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En dag da kvinnene var i gang med å servere maten
p̊a felleskjøkkenet, kom det en inspektør p̊a uanmeldt

visitt. Det var en funksjonær fra den statlige institusjo-
nen PRONAA,1 som gir matvarer til felleskjøkkener i

hele Peru. Funksjonæren kom for å inspisere og kontrol-
lere at alt var i orden og at alle regler ble fulgt. Hun
ble, som alle andre gjester, tilbudt en tallerken suppe
av kvinnen som serverte. Funksjonæren ville imidler-
tid ikke ta imot maten. Hun avslo tilbudet med å si at

hun allerede hadde spist og at hun ikke hadde tid. I
stedet ba hun om å f̊a se alle regnskapsbøkene, og satte
i gang med å stille mange spørsmål og notere svarene
p̊a et skjema. Denne hendelsen, som alle ble nervøse
og irriterte av, snakket kvinnene om i flere dager. Alle
var enige om at damen hadde oppført seg veldig d̊arlig.
Hun hadde vært streng og frekk, men verst av alt; hun
hadde vært s̊a uhøflig at hun ikke engang hadde villet
smake p̊a maten de tilbød henne!

Innledning

Hva gjør du hvis du blir tilbudt en varm potet? Du tar
selvsagt i mot med takk og spiser den med glede, fordi
du har blitt invitert inn i varmen og inn i fellesskapet!
En potet er nemlig ikke bare en potet. Den kan ogs̊a se-
es som en substans med mening. Det kan for eksempel

være en potet fra din nye nabos hjembygd, som hun
har f̊att tilsendt i gave fra sin familie, og som hun n̊a
vil dele med deg, som en symbolsk handlig for å starte
en vennskapsrelasjon.

Mat og drikke som utveksles i resiprositetsrelasjoner
kan symbolisere og klassifisere sosiale relasjoner basert

p̊a likhet og ulikhet. I denne artikkelen vil jeg ta ut-
gangspunkt i mat og drikke for å si noe om resiprositet,
nettverk, kjønn, klasse, etnisitet, makt og ritualer i en
fattig bydel i Cusco, Peru.

Feltarbeidet mitt dreide seg i grunnen veldig mye
om poteter. Mye mer enn jeg hadde forestilt meg p̊a
forh̊and, selv om jeg skulle besøke indianere i Andesfjel-
lene, der poteten har sin opprinnelse. I juli 2001 dro jeg
til en fattig bydel i Cusco, 3400 moh i Sør-Peru, for å

studere kvinners individuelle og kollektive strategier for
å bedre sine levek̊ar. Disse kvinnene er født p̊a den in-
dianske landsbygda og har quechua som morsm̊al, men
som unge jenter flyttet de inn til byen for å f̊a arbeid og
skolegang. Min inngangsport for å bli kjent med kvin-

nene var å delta i arbeidet p̊a et felleskjøkken (comedor

popular), der mat ble laget i fellesskap og solgt billig til
folk i bydelen. Jeg skrelte mange poteter i løpet av de
månedene jeg var i Cusco; vi fylte minst to store gule

plastbøtter hver dag. Noen dager da det skjedde lite i

bydelen, hadde jeg følelsen av å ha kastet bort en hel
dag p̊a potetskrelling, uten å ha f̊att noen interessante
data til dagboken min. Andre dager, da jeg i tillegg til

å spise middag i felleskjøkkenet, ogs̊a ble invitert p̊a
suppe og poteter hos flere nabofamilier, følte jeg at det
eneste jeg gjorde der var å fylle magen min til randen.
Ikke i det hele tatt tenkte jeg meg muligheten av å skri-
ve en hel artikkel med utgangspunkt i noe s̊a kjedelig
som poteter!

Etter hvert oppdaget jeg at det er nettopp gjennom
studiet av det hverdagslige at de interessante aspekte-
ne som sosialantropologisk analyse har å tilby, dukker
opp. Gjennom et metodologisk fokus p̊a ting i seg selv,
kan man studere sosiale relasjoner og meningsproduk-

sjon, slik Appadurai (1986) argumenterer for. Selv om
ting egentlig ikke har noen mening utenom den som
blir gitt av menneskelige transaksjoner, tilskrivelser og

motivasjoner, bør man i en sosial analyse følge selve tin-
gen fordi dens mening er innskrevet i dens form, bruk
og løpebane. Fra et teorietisk synspunkt er det men-
nesker som koder ting med mening, men metodologisk
sett er det ting i bevegelse som belyser den menneske-
lige og sosiale konteksten (Appadurai 1986:5). Geertz
argumenterer for muligheten til å analysere kulturel-
le former som litterære tekster, ved å bruke kollektive
symbolske strukturer “for å si noe om noe” (Geertz
1993:448). Dette kan være for eksempel ritualer, som
hanekamp, eller matvaner. Jeg vil her ta utgangspunkt
i bruken av kategorier av mat og drikke for å si noe om
hvordan meningsproduksjon gjenskaper sosiale relasjo-
ner i en bydel i Cusco. Mat har en sosial komponent i
tillegg til det biologiske (Douglas 1975), og ved å stude-
re matvaner kan man finne mening i sosial samhandling,
der sosiale, moralske og økonomiske komponenter er
flettet inn i hverandre.

Mat og drikke i resiprositetsrela-

sjoner

Samhold, fellesskap og samarbeid er viktige verdier for
innbyggerne i bydelen. De er knyttet til hverandre gjen-
nom kompliserte mønstre av sosiale relasjoner basert
p̊a reelt og fiktivt slektskap, naboskap og vennskap. Mo-
ralske normer som spesifiserer generøsitet og gjerrighet
er sterke, og tradisjonelle andinske institusjoner for re-
siprositet og arbeidsutveksling opprettholdes av folk
i byen og tilpasses det urbane livet. Gaver og l̊an av
ting og tjenester flyter langs disse relasjonene og holder
ved like sosiale nettverk som kan mobiliseres n̊ar noen
trenger hjelp, n̊ar et felles arbeid for bydelen skal or-

1PRONAA: Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (Nasjonalt program for ernæringshjelp).
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ganiseres eller n̊ar en rituell fest skal arrangeres. Blant

de ulike formene for gaver som utveksles i sosiale nett-
verk, har mat og drikke en spesiell betydning. Å spise
og drikke sammen gir mening og en følelse av fellesskap
for deltakerne og bidrar dermed til å opprettholde resi-
prositet og sosiale b̊and. Visse kategorier mat uttrykker
imidlertid forskjellig mening i ulike sosiale relasjoner,
noe som kun oppfattes av de som forst̊ar de sosiale og
kulturelle kodene (jf. Bourdieu 1995).

Da tiden for potethøsten kom, reiste en av mine kvin-
nelige informanter, Olinda,2 til en comunidad campesi-

na3 for å hjelpe sine comadres4 med å plukke poteter

og lage mat til mennene som arbeidet. Hun kom hjem
med flere sekker poteter som hun hadde f̊att som takk
for hjelpen og som hun hadde byttet til seg mot varer
fra byen. Neste søndag bestemte de seg for å lage wa-

tya, som er bakte nypoteter i jordovn. Olindas mann
Juan satte i gang med å bygge en ovn av knuste ado-

be-biter5 utenfor huset, og flere av naboene kom for å
hjelpe til. Da ovnen var ferdig, fyrte de opp et b̊al inni
for å varme den opp. Deretter ble poteter og bønner
lagt inn, og det hele ble dekket med jord. Etter noen
timer var potetene ferdig bakt og alle ble invitert til å
spise; i tillegg til familien var det besøkende slektnin-
ger, leietakere og de som hadde hjulpet til med ovnen.
Før vi spiste gjorde Juan korsets tegn over potetene, og
han tok opp en av dem og bl̊aste p̊a den i forskjellige
retninger mens han mumlet takk til pacha mama (mo-
der jord) og flere apus (fjell̊ander). Til slutt ble pakker
med nybakte poteter sendt i gave til familiens naboer,
compadres og venner i nabolaget.

For folk i Andes bør alt som konsumeres ogs̊a deles,
b̊ade med andre mennesker og med naturen. Spesielt
det å drikke alkohol og dele m̊altider er kollektive hand-
linger hvor sosiale relasjoner og resiprositet kommer til
uttrykk (Allen 1988; Weismantel 1988). Matproduksjon
i Andes forbindes tradisjonelt med resiprositet, som har
en sterk følelsesmessig kvalitet ved seg. Arbeid i mat-
produksjon og ferdige m̊altider inng̊ar i en eneste stor
utvekslingssfære og de sosiale relasjonene som maten
sirkulerer innenfor f̊ar en moralsk karakter (Sallnow
1988:211).

Blant innbyggerne i bydelen, som ellers i Andes, er
det vanlig å tilby mat til folk som kommer p̊a besøk
som et tegn p̊a gjestfrihet og generøsitet. Man bør ta i

mot maten for å vise at man setter pris p̊a og har tillit
til verten. Å nekte å ta imot mat eller drikke man blir
tilbudt, oppfattes som en dyp fornærmelse. Familier
med nære b̊and deler alltid mat; de inviterer hverandre
til å smake eller sender over boller med mat til and-
re hus. Resiprositet kvinner i mellom skjer ofte i form
av samarbeid i matlagingen; alle i husholdet hjelper
til, ogs̊a venninner som er innom p̊a besøk. Alle som
har deltatt i arbeidet deltar som regel ogs̊a i det fer-

dige måltidet. Hver gang jeg kom p̊a besøk til noen
som holdt p̊a å lage mat, ble jeg invitert p̊a en smake-
bit. Carmen, ei gammel dame som bodde i huset der
felleskjøkkenet fungerte, ba meg alltid komme inn p̊a
rommet hennes, der hun ga meg små gaver, som po-
teter, chuño, ristede bønner eller papaya. Hun syntes
synd p̊a meg siden jeg var alene i byen uten slektninger
som kunne hjelpe meg.

Mat har en spesiell mening i sosialt liv, fordi det
symboliserer nærhet og intimitet, og det å spise samme
type mat gir en følelse av fellesskap og tilhørighet med
hverandre. Det at jeg deltok i matlagingen med kvin-
nene i felleskjøkkenet og at jeg spiste samme mat som
dem, gjorde at jeg etter hvert ble akseptert som en del
av gruppen. Riktignok ble jeg testet ved at de tilbød
meg b̊ade annen- og tredjegangs p̊afyll, og jeg følte at
jeg var nødt til å ta i mot for ikke å fornærme. Da jeg
med tiden ikke lenger ble regnet som en spesiell gjest,

siden jeg kom hver dag og deltok i skrelling av poteter

og bønner, torde jeg en dag å takke nei til p̊afyll for
tredje gang. Dette ble møtt med smil og latter, og Ig-
nacia, som serverte maten den dagen, spøkte med at
det jeg egentlig sa til henne var, “jeg er ingen storeter
som deg!”6

I følge Sahlins er mat som gave spesielt fordi det
er livgivende og symboliserer hjem og morsrollen. Di-
rekte og lik gjenytelse er upassende i de fleste sosiale
settinger; det setter tvil ved motivene til b̊ade giver
og mottaker. Mat er et følsomt barometer p̊a sosia-
le relasjoner og kan brukes instrumentelt for å starte,
opprettholde eller ødelegge et sosialt forhold. Mat som

tilbys i gjestfrihet betyr gode relasjoner. Hvis mat ikke
tilbys i en situasjon der det forventes, eller mat ikke
vil mottas, betyr det en d̊arlig relasjon. Det er ogs̊a et
prinsipp at man ikke skal bytte til seg eller betale for
mat innen gruppen av familie og venner (Sahlins 1972).

Resiprositet kan defineres som en form for utveks-
ling av varer og tjenester som utvikler seg som en del
av en sosial relasjon, der varigheten av flyten g̊ar ut-
over en enslig transaksjon, og som ikke er styrt av loven
om tilbud og etterspørsel (Lomnitz 1977:189). Mayer
beskriver resiprositet som den kontinuerlige, normative
utvekslingen av tjenester og varer mellom personer som
kjenner hverandre, der en viss tid må g̊a mellom en
ytelse og gjengjeldelsen. Det er en sosial relasjon som
knytter individer sammen med andre individer og sosia-
le grupper, og som preges av ritualisert atferd (Mayer
2002).

I Mauss’ klassiker om resiprositetsprinsippet, som
han mener er et fenomen med gyldighet i alle sam-
funn, kaller han gaveutvekslinger for “totale sosiale
fenomenerfordi de kjennetegnes ved et samspill av b̊ade
religiøse, juridiske, moralske og økonomiske institusjo-
ner, samt strukturelle og estetiske fenomener (Mauss

2Alle navn i denne artikkelen er anonymisert.
3Comunidad campesina (spansk): “Peasant community”, juridisk betegnelse p̊a et indiansk bondesamfunn.
4Comadre, compadre, compadrazgo (sp.): en form for fiktivt og rituelt slektskap; relasjon mellom personer som er fadder for

hverandres barn ved d̊ap, eller forlover ved bryllup.
5Adobe (sp.): “murstein” av tørket leire og str̊a.
6Quechua: Mana qan hina rakhrapuchu kani!
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[1950] 1995:11). Han viser hvordan gaveutveksling, som
i teorien er frivillig, i realiteten representerer forpliktel-
ser; plikten til å gi, plikten til å motta og plikten til å
gi tilbake. “Å nekte å gi, å unnlate å invitere, og å nek-
te å ta imot er det samme som en krigserklæring; det er
å nekte å inng̊a allianse og fellesskap”(Mauss 1995:30).

Funksjonæren som nektet å smake p̊a maten de had-
de tilberedt p̊a felleskjøkkenet, nektet samtidig å g̊a
inn i noen form for nærkontakt eller vennskapsrelasjon
med kvinnene. Gjennom å avst̊a fra å delta i m̊altidet,
valgte hun å st̊a utenfor deres fellesskap og gi inntrykk

av at de ikke var p̊a like fot. Denne handlingen klas-
sifiserte henne som annerledes fra de andre kvinnene;
hun satte seg selv over dem og nedverdiget seg ikke til

å delta i deres sfære av resiprositet.

Mat som klassifiserer: Symmetri

og asymmetri

Mat kan sees som et sett av regler for atferd og et sys-
tem av kommunikasjon; bilder og smaker som referer
til et system der bruken er koblet til sosiale konteks-
ter og begivenheter. En kostholdsmodell blir derfor en
spesiell m̊ate å klassifisere, verdsette og etablere hierar-
kier i verden (Archetti 1997). Ifølge Douglas (1975) kan
mat analyseres som koder, der meldinger uttrykkes i
sosiale relasjoner. “If food is treated as a code, the mes-
sages it encodes will be found in the pattern of social
relations being expressed”(Douglas 1975:249). Meldin-
gene handler om grader i hierarki, grenser, inkludering
eller ekskludering, og kategorier av mat koder derfor
sosiale hendelser med mening. Douglas bruker forskjel-
len p̊a mat og drikke som eksempel; drikke kan man
dele med b̊ade familie, venner, bekjente og fremmede,
mens m̊altider derimot uttrykker nærhet, og deles med
familie, nære venner og ærefulle gjester (Douglas 1975).

I sitt studie av mat og kjønn p̊a landsbygda i det
ecuadorianske Andes, viser Weismantel (1988) at alle
ting og aktiviteter, som mat, klær, arbeidsoppgaver og

hvordan man snakker, spiser og lager mat, formidler
en mening. Meningene varierer og kan til tider være
ambivalente, avhengig av relasjonen eller konteksten de
inng̊ar i. Alle aktiviteter er tillagt verdi og derfor f̊ar
ogs̊a de som utfører dem en spesiell sosial verdi. Matla-
gingen er kvinnens domene, og st̊ar sentralt i familiens
økonomiske liv fordi det tar resultatene av de produk-
tive aktivitetene og gjør det om til noe som kan kon-
sumeres. Hvert individ har sin rolle som st̊ar i forhold
kjønn, alder og relasjon til resten av husholdsmedlem-

mene, og de sosiale relasjonene er basert p̊a forskjeller
i status og makt. Disse maktstrukturene kommer til
syne ved servering av mat. Siden det er kvinner som
lager og serverer maten, har de her mulighet til å utøve

makt; det er hun som bestemmer hvem som skal bli
servert hvilken mat, og i hvilken rekkefølge (Weisman-
tel 1988). Det er alts̊a kvinnen som dominerer innenfor
husholdet, fordi hun har ansvaret for husarbeid og mat-
laging. En forklaring p̊a at det bare er kvinner som kan
servere mat, er at en kvinne sammenliknes med moder
jord; det er hun som gir næring og er kilde til varme
og underhold (Allen 1988).

Relasjonene i sosiale nettverk i Andes skapes og opp-
rettholdes stort sett gjennom ritualisert utveksling av

mat og drikke, men reglene rundt matgaver er flytende
nok til at man kan uttrykke følelser ang̊aende relasjo-
nen gjennom hva slags mat man gir eller hvordan det
blir gitt (Weismantel 1988:187). Mat blir symboler som
synliggjør ideer, tro, verdier, følelser og psykologiske
disposisjoner som ikke kan observeres direkte. Det er en
prosess som avslører det ukjente, usynlige eller gjemte,

en prosess som gjør det personlige sosialt og det priva-
te offentlig (Turner 1967:50). Ulike typer mat og drikke
gir ulike assosiasjoner, og de blir symboler med ambi-
valente og flertydige meninger, eller det Turner kaller
multi-vocality; at et symbol kan st̊a for mange ting.

Å spise samme mat symboliserer likhet, mens ulike

matvarer markerer etniske, sosiale og økonomiske skille-
linjer mellom ulike grupper mennesker. Bourdieu sier
i Distinksjonen (1995) at forbruk og aktiviteter, som
matvaner, varierer systematisk med klassetilhørighet.
Han analyserer dette i forhold til ulike klassifikasjons-
skjemaer som ligger i den kroppsliggjorte kunnskapen,
eller habitus. Ulike former for habitus innebærer ulike
prinsipper for klassifiseringer og ulik smak. Et sær-
trekk, for eksempel en matvane, blir til en synlig og
ikke likegyldig forskjell først n̊ar det oppfattes av en
person som selv er innskrevet i feltet og utstyrt med
klassifikasjonsskjemaer som gjør det mulig å skjelne og
differensiere; “smak klassifiserer, og smak klassifiserer

den som klassifiserer”(Bourdieu 1995:52).

Rodrigo, som har bodd og arbeidet i Lima i flere
år, fortalte meg at i hovedstaden er det mye diskrimi-
nering mot dem som kommer fra høylandet (la sierra).
For eksempel hvis noen lager criolla-mat (comida criol-

la) inviterer de bare criollos7 til å spise og sier at “los

serranos8 f̊ar lage sin egen høylandsmat (comida serra-

na)”, fordi de ser ned p̊a los serranos og deres matvaner.
Rodrigo mente at det ikke er slik i Cusco, for “her er
alle like og alle spiser samme mat”.

I Cusco kommer imidlertid ogs̊a etniske og økono-
miske skillelinjer klart til uttrykk gjennom bruk av mat
og drikke. Marsvinkjøtt, poteter, chuño9, mote, qui-

nua, tarwi, habas, nabo og chicha,11 viser forbindelse
med landsbygda, tradisjoner og “indianskhet”, mens
ris, pasta, brød, øl og brus viser urban tilpasning. Selv

sier kvinnene i felleskjøkkenet at maten de tilbereder er
“fattigfolks mat”(comida de pobres). Dette gjelder spe-

7Criollos (sp.): eg. etterkommere av spanjoler i Latinamerika, brukes i Peru spesielt om “hvite” peruanere som bor p̊a kysten.
8Serranos (sp.): personer som bor i la sierra, det andinske høylandet. I utgangspunktet et nøytralt begrep, men det kan ha

negative konnotasjoner hvis en fra kysten bruker det p̊a en fra høylandet, og er derfor delvis stigmatiserende.
910

11Quechua: Chuño: frysetørket potet. Mote: Maiskorn som er tørket og kokt. Quinua: Næringsrikt kornprodukt som dyrkes i det

andinske høylandet. Tarwi: liten hvit bønne. Habas: store bønner. Nabo: nepe.
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sielt for innmat som kutarmer, kumage og lever, samt
kyllinghalser og føtter. Kjøttmat som kylling, svin og
lam viser derimot b̊ade urban tilpasning og økonomisk

velstand. “Hvit mat”og mat kjøpt med penger, som
brød og hvit ris, utfordrer de tradisjonelle, indianske
matvanene, ifølge Weismantel (1988). Polarisering og
motsetninger i etnisitet og klasse har polarisert mat,
drikke, klær og tale som utrykksm̊ater. I den indianske
comunidad Zumbagua i Ecuador st̊ar brød og hvit ris

for kulturell overlegenhet og assimilering, mens bygg
har blitt et tegn p̊a kulturell motstand (Weismantel
1988:159–160).

Innbyggerne i bydelen har bodd størstedelen av sine
liv i byen, og brød og ris er blitt en naturlig del av de-
res liv. Likevel er deres matvaner annerledes fra vanene
til familier i middelklassebydeler. For eksempel spises
det chuño og mote flere ganger i uken, mens jeg hørte
aldri noen nevne muligheten av å kjøpe pizza, noe som
er blitt populært i andre deler av byen. Pizza er i likhet
med ceviche12 en luksus som folk med nok penger kan
unne seg p̊a et restaurantbesøk, og er dermed utenfor

den økonomiske rekkevidden til mine informanter. Men
siden det heller aldri ble snakket om, virket det som
om det ogs̊a var utenfor deres kulturelle rekkevidde.

Drikken chicha (aqa p̊a quechua), som er et brygg la-
get av gjæret mais, er nært knyttet til kultur og tradisjo-
ner og gjenspeiler viktige meninger for folk. Fredesvinda
fortalte at hun liker å drikke et glass chicha en gang i
blant, og at det er bra for kroppen. Hun bruker dette
som et argument for å ikke la seg omvende av misjonæ-
rer fra Jehovas vitner som kommer til bydelen. “De
kommer for å overbevise oss, og det liker jeg ikke”, sa
hun. Å bli evangelist betyr å skifte kulturelle praksiser

og at hun for eksempel ikke kan drikke chicha. “Jeg li-
ker å drikke chichita, kroppen trenger det. Til og med
legene sier at det er bra med litt alkohol. Men evange-
listene drikker ikke, derfor er de bleke, noen er gule i
huden. De drikker bare brus, det er ikke bra”, forklarte
hun.

Måltiders symbolikk har imidlertid ikke bare med
hva som spises, men hvordan og n̊ar p̊a døgnet man spi-
ser, og man kan se hvordan strukturen i m̊altider endres
i byen. I følge Douglas er hvert måltid er en struktu-
rert sosial hendelse, og meningen i m̊altidet finnes i et
system av gjentatte analogier som i større eller mindre
grad refererer til symbolske strukturer i et videre so-
sialt system (Douglas 1975). P̊a landsbygda serveres
stort sett suppe med poteter til middag, og tidspunktet
for m̊altidene tilpasses arbeid i jordbruk og husdyrhold,
slik at lyset midt p̊a dagen utnyttes til det fulle. Blant

mestiser i byen er imidlertid dagens viktigste måltid
(almuerzo) lagt til midt p̊a dagen, mellom tolv og to,
og den skal ideelt best̊a av b̊ade sopa (suppe) og se-

gundo (hovedrett med ris eller poteter). Kvinnene i
felleskjøkkenet har bestemt at de bare har ressurser til

å lage en av delene av gangen (sopa og segundo annen-

hver dag). Noen er vant til dette og synes det er greit,
b̊ade p̊a grunn av landsbygdas tradisjoner og fattigdom-
mens begrensninger, mens andre, de med nok tid og
penger, lager den andre delen hjemme, i tillegg til det
de kjøper fra felleskjøkkenet.

Kvinnene i felleskjøkkenet har klare forestillinger
og oppfatninger om hva slags mat som passer til be-
stemte anledninger. Ved et par anledninger, som p̊a
comadre-dagen, lagde de typiske criolla-retter p̊a fel-
leskjøkkenet, alts̊a moderne og urban mat, som rocoto

relleno og aji de gallina.13 Dette regnet de som ekstra
god mat, selv om de ikke hadde r̊ad til kjøtt og skik-
kelig kylling, men lagde fattigere varianter med bare
grønnsaker og kyllinghalser.

Den aller beste maten er imidlertid cuy (marsvin),
og et måltid med cuy viser b̊ade velstand og rural til-
knytning. Ifølge Archetti (1997) refererer marsvinets
sosiale og symbolske verden til en prosess der man
kan koble sammen forst̊aelse, praksiser, posisjoner (som
kvinners status) og sosial identitet. Marsvin og kunn-
skapen om dem hører først og fremst til den kvinnelige
husholdssfæren, men bruken g̊ar ogs̊a utover i den of-
fentlige sfæren. Marsvin blir spist ved overgangsritualer
i husholdet og ved offentlige religiøse og kommunale fes-
ter. Marsvin er ogs̊a et effektivt sosialt instrument for å
kategorisere situasjoner og for å reprodusere og define-
re endringer i systemer av sosiale relasjoner (Archetti
1997).

Marsvin symbolisere tradisjon, det rurale, velstand,
fest, nærhet, familie og kvinnelige egenskaper. De fleste
etablerte hushold i bydelen har marsvin p̊a kjøkkenet,

og disse slaktes kun ved store begivenheter som fest i
forbindelse med bursdag, d̊ap og bryllup (jf. Archet-
ti 1997). Det er noe som snakkes mye om og som alle
gleder seg til å spise. P̊a bursdagen til Juan ville hans
kone Olinda gjøre stas p̊a ham og hans slektninger som
hadde kommet p̊a besøk langveisfra, s̊a hun slaktet flere
marsvin for å lage den tradisjonelle retten chiri uchu,14

som ble servert p̊a festen. Selv ble jeg veldig rørt da
kvinnene i felleskjøkkenet hadde tilberedt marsvin som
jeg fikk som avskjedsmiddag den siste dagen jeg var
hos dem.

Marsvin kan ogs̊a serveres n̊ar man skal inng̊a rela-
sjoner med personer av høy status som man vil gjøre
inntrykk p̊a. Ovnsbakte marsvin ble servert da selveste
ordføreren kom p̊a besøk til bydelen for å innvie de nye
trappene som var blitt bygget med økonomisk støtte
fra kommunen. Det er en oppfatning blant de fattige
at det lønner seg å gi gaver til personer med makt og
innflytelse, blant annet for å f̊a hjelp til å ordne pa-
pirer. Det var derfor Fredesvinda og mannen hennes
ga en kalkun i gave til presidenten for bydelen der de
søkte om å f̊a kjøpe tomt. For å f̊a støtte til å star-
te opp felleskjøkkenet inviterte Ignacia og Olinda en
mannlig representant fra PRONAA p̊a marsvinmiddag
da han kom p̊a besøk til bydelen. Sett i lys av dette

12Ceviche: Rett fra kysten best̊aende av fisk og skalldyr tilberedt med sitron, salt, hvitløk og chili.
13Rocoto relleno (sp.): Pepperfrukt fylt med en blanding av grønnsaker og kjøtt. Aji de gallina (sp.): kyllingrett.
14En kald rett best̊aende av marsvin, and, ost, ristet mais, tang, rogn, grønnsakslapper m.m. (Quechua: chiri = kald, uchu =

sterk (chili)). Serveres ofte ved rituelle fester i Cusco.
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kan tilbudet om mat til den kvinnelige funksjonæren
fra PRONAA oppfattes som en strategi for å f̊a henne
vennligstilt overfor kvinnene i felleskjøkkenet. Hvis hun
hadde likt maten og følt takknemlighetsgjeld overfor
kvinnene, kunne hun muligens vært mindre kritisk i sin
inspeksjon av kjøkkenet.

Det er mange som ønsker compadrazgo-relasjoner
med personer av høyere økonomisk og sosial status for å
f̊a tilgang p̊a goder og tjenester som hjelp og beskyttel-
se. Forsøk p̊a å klatre oppover p̊a den sosiale stigen kan
imidlertid føre til moralske sanksjoner fra miljøet rundt.
En dag under matlagingen i felleskjøkkenet snakket
Lucrecia om ei jente som hadde f̊att seg kjæreste med
penger, og hun mente at dette ikke var bra. Lucrecia
sa at fattigfolk bør holde seg til sine egne; det er bed-
re. Hun mente at hvis du gifter deg til penger, hever
du hodet, tror at du er bedre enn andre og sier, “jeg
har dette og du har ingenting”. Dette trekker deg ned
moralsk sett.

Selv om sosiale relasjoner med personer av høyere
status er ønsket av mange, er dette, som vi ser av ek-
sempelet ovenfor, moralsk sett vanskelig og det er heller
ikke realiteten i praksis. Sosiale relasjoner som dannes
gjennom giftem̊al og compadrazgo i bydelen inng̊as som
regel mellom folk p̊a samme økonomiske niv̊a. Like-
verdige relasjoner mellom hushold som ofte har behov
for hjelp av forskjellig slag, sikrer en jevn og gjensidig
utveksling av tjenester.

Resiprositetsideologien i Andes vektlegger symme-
tri, og i tr̊ad med dette prinsippet utveksler individer
tjenester mens de streber etter likhet, ifølge Mayer
(2002). Dersom utvekslingen er ulik og involverer ulik-
het i makt og status, er dette asymmetrisk resiprositet.

I en asymmetrisk relasjon kan for eksempel en person

med lav status vise “respekttil en høystatus-person ved
å utføre tjenester for ham, for deretter å motta gaver i

form av varer eller penger i stedet for en likeverdig gjen-
gjeldelse av tjenestene. Gjenytelser fra personer med
høy status blir dessuten ofte gitt som gester av storhet
og generøsitet, selv om mottakeren ikke nødvendigvis
tolker det slik (Mayer 2002). P̊a samme m̊ate inng̊ar fel-
leskjøkkenet i en asymmetrisk resiprositetsrelasjon med
staten representert av PRONAA. Staten gir matvarer,
mens kvinnene st̊ar for matlagingen som de utfører i
fellesskap. Dette kan tolkes som at staten utnytter resi-
prositetstradisjoner p̊a grasrota for å f̊a gratis arbeids-
kraft i sine sosiale hjelpeprogrammer. P̊a den annen
side kan det sies at kvinnene benytter seg av mulig-
heten til å f̊a gratis matvarer fra staten gjennom å
organisere seg, som en kollektiv strategi for å motvir-
ke noen av fattigdommens konsekvenser, som sult og
underernæring.

Ingen fest uten mat og drikke

I alle fester og ritualer har mat og drikke en sentral
plass, og dette tilberedes, serveres og konsumeres som

en del av resiprositetsrelasjoner og som en form for
redistribusjon. Rituelle fester arrangeres gjennom mo-

bilisering av sosiale nettverk av slekt og compadres, og

dette igjen skaper og forsterker relasjoner og gir sosial
prestisje. Som ellers i Peru, er de fleste av bydelens inn-
byggere katolikker, og i løpet av året feirer de flere fester
med elementer av tradisjonell andinsk tro. Ved karne-
valsfeiringen i februar deltar beboerne i la yunsada, der
alle danser i ring rundt et tre (la yunsa), som er stilt
opp midt i gaten og pyntet med sm̊a gaver og ballonger.
Moren i den familien som arrangerer festen g̊ar rundt
med en krukke chicha og sørger for at alle drikker. Alle
som danser må hogge i trestammen med en øks som
g̊ar p̊a omgang, og den som gir det siste hogget før tre-
et velter, f̊ar el cargo for neste fest. Cargo, som direkte
oversatt betyr “byrde”, st̊ar for ansvaret for å arrange-

re neste års fest med musikk, mat og drikke. Dette er
en andinsk-katolsk institusjon som ogs̊a kalles mayor-

domia i Cusco. Å ha el cargo innebærer b̊ade plikt og
prestisje, og man kan f̊a et godt rykte hvis man har et
stort nettverk som kan hjelpe til for å lage en fest som

er bedre enn fjor̊arets. For at en fest skal bli vellykket
er det viktigste å ha mer enn nok av drikke til alle, god
mat og fine gaver p̊a treet.

I september feires bydelsjubileet, da bydelens egen
helgen (santo), bæres rundt i prosesjon. Å ha el cargo

i denne forbindelse betyr at en person f̊ar det ærefulle
oppdraget å passe p̊a helgenen gjennom et helt år, for
deretter å arrangere den årlige v̊akenatten (velada del

santo) og festen dagen derp̊a. P̊a denne festen blir el

cargo overrakt til en annen. Da jeg var med p̊a la velada

satt vi i en ring foran et alter pyntet med blomster og
levende lys, der helgenfiguren stod. Vi fikk servert mat
(kjøttsuppe med poteter) og drikke (chicha og punsj)
og danset huaynos.15 Dagen etter fortsatte festen med
en gudstjeneste i Casa Hacienda.16 Helgenen ble b̊aret
rundt i hele bydelen i prosesjon og stoppet opp ved hu-
set til Violeta, som hadde hatt el cargo året før, for å
hilse p̊a henne. Hun ga et kjede med frukt i gave til hel-
genen. S̊a gikk prosesjonen opp til øvre del igjen, hjem
til kvinnen med el cargo. Der fikk vi servert drinker og
det ble musikk fra kassettspiller og dans. Kvinnen som
hadde f̊att el cargo for neste år var pyntet med røde
fløyelsb̊and med “mayordomo 2001”i gullskrift. Viole-
ta var ogs̊a med, og hun fortalte meg at da hun hadde
hatt el cargo i fjor, hadde hun hatt en stor fest hjem-
me hos seg som hadde vært mye bedre, med et band
som spilte levende musikk. Hver og en gjør det de kan
avhengig av sine økonomiske ressurser, forklarte hun.

Men det er ogs̊a vanlig å f̊a hjelp fra sine sosial nett-
verk av slekt og venner. Det å be om hjelp er en rituell
handling som kalles jurkar. Det betyr at man deler et

brød med den personen man ber om bidrag fra, og hvis
vedkommende tar i mot brødet m̊a han love å bidra med
noe i form av mat, drikke eller musikk. Å ha el cargo el-
ler å være mayordomo gir prestisje, men å arrangere en
fin fest avhenger av hvilke ressurser en kan mobilisere

15Huayno (q.): tradisjonell folkedans fra det andinske høylandet.
16Casa Hacienda (sp.): Hovedhuset til den gamle haciendaen (storgodset) som omr̊adet tilhørte fram til jordreformen i 1969.
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og hvor stort nettverk en har. Vervet er imidlertid ogs̊a
en måte å etablere, gjenskape og forsterke nettverk,
allianser og posisjoner lokalt. Siden dette er en liten
helgen i en bydel med fattige mennesker, er ikke feirin-

gen s̊a overd̊adig som p̊a andre større fester i Cusco,
der man feirer helgener, jomfruer, kristus̊apenbaringer
og kors.17 Men likevel merker man forskjell p̊a ulike år,
om el mayordomo har klart å leve opp til forventnin-
gene. Denne typen fester kan analyseres som en form
for redistribusjon, der personen med el cargo mottar
bidrag fra sine allierte venner og slektinger, som han
deretter gir ut til felleskapet. Den sosiale prestisjen han
mottar deles ogs̊a av hans støttespillere (Sahlins 1972;
Mayer 2002).

Mat og drikke i rituelle konteks-

ter

Resiprositet gjelder ikke bare mennesker i mellom, men
ogs̊a mellom menneskene og naturen. I det andinske
verdensbilde er alt levende, og b̊ade landskap, dyr, plan-
ter og mennesker inng̊ar i et gjensidig samspill basert
p̊a resiprositet. Uavhengig av om de er katolikker el-
ler protestanter, tar innbyggerne i bydelen det som en
selvfølge at landskapet, som moder jord (pacha mama)
og fjellene (apus),18 er levende og hellig, og at man
derfor må utføre resiprositet ogs̊a med naturen. Som
Teofila sa til meg: “Jorda eksisterer, hun er en kvinne”.
Venninnen Maria var enig med Teofila og forklarte meg
at de gir takkeoffer til jorda fordi den gir føde, akkurat
som kvinnene gir mat og barn. Takkeoffer kalles pago,

og kan blant annet utføres for å rense energien og gi
beskyttelse i et hus ved at en curandero19 utfører et ri-
tual der han lager en pakke (despacho) med kokablader,
blomster, matvarer og søtsaker, som pacha mama “spi-
ser”ved at det legges p̊a et b̊al. Alkohol (sprit, chicha

eller øl) dryppes over innholdet i pakken, p̊a bordets
fire hjørner, p̊a gulvet i husets fire hjørner og p̊a bakken
utenfor. I tillegg skvettes alkohol ut i lufta og det bl̊ases
p̊a alkoholen og kokabladene med bønner til fjell̊ander
og hellige plasser. Det er viktig at offerpakken ser god
og appetittvekkende ut, og mens den ligger p̊a b̊alet
skal man ikke se p̊a for ikke å forstyrre moder jord i
“m̊altidet”. Hvis hele pakken blir “spist”av b̊alet, er det
et godt tegn; pacha mama har godtatt offeret. Pago

betyr direkte oversatt “betaling”, noe som viser hen-
sikten med handlingen, alts̊a at man betaler det man
skylder til jorda. Dette ritualet uføres i august da jorda
er mest følsom og “sulten”, siden dette er tiden etter at
jorda har blitt høstet og har hvilt og før hun skal s̊aes
og plantes p̊a nytt. August er ogs̊a en farlig m̊aned, da

m̊a man passe p̊a at barn ikke faller p̊a bakken; de kan
bli fanget av jorda og bli alvorlig syke.

Mindre offerritualer utføres daglig av folk i Cusco.
Fredesvinda forklarte meg at apus er ånder i fjellene,
og at pacha mama gir planter og mat, og derfor må
man alltid gi litt til jorda før man drikker noe. “Vi m̊a
t’inkar til jorda”, sa hun.

T’inkar20 betyr å skvette dr̊aper ut i lufta med fing-
rene, og ch’allar betyr å helle noen dr̊aper p̊a bakken

før man drikker (jf. Allen 1988), enten det er chicha, øl,
trago (sprit) eller brus.21 Helst skal man ogs̊a p̊akalle
enten moder jord, fjell̊ander eller andre hellige steder
mens man utfører dette lille ritualet. José, sønnen til
Fredesvinda, lærte meg denne frasen: “Fjellherre, mo-
der jord, opp̊a deg gjøres alt”.22 José forklarte at man
sier dette mens man heller chicha p̊a bakken, fordi det

er p̊a jorda menneskene gjør alt, som å s̊a og høste.

Da Olindas familie skulle spise watya-poteter, tok
hennes mann opp en av potetene og bl̊aste p̊a den i
forskjellige retninger mens han mumlet takk til pacha

mama og ulike apus. Å bl̊ase over mat, alkohol og koka-
blader er å bl̊ase tingenes sami (levende essens, “̊and”)
ut i luften, og p̊a denne måten deles denne sami med
jorda og hellige steder i landskapet (Allen 1988).

Siden menneskene lever og gjør alle sine handlinger
p̊a jorda, som ogs̊a gir føde, m̊a man være takknemlig og
gjengjelde med gaver. Denne resiprositeten gjelder b̊ade
mennesker i mellom og mellom mennesker og natur. Re-
siprositet gjennomsyrer hverdagslivet til folk i Andes,
b̊ade i tradisjonelle bondesamfunn og i byen. Ideene om
resiprositet er nedfelt i det andinske verdensbildet og
veves inn i hverdagslivets sosiale relasjoner.

Konklusjon

Hva du spiser og hvem du spiser sammen med sier noe
om hvem du er og hvilken posisjon du har i forhold
til andre. Det kan ogs̊a si noe om hvem du ønsker å
være, hvilken status du ønsker å framstille at du har.
Mat klassifiseres og klassifiserer i forhold til kjønn, klas-
se og etnisitet, og i forhold til å være en del av eller
utenfor et fellesskap. Viktige meninger gjenskapes for
folk gjennom symbolske strukturer av mat og drikke,
og gjennom resiprositetsrelasjoner og gaveutvekslinger
i uformelle sosiale nettverk. Symbolene som maten og
gavene representerer, gir mening til sosiale kategorier,
relasjoner, handlinger og moralske normer, og gjenska-
per bevisstheten om og opplevelsen av fellesskap basert
p̊a resiprositet; at man er del av et moralsk fellesskap

bortenfor det individualiserte markedssamfunnet.

17Virgen de Natividad, Señor de los Temblores, Cruz Velacuy, Corpus Cristi, Señor de Huanca, Mamacha de Carmen, Qoyllur

Rit’i m.fl.
18Apus (q.) betyr egentlig “herre” og brukes om fjell̊ander eller fjellguder.
19Curandero/-a (sp.): Andinsk spesialist p̊a ritualer, helbredelse, medisinering og magi.
20T’inkar og ch’allar er en spanske versjoner av t’inkay og ch’allay p̊a quechua (infinitivsform). Blant mine informanter ble disse

to begrepene brukt litt om hverandre, og t’inkar ble ofte brukt for begge former for ritualer.
21At man ogs̊a kan t’inkar med brus, gjør det mulig for de som har g̊att over til protestantismen å fortsette med denne skikken.
22Quechua: Apu, pacha mama, qan patapi imaymana ruwana.
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