer bare som et analytisk grep i denne delen av 

avhandlingen, og dette grepet gjøres bevisst fordi det åpner for noen spennende 

teoretiske vinklinger. Teorier om etnisitet innehar perspektiver som løfter 

datamaterialet fra feltarbeidet i Soweto opp i en sfære av gode antropologiske 

poenger. 

En tilnærming til fotball gjennom etnisitet 

Soweto er et forestilt fellesskap. Forestilt fordi det er en samling ulike mennesker 

som ikke kjenner hverandre eller noen gang vil ha kjennskap til alle andre som 
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definerer seg i samme gruppe (Anderson 1983). Et fellesskap fordi gruppen defineres 

av grenser som innebefatter alle som er innenfor, og like viktig, utelater de som er 

utenfor (Anderson 1983). Utenfor ligger andre forestilte felleskap med et eneste felles 

multiplum. De er ikke sowetanere. 

Det er et sentralt poeng at fellesskapet er forestilt, men fremdeles ser seg selv som 

nettopp et fellesskap. Spesielt siden det er en mangel på de vanlige og tradisjonelle 

elementene som binder folk sammen som like. Allikevel er det en konsensus blant 

gutta på samlingsstedet Rakgadis om hva som er sowetanskhet. Forestillingen om en 

enhet har også en annen dimensjon, og gjøres enda klarere når man prøver å belyse 

hva som virkelig gjør noen til en sowetaner. Historiene på Rakgadis forteller at en 

spesiell måte å spille fotball på er et utrykk for hvem du er. Township style er et 

kulturelt utrykk som omfatter gruppen av sowetanere og er det samme kroppslige 

individuelle utrykket som er beskrevet under andre navn tidligere i oppgaven. Det å 

opptre på denne måten med en fotball gjør deg til sowetaner, men hva township 

style egentlig består av er vanskelig å sette fingeren på, samtidig som det er 

vanskelig å redegjøre for om man spiller slik fordi man er fra Soweto, eller om man 

er sowetaner fordi man spiller slik. Begge deler er nok riktig. Opprettholdelse av 

sowetanskhet skjer gjennom township style samtidig som townshipstilen er et 

resultat av at du er sowetaner. Det kulturelle utrykket forklarer opprinnelsen, og 

opprinnelsen forklarer det kulturelle utrykket. Denne runddansen eksiterer kun fordi 

alle i gruppen har en idé om at de nettopp er en gruppe. Uten informantenes 

forestilling om et fellesskap av mennesker fra Soweto ville ikke det vært noen gruppe 

av sowetanere. Forestillingen er på denne måten selve eksistensgrunnlaget.  

En etnisk gruppe har blitt definert av Barth (1969) som en etnisk gruppe gjennom 

nettopp overbevisningen om at de er et fellesskap. Gjennom en grense som omfatter 

alle som ser seg selv som en etnisk gruppe. En etnisk gruppe fordi de definerer seg 

selv som medlemmer av denne gruppen og ikke som medlemmer av noen andre 
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grupper. Helt i tråd med Andersons (1983) argumentet over, er et av de viktigste 

aspektene ved en etnisk gruppe at de tilskriver seg en felles identitet, som i dette 

tilfellet er sowetaner. Samtidig er de viktig at utenforstående grupper også 

identifiserer sowetanere som sowetanere (Barth 1969, Vermeulen & Govers 1994:1). 

Et kritisk aspekt ved Barths (1969) tilnærming til etnisitet handler om grenser. Sosiale 

grenser. Disse grensene omslutter den etniske gruppen, og medlemmene av gruppen 

aksepterer identiteten som kommer med aksepten av kategorien (Barth 1969). Min 

venn Kingsley sin redegjørelse for hvem som er gode fotballspillere og hans bruk av 

ordene township style kan tas til inntekt for en slik grensesetting. Fotballen 

materialiserer disse grensene. Det er noe håndfast og konkret ved fotball som gjør at 

medlemmene i gruppen lettere kan forholde seg til den noe mere abstrakte 

forestillingen om å være sowetaner. Fotballen opptrer her som et symbol for 

grensene for henholdsvis innenfor og utenfor. Et symbol alle i gruppen kan forholde 

seg til. De sosiale grensene er altså forstått gjennom forholdet til fotball.  

Noe av det viktigste poenget i Barth (1969) sin tilnærming til etnisitet er det 

dynamiske aspektet ved grensene. Grensene rundt de som ser seg selv som del av en 

etnisk gruppe er i konstant endring, samtidig som medlemsmassen også er i endring. 

Trafikken av mennesker og symbolske utrykk over grensene er derimot ikke en 

motsetning til opprettholdelse av en grense. Disse teoretiske poengene gjøres klarere 

under i teksten, når de eksplisitt knyttes til det empiriske materialet. Det som 

oppfattes som en lokal for form fotball, omtalt som township style, er ikke et statisk 

fenomen, men en form for fotball som alltid er i utvikling. Dette ligger for så vidt i all 

sports natur. Alle former for sport er i konstant endring. Konkurransens 

kjerneelement handler alltid om å bli best, noe som innebærer og gjøre noe bedre enn 

konkurrentene. Ikke det samme, men noe mer enn motstanderne, noe innovativt. 

Ofte kopierer man tidligere vinnere, men dette holder ikke alene. En videreføring og 

utvikling er hva som gjør en til vinner av en konkurranse. Det er også slik at når 

Kingsley snakker om townshipstilen sikter han til spillere som er veldige kreative 
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med ballen. Spillere som finner på nye elementer, lager nye finter og som generelt 

har et innovativt forhold til det å drive med fotball. Det er selve kreativiteten og 

nyskapningen som definerer hva som er den særegne formen for fotball og som er 

knyttet til det å kalle seg sowetaner, og kreativitet og nyskapning er jo av natur alltid 

i endring. Det er det dynamiske kulturelle symbolet som trekker grensene, og i 

barthiansk ånd kan naturlig nok ikke grensene da være statiske enheter. 

Nyansene i det dynamiske ved slike grenser kommer også til uttrykk i trafikken over 

grensene (Barth 1969). Ofte henger grensene for en etnisk gruppe sammen med 

territorielle grenser. De som sier at de er i samme gruppe bor innenfor et bestemt 

område. Slik er det også i Soweto.  De etniske grensene overlapper delvis det 

territorielt avgrensede Soweto, men de etniske og de territorielle grensene omkranser 

ikke bare det samme. Med dette menes at de jeg kaller for medlemmer i den etniske 

gruppen av sowetanere, ikke utelukkende er de som bor i Soweto. Informanten 

Kingsley omtaler en måte å opptre på fotballbanen som townshipstilen. Altså noe 

som kommer fra townshipet Soweto, men det finnes også eksempler på township 

style utenfor det afrikanske kontinent.  

En historie jeg har hørt fortalt mange ganger handler om fotballegenden Jomo Sono, 

som er født på østsiden av Orlando, da han spilte i USA på laget The New York 

Cosmos. Her spilte han sammen med den verdenskjente brasilianske fotballspilleren 

Pelé. Til pause i en viktig kamp ligger Cosmos under med et mål. Da sier myten at 

Pelé forteller Sono: - Do your township style, Jomo! Sono la fra seg alt han hadde lært 

om internasjonal fotball, gikk ut og spilte på den gamle måten, lagde to mål og vant 

kampen for New York-laget.  

Dette handler altså om en sowetaner som ikke bodde i townshipet. Allikevel omtales 

mannen som sowetaner. Den etniske grensen er ikke bundet til det geografiske, men 

heller til gruppens definering, og Somo selv sin definisjon, av det å være sowetaner. 

Han har riktignok røtter i lokalmiljøet, men det som knytter han til gruppen i denne 
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fortellingen er utøvelsen av sowetanskhet. Trafikken og flyten av mennesker over 

grensene har ingen negativ innvirkning på opprettholdelsen av skillet mellom ‚oss‛ 

og ‚dem‛(Barth 1969:9). Grensene eksiterer uavhengig av flyten ut over det konkrete 

geografiske området. 

I min halvårige karriere som fotballspiller på det lokale laget Orlando Red Stars ble 

jeg stadig gjort oppmerksom på hvordan flyten av mennesker kan eksemplifiseres. 

Oppmøtetidene på lagets treninger har en mer veiledende enn bestemt form, noe 

som gjør at spillerne ankommer treningene til relativt ulike tider. De som er der 

tidligst starter ofte med et spill som kan fortsette uten stans til alle er kommet. Spillet 

fungerer slik at alle unntatt én står i sirkel og prøver å spille en fotball mellom seg. 

Den spilleren som er alene løper rundt inne i sirkelen og prøver å fange ballen slik at 

en ny lagkamerat må i midten og jage etter ballen. I løpet av dette spillet prøver man 

hele tiden å lure den enslige motstanderen på forskjellige måter. Enten ved å 

kamuflere hvor man har tenkt å spille ballen, ved å stoppe den, ved å bruke helen på 

foten osv. Etter en tid blant Red Stars begynte jeg å kopiere mine lagkameraters triks 

i dette spillet, noe som stort sett alltid utløste jubel og kjappe kommentarer. Oftest 

ble mine mer eller mindre vellykkede forsøk møtt av tilrop slik som: - He’s getting 

there, eller - He’s a Sowetan now. 

Det å kopiere og herme etter det som informantene selv bruker til å definere 

sowetanskhet, gjorde at lagkameratene mine inkluderte meg som en av sine egne. 

Ved å bruke sowetanske fotballtriks la jeg samtidig vekk min tidligere måte å spille 

fotball på. Jeg var ikke lenger en del av de andre, men innenfor en definisjon av det å 

være sowetaner. Konteksten var selvfølgelig veldig fleipete og preget av humor, og 

de sleivete tilropene bør ikke tas altfor bokstavelig, men allikevel betegner denne 

situasjonen at det er en mulighet for å krysse over en grense. Jeg ble delvis 

inkorporert som en del av gruppen fordi jeg aksepterte de konvensjoner og kriterier 

gruppen har definert. Barth beskriver poenget gjennom en spesielt treffende metafor 
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for dette empiriske materialet når han skriver at personene i en etnisk enhet 

fundamentalt sett ‚(…) spiller det samme spillet‛ (1969:15, min oversettelse).  

Grensene som skiller sowetanere fra alle andre kan forstås gjennom fotball på tross 

av at den lokal fotballen aldri kan kokes ned til en statisk og presis definisjon av hva 

den egentlig består av, spesielt vanskelig er dette siden nyvinning og endring er 

eksempler på treffende begreper. Ved å belyse disse menneskene gjennom de nevnte 

teoretiske perspektiver om etnisitet, kan man tolke det slik at det ikke nødvendigvis 

er det kulturelle innholdet som definerer en sowetaner. Det er heller ikke hva slags 

medlemmer inn-gruppen har som bestemmer grensene. Begge disse kategoriene er jo 

i konstant endring. Det som står igjen er ideen om at man nettopp er medlem av 

Soweto fordi man har en forestilling om hva som er sowetansk fotball. Etnisitet bør 

teoretisk forstås som en form for sosial organisering (Barth 1969, Vermeulen & 

Govers 1994). En måte å ordne verden på. Etnisitet ordner den sosiale relasjonen 

mellom ulike grupper. Dette er et viktig poeng i Barth (1969) sin tilnærming til 

etnisitet. Etniske grupper eksisterer på grunn av den sosiale grensen som er trukket 

opp, og ikke de kulturelle aspektene grensene omkranser (Barth 1969:15). Poenget er 

at man er sowetaner uavhengig av dynamikken i det kulturelle uttrykket og flyten av 

personell over grensene. 

Skillet mellom etnisk organisering og annen sosial organisering er nødvendigvis ikke 

så veldig ulik. Allikevel bør ikke tanken om sowetanere som en etnisk gruppe 

erstattes riktig enda.  Barth (1969) skriver om den etniske statusen som overordnet de 

fleste andre statuser. Den er så sentral at den påvirker de fleste rollene man spiller. 

Dette argumentet er viktig når man skiller mellom etnisk identitet og annen sosial 

identitet. Altså er ikke alle sosiale grupper etniske grupper bare fordi man skiller 

mellom ‚oss‛ og ‚dem‛. Statusen som tilhører av en etnisk gruppe er såpass 

tungtveiende at den i stor grad overstyrer andre statuser. Under skal jeg 
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argumentere tydelige for hvordan forholdet til fotball er med på å produsere og 

reprodusere denne viktige statusen som medlem av det sowetanske felleskap. 

Eierskap til det kulturelle utrykket 

Banen som lokalt kalles Swimming pool, fordi den ligger i nærheten av et 

gjengrodd svømmebasseng, er i dårlig stand. Det er ikke markert noen 

sidelinjer, målnettet henger løst og det er minimalt med gressvekst på 

spillflaten.  Noen av gutta på laget klager over banen, noe som er et sikkert 

tegn på dens forfallenhet ettersom jeg aldri har hørt noen klage over de ytre 

premissene for en fotballkamp før. Det er søndag og en del tilskuere som sitter 

på forhøyningene rundt banen. Om de er her for å se akkurat vår fotballkamp 

er usikkert, men det gir de i hvert fall noe å gjøre på en solrik søndag.  The 

Orlando Red Stars skal spille mot BT Stars. Vi er mange spillere i dag. 22 

stykker. Dette er et problem for vi har bare 17 drakter, så noen må altså stå 

over kampen. Coach Eric plasserer oss på bakken inntil et gjerde. Han roper 

opp lagoppstillinga, samtidig som en av de andre laglederne kaster ut de røde 

draktene til de som blir nevnt. Et øyeblikk var jeg nervøs for å bli vraket, men 

jeg får min faste plass i midten av forsvaret. Fem av gutta blir derimot ikke 

ropt opp. Noen tar det tyngre enn andre. Spesielt Thimbi som er 30 år og eldste 

mann i troppen. Det er tydelig for alle at det er en konflikt mellom Thimbi og 

lagets eier og sponsor, Dibaba, som egentlig er årsaken. De kranglet etter 

forrige kamp da Thimbi bommet på åpent mål og Dibaba kalte han mye stygt i 

affekt. 

Stiddi tar seg av oppvarmingen. Coach Eric, Dibaba, og et par, tre fra 

støtteapparatet følger nøye med. Det er en mer alvorlig stemning enn vanlig i 

dag. Litt som at dette er en viktig kamp, på tross av den ikke betyr noe for 

tabellen. Allikevel er gutta mer fokuserte og lagledelsen enda mer skjerpa enn 
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vanlig. Coach Eric samler oss alle før kampen starter. Alle spillerne, både de 

som starter, de på innbytterbenken og de på tribunen. Alle laglederne, de få 

supporterne og de små gutta som kastet seg inn i den overfylte minivanen da vi 

reiste fra hjemmebanen, blir samlet i en stor sirkel. Coach Eric snakker med 

stor innlevelse. Han snakker om fotballhistorien i lokalmiljøet. Om hvordan tre 

av lagene i den øverste divisjonen, Cosmos, Chiefs og Pirates, alle kommer fra 

Orlando. Han forteller om hvordan hjemstedet vårt har fostret tre 

landslagstrenere. Eric plasserer laget vårt mitt i denne rike historien. Fotballen 

i Orlando har en unik historie, og det er vårt ansvar å gå ut på banen og vise 

hva fotballen i Orlando står for, sier han. - Township pride, avslutter han 

gjentatte ganger. - Township pride, gentlemen. Coach Eric har holdt en 

inspirerende appell, og vi løper ut på banen med brystkassa høyt. Vi taper 

forøvrig kampen. 

I en rekke av argumenter for å forklare hvordan fotball skaper sowetanskhet, er det 

noen poenger som innledningsvis må klargjøres. I fortellingen om forberedelsene til 

fotballkampen over skrives det om hvordan treneren Eric viser til Orlando som 

sentrum for fotball i Sør-Afrika. Orlando er betegnelsen for er en del av Soweto, men 

bare en liten del. Det kan av den grunn fremstå som en uriktig generalisering å 

snakke om hele Soweto, når det empiriske materialet er hentet fra et mindre område i 

townshipet. Spesielt siden informanten også eksplisitt skiller ut Orlando som noe 

enestående. Det er derfor viktige å peke på hvorfor jeg ser det som uproblematisk å 

snakke om dette som et eksempel på sowetanskhet, i stedet for et eksempel på noe 

som bare kommer fra Orlando. 

For det første blir de tre topplagene, Kaizer Chiefs, Jomo Cosmos og Orlando Pirates 

knyttet til det samme området av Coach Eric. Klubbene kommer derimot fra plasser 

som ikke så enkelt kan forenes. Orlando øst og vest kan ikke uproblematisk omtales i 

samme åndedrag. Fra vestsiden kommer Kaizer Chiefs. De to andre klubbene er fra 
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østsiden, og spesielt forholdet mellom Cheifs og Pirates er preget av sterk rivalisering 

som jeg har nevnt i et tidligere kapitel. Oppgjøret mellom disse klubbene blir kalt 

Soweto Derby og er den mest prestisjefylte kampen i Sør-Afrika. Kampen splitter 

Soweto, for ikke å si hele landet i to, og kampen ble besøkt av nærmere 60 000 

supportere under mitt feltarbeid. Den ble kringkastet over store deler av det sørlige 

Afrika gjennom en enorm 27 kameras produksjon. VM-finalen i Tyskland i 2006 ble 

til sammenligning filmet av 26 kameraer13. 

Forholdet mellom Chiefs og Pirates er et som berører hele townshipet. De fleste i 

Soweto føler en tilknytning til et av disse lagene. Det er derfor helt uproblematisk om 

et lag fra en helt annen del av Soweto, bruker lagene som inspirasjonskilde for 

patriotisme, tilhørighet og stolthet. Lagene tilhører hele Soweto. 

Treneren kan bruke en slik retorikk fordi Red Stars’ motstander i denne kamp ikke er 

fra hverken øst eller vest Orlando. Dermed har laget vårt en forestilt nærmere 

tilknytning til både Chiefs og Pirates enn motstanderen. De kommer jo fra en helt 

annen kant av Soweto. Hadde motstanderen derimot vært fra Chiefs sitt område ville 

trolig dette blitt en kamp som symbolsk ville stått mellom øst og vest, men øst og 

vest kan altså forenes hvis motstanderen har en fjernere opprinnelse. 

Dette poenget er ikke helt ulikt Evans Pritchard (1940) sin modell for segmentær 

opposisjon blant nuerne. De små enhetene i øst og vest Orlando, her kalt X1 og X2, 

slår seg sammen og blir en større enhet, kalt X, i kamp mot en utenforstående Y. 

Videre kan X og Y slå seg sammen til å bli A hvis motstanderen er B (Keesing & 

Strathern 1998:252). Den største enheten er Soweto, og det er den jeg vil fokusere på i 

diskusjonen. Orlando fungerer i denne sammenhengen bare som et metonym for 

Soweto. 

                                                 
13 ‚Facts and figures: Broadcasting the FIFA World Cup in numbers‛, 

http://www.fifa.com/worldcup/archive/germany2006/news/newsid=13449.html (20.02.2010) 
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Det som skjer i denne sirkelen som treneren har samlet oss i gir et viktig analytisk 

utgangspunkt. God fotball og townshipet blir fremstilt som ensbetydende av Coach 

Eric. Han maner frem en følelse av forbundethet mellom Soweto og sporten, noe han 

begrunner med et blikk på dagens situasjon i den øverste divisjonen, og tidligere 

sportslige prestasjoner. Det blir appellert til at sowetanere har den største andelen av 

eierskap til sørafrikansk fotball. Den kommer fra Soweto. 

Å utrykke et eierskap til et kulturelt symbol har av Eriksen (2004) blitt beskrevet som 

ønsket om å ha ‚copyright‛. I et arbeid om den norske bunaden beskrives det 

hvordan den særegne norske folkedrakten knyttes til en romantisk forestilling om 

den norske etniske identiteten (2004:277). En identitet som knyttes tilbake i tid til en 

historie om et bondsk og fattig folk. Videre blir bunadshåndverket beskrevet som en 

viktig etnisk identitetsmarkør for nordmenn fordi den ikke kan kopieres. Det er en 

form for kulturell, tradisjonell og lokal kunnskap som er bundet til det norske med 

en uløselig knute. Bunaden kan bare produseres av nordmenn i Norge (Eriksen 

2004).  

Det er en likhet i Eriksens (2004) poeng og empirien over. Ved å behandle sowetanere 

som en etnisk gruppe er det tydelig hvordan det gjøres et forsøk på å eie rettighetene 

til fotball i Sør-Afrika. Fotballen forbindes med historie fra Soweto og er uløselig fra 

den. Det kulturelle uttrykket er sowetansk og noe man må være stolt av i følge Coach 

Eric. En township stolthet. 

Det etableres samtidig en grense for de som er innenfor og utenfor. Mellom ‚oss‛ og 

‚de andre‛. Ved å igjen trekke frem Barths (1969) perspektiver kommer tydeligheten 

i det dynamiske aspektet ved grenser til overflaten. Innholdet i henholdsvis inn- og 

utgruppen er langt fra stabilt og uforanderlig. I starten av kapitelet viser jeg til 

hvordan Kingsley legger ut om townshipstilen når han snakker om sowetanskhet. 

Han viser til det tette båndet mellom å kalle seg for sowetaner og egenskaper i 

fotball. De samme grensene blir trukket opp av Coach Eric før kampen mot BT Stars, 
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men nå utelukker grensene en stor del av nettopp de samme menneskene. Det jeg 

analytisk omtaler som den sowetanske etniske identiteten er altså situasjonell. 

Grensene endres hele tiden i møtet med andre for å fungere som en skillelinje. I noen 

tilfeller, slik som i samtalen med Kingsley, inkluderer fotballsymbolet store deler av 

townshipet, mens i andre tilfeller brukes det kulturelle innholdet for å trekke skiller 

mellom mindre enheter. Poenget er at det ikke er den primordialske forståelsen av 

etnisitet som kulturelt innhold som definerer den etniske gruppen. Det er 

selvaskripsjonen og defineringen av de andre, et fenomen som er dynamisk av 

karakter, som bestemmer sowetanskhet. 

Selv om jeg peker på hvordan den etniske identiteten ikke er fastlåst, medfødt eller 

uforanderlig, har informantene mine behov for å lene seg på det motsatte. 

Forståelsen av at man er en gruppe av sowetanere kommer gjennom selvtilskrivelsen 

sammen med en kunstig forestilling om en samlende kulturell tradisjon (Hutnik, i 

Roosens 1994:84). Fotball er denne kunstige tradisjonen. En tradisjon som samtidig 

får primordiale karaktertrekk. Det å være god i fotball og det å være sowetaner er to 

sider av samme sak. Det er emisk sett et sosialt faktum. En av mine gode venner i 

feltet, som faktisk ikke engang var spesielt interessert i fotball, forklarte meg en gang 

hvordan fotball er som å lage te for en sowetaner. Med dette mente han at sporten er 

en handling så enkel og basisk for sowetanere som å koke vann. Det er en egenskap 

som ikke har bakgrunn i en læringsprosess, men er en naturgitt ferdighet. Dette er på 

samme måte som Kingsley naturliggjør dribleferdigheter som en del av 

sowetanskhet, og Coach Eric gir fortiden signifikans i nåtiden ved å vise til 

sportshistorie fra townshipet og ved å skille mellom ‚oss‛ og ‚dem‛. Alle disse 

eksemplene er med å skape den etniske gruppen av sowetanere fordi de produserer 

og naturaliserer en tradisjon. De skaper en subjektiv fotballtradisjon i Soweto, skapt i 

bildet av hvordan ting ønskelig fremstår i nåtiden (Hobsbawn og Ranger, i Comaroff 

1992:53).  
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Eriksens (2004) arbeid, som det er referert til over, handler i stor grad om en 

komodifisering av kultur, og en tingliggjøring og markedstilpassning av etnisitet. 

Bunaden blir gjort til en vare samtidig som den blir eksklusiv fordi den også står som 

en etnisk markør. Den blir gjort til noe særegent og erkenorsk. Den historien som 

tilskrives bunadens opprinnelse gir derimot ikke et riktig og nyansert portrett av 

hvordan klesdrakter så ut i det rurale Norge. Det plagget vi kjenner i dag som 

bunaden gir ikke et historisk korrekt bilde av Norge i gamle dager, men er heller en 

moderne nyskapning produsert i bildet av hvordan nordmannen ønsker å se seg selv 

(Eriksen 2004). 

Comaroff og Comaroff (2009) har beskrevet prosessen som komodifiserer etnisitet på 

mye av den samme måte som Eriksen (2004) har gjort. I boken Ethnicity Inc skriver 

Comaroff og Comaroff (2009) innledningsvis hvordan etnisitet kan bli endret og 

tilpasset til markedssfæren. I boken blir en reklameplakat med bilde av en vakker 

svart kvinne beskrevet. Her står hun i fargerike perler foran en bakgrunn av det som 

skal minne om det rurale og tilsynelatende urørte Sør-Afrika. Under bildet står 

teksten: The Zulu Kingdom Awaits You. Zulufolket som etnisk gruppe blir her 

homogenisert, fjernet fra tid og historiske prosesser, og blir en ukompleks og enkel 

gruppe (Comaroff og Comaroff 2009:12). Etnisitet blir mer håndterbart og salgbart 

når alt blir koblet sammen, løftet ut og fjernet fra historie. 

Nå er det ikke slik at jeg vil argumentere for at fotball har tatt form som etnisk vare i 

Soweto. Det er langt fra poenget. Det jeg vil belyse er at prosessen som Comaroff og 

Comaroff (2009) og Eriksen (2004) beskriver gir gjenklang i empirien min. Det er på 

ingen måte min hensikt å vise at fotball i townshipet er på vei til å bli en salgbar 

enhet, og at dette er grunnen til behovet for å skille mellom oss og dem, men til et 

visst punkt gjenkjennes disse teoretiske perspektivene. Jeg har heller ikke grunnlag 

for å foreslå at fotball som produsent av etniske grupper er nettopp dette fordi man 

er på vei mot en markedstankegang. Det som er interessant er at Eriksen (2004) og 
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Comaroff & Comaroff (2009) sine argumenter er parallelle med min empiri og 

analyse et godt stykke på veien, noe jeg skal argumentere for under. 

Etnisitet og historiske prosesser 

Fotballens opprinnelse i det urbane sørlige Afrika blir tilslørt og glemt bort når 

informantene gjør sporten til sin egen gjennom å snakke om fotball som naturgitt og 

som et resultat av iboende kvaliteter og medfødte egenskaper. Ved å portrettere 

fotball som en del av sowetanskhet usynliggjøres den komplekse kolonihistorien som 

har mye av skylden for at fotball opprinelig fikk et solid fotfeste i townshipet. 

Fotball kom til Sør-Afrika med hvite europeiske settlere på andre halvdel av 1800-

tallet. Disse spilte fotball med hverandre slik som i Europa, og dannet etter hvert den 

første kjente fotballklubben. Pietermaritzburg County var en hvit klubb og ble startet 

i 1879 i Natal, øst i landet (Nauright 1999, Stuart 1996). De svarte 

arbeidsimmigrantene i byene i Natal oppdaget sporten gjennom de hvite settlerne, 

og etter å ha sett britiske kolonistyrker spille fotball, blant annet under Anglo-Boer 

krigen (Couzens i Nauright 1999, Stuart 1996). Sporten spredte seg raskt blant de 

svarte gruvearbeiderne, gjennom Natal, til området som tidligere er kalt Transvaal 

lenger nord (Stuart 1996). Et område som omringer og innebefatter Johannesburg.  

Som beskrevet i et tidligere kapitel krevde den koloniale økonomien på denne tiden 

et stort antall arbeidere i Johannesburg. Den massive gullindustrien førte til en sterk 

befolkningsvekst av menn som søkte arbeid i de mange gullgruvene i og rundt 

Johannesburg. Stuart skriver i et arbeid om fotball i Zimbabwe om den spesielle 

appellen fotballen har til det urbane liv (Walvin, i Stuart 1996:172). Det blir i Stuart 

(1996:172) sin studie beskrevet hvordan ingen andre sportsaktiviteter kan innrette 

seg etter de ulike forholdene i byer som fotball kan. Fotball kan spilles av alle, på alle 

flater, under alle værforhold og behovet for utstyr er minimalt (Walvin, i Stuart 

1996:172). Dette poenget om fotballens fortreffelighet sammen med kolonimaktenes 
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introduksjon av sporten, gjorde at mennene som arbeidet i gruvene ble byens første 

fotballspillere. 

Båndet mellom gullindustrien og fotballen er for øvrig fremdeles veldig tydelig, 

visuelt sett, i dagens Johannesburg. Soccer City, finalearenaen for VM i fotball 2010, 

ypper seg i fysisk størrelse, men må gi tapt for de store dumpinghaugene av 

overskuddsjord fra gullgruveindustrien som omringer den på alle kanter. Dette er et 

poeng på siden av hva jeg vil vise, men fotballens begynnelse i Johannesburg knyttes 

symbolsk sett enkelt sammen i dette landskapet. Et symbol som bare bemerkes for 

like fort å bli lagt vekk i denne diskusjonen. 

Fotballens forlokkenhet i urbane bosetninger er langt fra den eneste grunnen til 

sportens gjennomslag i Sør-Afrika. Hvite myndigheter, gruvefirmaer og andre 

bedriftseiere så behovet for sosiale kontroll av svarte arbeidere, og mulighetene for 

dette gjennom organisering av fritidsaktiviteter. Dannelsen av Witwatersrand 

District Football Association i 1910 og Witwatersrand District Native Football 

Association ca. et desennium senere, ble i hovedsak dannet for lagene fra 

gruvebedriftene, og kontroll over arbeiderne var en av de viktigste grunnene til 

dannelsen (Nauright 1999, Stuart 1996). For de hvite styrende ble fotball sett på som 

en viktig motvekt til de potensielt mange farene unge menn utsettes for i urbane 

samfunn (Nauright 1999:190).  

Behovet for sosial kontroll er ikke bare begrunnet i nødvendigheten av å kontrollere 

arbeidernes kropper for å kunne tjene penger. Den koloniale industrien gikk hånd i 

hånd med den kristne misjonsvirksomhet i et korstog for å kolonialisere både kropp 

og sinn. Kolonimaktene så det også som sin oppgave å ha kontroll med moralske 

verdier og levesett. Dette blir treffende beskrevet i en artikkel av Tim Couzens (1982). 

I Moralizing Leisure Time (1982) siteres det fra en bok av kolonipastoren Ray Phillips, 

publisert i 1930, med tittelen The Bantu Are Coming. Her står det: ‚We must capture 

the physical and mental life of these young men during six days of the week besides 
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preaching the Gospel to them on the seventh‛ (Phillips, i Couzens 1982:321). Dette 

henger sammen med viktoriatidens syn på fysisk helse og kropp som sentrale 

bestanddeler for det moralske menneske som jeg har gjort rede for innledningsvis 

(Haley 1978). Både sinn og kropp måtte moraliseres. Fotballen ble den viktigste 

aktiviteten for å nå dette målet. 

Denne korte redegjøringen for noen av de historiske prosessene som introduserte 

fotball i Soweto har et poeng for det forestilte felleskap. I likhet med Eriksen (2004) 

og Comaroff og Comaroff (2009) finner jeg hvordan en forestilling om eksistensen av 

en gruppeidentitet tilsideskyver en kompleks og sammensatt historie, og gjør enkelt 

og spiselig det som er vanskelig og tungt å svelge. I de empiriske eksemplene jeg har 

gitt blir fotballens kompliserte historie i townshipet gjenstand for en 

homogenisering. Tradisjon blir skapt gjennom simplifisering, og fotball tar posisjon 

som noe arvelig på bekostning av miljø. I skapelsen av etnisitet blir historiske 

prosesser fjernet fra forståelsen, og en idé om en primordial tradisjon tar over plassen 

i opprinnelseshistorien. 

En identitet som utelukker andre identiteter 

Stuart diskuterer hvordan fotball ble introdusert av europeere for deretter og 

transformeres til noe afrikansk (Ranger, i Stuart 1996:177). Den voldsomme veksten 

av unge svarte mennesker i Johannesburg på jakt etter en identitet forestiller seg et 

urbant etnisk fellesskap hvor fotball er en av de viktigste markørene for gruppen. 

Fotball i det sørlige Afrika endret seg fra den europeiske versjonen ettersom sporten 

ble tillagt nye meninger og funksjoner i den nye konteksten. Ut av denne endringen 

kommer følelsen av det jeg har argumentert for som et urbant etnisk felleskap. En 

følelse av tradisjon og eierskap til kulturelt utrykk som kun er deres eget. Fotball ble 

en symbolsk arena for skaping av moderne afrikansk urban identitet (Stuart 
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1996:177). En arena for frie utrykk i et ellers strengt kontrollert samfunn, og en 

grunnstein i det forestilte etniske fellesskapet av sowetanere. 

Township style som informanten Kingsley refererte til innledningsvis i dette 

kapitelet, og skapelsen av stolthet til Orlando som treneren til Red Stars forsøkte å 

oppnå før en kamp, er ikke to vidt forskjellige hendelser. De er i analytisk forstand to 

sider av samme sak. De illustrerer begge et forsøk på å skape ‚oss‛ i motsetning til 

‚dem‛ med grunnlag i den kroppslige utøvelsen av fotball som produserer den 

subjektive identiteten.  At den individuelle og kollektive identiteten springer ut fra 

det samme kulturelle utrykket blir tydelig i et plutselig og kort øyeblikk i under mitt 

feltarbeid:  

Det er dagen for det store Soweto-derby. Kampen som splitter townshipet i to, 

Kampen mellom Orlando Pirates og Kaizer Chiefs. Det er en stund siden vi har 

hatt mulighet til å besøke denne kampen, fordi PSL, den sørafrikanske 

toppfotballorganisasjonen, arrangerer denne kampen litt på rundgang i landet. 

Supporterne til lagene finnes nemlig over alt i Sør-Afrika. Denne høstdagen 

skal kampen endelig spilles i Johannesburg. På historiske Ellis Park Stadium14. 

Vi er åtte stykker som drar for å se kampen sammen. Åtte stykker og to 

halvflasker billig brandy, kalt “cellulars”(mobiltelefoner), ettersom man har de 

på innerlomma ved siden av mobiltelefonen. Halvparten av gutta er Pirates 

supportere og halvparten heier på høvdingene. Jeg er Chiefs-supporter. Alle er 

fra Soweto. Vi stiller oss blant 60 000 andre supportere. Vi velger oss området 

der det står folk i de hvite og svarte draktene til piratene fra Orlando. Det er en 

nerve på Ellis Park i kveld. En slags uro som kommer til uttrykk i et stresset 

kroppsspråk. Folk er stående og trippende, halvt syngende og halvt pratende. 

                                                 
14 Ellis Park Stadium var arenaen hvor Sør-Afrika vant rugby-VM i 1995. Nelson Mandela forente den 

samme kvelden Sør-Afrika symbolsk gjennom en feiring hvor han tok på seg rugbylandslagsdrakten. 

Handlingen står som symbolsk samlende fordi rugby i all hovedsak ble fulgt og spilt av hvite 

sørafrikanere. 
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Stemningen er produsert og reprodusert av skiftende konsentrasjon og blikk 

som prøver å ta til seg inntrykk fra alt for mange kilder på en gang. Slik er det 

før de fleste kamper, men det roer seg fort når man kan fokusere på spillet på 

banen. 

Kampen sparkes i gang, men ikke i et særlig høyt tempo. Begge lag prioriterer 

forsvar foran angrep. Det er en kjedelig kamp. Mellom oss gutta på tribunen 

blir det mest fleiping, og “mobilen” går på hurtig rundgang. Så får Teko 

Modise ballen. Unggutten på 21 år fra Soweto. Sør-Afrikas største 

fotballstjerne og kreativt geni på Orlando Pirates. Han tar i mot ballen litt ut 

til høyre for midten, later som han skal løpe fremover, men henger med vilje 

igjen med den høyre foten for å lure en motstander. Modise setter fotsålen 

majestetisk oppå ballen. Han drar foten frem og tilbake et par ganger foran en 

chiefsforsvarer som usikkert følger fintene med kroppen. Piratpublikummet 

bryter ut i jubel, applaus og en form for hånlig latter rettet mot motstandere på 

tribunen og banen. Moe, en av mine venner, heier på Orlando Pirates. Han 

snur seg mot meg, peker på drakta mi, lener seg tilbake og ler. Han slår seg på 

låret, tar brandyen fra meg og smiler mens han tar seg en slurk. 

Moe sin reaksjon på det som skjer på banen viser hvordan et eksempel på township 

style kan tydeliggjøre grenser. Grenser som i øyeblikket før hendelsen var uklare. 

Grensen som blir skapt av Teko Modises tekniske oppvisning blir trukket mellom 

forestillingen om sowetanskhet og ikke-sowetanskhet. Dette på tross av at vi alle var 

innenfor før hendelsen. Halvparten av oss, altså chiefstilhengerne, blir derimot 

stående utenfor etter Modises show. I stor grad handler sowetanskhet om hvem som 

er ‚mest‛ lokal til en hver tid, og ‚mest‛ township kommer til uttrykk i fotball. 

Fotballen produserer og reproduserer flyktige grenser rundt en gruppe som ikke er 

stabil og gitt. Skiftene og endringene er stadige og situasjonelle, uten at sowetanskhet 

er mindre reelt av den grunn. For det er virkelig noe som eksisterer i mine venners 
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bilde av verden, men ikke nødvendigvis på det analytiske nivå dette kapitelet er 

tuftet på. En forestilling av sowetanskhet trenger emisk sett å basere seg på noe 

håndfast og konkret. Fotballen de spiller, ser på, snakker om og på andre måter 

forholder seg til, er en meget viktig bestanddel i deres forståelse av gruppen av 

sowetanere.  

Kapitelet rekapitulert 

Innledningsvis skrev jeg at etnisitet ikke blir behandlet som et fenomen som må 

analyseres og forklares i dette kapitelet. I stedet har jeg tatt for meg etnisitet som et 

analytisk forklaringsverktøy. De teoretiske perspektivene som har blitt brukt har blitt 

trukket inn for å løfte frem det jeg finner som sentrale antropologiske perspektiver på 

fotballens posisjon i Soweto. Teoriene forklarer på mange måter fotballens rolle i det 

kollektive i townshipet slik jeg har opplevd det gjennom feltarbeidet. 

Soweto er et forestilt fellesskap (Anderson 1983). Et fellesskap opprettholdt av en 

grense som er skapt i forståelsen av at vi er gruppe A og derfor ikke B, og man kan 

vanskelig være både A og B samtidig. Er man sowetaner så utelukker det 

medlemskap i gruppe av ikke-sowetanere. Dette poenget er klart nok, men det jeg 

har villet vise i kapitelet er dynamikken i denne grensetrekkingen. Jeg har vist at det 

som avgjør hvorvidt man er innefor eller utenfor har med det situasjonelle og 

kontekstuelle å gjøre, og disse kontekstene lener seg på fotball som en viktig 

byggestein. Informantenes behandling av grensene er som vist i stadig endring og 

bevegelse på kryss tvers av det kulturelle innholdet, så selv om man tegner opp 

grensene rundt fotball har man ikke samtidig tegnet opp den etniske gruppen av 

sowetanere. Innholdet i grensene er på et analytisk nivå irrelevant. Emisk er det 

allikevel viktig at illusjonen om et innhold finnes. 

Antropologisk sett ligger det klart hvordan innholdet i gruppene ikke spiller noen 

rolle for å avgjøre om man er ‚oss‛ eller ‚dem‛, noe som er i tråd med poenget Barth 
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(1969) presenterer. Innholdet er flyktig, skiftende og i konstant endring og det eneste 

som betyr noe er grensene. Dette er et sentralt teoretisk poeng. Emisk er det derimot 

ikke like lett å skille mellom skapelsen av grenser og innholdet grensene omkranser. 

Informantene har en idé om hva som er sowetanskhet, og denne ideen skapes 

gjennom fotball. Selv om jeg har vist hvordan innholdet, det være seg menneskene 

eller det kulturelle symbolet, egentlig ikke har noen effekt på hvor grensene trekkes 

for hva som er den etniske gruppen, ligger ikke dette like klart i en sowetaners 

forestilling om sowetanskhet. Gruppen eksiterer pga. sin selvaskripsjon, men i tilegg 

trenger informantene ideen om en samlende kulturell tradisjon (Hutnik, i Roosens 

1994:84). Den lokale fotballstilen er denne tradisjonen.  
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Kapitel 6: Konklusjon 

Jeg kjører hjemover etter å ha besøkt Soccer City. Det er tidlig ettermiddag. 

Sola står høyt på himmelen, men det er ikke mer enn 10 grader i luften. Det 

nærmer seg vinteren. Fra stadionet går Soweto Highway rett tilbake til 

townshipet. Langs veien går det mye folk som verken har bil eller råd til 

offentlig transport. Det går alltid mennesker langs denne motorveien. Plutselig 

ser jeg to gutter vinke mot meg. Jeg vinker tilbake og ser i sladrespeilet at de 

løper etter bilen. Jeg stopper bilen, venter og lurer på hva de vil. Begge gutta er 

i slutten av tenårene eller i begynnelsen av 20-åra. De vil sitte på med meg. Jeg 

skal jo tydeligvis i deres retning. Pika og Jiga er fornøyd med å slippe og gå helt 

hjem. De to forteller at de har vært og spurt etter jobb på fotballstadionet som 

sakte reiser seg, men fremdeles er en byggeplass. Begge to bor på østsiden av 

Orlando, få kilometer fra byggeplassen. Det har sett veldig mange mennesker i 

arbeid der og de bestemte seg i dag for å reise bort for å undersøke mulighetene 

for om de også kunne få jobb. De fikk ikke jobb med en gang, men en 

oppløftende beskjed om å komme tilbake igjen etter helgen. 

Soccer City er fotballstadionet som åpner og avslutter det første fotball-VM i Afrika. 

Arenaen er et mastodontisk byggverk stort nok til å romme nærmere 90 000 

mennesker. Det digre stadionet er farget i jordnære farger av rød, brun, hvit og svart. 

Soccer City har en oval form som gjør at den ligner en bolle, og når stadionet 

lyssettes ser det ut som om bollen står over åpen ild. Dette er ingen arkitektonisk 

tilfeldighet. Soccer City er ment å ligne en ikhamba, zulubetegnelsen på et drikkekar 

av leire. En ikhamba er noe de fleste svarte sørafrikanere kan forholde seg til. Trolig 

noe som mennesker på hele det afrikanske kontinent kjenner igjen. Det er et redskap 

som knyttes opp mot det tradisjonelle. Et redskap som har blitt brukt av mødre i 

matlaging gjennom mange generasjoner. Et drikkekar som fremdeles brukes når det 

holdes fester i Soweto. Da operer ofte en ikhamba som midtpunktet for alle 
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øldrikkende deltagere på festen. Man sitter gjerne rundt det ølfylte karet som er 

plassert på bakken. Karet sendes rundt i ringen og alle tar seg en god slurk samtidig 

som man mer eller mindre følger de rituelle reglene som følger drikkingen av det 

hjemmelagde ølet. 

Stadionkomplekset er fotballmesterskapets fysisk største flaggskip og utstråler at 

dette VM er for det afrikanske kontinentet.  Stadionet er et stort og tydelig symbol på 

noe tradisjonelt afrikansk. Fasadens symbolikk sammenfaller med det som er et av 

arrangørenes uttalte mål for VM i 2010. Et VM for hele den afrikanske regionen. 

‚(…)for Africa, for South Africa‛, som presidenten i det internasjonale fotballforbund 

så fint sa da han avsluttet åpningstalen til prøve-VM i juni 2009. 

Illusjonen om fotballens universalitet er høyst levende. Det jeg har forsøkt å vise 

gjennom avhandlingen er mye av det motsatte. Hva den globale forestillingen om 

fotball innebærer resonerer ikke med mine funn i townshipet. Jeg har i stedet 

argumentert for hvordan fotball har en lokal form i Soweto og at denne formen ikke 

kan forstås ut i fra ideen om sportens universelle karakter.  

Så, hva er fotball i Soweto? Vel, først av alt er fotball et upresist begrep i det at det 

omfatter mye mer enn selve ballen og spillet. Avhandlingen kan i den forstand ses 

som en måte å definere fotball i townshipet som noe mer enn sporten i seg selv. For 

fotball er viktig for sosiale prosesser i Soweto. Dette har gått som en rød tråd 

gjennom hele avhandlingen. I del én har jeg argumentert for hvordan fotball er et 

subjektivt og kroppslig utrykk. Jeg har drøftet hvordan fotball er viktig i skapelsen 

og opprettholdelsen av en individuell identitet, og at fotballen er et rom for sosial 

mobilitet og endring i et kontekstuelt miljø hvor disse mulighetene i mindre grad er 

tilstede. I del to av avhandlingen har jeg diskutert hvordan narrativer om gamle 

fotballspillere handler om de samme individualistiske aktørene, og at historiene om 

helter i fortiden speiler narratørene i nåtiden. Jeg har trukket inn kolonihistorie og 

apartheidtiden for å best kunne belyse årsakene til fotballens individuelle form. I del 
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to har jeg også vist at det samtidig med den individuelle identiteten etableres en 

identitet som er allmenngyldig for sowetanere ved at narrativene forener Soweto og 

fotball på en fundamental måte. Den siste delen av avhandlingen har lagt den 

individuelle identiteten til grunn for å forstå sowetanere som en gruppe. Ved hjelp 

av antropologiske betraktninger rundt etniske grupper har jeg drøftet hvordan den 

subjektiv, individuelle identiteten også strukturer en dynamisk gruppe forestilt som 

sowetanere. I dette kapitelet er individualitet sentralt for å forstå det kollektive.  

Som den lille empiriske vignetten viser er verdensmesterskapet i fotball veldig nært 

for sowetanere. Både i tid og rom. Fotballen som skal spilles i dette mesterskapet er 

derimot langt unna den daglige fotballen sowetanere forholder seg til. Fotball-VM og 

township style er to vidt forskjellige tilnærminger til fotball. Fotball i Soweto er viktig 

fordi det skaper en individuell, urban sørafrikansk identitet. Denne lokale identiteten 

reproduseres i det kroppslige uttrykket og i fotballhistoriene, og strukturerer videre 

sowetanere som en gruppe i motsetning til andre utenforstående. Dette kan ikke VM 

i fotball påberope seg å gjøre. 
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