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Sammendrag 

Japanske studentklubber er preget av streng ansiennitetshierarkisk organisasjon, og av krav 

til hvert enkelt medlem om å gi det svært mye av sin tid og energi til klubben. Denne 

masteroppgaven tar for seg menneskekroppens rolle som medium for produksjon, 

reproduksjon og endring av slike hierarkiske sosiale relasjoner i en japansk 

studentaikidoklubb: Kokudai Taiikukai Aikidōbu. 

Foruten to innledende kapitler og en konklusjon, har oppgaven fire undersøkende deler. I 

den første, er det kroppens biokjemiske egenskapers sosiale relevans som undersøkes. Det 

blir lagt vekt på hvordan klubbens medlemmer forholdt seg aktive til kroppslig genererte 

fenomener som kjønnsdrift og beruselse og benyttet seg av dette for å mediere makt og 

reprodusere viktige sosiale relasjoner. I oppgavens neste del vises det hvordan kroppens 

plassering i og bevegelse gjennom et sosialt konstruert rom ble brukt for å mediere 

ulikhetsrelasjoner. I oppgavens tredje undersøkende kapittel blir medlemmenes kropper, og 

de små rom, som oppstår og forsvinner rundt og mellom kroppene i bevegelse, gått etter i 

sømmene. Det blir vist hvordan det innbakt i klubbens aktivitetsrepertoar lå mekanismer 

som førte til at medlemmene kroppsliggjorde, og ønsket å kroppsliggjøre, maktrelasjoner. I 

det siste undersøkende kapittelet blir klubbens system for produksjon, reproduksjon og 

forvaltning av ferdigheter i kroppen undersøkt. Det blir vist hvordan klubbens 

ferdighetsforvaltning var uløselig knyttet til klubbens sosiale reproduksjon.  

Gjennom disse fire argumentene søker oppgaven å vise hvordan hierarkisk organiserende 

prosesser via kroppen ble drevet fram i klubben.  Oppgaven støtter seg i dette på blant annet 

på en foucauldiansk forståelse av disiplin, makt og motstand, samt på begreper om sosial 

koreografi, kroppsliggjøring, iscenesettelse og ferdighetstilegnelse- og forvaltning. Den 

søker å tydeliggjøre at kroppen, slik den kan spille en avgjørende rolle i reproduksjon og 

endring av sosiale relasjoner, må trekkes inn i antropologisk analyse. Dette har sammenheng 

med det integrerte kroppsbegrep som analysen springer ut fra; det er en forståelse av kropp 

som søker å gripe den menneskelige organismes biologiske natur, og samtidig fungere som 

analytisk vertkøy for å forklare sosiale prosesser 
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Notis om anonymisering: 

Alle personer jeg selv har vært i personlig kontakt med og alle institusjoner og steder 

jeg har gjort feltarbeid ved er anonymisert. Jeg har også endret på enkelte personlige 

og geografiske data slik at beskrivelsen av enkelte personer og steder ikke samsvarer 

med noe virkelig person eller sted. Personer, institusjoner og steder som jeg ikke har 

hatt direkte kontakt med men som jeg har hentet informasjon om gjennom den 

offentlige diskurs er ikke anonymisert.  

Notis om gjengivelse av japanske ord og navn: 

Jeg skriver i regelen japanske ord i kursiv (hakama, seiretsu) og med makron (ō, ū…) 

for lang vokal. Japanske ord som også er norske ord (som shinto, judo, karate, budo, 

Tokyo) vil imidlertid bli skrevet som norske ord, uten kursiv og makron. Navn 

skriver jeg heller ikke i kursiv, men de vil ha makron der utalen tilsier det (Kokudai, 

Ōno).  

Takk 

Til som på forskjellig vis har bidratt til at jeg har kunnet skrive denne oppgaven, og 

spesielt til min veileder professor Arne Kalland: Tusen hjertelig takk. 
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1. Innledning 

Problemstilling og avgrensning 

Jeg skal i denne oppgaven beskrive menneskekroppen som medium for produksjon, 

reproduksjon og endring av sosiale relasjoner i japanske studentklubber, og spørre 

hva det er ved denne kroppen som gjør den til en slik særegen mediator for sosial 

organisasjon, og hvordan kroppen brukes for produsere, reprodusere og endre sosiale 

relasjoner. Jeg vil legge særlig vekt på reproduksjon og vedlikehold av den 

hierarkiske sosiale struktur av ulikhetsrelasjoner mellom ansiennitetskull av 

likeverdige som kjennetegnet klubbene. Analysen vil være basert på deltakende 

observasjon i flere japanske studentforeninger, og hovedtyngden vil være fra mitt 

drøye seks måneder lange feltarbeid i studentaikidoklubben ved eliteuniversitetet som 

jeg for anledningen har kalt Kokudai. 

 Når jeg sier jeg skal fokusere på den hierarkiske strukturen av ansiennitetsskull, er 

dette ikke fordi det er den eneste type sosiale relasjon som ble reprodusert kroppslig i 

klubben. En undersøkelse av kroppens medierende rolle i reproduksjon, 

opprettholdelse og endring i kjønnete relasjoner – av identitet og av ulikhet – kunne 

utgjøre et vel så interessant studium. Blant andre Kameda har beskrevet hvordan 

stereotypiske kjønnsroller kroppsliggjøres og reproduseres både ad formelle og 

uformelle veier i det japanske skolesystemet (Kameda 1995:116). Dette var også 

tilfellet i klubben. Når jeg like vel har valgt å ikke gå inn på dette, og heller fokusere 

på ansiennitetshierarkiet, er det fordi klubben framsto som en sjelden sjanse til å 

studere ansiennitetshierarkiet – en form for organisasjon jeg hadde liten kjennskap til 

– mens kjønnsproduksjonen ikke skilte seg like nevneverdig fra kjønnsproduksjon 

slik jeg hadde observert det andre steder i og utenfor Japan. Merk at jeg som mann 

hadde mye mer kontakt med guttene enn med jentene. Jeg fikk derfor mindre innsikt i 

jentenes sosialitet enn i guttenes, og knapt noen innsikt overhodet i hva jentene 

gjorde og sa når de var for seg selv. Heller enn å vise hva det betyr å være gutt og 
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jente i Kokudai Aikidoklubb, håper jeg derfor å gjøre rede for hva 

ansiennitetsbestemt hierarki (jōge kankei) og statusene sempai og kōhai betyr, og 

hvordan dette kan medieres kroppslig. 

Selv om det var tilfellet at kroppslig mediering så ut til å spille en langt mer 

framtredende rolle i produksjon av sosiale relasjoner i disse klubbene enn hva jeg 

hadde observert andre steder, må jeg presisere at jeg ikke kommer til å påstå at 

hierarkiets reproduksjon utelukkende skjedde gjennom medlemmenes kropper; alle 

de andre mekanismer for sosial reproduksjon og endring som menneskelige samfunn 

kjennetegnes ved var virksomme også i klubben. Ei heller kommer jeg til å hevde at 

det var i klubben alene at studentene lærte å hva ansiennitetshierarki, disiplin og 

gruppefølelse betydde; det å være noens sempai eller kōhai var noe hver og én av 

medlemmene hadde lært og erfart flere ganger allerede før de entret klubben. Hver og 

én hadde de vært objekt for disiplinering og lært hva gruppeliv, likhet og hierarki var 

gjennom en lang sosialiseringsprosess som startet da de var spedbarn, og fortsatte 

gjennom barnehagen og tidlig skolegang (se f. eks. Hendry 1996:48-49), og på 

samme vis ville hver og én ville komme til å oppleve livet i andre 

ansiennitetshierarkier etter at de sluttet i klubben. Medlemmene var slik grundig 

predisponert for den sosialisering de som fant sted i klubben. At den sosialisering 

som fant sted i klubben kun var en etappe i en mye lengre prosess, gjør den imidlertid 

ikke til et mindre interessant objekt for min undersøkelse. Tvert imot tillot det meg å 

se nøye på denne korte etappen, og derigjennom forhåpentligvis lære noe som også er 

av verdi i forståelsen av sosialiseringens andre etapper, andre steder og ad andre 

veier.  

Interesse og utgangspunkt 

En undersøkelse av sosial dynamikk i studentklubber er interessant da det er blitt 

argumentert for at sportsklubber enda klarere enn klasseromsundervisningen røper 

japansk utdannings fundamentale karakteristika, og at de slik utgjør kroneksemplet på 

den stereotypiske japanske smågruppens nitidige kamp for å bevare enheten (Rohlen 
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1983:191,Yoneyama 1999:104). At klubben videreførte en fysisk disiplin gjør det 

desto mer interessant, da systemer for fysisk utfoldelse og trening, slik Dych og 

Archetti har vist, gir en verdifull inngang til kritikk av ” the taken-for-granted 

arrangements and assumptions of social life”(Dyck & Archetti 2003:2).  

Jeg må også nevne at denne avhandlingen – ja, faktisk hele min avgjørelse om å ta 

fatt på studier i antropologi – hadde sitt utspring i de spørsmål som jeg stilte meg i 

mitt første møte med japanske samfunnet og da især med aikidoinstitusjoner. De 

fleste europeere som kommer til Japan får oppleve landet og samfunnet bare som 

gjest. Således var jeg privilegert da jeg som lærling hos aikidomester Uchimura 

sommeren 2003 og som medlem i Ryōdai Aikidoklubb våren 2004 ble kastet inn i et 

sted hvor jeg fikk kjenne på kroppen hvordan japanske hierarkier og kroppsliggjorte 

historie føles, fra ned- og undersiden. I ettertid har jeg sett at mye av frustrasjonene 

mine den gang dreiet seg om å tilegne meg en forståelse av, og akseptere, rang, 

hierarki og underdanighet – størrelser man i Norge kun i liten grad blir trenet til å 

takle. Tvert imot hadde jeg i Norge kroppsliggjort reflekser til å reagere og motstå 

dette. Mitt håp er at studien ikke bare framstår som og framprovoserer refleksjon 

rundt japanske kropper, men også rundt den historie og kultur og de sosiale relasjoner 

vi selv har kroppsliggjort, og som ligger i kroppene våre som premisser for våre valg 

og handlinger.  

Dette bringer meg over på det som for meg har utgjort den største og viktigste 

anstrengelsen i arbeidet med denne oppgaven: Å modellere et analytisk begrep om 

kropp som evner å omfavne menneskekroppens organiskhet og samtidig strekke seg 

ut og gripe sosiale og kulturelle fenomener. Om det virkelig skulle ha seg slik at 

japanere har “a general preoccupation with their bodies that is a natural outcome of 

their introspective nature” (Lebra 1976:164), burde japansk etnografi være et godt 

utgangspunkt for å utvikle et slikt begrep. Og hvis taiatari-ideologien som beklager 

teknonogidrevet fremmedgjøring av mennesket fra ekte, kroppslig erfaring faktisk er 

best synlig i våpenløse kamptekunster (op.cit.), burde en aikidoklubb være det ideelle 

sted å starte.  
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Teoretiske perspektiver og analytiske verktøy 

Kropp og kroppsliggjøring 

Jeg er utdannet samtidsdanser, og min praktiske erfaringen innenfor denne kunstarten 

har latt grunnlag for min teoretiske tilnærming til kroppens sosiale betydning. Dansen 

ga opphav til mye kunnskap om og refleksjoner rundt min egen og andres kropper, 

uten at jeg samtidig fikk et begrepsapparat som jeg kunne anvende for å snakke om 

dette. I samfunnsteorien har jeg funnet et begrepsapparat som snakker om kropp – 

men svært ofte opplever jeg at det ikke er den samme kroppen det snakkes om som 

den jeg i utganspunktet ønsket å beskrive. Isteden figurerer kroppen som en rent 

abstrakt størrelse, et filosofisk premiss, et aksiom til understøttelse av et resonnement 

om for eksempel erfaring og menneskets being-in-the-world. Det er som om kroppen 

er blitt løsrevet fra organismen og opphøyet til teori. Faren ved dette er at jeg selv 

med et arsenal av innviklede og nyanserte begrep og teorier om kropp, ikke er i stand 

til å snakke om den kroppen som i utgangspunktet inspirerte refleksjonene; den 

organiske kroppen (med hud, hår, knokler, nerver, væsker og muskler). Det er således 

blitt viktig for meg å få kroppens kjødelige, organiske kvaliteter til å også henge ved 

begrepet kropp; den kropp som sosiale relasjoner kroppsliggjøres i, og den som blir 

sliten, rastløs, glad, kaster opp og knekker, er én og samme kropp.  

Det er på denne bakgrunn at jeg velger å slutte meg til Ingolds definisjon av kropp 

som den menneskelige organisme (Ingold 200:170).  Samtidig vil jeg bruke 

begrepene kropp og kroppsliggjøring som analytiske verktøy.  Slik vil mye av 

oppgaven hvile på Bourdieus begrep om habitus og kroppsliggjøring (Bourdieu 

1972). Med kroppsliggjøring vil jeg referere til den prosess gjennom hvilken 

kulturelle, sosiale, mentale skjema, forestillinger og virkeligheter fester seg i den 

biologiske kroppen, som varige disposisjoner i habitus, slik at de senere kan virke 

tilbake og reprodusere kulturelle, sosiale, mentale skjema, forestillinger og 

virkeligheter utenfor kroppen (herunder i andre kropper). I mine drøftinger er det 

både sosiale relasjoner, kulturelle oppfatninger, og sosiale og tekniske ferdigheter 
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som slik blir en del av medlemmenes organisme. Det er et viktig poeng at det av disse 

kroppsliggjøringsprosessene avstedkommer helt konkrete fysiologiske endringer i 

kroppen og dermed i habitus (Bourdieu 1999). Kroppsliggjøring skjer videre ikke 

alene gjennom innskriving (eller ”incorporation” [Connerton 1989]) av kultur og 

sosiale relasjoner i kroppen, men også gjennom en prosess hvor kroppen aktivt griper 

ut i verden og gjennom denne utgripen selv endres. Kroppsliggjøring vil med andre 

ord referere til den dialektiske prosess mellom det kroppslige vesenet og dets miljø 

gjennom hvilken det kroppslige vesenet, miljøet og deres innbyrdes relasjoner 

produseres, reproduseres og endres. 

Ferdigheter og ferdighetstilegnelse 

Det å bli flink til noe, det å tilegne seg ferdigheter, vil i oppgaven bli referert til som 

en prosess av ferdighetstilegnelse. Prosessen samsvarer med den Ingold referer til 

som ”enskilment” (Ingold 2000).1  Det er to punkter ved Ingolds forståelse av 

ferdighet (”skill”) som har spesielt betydning for min undersøkelse. For det første 

skal ferdighet ikke forstås som en egenskap ved den individuelle kropp isolert sett, 

men som en egenskap ved et helt system av relasjoner mellom et individ og dets 

miljø (Ingold 2000:291). En slik forståelse er analog med Connertons forståelse av 

sosial, kollektiv hukommelse som reprodusert gjennom individenes kropper 

(Connerton 1989); det er i kroppen relasjonene avleires, men som avleiret i kroppen 

alene kan de ikke forstås; de er avleiret i kroppen i sitt miljø. Det andre av Ingolds 

poeng som jeg ønsker å framheve er relatert til dette: Ferdigheter overføres ikke som 

formler fra individ til individ – de videreføres gjennom den lærendes praktiske 

erfaring i miljøet (Ingold 2000:291). Det er altså ikke idet man har tilegnet seg 

 

1 På sammen måte som enskilment er et nyord på engelsk, trengs det her et nyord på norsk som kan få fram at 
læring ikke kun handler om tilegnelse (appropriation), men er en kroppslig generativ og relasjonelt interaktiv 
prosess. Ordet ferdighetstilegnelse evner ikke dette, og er derfor ikke egentlig noen god oversettelse av Ingolds 
enskilment. For å gripe meningsinnholdet Ingold ilegger enskilment vil jeg foreslå nyordet bedugning som den 
prosess gjennom hvilken det handlende subjekt blir dugelig/dyktig. Siden den konvensjonelle oversettelsen 
(ferdighetstilegnelse) til tross for sine svakheter like vel ikke er til hinder for min argumentasjon, vil jeg for 
enkelhets skyld i denne oppgaven benytte dette begrep, og ikke det intellektuelt mer krevende og presise 
begrep bedugning.  
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normer, regler eller formler, men idet man er i stand til å klare seg uten dem, at man 

er blitt flink (Ingold i Pálsson 1994:903).2  

Det kan ikke sies for tydelig at læring og ferdighetstilegnelse er kroppslige prosesser 

(Pálsson 1994:920). Da ferdighetstilegnelse er kroppsliggjøring av ferdigheter, er 

ferdighetstilegnelse, slik kroppsliggjøring er det, en dialektisk prosess mellom det 

kroppslige vesen og dets miljø. Ferdighetstilegnelse innbærer altså en form for 

endring idet det ikke er snakk om overføring av ferdigheter, men nyskapning av 

ferdigheter i det lærende individets kropp. Om ferdigheter reproduseres i nesten 

identisk form, er dette ikke en nødvendighet, men et uttrykk for at noen har anstrengt 

seg for at ferdigheten skal nyskapes i én kropp på den samme måten som ferdigheten 

tidligere har vært nyskapt i en annen.  

Iscenesettelse og koreografi 

Mens kroppsliggjøring og ferdighetstilegnelse er prosesser innover i kroppen, peker 

iscenesettelse og selviscenesettelse (på engelsk ”performance”) fra kroppen og 

utover. Det er gjenskapt atferd, men det er likevel ikke snakk om identisk 

reproduksjon, for å samme måte som kroppen og dens relasjoner i miljøet til enhver 

tid er i endring, er hver gjenskapt atferd hver gang ulik den forrige (Schechner 

2006:37) Iscenesettelse er således nyskapelse ved kroppen ut i sitt miljø, slik 

kroppsliggjøring er nyskapelse i kroppen.  

Én ting som slik stadig skapes på nytt, er i følge Connerton det sosiale minnet. For en 

stor del virkeliggjøres dette gjennom kroppens automatiseringer (Connerton 1989:4-

5). For å gripe virkeliggjøringen, bruker Connerton begrepet koreografi (ibid: 72-73). 

Når også jeg i denne oppgaven også benytter begrepet koreografi ilegger jeg det både 

en normativ og en deskriptiv betydning. Koreografi er skjema for, forestillinger om 

 

2 Dette er for øvrig svært likt den japanske forståelse av ferdighetstilegnelse som kommer til uttrykk ikke minst 
i kampkunstene og andre zenrelaterte praksis; gjennom lang løvelse kan man transcendere formen ”by 
becoming one with the rules”(Kondo 1985:302). 
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normer for og normative opptegnelser av kroppens bevegelser i rommet, som 

individene i større eller mindre grad har kroppsliggjort. Men koreografi er også 

iscenesettelsens resultat: de mønstre kroppenes automatismer genererer og hvis 

totalitet uttrykker sosiale relasjoner i rommet. Koreografien er da iscenesatt – 

performed - koreografi.  

Rom og orienteringsmetaforer 

Også måten jeg tenker rundt rom på er preget av min bakgrunn som danser. Dans, og 

da især abstrakt dans, handler vel så mye om å skape rom med kroppen, som det 

handler om å bevege kroppen i et på forhånd fastsatt rom. Flott dans forvandler 

rommet foran øynene på tilskueren. Dette preget min måte å se aikidorommene på, og 

det har i aller høyeste grad preget mitt valg av analytiske verktøy for å gripe dette 

rommet. Når jeg snakker om rom i oppgaven vil dette derfor være et fenomenologisk 

erfart og sosialt konstruert og strukturert rom, slik Ingold forstår ”space” (Ingold 

1993). Det kunne være fristende å snakke om ”mellomrom” da dette ordet evner å få 

fram det relasjonelle og sosialt kondisjonerte ved et slikt forstått rom. Det samme gjør 

det japanske ma, som dertil når det settes sammen med tegnet for menneske uttrykker 

ningen, det sosiale mennesket. Jeg ser imidlertid for meg at ”space” heller enn å være 

ett mellomrom er en mengde mellomrom som til sammen utgjør det vi opplever og på 

norsk forstår som ”rom”. Jeg vil derfor bruke ordet ”rom” og med dette referere til 

samme innhold som Ingolds ”space.”  

Videre vil jeg i min behandling av rom støtte meg på Lakoff og Johnsons begrep om 

orienteringsmetaforer. Kjernen i metaforen slik forstått er å erfare én ting som om det 

var noe annet (”one thing in terms of another”[Lakoff & Johnson 1980:5]). Ett viktig 

poeng hos Lakoff og Johnson er at metaforer er grunnleggende for all tenkning, 

erfaring og handling (ibid:5-6). Særlig relevant for min oppgave er 

orienteringsmetaforer (som ”flink er opp”) som gir begreper romlige retninger 

(ibid:14). Dette fordi det at medlemmene i aikidoklubbene organiserte sin forståelse 
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både av det fysiske og av det sosiale rom etter én og samme orienteringsmetafor, var 

én måte de evnet å la sosiale relasjoner reproduseres gjennom rombruk.  

Makt, disiplin og motstand 

Den forståelse av makt – og av disiplin – som jeg legger til grunn for min 

undersøkelse og analyse er en forståelse tett opp til Foucaults. Det er ikke makt som 

noe mennesker har eller ikke har, men makt som en iboende egenskap ved alle sosiale 

relasjoner. Det er videre en forståelse av makt som samtidig både er intensjonell – i 

det at maktrelasjoner er knyttet til og skapt av alle de små valg individer til enhver tid 

tar – og ikke-subjektiv – fordi valgene som skaper maktrelasjonene ikke tas av ett 

individuelt subjekt, men av en mengde subjekter hvorav ingen alene ser 

konsekvensene av de samlede valg og intensjoner. Individuelle subjekters taktikk er 

sammenfiltret og skaper sammen en stor matrise med tydelige mål og en klar logikk – 

ofte uten at det finnes noen enkeltaktører som har skapt matrisen for dette 

formål(Foucault 1990:94-95). Min forståelse av disiplin er også basert på Foucaults 

bruk av begrepet som ”en struktur av kondensert makt som risses inn i kroppen og 

skaper permanente disposisjoner i den” (Eriksen & Nielsen 2002:198). Foucault selv 

knytter disiplin nettopp til romlige praksiser: “Discipline can only be effective 

through the control and structuring of space” (Foucault i Tilley 1994:21). Det er 

denne tråden jeg følger opp når jeg i kapittel 4 ser nærmere på hvordan 

maktrelasjoner ble romlig mediert.   

Når jeg ikke drøfter motstand i og for seg, er det ikke fordi jeg underkjenner den; jeg 

tar tvert imot for gitt at det er motstand over alt i klubbene jeg beskriver. For hvor 

makt er, er også motstand; motstanden ligger alltid i og aldri utenfor makten. 

Motstand og makt er slik to gjensidig avhengige aspekter av enhver sosial relasjon 

(Foucault 1990:95). Når jeg snakker om kroppens roller i reproduksjon av sosiale 

relasjoner, innebefatter dette med andre ord alltid også kroppens rolle i reproduksjon 

av makt og av motstand.  
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Metode  

Min vei inn i feltet 

Mitt feltarbeid varte i sju måneder, fra januar til og med juli 2006. Før avreise hadde 

jeg gjennom Universitetet i Oslo fått tilbud om status som utvekslingsstudent ved 

universitetet Seidai fra april til juli. Straks etter min ankomst til Japan, startet jeg 

letingen etter en klubb som kunne egne seg som feltarbeidsarena. I løpet av fire 

dager, besøkte jeg fem universitetsaikidoklubber i regionen rundt Seidai. Én klubb 

jeg fant spesielt godt egnet var klubben ved universitetet Teidai, skjønt jeg reagerte 

på at kapteinen herset og var uvøren med nybegynnerne. Det var flere sider ved 

klubbkulturen ved Teidai som jeg vanskelig kunne like; omgangsformen var 

militaristisk, og den vekt som ble lagt på rang og den utbredte kollektive ropingen 

fant jeg foruroligende og ubehagelig. Jeg visste imidlertid også at nettopp disse 

trekkene ved klubben kunne gjøre feltarbeid der svært interessant. Én annen klubb 

jeg merket meg var aikidoklubben ved Kokudai. Dette var den eneste klubben som 

hadde vært i kontakt med da jeg før avreisen fra Norge lette etter og søkte kontakt 

med aikidoklubber via internett. Da jeg så hvordan studentene i klubben ved Kokudai 

trente – rolig og fokusert – slo det meg at dette var et sted jeg kunne like å vokse inn 

i. Jeg likte det inntrykket jeg hadde fått av medlemmene. Dessuten var Kokudai 

Aikidoklubb, takket være sin treningsplan, det stedet jeg over lengst tid ville kunne 

være deltakende i klubben. Etter å ha trent enda en gang både med klubben ved 

Teidai og den ved Kokudai, begynte således en avgjørelse å ta form; jeg lot min egen 

lyst styre meg, og valgte Kokudai Aikidoklubb. Det var der jeg ønsket å tilbringe 

tiden. Jeg reiste så til Tokyo og ordnet meg tillatelse fra mester Uchimura, som jeg 

hadde vært lærling under to år tidligere, til å delta på leiren til Mokudai Aikidoklubb, 

som han var ansvarlig for. Denne klubbens ukelange vårleir ville være i mars, på det 

tidspunkt hvor Kokudai Aikidoklubb akkurat var ferdig med sin leir, og tok vårferie. 

Dette passet perfekt. Jeg kontaktet til slutt Seidai, og ga beskjed om at jeg ønsket 

studieplassen der (noe som ville innebære pendling dit to formiddager i uka), og at de 

ikke trengte skaffe meg vertsfamilie; jeg skulle på egenhånd finne et sted nærmere 
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Kokudai enn de kunne fremskaffe. Den tredje februar 2006, fire uker etter at jeg kom 

til Japan, steg jeg så for andre gang ut fra bussen i snøføyken ved Kokudai, og la i vei 

mot treningshallen der aikidoklubbens trening snart skulle starte. Ikke lenge etterpå 

var jeg i gang med trening i klubben jeg nå hadde valgt som arena for mitt feltarbeid.  

Deltakende observasjon 

Ethnographers must pour themselves 

into the community in which they 

work.  

Pálsson (1994:911) 

Min antropologiske undersøkelse av kroppens rolle i produksjon og vedlikehold av 

sosiale relasjoner, krevde dyptgående observasjon og deltakelse i det sosiale feltet. En 

forutsetning for å kunne få til dette var, slik Stewart formulerer det, at jeg klarte på 

skape gode deltakende rollerelasjoner til mine informanter (Stewart 1998:22). Dette 

var en faktor jeg i høy grad vektla, helt fra jeg startet prosjektets planlegging. Det var 

derfor jeg designet et prosjekt hvor jeg kunne gå inn og virke i kraft av roller jeg 

allerede kjente: Jeg var student – og de fleste tok meg for å være på deres egen alder, 

dvs. helt i begynnelsen av tjueårene til tross for at jeg var 29 – og jeg hadde drevet 

med aikido siden 1997. Til tross for min utstrakte aikidoerfaring ble jeg som 

utlending og av grunner jeg i kapittel 6 skal komme tilbake til, oppfattet som en som 

trengte instruksjon. Jeg havnet med andre ord ikke i den metodisk uheldige situasjon 

Spielvogel beskriver i Working Out in Japan. Som vestlig instruktør i en vestlig 

disiplin (aerobics) ble hun oppfattet som en faglig autoritet og en som ikke trengte 

opplæring, slik hun gikk glipp av mye viktig informasjon(Spielvogel 2003:18).  

Deltakelsen i klubben var imidlertid ikke uten utfordringer. Jeg ble gradvis klar over 

at det blant de individene som utgjorde aikidoklubben var en solid overrepresentasjon 

av folk som hadde liten sosial orientering og trening eller også var veldig sjenerte. 

Flere vendte seg aldri mot meg og inkluderte meg fysisk eller verbalt. I tillegg til at 
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dette naturligvis var slitsomme forhold å etterstrebe deltakende observasjon under, 

hadde jeg lenge problemer med å få helt dagligdags informasjon ut av flere av 

informantene fordi hadde vanskelig for å snakke med folk. Dessuten fikk jeg ofte 

tilbrakt liten tid med dem fordi de trakk seg tilbake og ikke inkluderte meg i sin 

tilbaketrekning. Forståelsen av at disse personenes mer private sfærer faktisk var 

spesielt utilgjengelige ga meg på den annen side motivasjon til å stå på - og viktige 

bidrag til min forståelse av hvem det var jeg forsket på. På samme måte som jeg 

måtte jobbe for å komme inn på folk, måtte de også antagelig jobbe – kanskje med 

samme grad av engstelse og uro (en mistanke jeg etter hvert fikk bekreftet gjennom 

intervjuer). 

Det var ingen svak gruppe jeg studerte, men på alle måter ressurssterke personer 

innenfor et mektig universitetssystem. Dette kunne lett få meg til å glemme det 

ansvaret jeg som forsker har for å skåne informantene og sørge for at det at de stiller 

opp for en ikke blir dem til last på noen som helst måte. Kravet om informert 

samtykke (Thagaard 2003) fra informanter i en så hierarkisk kulturell konstellasjon 

som japanske studentidrettsklubber bød dertil på problemer: Kun klubbens øverste 

ledelse kunne avgjøre om jeg skulle få studere klubben, og selv om jeg insisterte, 

muntlig og pr. brev, på at de skulle informere de andre medlemmene og vurdere det i 

plenum, er jeg temmelig sikker på at dette aldri ble gjort. Jeg fikk heller ikke 

anledning til å adressere forsamlingen i plenum før i april da alle medlemmene 

presenterte seg én og én for nykommerne. I ettertid førte dette til etiske bekymringer i 

mine tilnærmelser og tilstrebelser etter informasjon. Klubbene som barna i familien 

jeg etter hvert flyttet inn hos var aktive i kunne jeg av personvernsgrunner og på 

grunn av strengt skolereglement ikke observere. I aikidoklubben kom en jente bort til 

meg tidlig i feltarbeidet og fortalte meg at hun var sjenert og ikke likte å bli observert, 

og ba meg derfor om å ikke observere henne så mye. Disse reservasjonene var klare, 

tydelige og lette å respektere.  Men hva med de uklare svarene? Hva med for 

eksempel de sjenerte som jeg opplevde at unngikk meg? Hadde ikke de rett til å være 

sjenerte, og til å unngå meg – en rett jeg måtte respektere i like stor grad som jeg 

respekterte de klarere svarene? 
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I klubben måtte jeg videre til enhver tid ha et reflektert forhold til min egen 

rolleutøvelse. Én ting var hvor ivrig eller seriøs jeg skulle være. Skulle jeg være 

vennlig imøtekommende eller nølende tilbakeholden? Seriøs eller tullete? 

Underdanig eller selvhevdende? Leken eller streng? Jeg ønsket å bli akseptert av 

klubben, men klubben besto av aktører med individuelle oppfatninger om hva som 

var adekvat atferd. Det som av noen ville bli oppfattet som et positivt forsøk på å 

innordne seg og være pliktoppfyllende overfor fellesskapet, ville kanskje av andre 

oppfattes som drepende kjedelig og sosialt diskvalifiserende – eller skremmende. I 

mai trente jeg for eksempel en dag med Iwai, en jente som hadde vært fraværende 

flere uker pga. sykdom. Jeg fokuserte på å gjøre gode angrep så hun skulle ha noe å 

jobbe med – men hun stoppet opp og spurte hvorfor jeg hadde så skumle øyne. 

”Gode” angrep fra en ”seriøs” utøver var tydelig ikke det hun ønsket. Jeg måtte 

likeledes ha et bevisst forhold til hvor mye smerte jeg påførte mine informanter 

gjennom treningen. Det var en uunngåeligdel av treningsopplegget at alle påførte 

hverandre smerte. Like fullt måtte nivået kontinuerlig avpasses forholdene og 

tilpasses partner. Det at man i klubben skulle holde ut smerte, og ikke gi uttrykk for 

at noe gjør vondt, gjorde dette til en utfordring; det var vanskelig å fastslå hvor mye 

smerte jeg påførte mine partnere. Til tider var jeg kontinuerlig bekymret for at jeg 

skulle oppleves som hensynsløs; andre ganger opplevde jeg informantene som 

hensynsløse overfor meg, skjønt det meste av tiden tror jeg vi sammen klarte å finne 

en for alle parter akseptabel modus vivendi.  

Jeg ble videre minnet på at det å bruke sin egen kropp som forskningsredskap i en 

studentaikidoklubb byr på utfordringer også på et veldig fysiologisk nivå: Allerede 

ved slutten av den første uka med daglige treningsøkter kjente jeg at jeg kroppen min 

kunne trengt en pause, og etter én måned pådro jeg meg en skulderskade. Spesielt 

utfordrende var det å skulle delta på to vårleirer etter hverandre (med klubbene ved 

Kokudai og Mokudai) når hver og en og dem var lagt opp for å presse kroppene til 

18- til 22-åringer til det ytterste. En matforgiftning slo meg ut midt i den første og ga 

kroppen min etterlengtet hvile, men skulderen ble ikke brukbar før etter vårferien, det 
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vil si et godt stykke ut i april. Da mai kom, hadde kroppen min omsider vendt seg til 

feltet, og jeg kunne delta uten å bekymre meg for kroppen.  

Gjennom å etterstrebe maksimal grad av deltakelse og hele tiden ha et reflektert 

forhold til de roller jeg spilte, ble jeg således en integrert del av klubben, om enn ikke 

et fullt ut normalt medlem. Det meste av tiden tror jeg at klubbens medlemmer 

oppfattet meg som et deltagende medlem i langt større grad enn de oppfattet meg som 

en observatør. Da klubbens andreklassegutter en av de siste kveldene mine i byen 

arrangerte en liten avskjedsfest for meg, fortalte Toyoda meg at han opplevde at jeg 

til forskjell fra andre utlendinger som hadde vært innom klubben i kortere eller lengre 

perioder, hadde vært et riktig medlem i klubben, og at det for ham føltes som at jeg 

hadde vært med dem i over et år.  

Språk 

En viktig forutsetning for gode deltakende relasjoner i familie og klubb så vel som 

ellers, var at jeg kjente språket. Med åtti studiepoeng i japansk språk og et fjorten 

måneders opphold i Japan bak meg, mestret jeg japansk relativt godt allerede før 

ankomst, og både flyt i egen språkbruk og forståelse av andres bedret seg betraktelig i 

løpet av oppholdet. Jeg trengte således ikke benytte tolk. Engelsk brukte jeg kun i 

minimal grad (enkelte setninger i løpet av et par av intervjuene).  

Alternative veier til informasjon 

Ikke alle data ble produsert gjennom deltakende observasjon alene. Som Stewart 

skriver, er en viktig forutsetning for å kunne danne seg et sannferdig inntrykk av det 

man studerer, at man tar i bruk mange forskjellige fremgangsmåter (Stewart 

1998:28). I tillegg til gjennom deltakende observasjon, produserte jeg derfor en stor 

mengde data gjennom 27 1-3 timers intervjuer (med notatbok, og med ordbok 

tilgjengelig). Det er her verdt å merke seg hvordan intervjuene bidro positivt til min 

integrering i klubben: én etter én åpnet folk seg for meg i intervjusituasjonen og den 

nærhet vi der etablerte tok vi med oss i samværet i klubben. Intervjuene ga meg 
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dessuten anledning til å la informanter forstå aspekter ved min aktivitet de dittil ikke 

hadde forstått. Jeg kartla klubbens formelle organisasjon og pengestrømmer i 

klubben, og ved å få informantene til å utpeke sine nærmeste i klubben kartla jeg 

grupperinger, lojaliteter og tilknytninger som ikke framkom av klubbens formelle 

organisasjon. Jeg gjennomførte også to spørreundersøkelser, den ene av praktiske 

grunner: Jeg samlet inn informasjon om medlemmers bakgrunn så jeg kunne fokusere 

på andre ting i intervjuene. Den andre undersøkelsen gjennomførte jeg av metodiske 

hensyn: For å skape statistisk materiale om medlemmers seksuelle erfaringsbakgrunn 

og holdninger til sex og seksualitet, syntes en anonym undersøkelse som en god 

løsning. Endelig tok jeg sytten hundre bilder, spilte inn et titalls timer videofilm, og 

samlet bøker, brosjyrer, løpesedler, plakater og annet materiale jeg fant relevant. Selv 

om ikke alt dette kommer eksplisitt til uttrykk i den ferdige teksten, var det viktige 

verktøy i min prosess med å tilegne meg forståelse av klubbens sosiale liv. 

Oppsummering: Generert data

Mens januar var en hard start, og jeg opplevde deler av mars og april som en periode 

preget av stagnasjon og av manglende framgang, gikk det strykende fra mai av. I juni 

og juli opplevde jeg at feltet åpnet seg for meg, og jeg fikk følelsen av å omsider 

være skikkelig i gang.  

Klubben ved Kokudai var ikke preget av den samme harde disiplinen som jeg hadde 

observert i klubben ved Ryōdai under mitt første opphold i Japan (2003-2004), og 

som jeg hadde basert problemstillingen min på. Jeg fant derfor ikke den mengden av 

regelbundne og lett observerbare koreografiske mønstre (og regler for slike) som jeg 

hadde ventet å finne. Dette bidro til at jeg justerte min analytiske tilnærming slik at, 

selv om analyse av rom (koreografi, forestillinger om normer, forbud) fortsatt spiller 

en rolle, er det ikke så dominerende som jeg opprinnelig hadde satt meg fore.   

De valg jeg tok i forhold til bosted, tilknytning til skole og valg av klubb, formet 

hverdagen min og hadde mye å si for mengden og typen data som ble produsert. Det 

ble svært klart for meg at antropologisk feltarbeid handler om å inngå i komplekse 
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resiprositetsrelasjoner; feltarbeid er ikke noe man gjør alene. Snarere er det, slik 

Pálsson skriver, "a co-operative enterprise sustained by relationships with other 

people – spouses, friends, informants and colleagues” (Pálsson 1994:914). Det at jeg 

gjennom valg av klubb og bosted favnet bredt, kan til en viss grad ha redusert 

datatilgangen i forhold til klubben, men økte det totale omfanget av generert data og 

ga et mer variert og mangfoldig bilde. Det at jeg ikke fikk det innblikket i 

aikidoklubbens medlemmers private sfærer som jeg hadde ønsket meg, handlet delvis 

om forhold i klubben, men også om at sju måneders feltarbeid var kort. Det synes 

ikke uten grunn at antropologisk feltarbeid tradisjonelt har pleid å strekke seg over 

tolv til atten måneder (Stewart 1998:68); i løpet av mine sju måneder rakk jeg akkurat 

å komme inn i klubben og å bli akseptert som en man delte hverdagen med; å følge 

informantene fra klubben og ut igjen, i deres individuelle sfærer ville krevd sju nye 

måneder.  

Oppgavens framdrift 

Denne oppgaven dokumenterer og utgjør en undersøkelse av hvordan kropp kan 

mediere makt og være konstituerende for sosiale relasjoner. I oppgavens andre 

kapittel skal jeg gjøre rede for viktige trekk ved den sosiale, historiske og kulturelle 

kontekst, og for de arenaer, mitt feltarbeid fant sted i. Jeg vil så i oppgavens tredje, 

fjerde, femte og sjette kapittel gjøre en analyse av data fra feltarbeidet. Jeg vil for å 

trekke kroppens biologiske stoff fram i leserens bevissthet, starte med å vise hvordan 

biokjemiske prosesser gjør kroppen til et helt spesielt medium for sosial organisasjon 

(kapittel 3). Jeg vil deretter se på den samme kroppen som mobilt sosialt objekt i 

store sosialt konstruerte rom (kapittel 4), og så ta for meg hvordan makt medieres i de 

mindre rom, mellom og rundt de bevegelige kroppene (kapittel 5). Til sist vil jeg se 

på kroppen som åsted for maktrelatert ferdighetsforvaltning (kapittel 6). Oppgavens 

sjuende kapittel vil være dens konklusjon hvor jeg oppsummerer mine funn og 

relaterer dem til den overordnede problemstilling. 
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2. Kontekst og arena 

Mitt feltarbeids kontekster 

Aikido  

Hva er aikido? Det vanligste i Vesten er å snakke om aikido som en kampkunst. 

Noen ville kalle det en kampsport. Andre ville benekte dette. Jeg har hørt aikido 

beskrives som ”nesten dans” og selv kalt det ”en tango som gjør vondt.” En yogi jeg 

kjenner har sagt om aikido at ”det er jo yoga.” En slags performing art eller codified 

performance kunne aikido utvilsomt også klassifiseres som, og av en professor i 

japansk religion ble jeg en gang oppfordret til å studere aikido som religion. Men selv 

om alt dette kunne fungere, er det ingen av begrepene som er helt griper aikido. Det 

har sammenheng med at alle disse begrepene er – med unntak av yoga – dannet ut av 

en vestlig kontekst. Istedenfor å benytte noen av disse, skal jeg derfor bruke et emisk 

begrep – dō – som er det japanerne selv kategoriserer aikido som: Aikido er aiki-dō: 

de sammenføyde krefters sti.  

Dō (道) 

Dō (på kinesisk tao) betyr vei, og den betydningen ordet har i aiki-dō refererer til 

veien mot å bli et bedre menneske. I Japan har konseptet blitt videreutviklet til å 

referere til en mengde forskjellige ”veier” hvorav man som individ velger én vei og 

følger denne gjennom livet. Shin-tō (shinto, gudeveien), sho-dō (kalligrafi), bushi-dō 

(krigerveien), ju-dō (den myke vei), ken-dō, (sverdets vei) og altså aiki-do (de 

sammenføyde krefters vei) er bare noen få av mange veier som leder mot ett og 

samme mål: det perfeksjonerte selv. Selv om veiene for en vestlig iakttaker kan synes 

som vidt forskjellige praksiser (religion, kunst, sport…) har de visse trekk til felles:  
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Før det første krever deres mestring store mengder møysommelig øvelse. Det hersker 

en forståelse av at den som bare øver møysommelig, vil uavhengig av andre 

forutsetninger, til slutt mestre veien (Hendry 1996:173); om man øver formene lenge 

nok, blir de til slutt bra, dvs. naturlige (Kondo 1990:106).  

For det andre kjennetegnes veiene av læring gjennom observasjon, og så mangfoldige 

repetisjoner av det man har observert, at det blir en øvelse i utholdenhet og mestring 

av lidelse. Det blir således en øvelse i psykisk styrke selv om øvelsene i 

utgangspunktet er kroppslige (Hendry 1996:173). Dette henger sammen med en 

oppfatning av at om man lærer seg en form (katachi) perfekt, vil sjelen (kokoro) 

tilpasse seg formen og transformeres (Kondo 1990:106). Sjelens transformasjon 

innebærer at den renses for urenhet (Lebra 1976:162, se for øvrig kapittel 5). Siden 

man selv i de mest hverdasgslige gjøremål kan jobbe med sitt eget sinn, blir alt hva 

man foretar seg trening. Dette er del av et større kulturelt kompleks hvor styrking av 

psykisk karakter (seishin kyōiku) og fysisk fostring forstås som tett knyttet sammen 

(Spielvogel 2003:63). Det er en ukartesiansk overbevisning om at personlig styrke 

har sitt utspring i kroppen og åndens forening (Lebra 1976:164).  

For det tredje har det man oppnår gjennom praktiseringen av sin dō positive 

virkninger ikke bare innenfor denne praksis, men i alle livets gjøremål. Det var ut ifra 

en slik tankegang at Kondos informanter i Crafting Selves ble sendt på leir: Gjennom 

å fysisk slit og pinsel skulle de bli bedre konditoriarbeidere (Kondo 1990:114). Det 

var også slik Rohlens informanter i For Harmony and Strength skulle bli bedre 

bankfunksjonærer (Rohlen 1974:203). 

Budō (武道) 

En rekke stier (dō) har sitt utspring i gammel krigskunst. Når gamle 

kampkunsttradisjoner som opprinnelig var utviklet for å skade og drepe i krig er blitt 

transformert til en dō med det formål å perfeksjonere utøverens selv gjennom å 
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integrere sinn, kropp og ånd (Ueshiba 1984:7) er det snakk om en budō.3 Det er 

særlig disiplinen og fokuset som kreves i omgang med våpen og farlige teknikker 

som sammen med den fysiske treningen og den sosiale samhandlingen sees på som 

fruktbare for personlig utvikling. Ett uttrykk for dette siste, og noe som kanskje 

tydeligst skiller budo fra sport, er holdningen til det å vinne, slik den for eksempel 

komme til uttrykk i kendo. Her handler det ikke om å glede seg over seieren, men 

tvert imot å føle anger og ettertenksomhet om man beseirer motstanderen/partneren 

(utte hansei): ”Kunne jeg ikke gjort dette bedre?” Om man blir beseiret skal man 

deimot føle takknemlighet (urarete kansha) overfor motstanderen/partneren: ”Takk 

for at du viste meg mitt svake punkt.” I likhet med de moderne europeiske idrettene, 

som for øvrig oppsto i ca. samme tidsrom som budō, og som i likhet med budō fratok 

det militære monopolet på fysisk fostring, har budōformene evnet å innta plassen som 

treningssystemer egnet for massene i et moderne Japan, og enkelte, også på 

verdensbasis (blant annet judo, karatedo, og i mindre grad kendo og aikido). Selv om 

budō således fyller roller som ligner på idrettenes er det for mange budōentusiaster 

viktig å insistere på at budō ikke er en idrett, men en særegen japansk praksis og 

disiplin – en dō (Bennett 2005:4, Kohn 1993). På grunn av rollen budō spilte i 

japansk krigsinnsats under den Annen Verdenskrig (se nedenfor), ble det meste av 

budōundervisning forbudt av okkupasjonsmakten etter krigen, og da treningsformen 

fra femtitallet på ny ble sluppet til, var dette kun mulig gjennom en idrettsretorikk, 

noe som har ført til ytterlige tilnærming med vestlig idrett (Bennett 2005:4). Judoens 

innrullering i de Olympiske Leker har hatt en tilsvarende effekt.  

Dōjō (道場) 

Det sted hvor budō praktiseres kalles en dōjō og direkte oversatt betyr det ”veiens 

sted.” Det er et spesielt sted from trening av sinn og kropp, utformet etter nedarvede 

normer, hvor utøverne under ledelse av en mester jobber sammen og perfeksjonerer 

 

3 Mens bu i budō vanligvis forstås i betydningen ”krig” tillegger aikidos grunnlegger Ueshiba Morihei 
betydningen ‘to stop weapons of destruction’ (Ueshiba Morihei i Ueshiba Kisshōmaru 1984:120). 
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sine selv og sin dō.  I følge The Japanese Budo Association sine forskrifter må 

budoutøverne i dōjōen ”opprettholde disiplin og vise anstendig høflighet og respekt. 

Dōjōen skal være et rolig, rent, trygt og høytidelig miljø.” (Bennett 2005:2 – min 

oversettelse). Det rommet Kokudai Aikidoklubb trente i var i denne forstand en dōjō. 

Ordet dōjō referer imidlertid ikke bare til en type sted, men også til en type 

organisasjon (på samme måte som det norske ordet ”kirke” gjør det). For eksempel 

Uchimura Dōjō referer ikke til en lokalitet, men til en stor organisasjon drevet og eiet 

av mester Uchimura og bestående av over hundre dōjōer (steder) i Japan og i 

utlandet. Jeg vil i denne oppgaven bruke ordet dōjō i begge disse betydningene 

(stedet og organisasjonen). Når jeg bruker ordet for å referere til en organisasjon – 

som Uchimura Dōjō – er dette for å skille denne formen fra et annet sted aikido også 

praktiseres, nemlig i klubber (bu) som Kokudai Aikidoklubb. 

Aiki-dō (合気道) 

Aikido er en dō og en budō. Aikido ble utviklet som selvstendig disiplin av Ueshiba 

Morihei i første halvdel av 1900-tallet. Etter sin fars død i 1920 gjennomgikk han en 

krise hvorpå han søkte til den radikale sekten Ō-moto. Her gikk han i lære og ble 

særlig oppmuntret til å fokusere på budo da hans åndelige veileder ”foresaw this path 

as the one most suited to his temperament, ability and aspirations” (Ueshiba 

1984:97). I 1922 definerte han sin egen stilart som aiki-bujutsu. Mens bujutsu var 

gjengs betegnelse på gamle kampteknikker, var betegnelsen aiki Ueshibas 

innovasjon. Den tok utgangspunkt i ideer som fantes i tradisjonell kampkunst om å la 

egen kraft (ki, på kinesisk chi) smelte sammen (ai) med motstanderens. Tre år senere 

ble han utfordret av en marineoffiser og hadde under den påfølgende kampen en 

mystisk opplevelse: ”the clarity of mind and body that realized the oneness of the ki 

of the universe and the ki of self” (ibid:98). Dette startet den åndelige utviklingen av 

det som snart skulle bli aikido. I årene som fulgte grunnla han flere dōjōer i Tokyo, 

og ble stadig mer berømt (ibid:99). I 1936 var Ueshiba kommet til det punkt at 

filosofien og spiritualiteten i kampkunsten han praktiserte skilte den fra de gamle 

krigerkunstene, og derfor forlot han termen bujutsu og kalte det aiki-budō; hans 
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disiplin var blitt en dō. Etter at krigen mot USA brøt ut i 1941, ble landets 

budogrupper beordret samlet i én organisasjon for å bedre kunne mobiliseres i krigen. 

Ueshiba var tilhenger av å forsvare landet, men likte dårlig at systemet han nettopp 

hadde skilt ut på nytt skulle blandes med de andre. For å gjøre skillet klarere 

proklamerte han i 1942 aiki-dō, og gikk inn i organisasjonen under det navnet. Han 

trakk seg så tilbake til en skogseiendom i Ibaraki, for å oppfylle sin drøm om å forene 

jordbruk med budopraksis. Året etter sto Aiki-helligdommen klar som tilbedelsessted 

for de førti-tre guddommene Ueshiba hevdet å få evnene sine fra.4 Da 

okkupasjonsregjeringen i 1945 forbød det meste av budoaktivitet pga. 

budogrupperingenes krigsinnsats, kunne Ueshiba fortsette sin fordypning ved 

helligdommen i Ibaraki. Etter hvert som restriksjonene ble løsnet fikk aikido en ny 

start, markert med grunnleggelsen av organisasjonen Aikikai i 1948. Fra 1955 

begynte Uchimura å trene under Ueshiba, og startet samme år Mokudai Aikidoklubb. 

(Kokudai Aikidoklubb ble grunnlagt i 1961, under en annen av Ueshibas elever.) I 

1960 fant den første offentlige aikidodemonstrasjon sted og i januar 1969 sto 

Aikikais hovedkvarter Honbu Dōjō ferdig i Tokyo. Senere samme år døde Ueshiba 

Morihei, 85 år gammel, og sønnen Ueshiba Kisshōmaru overtok som dōshu – ”veiens 

overhode”. Dette førte til noe splittelse innad i bevegelsen, da flere av grunnleggerens 

elever ikke ønsket å innordne seg under hans sønn. Ueshiba Kisshōmaru fortsatte der 

faren slapp, og profesjonaliserte organisasjonen, standardiserte pensum, tonet de 

åndelige komponentene noe ned og fremmet aikidos nasjonale og internasjonale 

utbredelse. Han kan sies å ha vært for aikidobevegelsen det Frans av Assisis 

etterfølger Elias var for fransiskanerordenen: ”the essential organizing figure which 

in so many religious societies has translated the lofty ideals of their founders into 

terms acceptable to later followers” (Lambert i Turner 1969:149). Etter Ueshiba 

Kisshōmarus død i 1999, har dennes sønn, Ueshiba Moriteru, tatt over bevegelsens 

ledelse som den tredje dōshu. 

 

4 Aikidoutøvere fra hele Japan og besøkende fra verden for øvrig samles ved helligdommen den 29. april hvert 
år. Dette er Keiser Hirohitos fødselsdag, og var tidligere Japans nasjonaldag.  
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Klubber 

I større grad enn hva man i Norge er vant med, er klubber ved skoler og universiteter 

i Japan viktige dannelses- og oppdragelsesinstitusjoner. Klubbene har en 

fremtrendende plass i grunnskolen og den videregående skole. Klubbene slik de er 

organisert stammer fra mellomkrigstiden da de var ramme for styrking, forming og 

disiplinering av ungdommen.  

Studentforeningene ved japanske universiteter er av to sorter: Klubb (bu, kurabu) og 

sirkel (dōkōkai, sākuru). Generelt krever klubbene mer av medlemmene enn hva 

sirklene gjør, blant annet er daglig oppmøte som oftest obligatorisk: Det som gjelder 

er å delta og gi sin fulle innsats inn i fellesskapet. Sportslige resulateter kommer i 

andre rekke(Chiesa 2002:194). Normen er at man melder seg inn i en klubb like etter 

at man har startet på universitetet, og forblir der de tre neste årene. Studentenes 

klassetrinn i klubben sammenfaller således med deres klassetrinn ved universitetet. 

Svært få medlemmers løp avviker fra denne normen. 

Hierarki 

Nakane Chie skrev i sin nå klassiske studie Japanese Society fra 1970 at rang er den 

sosiale normen som japanere bygger sine liv ut fra, og om det ikke tas hensyn til 

denne normen, skapes uunngåelig sosial friksjon og konflikt (Nakane 1970:31). 

Rang, og hierarki, kan analyseres som i alle fall én, og som oftest flere, vertikale 

relasjoner, eller relasjoner av ulikhet hvor én er høyere ansett enn den andre. På 

japansk uttrykkes denne relasjonen mellom høy og lav jōge kankei. Dette var et 

uttrykk mine informanter til stadighet brukte for å forklare sine forhold – og generelt 

japaneres forhold – til andre. Ishida uttrykte det enklest ”Jōge kankei er japanernes 

manerer.” Rang i Japan skiller seg fra rang i for eksempel Norge ved at den er mer 

statisk og stabil, mer åpenlyst verdsatt, og ved at den gjør seg relevant i flere 

sammenhenger. For å forstå hvordan rang fungerer i Japan er det viktig å ha det klart 

for seg at kriteriene for dannelse av gruppeidentitet og grupper (som rangen kan 

fungere innenfor) er et annet i Japan enn i Norge. Mens gruppeidentitet i Norge 
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relativt ofte dannes med utgangspunkt i en felles delt egenskap (som arbeiderklassen, 

legestanden, kvinnebevegelsen o.l), oppstår sterk gruppeidentitet i Japan oftere utav 

en delt geografisk eller institusjonell ramme (f. eks. landsby, klubb, skole, sykehus, 

bedrift o.l) (Nakane 1970:3). Dette er grupper som ikke alltid strekker seg langsmed 

sosiale lage, årskull og generasjoner, men ofte kutter et vertikalt tverrsnitt i dem og 

således omfatter folk av svært ulik karakter. Det er innenfor denne gruppen at 

hierarkiet dannes; folk utenfor gruppen forblir irrelevante til dette.  

Rangering og jōge kankei kan være basert på en rekke forskjellige prinispp. I 

”Enskilment at Sea” beskriver Pálson en kultur hvor det fremherskende prinsippet for 

rangering er meritt (ved siden av ansiennitet); skippere på Island ”not only progress 

through the ranks, he also must ‘prove himself’ (sanna sig) in his capacity as a 

skipper over several seasons” (Pálsson 1994:918) Om en skipper får dårlig fangst kan 

han synke så lavt i hierarkiet at han mister jobben(ibid:908). I de fleste grupper vil 

det være flere konkurrerende prinsipp for rangering. Så også i japanske grupper, 

skjønt det klart fremherskende prinsipp for hierarkisk rangering i Japan er ansiennitet.  

Ansiennitetsprinisppet 

Ansiennitet som prinsipp for rangering ble i japansk sammenheng importert fra Kina, 

og er siden blitt raffinert og rendyrket. Det at ansiennitet ligger til grunn for ens rang 

betyr i praksis at det er tidspunktet et individ entrer en gruppe som bestemmer 

individets plassering i gruppens hierarki. Mens et problem med ansiennitetsprinsippet 

kan sies å være at det gjør den sosiale organisasjonen rigid, sees det i Japan ofte på 

som en fordel at det, til forskjell fra for eksempel ved rang etter meritt, ikke trengs 

noen justeringer når rangen én gang er etablert (Nakane 1970:26-27).  

En japaner ser sine medmennesker som medlemmer av én av tre kategorier: sempai 

som har vært lenger enn en i gruppen, kōhai som har vært kortere i gruppen, og 

dōhai, dōryō eller dōkyūsei (samkullinger) som har vært like lenge i gruppen. 

Kategoriene dōhai, dōryō og dōkyūsei som impliserer likhet, brukes imidlertid langt 

skjeldnere enn kategoriene sempai og kōhai, som impliserer ulikhet. Dette fordi 
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japanere i mange sammenhenger heller enn å gruppere sammen folk med tilnærmet 

samme ansiennitet som likeverdige, foretrekker å rangere dem som ulike: sempai og 

kōhai (Lebra 1976:72); det japanske aldersklassesystemet er svært fint inndelt i flere 

og mindre aldersklasser enn hva man ofte finner i for eksempel Øst-Afrika. Ved 

Aikidoklubbene ble det imidlertid fokusert på likhet innad i kullene, så alle på samme 

kull var samkullinger (dōkyūsei).  

Relasjonen mellom sempai og kōhai må forstås i sammenheng med en annen sentral 

relasjon i japansk sosialitet, nemlig relasjonen mellom oyabun og kobun, dvs. mellom 

den som spiller roller som foreldre (oya) og den som spiller rollen som barn (ko). En 

slik relasjon dannes ved at en yngre person knytter seg til en eldre person og gir 

denne sin loyalitet i bytte mot hjelp med for eksempel å komme i gang med en 

karriære. Gradvis setter den yngre part (kobun) seg i gjeld til den eldre part (oyabun) 

lik den gjeld et barn har til sine foreldre – som i japansk sammenheng er betydelig 

(Dore i Hendry 1996:85). Denne gjeldsrelasjonen er det japanske bidrag til 

resiprositetslitteraturen, og kalles on.5  Den som har mottatt on drives til å yte tilbake 

(Lebra 1976:91), og vil således måtte stille sine tjenester til sin oyabuns åpne 

disposisjon (Dore i Hendry 1996:85). Det er verdt å merke seg at et on-forhold alltid 

vil være en relasjon mellom to ulike (Sakurai i Lebra 1976:105), slik patron-klient-

relasjonen også alltid er det (Forster 1963:1281); oyabun-kobun-relasjonen er faktisk 

blitt kalt en patron-klient-relasjon (Dore 1971 i Hendry 1996:85). Selv om patron-

klient-relasjoner er hierarkiske, ansees de å komme begge parter tilgode. Ikke 

skjeldent, som med compadrazgo i Spania og Latin-Amerika formuleres relasjonen 

som en relasjon mellom far og barn (Mitchell 2002:416-417), og det er blitt hevdet at 

dette ikke bare er tilsynelatende, men faktisk (sosialt) farsskap (Stein 1984:33). I 

japan har vi sett at det formuleres eksplisitt (Oya-ko).  

 

5 Merk at on ikke begrenser seg til oya-ko-relasjoner, men griper inn i et utall relasjoner i envher japaners liv 
og preger ens moralitet og karakter (Lebra 1976:106). 
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Hierarki som verdi 

For en norsk leser er det i denne sammenheng verdt å merke seg at et stramt hierarki 

med store forskjeller mellom sempai og kōhai (av mange) ble oppfattet som en verdi. 

Shimada, en jente i tredjeklasse, ba meg ved en anledning om ikke å skrive om 

hvordan en kōhai hadde unnlatt å bruke foreskrevet tiltaleform overfor sin sempai. Da 

jeg etterpå spurte en tredje person, Tanaka, som hadde vært til stede, om hvorfor han 

trodde Shimada ikke ønsket at jeg skulle beskrive dette, fikk jeg følgende (for meg) 

oppsiktsvekkende svar: ”Det er fordi det gir dårlig inntrykk av klubben når hierarkiet 

(jōge kankei) er så lite.” Utover tyngden av tradisjon og kulturell identitet, var det 

klart at systemet også hadde mange pragmatiske fordeler. Én ting var at 

tilstedeværelsen av viktige eller høyverdige (erai) personer hadde en skjerpende 

effekt på treningsinnsatsen og den sosiale innsatsen til kōhai. I tillegg til dette gikk en 

rekke prosesser langt raskere unna enn om avgjørelser til enhver tid skulle ha blitt tatt 

kollektivt og enhver person skulle ha hatt anledning til å bestride dem. 

Fjerdeklassejenta Noritake ga en utførlig forklaring: 

For å gjøre skikkelig aikido er det mange ganger nødvendig med gode 

hierarkiske relasjoner. Det er en på toppen som sier hva de under skal, og de 

under som hører (…) derfor klarer man å jobbe uten friksjon. Om alle har 

samme rang, er det vanskelig for én å gi ordrer til en annen, er det ikke? Når 

sempai sier gjør ditt og datt, da er det fordi de er øverst og ikke trenger vise 

hensyn til noen. Men om alle var like, ville man ikke vite hvem som skal be hvem 

gjøre hva. Det at folk under ikke kan klage6 gjør at de som er over må gjøre 

jobben skikkelig, og om de ikke klarer det blir det veldig dårlige tilstander. (…) 

Om kōhai er for sen til trening, kan sempai si fra uten å tenke på å vise hensyn. 

Men om for eksempel en fra samme kull kjefter på en som er for sent ute, blir det 

vanskelig. Fordi de har samme rang. Den som kjefter skal egentlig stå over. Når 

den over kjefter på deg, sier du ”Mottatt!” om det er rett, men om en på samme 

 

6 Se for dette punkt kapittel 6. 
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nivå som deg eller en som er lavere enn deg sier det – selv om det er riktig  –  

føler du avsky. Du blir sint. (…) Gjør du ikke? Om en som er under deg sier du 

er sen, så blir du jo sint! Blir du ikke? /  

Kritikk 

Uproblematisk er dette imidlertid ikke. Det er blitt innvendt fra marxistisk hold at den 

ideologi om individers familielike og gjensidige fordel som kjennetegner patron-

klient-relasjoner, skjuler hva som egentlig er én klasses strukturelle dominasjon av en 

annen (Mitchell 2002:417). Selv om sempai-kōhai handler om ansiennitet og ikke 

omklasse, og den marxistiske kritikken derfor ikke helt rammer målet i 

aikidoklubben, er dens poeng om ideologisk maskert dominasjon verdt å ta med seg. 

Fra en litt annen vinkel har Stein kritisert patron-klient-relasjonen for å få det 

problem den gir seg ut for å løse til å vedvare (Stein 1984:30). Dette skjer ved at 

klienten istedenfor å lære å ikke engste seg, får erfare sin angst som ekte trusler han 

eller hun kan søke beskyttelse fra hos patronen, som ved dette framstår som 

allvitende, allgod og allmektig (ibid:33) 7 eller, i japansk kontekst, som storartet 

(erai). Klienten hjelpes der og da men får ikke hjelp til å endre systemet (ibid:31). 

Dynamikken mellom sempai og kōhai i klubben og den Stein her beskriver, var nær 

sagt identiske, med den viktige skilnad hierarkiet i klubben revolverte: alle kōhai ble 

etter hvert sempai og fikk egne kōhai (slik barn blir voksne og får egne barn). Så var 

det ikke med latinamerikanske patroner og klienter.   

Utbredelse 

Den verdi som tilskrives rang etter ansiennitet kan sees i sammenheng med den 

utbredelse prinisppet har i Japan. I japansk næringsliv praktiseres (om enn i mindre 

grad enn for et par tiår siden) en form for rangering (nenkō joretsu) hvor de ansatte 

tildeles stilling, lønn og status etter ansiennitet (for øvrig ikke så ulik systemet i norsk 

 

7 Dette er amae (Doi 2001) på latin-amerikansk.  
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offentlig sektor). Innenfor dette systemet spiller statusene sempai og kōhai en viktig 

rolle. Fortellinger om kōhai som starter på jobben klokka 06:30 fordi en sempai pleier 

å starte klokka 07:00, er ett utslag. Et annet kan være at om kun én av to likt rangerte 

kolleger (dōryō) kan forfremmes, blir den andre enten flyttet til en helt annen 

avdeling eller pensjonert, for at rangeringen ikke skal forrykkes. Nakane forteller om 

lignende dynamikk i kunstnerkretser og refererer et eksempel hvor en forfatter var 

blitt tildelt en større litterær pris og sa: ” I am rather embarrassed to receive the award 

while some of my sempai have not yet got it”(Nakane 1970:26). Også i akademia er 

ansiennitetsbestemt hierarki fremherskende. I juli 2006, under feltarbeidet mitt, 

deltok jeg på en konferanse til minne om en antropologiprofessor ved Kokudai som 

nettopp var gått bort. Snart ble mikrofonen åpnet for antropologer som hadde studert 

under avdøde, og de presenterte alle seg selv som professor ved det eller det 

universitetet, før de anga sin plass i hierarkiet ved å definere seg selv som ”litt under” 

eller ”et godt stykke under” den og den andre taleren.  

Sugimoto hevder i An Introduction to Japanese Society at jōge kankei er på sitt mest 

intense i idrettsklubbene (Sugimoto 1997:122-123). Også Nakane trekker fram 

sportsklubbene som et sted hvor ansiennitetsprinsippet blir håndhevet særlig 

kompromissløst (Nakane 1970:32). Som jeg skal vise i kapittel 4, var rang etter 

ansiennitet det fremherskende prinsipp for sosial organisasjon også i de klubbene jeg 

observerte.  

Mitt feltarbeids arenaer 

Primær arena: Kokudai Studentidrettens Aikidoklubb 

Den primære arena for min studie var Kokudai Taiikukai Aikidobu (Kokudai 

Studentidrettens Aikidoklubb) som jeg i denne oppgaven refererer til som Kokudai 

Aikidoklubb). Klubben var blitt grunnlagt i 1961, og utgjorde sammen med 56 andre 

klubber Studentidrettsforeningen (taiikukai) ved Kokudai. Siden 1968 var klubben 

åpnet for kvinnelige medlemmer. Den hadde i januar til mars 33 medlemmer i alderen 
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18 til 22 år, og ett på 24, fordelt på første, andre og tredje klasse. Av disse var elleve 

jenter, og resten gutter. I begynnelsen av april kom et nytt kull bestående av fire 

jenter og åtte gutter, mens det som til da hadde vært tredjeklassekullet, sluttet. De fire 

kullene som var aktive i klubben hele tiden eller deler av feltarbeidet mitt besto slik 

av 46 studenter, fordelt på 15 jenter og 31 gutter.  

Mester Eiga, en av ca. seks profesjonelle aikidotrenere i regionens Aikikai, kom og 

trente klubben på onsdagene, to perioder i året. Til daglig var klubben ledet, 

administrert og trent av tredjeklassingene. De utgjorde klubbens kader (kanbu) og 

hadde hver og én sitt verv som var innbyrdes rangert.8 I begynnelsen av andreklasse 

avgjorde hvert kull hvem som skulle besitte hvilket verv året etter. Foretrukket 

beslutningsform var konsensus, men om flere ønsket samme verv, ble det avholdt 

hemmelig avstemming. Kapteinvervet hadde helt siden klubbens opprettelse vært 

holdt av en gutt.9  

Klubbåret startet som skoleåret i april og sluttet i februar. Klubben hadde en vårferie 

og en sommerferie. I hver av disse feriene ble det arrangert en én ukes treningsleir 

(gasshuku). Mens vårleiren var på en øy i Innlandshavet, var sommerleiren i fjellene. 

I tillegg til dette ble en rekke arrangementer avholdt til samme tid hvert år: februarleir 

for første- og andreklassinger, fest for nye medlemmer, fest for overføring av verv, 

sommerfest ved på stranden ved havna, novemberfest, avskjedsfest for 

fjerdeklassingene – for å nevne noen.  

 

8 Vervenes rang fra øverst til nederst: kaptein (shusho), 1. visekaptein (omote  fukusho), 2. visekaptein (ura 
fukusho), sekretær (shumu), ansvarlig for indre anliggender (naimu), ansvarlig for ytre anliggender (gaimu), 
ansvarlig for alumniforeningen (OB-kai), ansvarlig for kommunikasjon med aikidoorganisasjonene (renmei) og 
til slutt kasserer (kaikei.). 

9 Dette fulgte vanlig kotyme i Japan: Det oppfattes som greit for en jente ta verv opp mot toppen (som 
visekaptein og sekretær), mens toppvervet overlates til en gutt (Kameda 1995:115). Både i følge Kameda og i 
følge mine informanter ved Kokudai, var kapteinvervet utpreget maskulint. Ting tyder imidlertid på at denne 
oppfatningen kan være under press (Kameda 1995:116): I 2006 fikk jeg vite at en jente som var førsteklassing 
under mitt opphold i Ryōdai i 2004 var blitt klubbens første kvinnelige kaptein, og den første kvinnelige 
kaptein jeg har hørt eller lest om i en blandet japansk studentforening. 
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Klubben hadde regulær trening hver ettermiddag mandag til fredag. Det var 

obligatorisk oppmøte fem dager per uke. På lørdager ble det avholdt 

formiddagstrening som var frivillig, og utover de som ledet den og de som hadde hatt 

for få treninger i løpet av uka, var det få som deltok på den.  

Aikidoklubben inngikk i et nettverk av organisasjoner. I tillegg pleiet klubben 

forholdet til sju klubber: en klubb fra nabobyen som kom på besøk en gang i året (i 

februar), én som andre- og tredjeklassingene dro på besøk til i slutten av mai hvert år, 

og fem fra samme byen som møttes én gang i året i Kokudais dōjō.   

Varigheten av et medlemskap var satt til tre år. På høsten i andreklasse, altså etter 

halvannet års trening, tok medlemmene svart belte første dan (shodan). I februar i 

andreklasse og fram til vårferien ble andreklassingene opplært til rollen som 

tredjeklassinger. Tredjeklassinger ble de ved semesterstart i begynnelsen av april. Da 

ble også nye førsteklassinger rekruttert. Måneden etter, da klubbens medlemsmasse 

på ny var blitt stabil, ble vervene rituelt overført til de nye tredjeklassingene. Disse 

ledet så klubben fram til de i mai året etter, i fjerde klasse, ga fra seg vervene og trakk 

seg tilbake fra klubben som alumnae. Etter tre fulle år i klubben ble medlemmene 

således Old Boy / Old Girl (OB/OG) – og fikk medlemskap i alumniforening (OB-

kai). I 2006 hadde denne organisasjonen offisielt nesten fem hundre medlemmer, 

skjønt 30% av dem hadde den ingen kontakt med. OB-ansvarlig tredjeklassing, 

Hirose, anslo at av de fem hundre medlemmene var det kun femti som fortsatt jevnlig 

praktiserte aikido.10

Sett i forhold til de andre aikidoklubbene jeg besøkte, var omgangsformen i klubben 

ved Kokudai løs. Utover hva medlemmene selv refererte til som ”et minimum av 

manerer” – d.v.s. formell tale til overordnede, bukking i forbindelse med trening, 

høflig unnskyldning når man entret eller forlot klubblokalet - var det relativt lite 

elaborert koreografi. Seiretsu – å stå på rekke – som er en godt innarbeidet kulturell 

 

10 Dette er ikke så lite sett i den større sammenhengen; kun 2-3 % av den japanske befolkningen trener to 
ganger eller mer per uke (Spielvogel 2003:2). 
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praksis i japansk utdanning, ble utført kun under trening, og for eksempel ikke når 

klubben var på reise (slik det ble ved Ryōdai og Mokudai). Videre var der ingen 

kollektiv roping, slik som andre steder (Ryōdai, Mokudai og Teidai) forekom i 

forbindelse med blant annet oppvarming og utholdenhetsøvelser. Yoshida, en gutt fra 

landsbygda i Aomori som begynte i førsteklasse mens jeg var der, opplevde klubben 

som ”temmelig avslappet” og la til at han hadde trodd det skulle være strengere: ”Jeg 

ble lettet.” Uehara, en professor i arkeologi som hadde vært medlem av klubben for 

nærmere tretti år siden, sammenlignet omgangsformen i Kokudai Aikidoklubb med 

omgangsformen i klubben ved universitetet der han nå jobbet:  

Der må førsteklassingene hilse tre ganger om det kommer en andre- eller 

tredjeklassing, og si unnskylde seg tre ganger når denne går. Men de strengeste 

klubbene er nok uansett ikke aikidoklubber. Det er karateklubbene. De er alltid 

strenge.  

Han forklarte det han så på som et ekstra ”fri” omgangsform i aikidoklubben ved 

Kokudai og ved enkelte andre eliteuniversiteter med at det var fordi elevene ved disse 

universitetene kunne ”tenke selv”. Dette minte om en holdning moren i familien jeg 

etter hvert bodde hos ga uttrykk for – bare med motsatt fortegn – nemlig at studenter 

ved Kokudai ofte kan ha vanskelig for å bli tilsnakket ”for det har de aldri opplevd 

før; alt har gått så lett for dem, trinn for trinn inntil de nå er på Kokudai.”  

Helt siden oppholdet mitt i klubben ved Ryōdai i 2004 hadde jeg lurt på hva slags 

folk det var som ble trukket til studentaikidoklubbene. I løpet av oppholdet mitt i 

klubben ved Kokudai to år senere lærte jeg å se den store variasjonen. I en klubb med 

46 medlemmer var det naturligvis folk med svært forskjellige personlighetstrekk, og 

at det også var utadvendte og livlige personer i klubben vil bli tydelig i senere 

kapitler. Blant medlemmene selv fantes det imidlertid sterke formeninger om hva 

slags folk klubben tiltrakk seg. Kuroda, en av de mer utadvendte tredjeklasseguttene, 

og en som ofte ble karikert av andre medlemmer som en med mange venner, konstant 

dårlig råd og sans for damer og alkohol, mente det var flest sjenerte folk i klubben. 
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Forklaringen var at aikido var en ”smal” (mainā) ting å drive med, og ”smale ting 

tiltrekker seg sjenerte folk.” Hans samkulling Ishida utdypet:  

De aktive og muntre folka på Kokudai blir heller med i tennissirkler. Der er det 

også flere folk. Hundre medlemmer og sånt. Hvis du er ydmyk og forsiktig 

(otonashii) og tror du kan klare aikido, så blir du med i aikidoklubben. Mens de 

som vil møte folk av motsatt kjønn og sånn, blir med i en tennissirkel.  

Igarashi, som overtok som kaptein mens jeg var i klubben, hadde enda klarere 

karakteristika klare til å kontre meg da jeg forsøkte å si at det var ”allslags folk” i 

klubben. ”Det kan så være,” sa han, ”men det er like vel aikidoaktige folk som er 

med.” Han forklarte at det som kjennetegnet en aikidoaktig person var at han eller 

hun 1) ikke var høy, 2) var lite trent og 3) ikke tok initiativet selv (slik han mente 

karatefolk gjorde), men tok imot og reagerte, lyttet og svarte når de ble spurt. Det slo 

meg at i så måte var de nåværende eller tidligere kapteinene fra klubben som jeg 

hadde møtt, inkludert denne, ikke aikidoaktige; de var generelt av de høyere, mer 

veltrente og proaktive medlemmene. Like vel var det ikke vanskelig å finne folk i 

klubben som passet kapteinens beskrivelse på en prikk.  

Det er nærliggende å tenke at det Igarashi kalte aikidoaktige personer godt kunne like 

den trygghet en liten klubb med faste rammer for samhandling hadde å gi. Jeg har 

ikke anledning gå videre inn i dette nå, men det synes klart at et slikt miljø også må 

prege den konkrete samhandling som finner eller ikke finner sted der, og aktørenes 

følelsesliv, på en helt spesiell måte.  

Sekundært felt: Mokudai Aikidoklubb 

Da Kokudai Aikidoklubb etter vårleiren tok vårferie, dro jeg umiddelbart til Mokudai 

Aikidoklubbs vårleir, og var der en uke, slik jeg hadde avtalt med mester Uchimura. 

Jeg hadde aldri vært i klubben før. Takket være Uchimuras introduksjon, ble jeg tatt 

svært godt imot og plassert i rangordningen som andreklassing (ikke førsteklassing 

som ellers ville være normalt). Jeg bestemte meg for å bruke denne anledningen for 
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hva den var verdt, så halvveis i leiren ba jeg om lov til å flytte opp til 

tredjeklassingene og delta som tredjeklassing og kanbu den siste halvdelen – noe jeg 

fikk lov til. Dette ga meg uvurderlig informasjon, ikke bare om hva 

tredjeklassingenes tilværelse besto av, men også om hvordan det oppleves å være 

tredjeklassing.  

Jeg vil senere i oppgaven komme tilbake til Mokudai Aikidoklubb, særlig i 

oppgavens fjerde kapittel. Jeg nøyer meg her med å si at i forhold til Kokudai 

aikidoklubb, var Mokudai aikidoklubb mer disiplinert. Det var stor avstand mellom 

personer på de forskjellige nivåene i hierarkiet, og både rombruk og sosialt samkvem 

var ritaelt og koreografisk svært elaborert.  

Vertsfamilien 

Etter å ha bodd ukene fra jeg startet å trene med Kokudai Aikidoklubb i slutten av 

januar 2006 og fram til vårferien (i mars måned) på et lånt internatværelse og et billig 

gjestehus, fant jeg meg en vertsfamilie fra april av. Familien var en 

middelklassefamilie bosatt i en liten enebolig i utkanten av byen. Huset besto av en 

inngang (genkan), en gang, en stue med åpen kjøkkenløsning og et bad i første etasje 

og tre soverom i andre. Jeg ble tildelt det ene soverommet. Jeg hadde således et eget 

rom med egen seng, skap og pult hvor jeg kunne skrive feltnotater. På det andre 

rommet sov de to døtrene. Foreldrene og sønnen sov på det siste rommet, skjønt i 

praksis sov moren og sønnen, og av og til en eller to av døtrene på oftere på gulvet i 

stua. Familien tok veldig godt imot meg, og jeg ble svært glad i dem. 

Foreldrene var i begynnelsen av førtiårene. De hadde tre barn, Aya (19), Kaori (15) 

og Takuya (12) som gikk i førsteklasse på henholdsvis universitet, videregående 

skole og ungdomsskole. Faren jobbet i det private næringslivet og moren gjorde en 

del transkriberingsarbeid hjemmefra. I tillegg sto hun for alt husarbeid, inkludert 

snekkerarbeid, mens farens arbeid til hjemmet var begrenset til kjøkkenhagen. Moren 

styrte også familiens økonomi. 
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Alle tre barna var med i klubber. Aya hadde spilt i mandolinklubb i seks år, men nå 

når hun begynte på universitetet, hadde hun blitt med i en tennissirkel i tillegg til 

mandolinklubben. Kaori hadde spilt volleyball i klubb praktisk talt hver eneste dag i 

seks år. Dette fortsatte hun med på videregående. Nesten hver kveld så lenge jeg var 

der, kom hun sliten hjem etter alle de andre. Aya bemerket stramt at Kaoris liv bare 

dreiet seg om klubben: ”Ano ko wa bukatsu bakari da.” Ved en annen anledning 

skjelte hun lillesøsteren ut som ”sportsidiot.” Takuya hadde ikke drevet med 

klubbidrett før, men som ungdomsskoleelev var deltagelse obligatorisk. Først valgte 

han basketball, men da han oppdaget at det involverte mye løping, byttet han over til 

badminton. En søndag han hadde fri og vi to var på en liten tur i byen sammen, spurte 

jeg ham om badmintonklubben. Han fortalte han hadde vanligvis trening sju dager i 

uka, to-tre timer hver dag. Så fortalte han at det var mest jenter i klubben. Jeg lurte på 

om det var bra eller dårlig. Han sa at det ikke var noen av delene. Men så trakk han 

pusten og sa: ”Det er litt dumt, for da er det færre å bli venner med enn i en klubb 

med mange gutter.” Jeg fulgte opp og spurte om han ikke kunne bli venner med 

jentene, til hvilket han svarte at det var vanskelig, fordi jenter var ”vanskelige å 

snakke med.”  

Selv om moren i familien sa at jeg kunne styre selv når jeg ville komme hjem om 

kvelden, følte jeg meg forpliktet til å komme hjem før familien la seg, og gikk derfor 

hver dag glipp av studentliv som ofte fortsatte en stund etter avsluttet trening. Jeg 

hadde lenge vanskelig for å se hvordan data som ble generert i mitt samliv med 

familien skulle kunne knyttes opp til feltarbeidet jeg gjorde i klubben, og ble ved å 

tenke at det at jeg visste mindre enn hva jeg skulle ønske om hva klubbmedlemme 

tilbrakte tiden utenfor klubben med, først og fremst hadde med bosituasjonen min å 

gjøre. I ettertid har jeg imidlertid sett at dette var en uriktig forståelse av situasjonen. 

Boformen jeg hadde valgt var ekstremt fordelaktig. Formålet med å finne meg en 

vertsfamilie hadde vært å dukke så dypt som mulig inn i japansk kultur og få 

kontinuerlig trening i japansk, noe jeg ville fått i langt mindre grad om jeg hadde 

valgt å bo alene. I tillegg til et generelt innblikk i japansk hverdagsliv, fikk jeg 

dessuten verdifulle blikk bak scenen hos tre ungdommer som også tilbrakte 
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ettermiddagene og helgene med klubbaktivitet. Av uformelle samtaler, særlig med 

moren, fikk jeg dertil enormt med informasjon som gjorde det lettere å fortolke og 

forstå hva jeg observerte i klubben. Jeg kunne med andre ord knapt valgt en boform 

som genererte større tilfang av data.  
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3. Makt og biokjemi: Kropp, seksualitet og alkohol 

Jeg skal i senere kapitler ta for meg kroppen, først som bevegelig objekt i sosialt 

konstruerte rom (kapittel 4), så som subjekt for praksiser gjennom hvilke sosiale 

relasjoner fester seg i kroppen (kapittel 5) og til sist som sted for maktmettet 

ferdighetforvaltning (kapittel 6). I disse kapitlene vil kroppsliggjøringsperspektivet 

stå sentralt. Jeg ønsker at leseren gjennom disse kapitlene skal ha det klart for seg at 

det kroppsbegrep som jeg bruker, og som jeg legger til grunn for all argumentasjon 

utover i oppgaven, ikke bare er en fenomenologisk erfarende kropp, men en kjøttfull 

og pulserende, voksende og eldende biokropp. Jeg velger derfor å starte oppgavens 

drøftende del med å fokusere på to av kroppens biologiske egenskaper – evnen til å la 

seg beruse hormonelt og av alkohol – og hvordan disse er bestemmende for kroppens 

rolle i de prosesser som konstituerer, opprettholder og endrer sosial organisasjon.  

Den kjønnslige kroppen: Seksualitetens sosiale betydning 

Seksualitet i japansk ungdom: kvantitet 

Selv om seksuell aktivitet i en del religiøse kontekster sees som rituelt forurensende 

(Namihara 1987:65), gir ikke dette seg direkte utslag i måten japanske barn oppdras i 

forhold til seksualitet. De lærer ikke at sex er skittent, ei heller syndig, bare at 

seksualiteten må forvaltes på en måte som ikke truer sosiale relasjoner (White 

1994:175). White slår kategorisk fast at Japan “is not a puritan society”(ibid:172). 

Like kategorisk er hun med henhold til japanske barns seksuelle aktivitetsnivå: 

”Japanese children (…) are undeniably sexually active” (ibid:18). Ti år tidligere 

hevdet Rohlen at japansk ungdom, da de i liten grad omgås på tvers av kjønnene, har 

lite seksuell erfaring. Han underbygger dette med tall fra tidlig 70-tall som viser at ni 

prosent av guttene og kun én prosent av jentene hadde debutert seksuelt som 

nittenåringer (Rohlen 1983:290). En annen undersøkelse han trekker fram viser at 

tenåringsers seksuelle aktivitetsnivå i løpet av 70-tallet økte merkbart slik at 
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rapportert seksualdebut blant ungdom i alderen 18- 21 i 1981 var steget til 26 % for 

gutter og 17,1 % for jenter i alderen 18-21 (ibid:291). I følge White rapporterte to 

tredeler av femtenåringene seksuell aktivitet på tidlig 90-tall (White 1994:170). Om 

vi antar at kontrasten til Whites materiale ikke skyldes at den enes materiale har evnet 

å fange opp virkeligeheten bedre enn den andres, og legger til at Whites tall dreier 

seg om uspesifisert seksuell aktivitet og ikke gjennomført samleie, kan det synes som 

at trenden fra 70-tallet fortsatte utover 80- og 90-tallet.  

Seksualitet i japansk ungdom: kvalitet 

På flere punkter skiller måten seksuelle relasjoner realiseres på seg fra hva som er 

vanlig i Vesten. For det første er det mindre åpent snakk omkring det, slik at 

ungdommen, og da ikke minst jentene, framstår med en tilsynelatende uskyld 

sammenlignet med sine jevnaldrende i Vesten (White 1994:185, 189). Bak fasaden 

har de imidleritd en pragmatisk tilnærming til sex (ibid:177), og selv om jentene lar 

guttene ta første initiativ har de etter dette stor grad av kontroll over egen situasjon, 

og gjerne flere seksualpartnere uten at disse vet om hverandre (ibid:185). For det 

andre er det sjelden med jevnaldrende at japansk ungdom har seksuelle forhold 

(Rohlen 1983:290, White 1991:85). For det tredje er romantisk forelskelse, seksuell 

utfoldelse og ekteskap ikke assosiert som i Vesten, men atskilt som tre separate 

sfærer. Ikke minst gjelder dette for jentenes del (White 1994:179-180, 193). 

Seksualitet i Kokudai Aikidoklubb 

Både ved Kokudai og ved andre universiteter, ble tennissirklene til stadighet omtalt 

som steder der gutter og jenter kunne møtes for å bli kjærester. Det syntes som 

Akihara kunne ha rett da han mente at tennisklubbene hadde inntatt rollen som 

tverrseksuell møteplass etter hvert som arrangerte ekteskap var blitt mindre vanlig og 

jenter var blitt latt inn i foreninger som før var forbehold gutter. Det kan tenkes at 

denne utviklingen også grep inn i aikidoklubben. Det var imidlertid ikke til å ta feil 

av at Kokudai Aikidoklubb hadde valgt en litt annen tilpasning til den nye 
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situasjonen enn hva tennissirklene hadde; hva seksualitetsforvaltning angikk var 

tennissirklene aikidoklubbens ”low Other” (Stallybrass & White 2002).  

I Kokudai Aikidoklubb hadde det opprinnelig bare vært gutter, men i 1968, kom de 

første jentene inn i klubben, og siden da hadde det hvert år vært både gutter og jenter 

i klubben. Da jeg gjorde feltarbeid var det 31 gutter og 15 jenter i klubben. Disse 

tilbrakte hver uke mangfoldige timer sammen og trente sammen hver dag. På matten 

tok de på hverandre, løftet hverandre, kastet hverandre. Dette var samhandling som 

kan føre til kjønnslig tiltrekning og opphisselse, ikke minst i et land som Japan, hvor 

berøring av det andre kjønns kropper ellers forekommer i begrenset grad, og i en 

alder (18 – 22 år) hvor både seksuell drift og nysgjerrighet kan være intens. Ifølge 

Rohlen er det også i denne alderen at unge japanere begynner å praktisere romantiske 

stevnemøter med det annet kjønn (Rohlen 1983:288). Med jevne mellomrom drakk 

de seg også fulle sammen, og henga seg til sosialt overskridende atferd. Jeg ventet 

derfor – før min innteden i min første studentaikidoklubb vinteren 2004 – å finne en 

høy grad av romantisk eller også erotisk aktivitet. I det minste ventet jeg at om ikke 

den daglige treningen var det, ville klubbens fester og leiropphold være romantiske 

for medlemmene, og kontekst for initiering og realisering av seksuelle relasjoner.  

Men i motsetning til hva jeg på forhånd hadde forventet, var samhandlingen mellom 

kjønnene i aikidoklubbene slett ikke preget av yrende romantikk. Etter en uke på leir 

med Ryōdai Aikidoklubb i 2004 hadde jeg overhodet ikke observert noe atferd som 

kunne likne på flørting, eller tyde på at det var kjærestepar i klubben. Ikke engang på 

rommet som jeg delte med tre andre gutter, hørte jeg ett ord ble nevnt om jenter som 

personer man kunne ha romantiske eller erotiske forhold til eller følelser overfor. Da 

jeg midtvinters 2006 begynte å trene med Kokudai Aikidoklubb, ble jeg slått av det 

samme fenomenet: Selv om jeg etter en måneds tid skjønte at kaptein Igarashi var 

sammen med Igiso på kullet sitt, var det bemerkelsesverdig lite både av samtale og 

atferd som kunne tyde på at romantisk aktivitet fant sted mellom andre medlemmer i 

klubben. Fjerdeklassejenta Noritake kunne fortelle at aikidoklubben ikke var noe 

sjekkested (deai no tame ja nai), men et aikidosted. Men kunne det virkelig ha seg 
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slik, i et samfunn hvor seksualitet ikke var motalsk belastende (White 1994:175) og 

hvor tenåringenes trendblader var fulle av eksplisitt seksuelt innhold (ibid:177), at 

unge mennesker i sin mest reproduktive alder var involvert i intenst sosialt samvær 

uten at det som måtte skje av tiltrekning, i hodene og kroppene deres, kom til 

overflaten og ble uttrykt i det sosiale rommet?  

Hemmelighold og segregering 

En i klubben svært utbredt holdning var at romantiske og seksuelle forhold skulle 

holdes hemmelig. Furukawa, som var kaptein da jeg begynte å trene med klubben, 

fortalte meg etter at han var blitt OB at han hadde vært sammen med klubbsekretæren 

Kaneko: ”Men ikke si det til noen fordi det er flaut. Det er ikke public information. 

Jeg er sjenert – skikkelig! Jeg liker ikke å snakke om kjærlighet (renaibanashi).” 

Sasano, kanskje den mest respekterte gutten på samme kull, formulerte seg slik:  

Jeg har kjæreste. Hun er fra aikidoklubben, men ingen utenom Shimada vet om 

det. Kjæresten min vil ikke at folk skal vite det. Jeg har ikke lyst til å si det selv 

heller, for folk vil se rart på oss om vi trener sammen. Folk vil smile av oss.  

Selv om det var både gutter og jenter i aikidoklubbene, forble kjønnene i stor grad 

segregert. Dette er i følge Rohlen et vanlig mønster både for skoleklasser og klubber 

(Rohlen 1983:289), og har sammenheng med at Japan er dominert av homososialitet, 

mens vestlige samfunn i større grad er parorienterte.11 Det er derfor vanlig at ikke 

bare barn, men også voksne, er langt mer comfortable med venner av det same kjønn, 

enn av det annet (Yoshizumi 1995:190-191). Det at jeg gjentatte ganger opplevde at 

informantene kunne gjøre rede for holdninger blant medlemmer av eget kjønn, men 

ikke av det annet, må sees i sammenheng med dette. Shimada i Kokudai Aikidoklubb 

var ikke i stand til å si hvem av guttene på kullet hennes som hadde godt forhold til 

hvem, og da jeg spurte Akihara om hvem av jentene som syntes hierarkiet var viktig, 

 

11 Merk at det ikke alltid og over alt har vært sånn. Inntil siste halvdel av 1800-tallet var det for eksempel 
utbredt praksis at ungdom på landsbygda sov under samme tak, inntil de fant en  partner. Det var med Meiji at 
dette tok slutt (Yoshizumi 1995:191). 
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lente han seg fram og forklarte: ”Det har seg slik at jenter snakker med jenter, og 

gutter med gutter, så hva jentene tenker det er det vanskelig for meg å si noe om.” På 

leiren med Mokudai Aikidoklubb hadde Morioka, en av jentene i førsteklasse, skadet 

seg: Hun gråt og ventet på at ambulansen skulle komme. Da jeg spurte 

tredjeklassegutten Ariwara om han visste om hun var syk eller skadet, svarte han 

aksiomatisk: ”Nei. Kvinnene er det kvinnene som ser etter.” 

Det var tydelig at mange rett og slett hadde liten erfaring med å omgås det annet 

kjønn. Kida fortalte at han både på ungdomsskolen og på videregående hadde gått i 

klasse med jenter, men bare hatt guttevenner, og at det fortsatt var slik: ”Jeg snakker 

knapt med jenter. Jeg er ikke noe flink til det. Jeg holder meg tilbake uten å ville det 

(enryōshite shimau).” Bortsett fra på fest, hadde han knapt snakket med jentene i 

klubben, og selv da hadde han bare ”snakket med dem fordi de plutselig kom bort og 

gjorde teknikker på [ham].” 

Tredjeklassingen Yamagiwa hadde som Kida gått i klasse med jenter på 

ungdomsskolen og videregående uten å bli kjent med dem. Nå opplevde han at etter å 

ha blitt med i aikidoklubben for første gang siden barneskolen daglig kunne tilbringe 

tid sammen med jenter, noe han syntes var veldig bra: ”Det er fint å ha en slik 

anledning. Det er fint å få utvidet horisonten.” Han var blitt kjæreste med 

andreklassejenta Irino. Hun var den første kjæresten hans og han var den første 

kjæresten hennes. Da jeg i juli var ute og drakk avskjed med guttene på kullet ”mitt,” 

åpnet de seg plutselig og det kom for en dag at Mishima var forelsket i en fra 

ungdomsskolen han ikke har møtt siden, mens klassekameraten Yangaizawa likte en 

jente i klassa si. Sekino likte Irino. Han smilte stort når han snakket om henne, om at 

hun var akkurat den jenta han kunne tenke seg å være sammen med – og jeg kunne 

ikke fortelle ham at hun alt var sammen med hans sempai Yamagiwa. Horibe var de 

alle enige om at var ei flott jente. Toyoda konkluderte oppspilt: ”Det er hett (atsui) i 

klubben nå.” 
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Begrenset seksuell aktivitet 

Likevel var det klart at en stor del av guttene i klubben ikke hadde eller hadde hatt 

kjæreste. Halvparten av guttene som svarte på en spørreundersøkelse jeg 

gjennomførte12 oppga å ikke ha hatt kjæreste, og 83 prosent at de aldri hadde hatt 

sex. Noen ga gjennom intervju uttrykk for at de ønsket seg en kjæreste. Enkelte, som 

Shinozaki, ga uttrykk for at de hadde liten tro på at en jente noen gang skulle bli 

forelsket i dem, men de fleste var mer optimistiske.  

Når jeg under intervjuene spurte medlemmene om de visste om kjærestepar i 

klubben, visste de fleste om ett eller to par (stort sett alle visste om Igarashi og 

Ogiso). Få visste om mer enn tre-fire, men det var de mange intervjuene jeg 

gjennomførte som først lot det komme for en dag at klubben ikke var på langt nær så 

kjønnsløs som jeg umiddelbart hadde fått inntrykk av. Etter hvert som jeg spurte 

samme spørsmål til stadig flere medlemmer, endte jeg med å få bedre oversikt over 

klubbens romantiske forbindelser enn noen annen enkeltperson i klubben hadde. Bare 

få dager før avreisen min falt siste brikke på plass, og jeg kunne oppsummere for meg 

selv at samtlige av jentene på de to kullene jeg hadde hatt mest omgang med faktisk 

hadde kjæreste i klubben. Hva ekteskap angår kjente Sasano som hadde hatt ansvar 

for alumniforeningen, dessuten til to kjærestepar som hadde truffet hverandre i 

klubben, og som nå planla å gifte seg. Hirose som overtok ansvaret for 

alumniforeningen etter Sasano, mente at ca. 10 prosent av jentene som hadde vært 

med i klubben, hadde giftet seg med en derfra. Jeg har ikke mulighet til å evaluere 

denne informasjonen, men det er ikke til å ta feil av at klubben, ved siden av å være et 

sted for aikido, også var en amorøs, seksuell og ekteskaplig møteplass. Det lå bare 

ikke oppe i dagen.  

 

12 For å generere mitt eget statistiske materiale, distribuerte jeg den siste uken jeg var i Kokudai Aikidoklubb 
spørreskjema om seksuell erfaring (i identiske konvolutter frankert og adressert til min adresse i Norge) til 
samtlige medlemmer. Atten gutter, dvs. 58 prosent av guttene i klubben, svarte, mens bare seks jenter (40 
prosent av jentene) svarte.  
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Det synes å være på sin plass å spørre seg hvorfor det var så mange, særlig av 

guttene, som ikke var seksuelt eller romantiske involvert med andre jevnaldrende, og 

hvorfor det var så viktig for så mange å skjule den ikke neglisjerbare seksuelle og 

romantiske aktivitet som faktisk fant sted i klubben. 

Delvis kan dette forklares ved måten sosial klasse og seksuell atferd er relatert i 

Japan: Ungdom som ikke sikter på universitetsutdannelse debuterer seksuelt tidligere 

(Rohlen 1983:294) og pleier også i større grad omgang med prostituerte (White 

1994:184), enn de som fortsetter studiene etter endt videregående. Blant elever som 

forsøker å komme inn på eliteinstitusjoner – som Kokudai – er det de siste årene blitt 

registrert så liten seksuell og autoerotisk aktivitet at det fra psykiatrisk hold blir 

advart om faren for kroniske seksuelle problemer, følelsesmessig avstumping og 

permanent nedsatt evne til å danne sunne mellommenneskelige relasjoner. 

Forklaringen som gis på fenomenet er det høye stressnivået elevene utsettes for 

gjennom press fra både skole, ettermiddagsskole (juku) og foreldre (White 1994:192). 

Studentene i Kokudai Aikidoklubb tilhørte det ekstakte segment som det her siktes 

til. 

Seksualitet som en tredobbel trussel: ”Det gjør noe med forholdet til de andre.” 

Et videre hint kan finnes i tredjeklassingen Shinozakis forklaring hvorfor romantiske 

relasjoner ikke måtte være åpenlyse: ”Det gjør noe med forholdet til de andre.” Min 

antakelse er at seksualitet slik den var konstruert utgjorde en trussel mot fellesskapet i 

klubben på tre nivåer. 13

For det første kunne seksuell og romantisk tiltrekning utgjøre en kime til konflikt og 

derigjennom true klubbens ”harmoni.” Shinozaki forklarte at om noen er sammen og 

slår opp, vil alle de andre måtte ta hensyn til dem (ki wo tsukau): ”Om et par som 

 

13  Jeg begrenser her som i resten av kapittelet min undersøkelse til heteroseksualitet, ikke bare fordi eventuell 
homoseksualitet var enda mindre åpenbar enn heteroseksualiteten (jeg har ingen data), men også fordi 
homoseksualitet i Japan tradisjonelt ikke har vært sett på som noen trussel mot den sosiale orden, men tvert 
imot blitt glorifisert (Yoshizumi 1995:190). 
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ikke lenger er sammen er i klubbrommet, blir det dårlig stemning der. Selv om de slår 

opp må de fortsette å møte hverandre i klubben.” I tillegg kunne sjalusi og amorøs 

rivalisering føre til at forholdet rivalene imellom ble dårlig.  

For det andre ble seksualitet sett på som en potensiell trussel mot hele klubbens virke. 

Dette ble særlig tydelig etter at en voldtektssak var blitt rullet opp i Kokudai 

Baseballklubb: Tre fjerdeklassinger (OB) hadde i kraft av sin høyere status invitert tre 

kvinnelige manējā14 til å spise med dem, og hadde i den sammenheng fått dem til å 

drikke større mengder alkohol. Da to av jentene gikk hjem og én ble igjen, voldtok i 

følge anklagen guttene henne. Siden Kokudai var et nasjonalt eliteuniversitet og 

baseballklubben blant de aller beste og mest populære i regionen, vakte saken 

nasjonalt medieoppstyr.15 Baseballklubbens kaptein måtte framføre offentlig 

beklagelse overfor Studentidretten, og klubben påla seg selv forbud mot å delta i 

konkurranse eller ta opp nye medlemmer det året. Koike, klubbsekretæren i 

aikidoklubben, mente at om baseballklubben ikke selv hadde pålagt seg disse 

forbudene, ville Studentidretten ha gjort det. Videre trodde han at sjefen for hele 

Studentidretten ville måtte gå ut offentlig med beklagelse i media om de tre tiltalte 

ble funnet skyldige. Før voldtektssaken hadde baseballklubben ved Kokudai vært 

kjent for god disiplin, og det å ha vært med i den hadde vært regnet som en stor fordel 

når man skulle søke jobb. Nå var det blitt motsatt, og mange sluttet. Kuroda forklarte 

at det spilte liten rolle om en selv ikke var med på den festen, for ”om du blir med i 

klubb får du relasjoner til andre personer (hito ni kakawaru) og disse relasjonene gjør 

at du blir dratt inn i det de andre har gjort”; vanæren smittet over på alle. Kjønnsdrift 

og seksuelle praksiser, om de kom ut av kontroll i en klubb, kunne med andre ord 

være ekstremt ødeleggende for klubben og alle som var med i den.  

 

14 Det er i mange japanske sportsklubber med kun mannlige utøvere vanlig at kvinnelige studenter blir med i 
klubben som manejā (fra engelsk manager) for å bistå de mannlige utøverne med organisatoriske og praktiske 
gjøremål, følge Kameda “practicing to be housewives” (Kameda 1995:115) 

15 Baseball er av de mest populære tilskuer- og tv-sportene i Japan, og kampene mellom universitetslag følges 
på tv.  
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For det tredje – og dette er mitt viktigste poeng – var seksuelle og romantiske 

relasjoner sosialt konstruert som relasjoner av likeverd mellom individer, noe som bar 

i seg en trussel mot klubbens sosiale struktur; en sosial struktur hvor grupper av 

likeverdige samkullinger (dōkyūsei) var knyttet til grupper av overordnete (sempai) 

og til grupper av underordnete (kōhai) gjennom ulikhetsrelasjoner, kunne ikke godt 

tolerere at individer, uavhengig av sin gruppetilhørighet, knyttet sterke og vedvarende 

likeverdsrelasjoner på tvers av hierarkiske nivå. Fjerdeklassejenta Noritake, som var 

tidligere kaptein Hiratsukas kjæreste og kōhai, forklarte: 

I klubben er rangen bestemt. De oppe er storartete (erai), og de nede… er lavest. 

[Men om] for eksempel en tredjeklassing og en førsteklassing er kjærester, så 

skjønner man ikke hvem som er over og hvem som er under.(…) Om sempai og 

kōhai er kjærester, bruker de ikke respektfulle taleformer til hverandre, og om 

de ikke gjør dette i klubben, vil hierarkiet blir rotet til. Derfor oppfører de seg 

som sempai og kōhai i klubben.  

Å i klubbsammenheng iscenesette seg selv som kjæresten til sin sempai eller kōhai 

var med andre ord ikke tolerert.  

Med en forståelse av hvordan seksualitet truet klubbens sosialitet på alle disse tre 

nivåene synes det forståelig at ethvert kjærlighetsforhold eller også seksuelle relasjon 

var potensielt destruktivt. Én av måtene den potensielle trusselen ble stagget på var 

gjennom klubbens sekuhara-diskurs 

Sekuhara 

En formiddag i februar 2006, ikke lenge etter at voldtektssaken i baseballklubben var 

blitt kjent, satt klubbsekretær Koike ved bordet i klubbrommet og gikk gjennom 

papirene han hadde forberedt og skulle lese opp på møtet etter helgens leir. 

Dokumentet var stilrent ordnet, men ett ord skilte seg ut med sine store fete typer: 

Sekuhara. Ordet er en forkortelse av sekushuaru (seku-) harassumento (-hara) som 

igjen er japansk gjengivelse av det engelske uttrykket ”sexual harassment.” Uttrykket 
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har fått svært stor utbredelse i japansk offentlighet i etterkant av to skandaler, først 

ved Toyotas og så ved Mitsubishis anlegg i USA, hvor amerikanske kvinnelige 

ansatte saksøkte japanske overordnete for seksuell trakassering, og fikk medhold. 

Måten ordet sekuhara ble brukt i Kokudai Aikidoklubb skilte seg imidlertid noe fra 

måten det opphavsordet brukes på i amerikansk og norsk kontekst. Sekuhara favnet 

nemlig så vidt at det ikke bare inkluderte det vi i Norge forstår som seksuell 

trakassering, men alt fra flørt til voldtekt. At begrepet var vidtfavnende og sosialt 

strukturerende erfarte jeg allerede i 2004 da en professor ved Ryōdai passet på å ikke 

lene seg eller sette seg på kvinnelige studenters pulter og hoppet over kapittelet i 

pensumlitteraturen som omhandlet statistikk over japaneres seksualvaner (utgitt av 

NHK, det nasjonale kringkastingsselskapet), med den begrunnelse at det ville være 

sekuhara.  Mitt argument vil her være at begrepet dannet grunnlaget for en 

sekuharadiskurs som fungerte som symbolsk markør og disiplinerte seksualiteten. 

Både under trening og i festsituasjoner hvor den kjønnslige kroppen representerte en 

risiko. 

Sekuhara på trening 

I begynnelsen av april, trente jeg aiki-otoshi med tredjeklassejenta Horibe. Aiki-otoshi 

er en teknikk hvor forsvareren etter å ha avledet angrepet og brutt angriperens 

balanse, går bak angriperen og griper fatt i dennes ben ved lårene for så å kaste 

angriperen bakover. Da jeg gjorde dette, kommenterte Horibe, at om teknikken ble 

utført på det viset, ved å gripe angriperens ben, kunne det lett bli sekuhara. I stedet, 

viste hun meg, skulle jeg gå etter angriperens hals, og bruke fraskyvet der til å kaste 

angriperen uten å røre ved bena. Mot slutten av feltarbeidet, da jeg var blitt godt kjent 

med mange og de var blitt tryggere på meg, spurte jeg under et intervju Irino, som 

gikk på kullet under Horibe, mer direkte. Jeg lurte på om det ikke hadde vært rart å 

starte på universitetet og i en klubb med gutter, og å skulle ta på, holde og kaste 

hverandre. Svaret jeg fikk var interessant idet det uttrykte i klartekst hvordan kroppen 

blir konstruert i relasjon til kontekst og omstendigheter: ”Jeg bryr meg ikke om at jeg 

blir tatt på og sånt under trening fordi det er trening, mens det samme ville være galt 
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utenfor trening.” Så nevnte hun teknikken jeg hadde trent med Horibe noen måneder i 

forveien:  

For eksempel i aiki-otoshi. Der tar man på beina, og det er vanligvis galt. Dette 

overrasket meg til å begynne med. Det var flaut. Jeg hadde gått på jenteskole til 

da og ikke møtt gutter noe særlig, så det var flaut å bli løftet. Men jeg vendte meg 

til det, på en måned ca. Det er helt greit å ha vendt seg til det, [men jeg] ble 

betuttet. (Tomadō datta.) 

Kjønnssegregeringen tatt i betraktning er det ikke vanskelig å forestille seg at flere 

enn Horibe hadde vært betuttet, og at betuttelsen for mange nok også kunne vikariere 

for andre – sosialt mer truende – følelser. Det at sekuhara var blitt en del av 

treningsvokabularet, genererte med andre ord hårfine normer og grenser for hvordan 

den fysiske samhandlingen mellom kjønnene skulle og ikke skulle foregå i 

treningssituasjonen.  

Sekurara på fest 

Også i festsammenhenger manifesterte sekuahra-diskursen seg. På flere fester i 

februar satte Sakai seg ved siden av Kaneko og la kraftig an på henne: Han la 

hendene rundt henne og lente seg mot henne. Selv når Kaneko lente seg bort fra ham, 

lente han seg etter. Dette vakte stor oppsikt. På den første festen jeg så ham gjøre 

dette, var det noen som spurte ham hva han holdt på med: Jeg driver med sekuhara, 

lød svaret fra det smilende og knall røde ansiktet hans, før han vendte seg tilbake mot 

Kaneko. Da han gjentok sine tilnærminger til Kaneko på neste fest, satt jeg til bords 

sammen med førsteklassingen Mishima og tredjeklassingen Sasano. Mishima var i 

villrede og lurte på om ikke det var sekuhara. Sasano svarte at det ikke var det; dette 

var greit nok. Således fungerte sekuhara også på fester som en målepinne for å styre 

atferd. Jeg spurte senere Sakai om han gjorde det fordi han likte (suki) Kaneko, men 

det var det ikke. ”Det er bare skinship,” forklarte han, ”Jeg blir full og da er skinship 

fint. Det er det samme som menn gjør med hverandre når de drikker.” Her, som andre 

steder, var Sakai den som utfordret normene. Ingen andre enn ham utøvde skinship 
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med jenter på fest. Men nettopp det at Sakai testet ut grensene i forhold til å søke 

samme grad av nærhet med jenter som det var vanlig at menn søkte med menn, fikk 

sekuhara-diskursen til å manifestere seg, og gjorde at jeg på avstand ble i stand til å 

se hvor den kritiske grensen gikk.  

Den berusete kroppen: Alkoholens sosiale betydning 

Alkoholkonsum i Japan 

Alkoholkonsum generelt, og særlig øldrikking, assosieres i Japan med maskulinitet 

(Spielvogel 2003:120). I svært mange sammenhenger hvor menn samhandler, vil man 

finne at det settes av tid til å drikke sammen. Brian Moeran, i sin studie av 

drikkekultur i dalen Ōno på Kyūshū, skriver at man både på landsbygda og i 

næringslivet skiller mellom ”tørre” og ”våte” samkvemsformer hvor det som skjer i 

det ”tørre” samkvemmet i hverdagen og det som blir sagt på de ”våte” drikkelagene 

virker sammen for å drive fellesskaplige prosesser på tvers av sosiale skillelinjer. Det 

drikkes ofte alkohol med den hensikt å få i land forhandlinger; det ”våte” 

samkvemmet sies å “provide the informal heart that enables formal business 

negotiations to be concluded”(Moeran 2005:26). Han argumenterer for at det som 

sies i fylla huskes og tas med videre i hverdagen slik at drikkingen kan sies 

”ultimately to balance social differences and similarities (ibid:39) For selv om det 

som blir sagt i fylla kanskje ikke glemmes, er det i Japan en utstrakt toleranse for 

beruset opptreden, særlig for menn, og mye av det en japaner kommer til å gjøre i 

fylla vil bli unnskyldt. Dette siste er tydelig i Nightwork, Anne Allisons monografi 

om grupper av menn som går ut, drikker og flørter på arbeidsgivers regning(Allison 

1994:45). Men ikke bare menn drikker i Japan: “women drinking alone, housewives 

drinking together at home, and students drinking in groups all seek a release from the 

various obligations of Japanese society”(ibid:45). Således gjør alkoholkonsum det 

mulig for japanere å vise for andre det de forstår som sitt ”naturlige” selv (som vil si 

deres tvers igjennom sosiale selv [Tellenbach & Kimura 1989]). 
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Japanske studentforeninger gir alkoholkonsum en så sentral plass i sin sosialitet at det 

er fånyttes å søke å gi en dekkende behandling av livet der uten å ta for seg måten 

alkohol konsumeres på og de sosiale implikasjoner konsumet har. Det avholdes 

fyllefester med jevne mellomrom året igjennom, men i tiden rett etter skoleårets start 

i april, når de nye studentene skal integreres, drikkes det spesielt tett. Min lærerinne 

ved Seidai uttrykte sin bekymring for drikkekulturen i studentforeninger og -klubber: 

Hvert år er det i Japan flere dødsfall på grunn av alkoholforgiftning etter at nye 

studenter er blitt tvunget til å styrte alkohol. Dette skjer til tross for at man i Japan 

ikke har lov til å konsummere alkohol før etter fylte tjue.16

Alkoholkonsum i Kokudai Aikidoklubb  

Også i Kokudai Aikidoklubb var konsum av alkohol, særlig av øl, en viktig del av 

livet. Bare i løpet av mitt feltarbeid var jeg med på et titalls klubbfester. Disse fant 

typisk sted i etterkant av viktige begivenheter (graderinger, opptak av nye 

medlemmer, overføring av verv, møter med andre klubber eller klubbens egne OB), 

og som avslutning av leire – og deltakelse var obligatorisk for alle klubbens 

medlemmer. Hver fest foregikk i flere avdelinger (ichijikai, nijikai…). Første 

avdeling av festene til Kokudai Aikidoklubb fant sted i leide festlokaler, og den 

typiske ordningen ville være at det på forhånd var betalt for at alle klubbens 

medlemmer i to timer kunne drikke så mye de orket (nomihōdai). Etter første 

avdeling delte klubben seg i mindre grupper som fortsatte med andre avdeling på pub 

eller karaoke, mens noen gikk hjem. I tillegg forekom det en del uformell drikking i 

klubblokalet, særlig ved noen av de høyere rangerte guttene som Igarashi og Kuroda. 

21 av klubbens 46 medlemmer oppga å ha hatt erfaring med alkohol før de begynte 

på universitetet, mens 23, dvs. halvparten av medlemsmassen, oppga at deres første 

erfaring med alkohol hadde vært etter at de begynte på universitetet. Gruppepresset 

 

16 Det kan her være verdt å merke seg flere undersøkelser har pekt i retning av at folk som genetiske sett er 
svært lett påvirkelige av alkohol er overrepresentert i den japanske befolkningen (Allison 1994:46). Disse blir 
fort fulle og fort edrue. 
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var merkbart. Førsteklassegutten Matsuda fortalte da vi en ettermiddag tidlig i mai sto 

og ventet på sempai utenfor festlokalet hvor han straks etterpå skulle drikke alkohol 

for første gang, at han aktet å vente med å begynne å drikke til han ble voksen, d.v.s. 

til han fylte tjue – men at han gjorde unntak for denne anledningen, siden det var noe 

klubben gjorde sammen. Å takke nei til alkohol var ikke et alternativ.   

Det høye alkoholkonsumet førte med seg ubehag. Det var standard prosedyre at noen 

kollapset (tsubureta), og å kaste opp var heller ikke uvanlig. Da hele klubben samlet 

seg og hadde fest etter at første- og andreklassingene en helg i februar hadde hatt en 

egen liten leir, spurte jeg Mishima hvor mange han trodde kastet opp i løpet av festen. 

Han svarte at han trodde at ca. halvparten gjorde det. Mishimas sempai Kuroda som 

var i ferd med å hjelpe sin kōhai Nukaga inn på do for å spy, svarte at han trodde en 

tredel kastet opp. Ishida trodde – og visste om – at fire hadde gjort det. At alt dette ble 

regnet som en integrert del av festopplevelsen, og ikke som uheldige utslag man 

skulle søke å unngå, kom kanskje klarest til uttrykk ved at egne rom (tsuburebeya) 

ved alle større fester ble forberedt for alkoholforskyldt kollaps. Om festen fant sted i 

nærheten av campus, ville klubben leie rom i Idrettsbygget (Supōtsu Kaikan), 

alternativt ville de leie et ekstra rom ved siden av festlokalet for dette formålet. 

Rommets gulv ble dekket med aviser, og boller til å kaste opp i ble på samme vis 

pakket inn i papir. Etter hvert som folk følte seg dårlige, eller rent ut kollapset, ble de 

ført dit. Et tsuburebeya tilknyttet festlokalet ville man måtte forlate når festens første 

avdeling var over, men rom i Idrettsbygget var leid for hele natten, og fire til fem 

madrasser ble derfor forberedt midt på det aviskledde gulvet på hvert av to rom (ett 

for gutter og ett for jenter, skjønt jenterommet ble langt sjeldnere benyttet). I følge 

Kuroda var det best om første- og andreklassingene drakk mye og fikk opp 

stemningen på festen, mens tredjeklassingene (som også betalte festen) tok seg av 

dem og passet på dem på tsuburebeya. Flere ganger hendte det imidlertid at det var 

sempai selv som havnet på tsuburebeya; den kvelden Matsuda hadde sin 

alkoholdebut, var det ikke han, men kaptein Igarashi som havnet der.  
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Innsats, offer og tvang 

Den viktighet som flere av klubbens medlemmer tilskrev drikkingen var slående. 

Tredjeklassingen Akihara var en av flere som absolutt ikke tålte alkohol; etter noen få 

munnfuller begynte han å føle seg dårlig, og alt etter det første glasset var han klar til 

å kaste opp. Likevel drakk han alltid på festene. Jeg konfronterte ham med dette, og 

han forklarte at han i første og andre klasse hadde kastet opp på hver eneste fest. 

Grunnen til at han like vel drakk, var at han visste at Igarashi, Kuroda og Ishida, tre 

gutter på kullet hans, ville bli glade (yorokobu) og sette pris på ham, om han drakk. 

Dette stemmer over ens med Allisons observasjoner fra næringslivets nattlige besøk 

ved vertinnebarer17 hvor jevn drikking var påkrevd: ”The Japanese male who does 

not drink here, in fact, is considered odd, unsociable, somewhat unmasculine, and 

almost un-Japanese” (Allison 1994:45). Akiharas forestilling om at forholdet hans til 

vennene hans på kullet avhang av hans alkoholkonsum, stemte over ens med 

vennenes egne framstillinger av festsituasjonen. Kuroda var den som best satte ord på 

det.  

På klubbfest skal egentlig alle drikke, men noen kan ikke og noen bare ikke gjør 

det. Det er dårlig gjort å ikke drikke hvis man kan det. Fordi noen står på 

skikkelig hardt for å få opp stemningen. Vi trekker lasset sammen. Og de som 

ikke drikker, kaster ikke opp. Jeg selv kaster av og til opp fem ganger, og 

drikker selv om ingen andre gjør det.  

Da jeg spurte Kuroda hvem han syntes drakk lite, nevnte han først jentene, men la til 

at det for dem var greit. Så nevnte han andreklassingen Kida og førsteklassingen 

Onizawa, men disse tålte ikke alkohol, la han til, og de drakk allerede mer enn de 

kunne: ”Så de gjør sin del.” Sakai, derimot, andreklassingen som nettopp var valgt til 

å bli kaptein for klubben året etter, drakk etter Kurodas mening ikke nok: ”Han blir 

rød, ja, men han drikker lite og blir ikke full.” Selv om Kuroda medga at Sakai like 

 

17 Vertinnebarer er barer hvor kvinnelige hostess serverer mannlige gjester drinker, tenner deres sigaretter, 
synger karaoke og flørter med dem. Sex antydes, men seksuelle tjenester utføres (i regelen) ikke. (Se for øvrig 
Allison 1994.) 
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vel var flink til å bidra til å lage god stemning, likte han det ikke: ”Jeg syns Sakai 

godt kan gjøre litt mer.”  

Drikkingens misjon: integrering 

Igarashi, kapteinen, mente også at det var bra å få førsteklassingene til å drikke. Det 

var en del av en kultur som fra gammelt av fantes i Japan: at sempai skjenker kōhai 

full. Det gjorde ikke noe om de kollapset, men de burde ikke drikke så ”mye at de 

[måtte] med ambulanse på sykehuset.” Han fortalte at den offisielle grunnen (tatemae 

no riyū) var at førsteklassingene lærte å kjenne sin egen grense på denne måten. Dette 

fikk jeg også høre fra Ariwara, tredjeklassing og en av de ivrigste drankerne i 

Mokudai Aikidoklubb. Han la til at kunnskap om egen grense var kunnskap de kom 

til å trenge i arbeidslivet. Igarashi var imidlertid klar på at drikkingens egentlige 

hensikt var der og da i klubben: det handlet om integrering. Førsteklassingene trengte 

å bli fulle ”for de er ennå ikke blitt ett med klubben. Selv om de vanligvis er sjenerte, 

slutter de å holde seg tilbake og begynner å prate.” 

Alkoholen lot til å oppløse skottene som til vanlig eksisterte mellom kullene. Da 

Ryōdai Aikidoklubbs vårleir i 2004 ble avsluttet med en fest, ble dette gjort eksplisitt 

idet kapteinen proklamerte at alle skulle more seg ”uten hensyn til rang.” I Kokudai 

Aikidoklubb var det ikke slik gjort eksplisitt, men den samme oppmykning av etikette 

fant sted. Dette betydde imidlertid ikke at hierarkiet opphørte å eksistere. Snarere 

tvert imot: Det at kōhai fikk lov til å bli tatt vare på, til å legge sin tillit i sempais 

hender og stole på sempais godvilje slik barnet fester lit til sin mor (Doi 2001) 

bekreftet hierarkiet. Det var med kōhai som med klienten hos Stein: [They] overlearn 

(…) to mistrust [themselves], thereby perpetuating the relationship from within” 

(Stein 1984:33). Heller enn å bidra til å oppløse hierarkiet, bidro alkoholen således til 

å styrke det. 

Den kvelden i mai da Matsuda og de andre nykommerne i klubben skulle innføres i 

alkoholens irrganger, var jeg også vitne til en drikketradisjon som knyttet identiteter 

på tvers av kull og kjønn. Den startet med at førstekassingene fikk beskjed om én 
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etter én å komme fram og presentere seg ved navn, geografisk oppgav, faglig 

tilhøringhet og begrunnelse for at de var blitt med i klubben.18 Så langt var alt som 

vanlig, men idet førstemann begynte å presentere seg, ble det fullt liv med skriking 

fra alle bordene. Når nybegynneren presenterte seg som for eksempel Onizawa 

Shigeyuki, ropte alle som visste at også Kuroda het Shigeyuki til fornavn, 

”Shigeyuki!!?” i et toneleie som jeg tenker skulle illudere overraskelse, hvorpå 

Kuroda Shigeyuki reiste seg med glasset sitt og stilte seg sammen med Onizawa 

Shigeyuki som så fortsatte presenteasjonen sin. Onizawa sa at han kom fra Nagoya, 

og idet han sa det ble det ropt ”Nagoya…!? Nagoya…!?” helt til de to andre i 

klubben fra Nagoya hadde kommet opp og stilt seg ved siden av Onizawa. Slik 

fortsatte det helt til Onizawa var ferdig med presentasjonen sin, hvorpå den lille 

gruppen som da hadde samlet seg midt på gulvet, som alle delte en identitet som ikke 

var rang med Onizawa, sammen skålte og tømte glassene sine, før neste 

førsteklassing steg fram og det hele begynte på nytt. Således ble det skapt identiteter 

som gikk på tvers av klukbbens hierarkiske (og kjønnete) kategorier. Disse 

identitetene kunne nok i enkelte tilfeller danne utgangspunkt for priviligerte forhold 

mellom ulikt kategoriserte medlemmer i etterkant av festen, men i det store og hele 

opphørte disse fellesskapene idet leken, eller i alle fall festen, var over.  

Fyllefestene syntes slik å fylle samme funksjon som drikkingen til Allisons 

informanter gjorde: de brøt raskt ned barriærer både mellom individene og inni hvert 

enkelt individ (Allison 1994:45). I tillegg til dette hadde festene nok en funksjon: 

catharsis og avspenning. Etter hvert som festen skred fram, kunne medlemmene gjøre 

ting de ellers ikke følte de kunne: tulle, gråte, lene seg mot sidenmannen og lekeslåss. 

Det var en løsluppenhet som minte om den Allison beskriver: “Tired of the rules and 

rituals that control their actions during the day, men use alcohol regularly, almost 

fiercely, after hours” (ibid 1994:46). Hun legger til at målet er å komme I en tilstand 

av frihet hvor man kan oppføre seg ansvarsløs (op.cit.). Noen begynte å gjøre 

 

18 Dette heter jiko shōkai. Det handler om å presentere seg selv formelt, og er noe som praktiseres vær sagt 
hver gang noen entrer en gruppe eller grupper møtes.  
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aikidoteknikker på hverandre; særlig hendte det ofte at noen tok en annens arm og 

bendte vedkommendes håndledd. Sakai kunne ikke si hvorfor: ”Det bare skjer.” Men 

i alle fall ga lekeslåssingen anledning til fysisk kontakt, eller ”Skinship” som Sakai 

sa: å finne fysisk nærhet med vennene sine på en måte man ikke kunne i edru tilstand.  

Det syntes i klubben klart at festene var et sted hvor medlemmene kunne slippe seg 

løs og gjøre ting de eller ikke gjorde. Alkoholen fikk folk til å åpne seg og skapte en 

illusjon av at hierarkiet var midlertidig myket opp, samtidig som det i virkeligheten 

ble styrket. Således bidro den til å akselerere integrasjonen av folk i klubben. For rask 

integrasjon var viktig i et fellesskap hvis livssyklus bare var på tre år. Det at det også 

skaptes et sosialt rom hvor medlemmene kunne utagere sine følelser og engstelser 

relativt fritt bidro trolig også til at det var lettere å innordne seg den stramme sosiale 

orden i hverdagen.19 Ved å produsere et slikt frirom, bidro alkoholen med andre ord 

også til å gjenskape strukturen.  

Ett av mange uttrykk for dette var at medlemmene avsluttet festen i de samme 

homososiale konstellasjoner av samkullinger som de hadde påbegynt den. Et mønster 

jeg ofte har observert blant studenter i Norge – at festdeltakerne ved festens 

begynnelse kan tendere mot homososial gruppedannelse som etter hvert løses opp, 

før heterososiale eller også -seksuelle par dannes (og kanskje forlater festen sammen) 

– realiserte seg ikke på festene i aikidoklubben.  

Jenters drikking.  

Selv om jentene deltok i drikkingen, var det påfallende hvordan de ofte – skjønt slett 

ikke alltid – drakk relativt små mengder alkohol og i langt større grad gikk over til 

eller utelukkende drakk alkoholfrie drinker. Dette var atferd som ikke ville blitt 

tolerert for guttenes del, men sanksjonert unisont. Da jeg spurte Igarashi hvorfor 

 

19 Fyllefestene virket terapeutisk på noe av den samme måten som åndebesettelse kan være det (Boddy 
2002:410). Mens Zar-besettelsen skaper et frirom for nordsudanesiske kvinner hvis selvbilde er ”culturally 
overdetemined” (Boddy 2002:408), opplevdes alkoholrusen som et frirom hvor aikidoklubbens medlemmer 
kunne komme seg ut av strukturene. 
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jentene ikke ble skjenket og utsatt for drikkepress i samme grad som guttene, svarte 

han at det hang sammen med at det ville være synd på dem om de ble skitne av 

oppkast. For guttene derimot gjorde dette ikke noe; da ville han bare si at gutten 

hadde gjort en ”god jobb” (yoku gambatta). Kuroda mente grunnen var at jentene var 

mer sjenerte enn guttene, og derfor mer redde for å vise sitt sanne jeg (honne), som 

altså kom til syne i fylla: ”Om en jente står og slår i veggen eller gråter i fylla er det 

verre for henne enn for en gutt.” 

Det at jentene drakk mindre i klubben falt inn i et større kulturelt mønster hvor fyll i 

større grad ble tolerert fra menn enn fra kvinner. Moerans kvinner i Ōno deltok kun i 

festens første del og trakk seg så tilbake for å småsnakke, mens mennene fortsatte å 

drikke (Moeran 2005:32). Moerans setter dette inn i en videre sosial konstruksjon av 

alkoholkonsum som en praksis som svekker kvinners politiske posisjon overfor menn 

(ibid:39). Moeran underbygger imidlertid dette med en påstand om at japanske 

kvinner generelt inntar en underordnet rolle som vertinner eller husmødre som 

forbereder og serverer alkohol for mennene (ibid:27). Dette var imidlertid ikke 

tilfellet i klubben; jentene var jo nettopp aktivt med hele veien. De bare drakk litt 

mindre.  

Hva kan så forklare at jentene i klart mindre grad enn guttene var forventet å delta i 

og bidra til de prosesser som ble ansett som så viktige for gruppen? Svaret ligger 

delvis i hvordan medlemmenes seksualitet ble forvaltet i klubben. I en klubb med 

både jenter og gutter, truet alkoholens evne til å åpne mennesker og kropper med å 

åpne opp også for seksualiteten – som var konstruert som en trippel trussel mot 

gruppens velvære eller også væren. Intimitet gutter imellom eller jenter imellom 

hadde aldri vært ansett som farlig (Yoshizumi 1995:190), men den heteroseksuelle 

intimitet var farlig. Den grensen Sakai testet ut overfor Kaneko på festene, var 

kjønnsgrensen. Om guttenes konvensjonelle fylleintimitet skulle involvere jenter, 

ville det true med å slippe løs seksuelle krefter, og som markør for å styre unna dette, 

lå sekuhara-diskursen, noe som ble manifestert i konkrete ytringer både fra Sakai selv 

Mishima og flere andre, da han presset grensen. Fraværet av drikkepress på jentene 
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kan best forstås som en innretning som sammen med sekuharadiskursen bidro til å 

trygge medlemmenes navigasjon mellom kropper på fest: Det var innretninger som 

disiplinerte den seksualiteten og potensielle trusselen som fantes i klubben. 

Biokjemiske utfordringer 

Jeg har i dette tatt for meg klubbmedlemmenes kropper og undersøkt hvordan 

kroppene var arena for biologiske og kjemiske prosesser, fremprovosert av 

kjønnshormoner skapt i kroppen og etanol tilført kroppen utenfra.  

Det synes klart at også i Kokudai Aikidoklubb var universitetsårene en tid da seksuell 

og romantisk eksperimentering og utprøving var en mulighet, og noe studentene på 

en eller annen måte forholdt seg til. Ved siden av dette var det en fysisk, men for en 

stor grad ikke-seksuell samhandling de ble sosialisert inn i, en fysisk rutine hvor 

kroppene kunne snakke til hverandre om ting som ikke handlet om seksualitet. Når 

såpass mange likevel fikk kjærester i klubben, var dette noe som ”kom naturlig.” De 

søkte ikke til klubben for å få kjæreste, men for å lære aikido.  

Seksualitet var konstruert som en trippel trussel mot aikidoklubben som gruppe, og 

måtte derfor nedtones, om ikke unngås. Seksualitetens farlige karakter 

framprovoserte en disiplinering som hvori begrepet sekuhara spilte en nøkkelrolle. 

Alkoholens evne til å forskynde integrering og tillate mental avspenning gjorde 

alkoholkonsum til en essensiell del av klubbaktiviteten, og det ble øvet betydelig 

drikkepress på de yngre guttene. Jentene var ikke utsatt for det samme drikkepresset; 

det ble i liten grad forventet at jentene skulle bidra til fellesskapet på akkurat dette 

punktet. Forklaringen bak dette fenomenet var at sammen med sekuharadiskursen 

bidro det nedtonede drikkepresset overfor jentene til å forvalte nye seksuelle 

utfordringer som hadde oppstått etter hvert som jentene ble med i klubbene. 

Det milde forbudet mot å vise seksuell eller romantisk interesse for det motsatte 

kjønn, sammen med sekuharadiskursen og de milde kravene til alkoholkonsum for 

jenter var klubbens måte å ufarliggjøre og dermed muliggjøre samhandlingen i 
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klubben. Takket være disse anordningene kunne klubben inkludere jenter i 

fellesskapsritualer som før hadde vært forbeholdt menn, og likevel få alle de ønskede 

effektene (integrering, solidering av hiarki…) uten at seksualiteten ble ekspansiv og 

truet medlemmenes forestillinger om sosial harmoni og verdifulle hierarkiske 

relasjoner.  

Alkoholen utgjorde kanskje en trussel mot individet, men ikke mot gruppen, mens 

seksualitet i større grad var en trussel mot gruppen enn mot individet. Der alkoholen 

fremmet integrering, truet den også med å integrere det som skulle forbli segregert: 

Guttenes kropper og jentenes kropper.20 Løsningen lå i å dissosiere alkohol og 

seksualitet, og ikke konstruere de to som konvergente størrelser slik jeg opplever det 

gjøres i Vesten.  

Jeg har vist hvordan disse prosessene, som koreografier hvor selv alkoholens og 

kroppsveskenes bevegelser og stillstand var tegnet inn, hadde sosial relevans og spilte 

inn i kroppens rolle i produksjon og vedlikehold av viktige sosiale relasjoner i 

klubben. Det synes uomtvistelig at kroppen som biologisk pulserende og kjemisk 

påvirkbart levende organisme spilte en helt spesiell rolle i en sosial samhandling. Det 

var samhandling godt forankret i en biologisk organisme. All kroppsliggjøring 

innebærer en tangering av de prosessene jeg har beskrevet her: det er i kjøtt – i 

nerver, ved tonus, elektrisk spenning og kjemisk reaksjon – at de sosiale relasjoner 

skrives, og permanente disposisjoner avleires. Under trening og i alle rituelle 

sammenhenger fantes det kropp – en temmet kropp som når som helst kunne bryte ut 

og slå seg løs. Jeg lar dette være bakteppe for drøftingene i de kommende tre kapitler.  

 

20 Merk at dette eksemplifiserer Whites påstand om at det er sosiale og ikke moralske anliggender som 
begrenser seksuell utfoldelse (White 1994:179) 



 

 

55

55

4. Makt i de store rom:  

There is no situation as awkward in 

Japan as (…) when, for example, 

an inferior sits at a seat higher 

than that of his superior (Nakane 

1970:32). 

Sakai gikk i førsteklasse da jeg kom til klubben. Før jeg selv la merke til ham, ble jeg 

gjort oppmerksom på ham av to gutter på kullet hans. De mente han ikke respekterte 

hierarkiet, og oppførte seg som kompis selv overfor kapteinen Furukawa. Da 

sommeren kom, hadde Igarashi overtatt som kaptein etter Furukawa, samtidig som 

det var blitt bestemt at Sakai skulle overta som kaptein året etter. Det jeg selv i 

mellomtiden hadde lagt merke til var at Sakai utmerket seg ved i større grad enn noen 

annen i klubben å bryte konvensjonene for plassering i rom. Blant annet hadde han en 

tendens til å legge seg ned når alle de andre sto, enten det var på møte med 

samkullinger, som tilskuer på oppvisning eller foran kamera når det skulle tas 

kullbilder. Bare ved en enkel bevegelse klarte han å få kullbildet til å se ut som et 

bilde av ham og kullet hans. Da jeg under et intervju konfronterte ham med hans 

tendens til å bryte koreografiske normer, svarte han at han ikke mente noe med det. 

Han hadde bare lyst. Han tenkte at det ikke var så viktig om han sto eller satt eller lå: 

”Kanskje noen andre også hadde lyst til å legge seg ned” sa han. Merkelig nok så 

ikke noen av de andre ut til å ville dette. Sakai, brøt én etter én av hva de andre 

medlemmene oppfattet som normer for bevegelse i rommet, uten å bli sanksjonert. 

Tvert imot klarte han å manøvrere seg til å bli klubbens kaptein.  

Koreografien, langt fra å være en algoritme for atferd eller en manifestasjon av noen 

bakenforliggende struktur i den forstand at den styrer medlemmene uten at de er klar 

over det, var noe medlemmene valgte å følge eller ikke følge, modifisere eller 

forsterke. Hele tiden foregikk maktspill og manipulasjon med rom og koreografi som 

medium. Her skal jeg imidlertid ikke først og fremst se på de individuelle 
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variasjonene og taktikkene i dette spillet, men heller på de større linjene, og de linjene 

som i større grad ble delt. Og jeg skal se på den prosessen hvor hierarkiet ble 

produsert – det vil si de prosessene Sakai evnet å forholde seg kreativt til; han evnet å 

undergrave dem når de arbeidet mot ham, og å bidra til dem når de jobbet med ham.  

Det er gjort mange interessante antropologiske studier av rom. Claude Lévi-Strauss 

poengtering av binære motsetninger som meningsdannende må nevnes (Lévi-Strauss 

1963). Likeledes bør det nevnes hvordan Lévi-Strauss gjennom en studie av 

nordamerikansk etnografi argumenterte for sammenhenger mellom måten stammer 

organiserte sine leire i rommet og hvilke relasjoner som fantes medlemmene imellom 

(Lévi-Strauss 1993). Men Lévi-Strauss gjorde dette for å finne fram til universelle 

strukturer i menneskesinnet (Lévi-Strauss 1963). Disse er jeg ikke på jakt etter. 

Således ligger mitt prosjekt mye tettere opp mot Bourdieus. I sin etnografi fra 

Kabylia (1972) beskrev han hvordan rommet ved at folk beveget seg i det fungerte 

som et medium der de tilegnet seg grunnleggende skjema for forståelse av seg selv og 

sine omgivelser. I det følgende skal også jeg forsøke dette. Spielvogel har latt seg 

inspirere av Foucault, og har gjort en interessant undersøkelse av rom, trening og 

disiplinering i Japan. I Working Out in Japan analyserer hun hvordan “they way the 

division of space in the [Tokyo] fitness club along lines of private versus public, 

clean versus dirty, and male versus female orders and organizes bodies in the club” 

(Spielvogel 2003:24). Ursula Lytton (1989) har på sin side undersøkt hvordan høyre 

og venstre var gjort til sosialt meningsfulle kategorier i kyūdoklubben (japansk 

bueskytterklubb) ved Waseda Universitet i Tokyo. Hun legger stor vekt på 

sammenhenger til kinesisk kosmologi og feng-shui i sin analyse av klubbens dōjō og 

romlige praksis. Opposisjoner som innside/utside, foran/bak, høyre/venstre, nord/sør 

og øst/vest er viktige både i japansk forståelse av rom og av sosiale fenomener. 

Skjønt flere av disse også spilte en viktig rolle i livet til aikidoklubbene jeg studerte, 

var det like vel opp/ned – jōge – som var det rådende prinsipp i aikidoklubbens bruk, 

konstruksjon og forståelse av rom – og av mellommenneskelige relasjoner. Det er 
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derfor denne opposisjonen jeg skal fokusere på i det følgende.21 Likeledes kunne det 

utvilsomt ha vært interessant å gjøre en analyse av kjønn i forhold til bruk av rom i 

Kokudai Aikidoklubb, men heller ikke det skal jeg begi meg inn på her.  

Isteden vil jeg spørre hvordan måten kroppene inntok posisjoner i rommet og beveget 

seg gjennom det bidro til å skape et sosialt rom, og hvordan relasjonen mellom sosialt 

rom og klubbens sosiale organisasjon virket som et medium for makt. Etter å ha vist 

hvordan gruppens organisasjon var fundamentalt hierarkisk, skal jeg introdusere 

rommene der aktiviteten fant sted. Deretter skal jeg vise hvordan rommene ble 

konstruert sosialt på en slik måte at de ble tilskrevet de samme hierarkiske verdier 

som det menneskelige miljøet ble tilskrevet.  

Det menneskelige miljøet er hierarkisk organisert 

Hierarki i klubben: formene 

Trinn (kaisei) og kull (dai) 

Klubben ved Kokudai besto til enhver tid av aktive medlemmer fra første, andre og 

tredje klasse ved universitetet, og ble ledet av tredjeklassingene. I tillegg til å ha 

status knyttet til det klassetrinn (kaisei) man til enhver tid var på (og som skiftet fra år 

til år), hadde hvert medlem også status knyttet til et årskull (dai). Disse statusene 

delte hver og en med alle de som startet i klubben det samme året som en selv. Mens 

ens klassetrinn endret seg år for år, var ens kull alltid det samme.  

 

21 Innside/utside (uchi/soto) kunne vært gjort til gjenstand for en tilsvarende og vel så spennende analyse. 
Skillet mellom sosial innside og sosial utside syntes faktisk å være en forutsetning for at den sosiale 
organisasjonen på klubbens innside etter prinsippet opp/ned var mulig.  
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Sempai og Kōhai. 

Den tredje og kanskje viktigste type status hver og en hadde, var relativ til hver 

enkelt annet medlem og knyttet til ansiennitet. Det var ens statuser som sempai og 

kōhai i relasjon til de andre medlemmene i klubben. Her trengs en presisering: Mens 

oyabun-kobun og patron-klient (slik jeg viste i kapittel 2), er relasjoner mellom 

individer, var sempai-kōhai en relasjon kullvis: Alle medlemmene av kullet før en, 

var ens sempai og ikke én men alle medlemmene på kullet etter en, var ens kōhai. 

Slik det er knyttet spesifikke plikter, rettigheter og normer for rolleutøvelse (Goffman 

1992) til oyabun-kobun og patron-klient, var det også dette til statusene sempai og 

kōhai. Tredjeklassingen Ishida fortalte om sempai at det var viktig å høre etter hva de 

sa, å hilse på dem og å sette kommunikasjon med dem høyt, da sempai var sjenerøse 

som tok seg bryet med å lære en opp. Overfor kōhai var det i følge Ishida viktig at 

sempai gikk for egen motor, og tok seg bryet med å snakke med folk og lære dem 

opp. Det var sempais oppgave å administrere klubben og disiplinere kōhai. Og det 

var sempais oppgave å vise omsorg for kōhai. Dette siste er relatert til hva Doi 

beskriver som amae; behovet for å stole på noen slik man stoler på sine foreldre (Doi 

2001). Rollene var mangefasetterte og til tider motsetningsfulle. 

Én forpliktelse som sempai hadde i Kokudai Aikidoklubb var plikten til å spandere. I 

rekrutteringsfasen tok tredjeklassingene med alle førsteklassinger som vurderte å 

begynne i klubben ut og spanderte mat på dem, og gjennom hele året hadde 

tredjeklassingene ansvaret for av egen lomme å betale alle klubbens fester, inkludert 

leie av lokaler, mat og alkohol til alle og nachspiel på karaoke eller pub. Dette 

ansvaret bar tredjeklassingene kollektivt, og i den grad det lot seg gjøre, skjultes det 

for kōhai hvor pengene kommer fra – ”…så de ikke [skulle] bli forlegne,” forklarte 

Tanaka. Akihara trakk fram plikten til å spandere som en byrde: "Om festen er 

morsom og sånt er det fint, men når det er en kjedelig fest og du må betale, da er det 

ikke noe kult.” Han trakk også fram ubehaget med å måtte lære opp kōhai i aikido 

(waza wo oshieru no mo taihen): ”Kōhai har lyst til å bli flink, så hvis jeg sier noe 

kōhai blir dårligere av, er det ikke bra.” Til sist nevnte Akihara at det var ubehagelig 

når han fikk ”for mye” respekt: ”For eksempel Yanagizawas overhøflige 
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tiltaleformer. ’Shite irassharu.’ Jeg misliker det.” Yanagiwas høflige tiltaleformer 

hang imidlertid sammen med en av kōhais viktiste plikter, nemlig plikten til å vise 

sempai respekt. Dette var begrunnelsen for at kōhai heller ikke skulle irettesette, 

klage på eller protestere mot sempai. I tillegg hadde førsteklassingene en rekke 

mindre arbeidsoppgaver som å forberede flagg og førstehjelpsskrin for trening, bære 

sverd og stokker på reise, vaske klubbrommet før mesteren kom, filme mesteren når 

han underviste og holde av plass i parken før fest. 

Forholdet mellom sempai og kōhai dreiet seg med andre ord om et 

gjensidighetsforhold mellom to ulike parter, og gjeldsrelasjonen i dette – on – skapte 

varige relasjoner medlemmene imellom (Lebra 1976:104-105). Systemet hvilte på en 

gjensidighetsrelasjon til: Den individuelle aktørs relasjon til klubben som institusjon, 

eller også til seg selv gjennom klubben. Denne var basert på en godt befestet 

forestilling om at det man skylder sine foreldre og overordnede skal ens barn og 

underordnede senere skylde en (ibid:108-109).22 Ved som kōhai å gi (tåle smerte, 

midlertidig underkastelse og ydmykelse) til klubben (menneskeliggjort i sempai), 

kunne hver enkelt senere som sempai også vente seg en gjenytelse (respekt, 

anerkjennelse og fellesskap) fra klubben (menneskeliggjort som kōhai). Dette skapte 

en varig relasjon mellom individene og klubben, og bidro til at praktisk talt ingen 

sluttet før de som fjerdeklassinger var nødt.  

Kategoriene sempai/kōhai ble slik vi har sett brukt for å beskrive en persons plass i 

hierarkiet. Jeg skal nå se nærmere på hva slags rom samhandlingen mellom sempai 

og kōhai fant sted i og i hvilken grad sosial organisasjon og rom spilte inn på 

hverandre. 

 

22 Merk at dette er mulig innenfor ansiennitetsgenererte revolverende hierarkier, men ikke for patron-klient-
relasjoner mellom latin-amerikanske småbønder og godseiere. Ei heller kan det inngå rolleforhandlingene 
mellom sildefiskere og skipper (Barth 1994:40), da de underordnede i disse relasjonene ikke kan regne med 
noen gang å bli overordnet. 
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Det fysiske miljø er hierarkisk organisert: 

Det synlige stedet: Universitetets idrettsanlegg  

Studentidretten ved Kokudai var lokalisert på tre områder på campus. Aikidoklubben 

holdt til på hovedområdet hvor også det koordinerende kontoret lå. Sentrum var en 

stor bygning i betong. Bak bygningen lå svømmebassenget til svømmeklubben og 

vannrugbyklubben. På terrasser og plattinger øvde mannlige cheerleadere og 

dansegrupper. Plattingene ledet over til nabobygget hvor en kantine var lokalisert 

sammen med en butikk. Selve idrettsbygget huset to store ballhaller, flere sett 

garderober, og i underetasjen to store flerbrukshaller, et styrketreningsrom og til slutt 

to dōjōer, treningshaller for budō; én med tregulv og én med matter (tatami). Dōjōen 

med tregulv var eiet av kendoklubben, og den med tatami, av judoklubben. 

Aikidoklubben trente hver ettermiddag i judoklubbens dōjō og hadde gjort det siden 

bygget ble anlagt. En gang i uken lånte den plass av fekteklubben i flerbrukshallen 

for våpentrening. I tillegg til å ha et sted å trene, hadde hver klubb et klubbrom 

(bokkusu). Aikidoklubbens klubbrom lå på en rekke med rommene til ti andre 

klubber, og inneholdt et bord, noen stoler eller benker, en bokhylle og en rad med 

skap til å oppbevare klubbens utstyr og papirer. I tillegg fantes det en datamaskin, et 

kjøleskap og en vask.  

Det usynlige stedet: kamiza og shimoza 

Slik jeg har beskrevet anlegget framstår det som oversiktlig og man skulle ikke tro at 

det utgjorde noen utfordring for et nytt medlem. Men da glemmer vi at rom ikke kun 

er en beholder hvori sosialt liv finner sted, men også er en integrert del av og et 

medium for det sosiale liv (Tilley 1994:10). Dette er naturligvis også sant for dōjōen 

og idrettsanlegget ved Kokudai. Det rom som var nødvendig for utøvelse av klubbens 

aktiviteter var rom alle medlemmer gjennom sin aktivitet i klubben forholdt seg til. 

Og alle disse hallene, avlukkene, dybdene, og veiene mellom dem, opposisjonene og 

analogiene, var kontinuerlig i ferd med å bli konstruert sosialt. Hva et rom var kom 
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an på hvem som erfarte det og hvordan denne erfaringen fant sted. Bare for å kunne 

vite at det var de rommene jeg har ramset opp som er viktige, er nære relasjoner til 

medlemmene en forutsetning, og for å danne seg et bilde hva slags rom som 

aktiviteten foregikk i, er det nødvendig å delta i de gjerninger som klubbens 

medlemmer tar del i. Poenget mitt er at tilgang til og forståelse av sosialt konstruert 

rom er kun mulig å tilegne seg sosialt. Det er dette jeg har gjort, og jeg skal nedenfor 

søke å gjøre rede for noen viktige aspekter ved det sosialt konstruerte rommet jeg 

fant. 

Rommets hierarki  

Jōge (opp/ned) er en grunnleggende kulturell modell for forståelse av rom i Japan. 

Ethvert rom har i prinsippet en øvre og en nedre del, kalt henholdsvis kamiza (øvre 

sete) og shimoza (nedre sete). Selv om dette i praksis ofte ikke er tilfellet, faller ideelt 

rommets inngang i shimoza og rommets senter, hvor det gjerne er en alkove (tokoma) 

med en kalligrafi i kamiza. Spurte jeg mine informanter om hvorfor rommet var 

organisert slik, fikk jeg gjerne til svar at det er japansk tradisjon, og gravde jeg litt til 

fikk jeg vite at det stammet fra krigersamfunnets tid: Ved å organisere rommet på 

denne måten og la høvdingen sitte i kamiza og den laveste tjeneren i shimoza ville 

høvdingen uanstrengt kunne holde inngangen under oppsikt, og alle undersåttene 

kunne beskytte sin herre om noen med onde hensikter skulle forsøke å trenge inn i 

rommet. Forklaringen som ble gitt var altså historisk, og på sett og vis rasjonell – dvs. 

den hadde vært rasjonell, i en nå for lengst svunnen tid. Men ingen truet nå med å 

angripe kapteinen eller mesteren. Den historiske forklaringen fortalte meg noe om 

koreografiens opphav, men ikke noe om hvorfor det ble opprettholdt i dag. Svaret er 

å finne i koreografiens relasjon til klubbens sosiale organisasjon.  

Under trening 

Slik det allerede er blitt antydet, åpnet det faktum at rommet var hierarkisk for at 

rangen til de folkene som befant seg i rommet kunne samsvare med deres plassering i 

rommet: Sempai, og mesteren om han var på besøk, satt høyt, og kōhai satt lavt. I 
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Ryōdai Aikidoklubb ble prinsippet svært strengt gjennomført, slik at medlemmene på 

en hel del tidspunkter og i en hel del situasjoner, under treningen eller i samværet for 

øvrig, ikke måtte befinne seg høyere enn mesteren. Akkurat hvordan mønstrene var 

varierte enormt fra dōjō til dōjō og fra klubb til klubb, men jōge-prinsippet gikk igjen 

hele tiden.  

I Kokudai Aikidoklubb gjaldt dette under oppstilling før og etter trening (figur 1): På 

fremste rad satt tredjeklassingene, bak dem satt andreklassingene, og bak dem satt 

førsteklassingene. Bakerst, helt i utkanten av matten, satt OB.  

 

Figur 1 

Det gjaldt også når det undervistes: Da befant de som instruerte seg høyere enn de 

som ble instruert. Når to klubber møttes, og skulle hilse hverandre, ble samme 

prinsipp brukt for å mediere likeverd: Innad i hver klubb satt medlemmene rangert, 

men ingen klubb var nærmere kamiza enn den andre.  

Prinsippet om at man helst, innen en viss og variabel rimelighet, ikke skulle befinne 

seg overfor en sempai virket generativt på en mengde andre mønstre og regler for 

bevegelse i dōjōen. La meg nå bruke klubben ved Mokudai, som har hadde spesielt 

elaborerte mønstre, som illustrasjon.  
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Eksempelet (figur 2) er hentet fra en trening hvor andreklassingene (2), før de 

avanserte og ble tredjeklassinger (3), skulle få øve seg i rollen som tredjeklassinger. 

Andreklassingene hadde derfor inntatt tredjeklassingenes plass ved seiretsu (sittende 

oppstilling). De satt rangert etter de vervene de skulle komme til å innta, fra øverst til 

nederst. Rett overfor dem, i andre enden av dōjōen, satt tredjeklassingene, deres 

sempai, også disse innbyrdes rangert fra øverst til nederst. I bunn av rommet satt 

førsteklassingene (1) (kōhai). Før den kommende kapteinen (K’) kunne sette i gang 

treningen, var det bestemt at han skulle gå bort til den nåværende kapteinen (K) og 

spørre denne om tillatelse. Den raskeste veien ville være å gå rett fram de få meterne 

som skilte de to. Dette ville imidlertid medføre at han posisjonerte seg mellom 

kamiza og samtlige medlemmer, og var derfor utelukket. Isteden skulle han bevege 

seg nedover bak samtlige andreklassinger til enden av raden, krysset så over gulvet 

bak alle førsteklassingene, og fortsette opp igjen bak alle tredjeklassingene til han 

nådde kapteinen. Etter utført ærend, gikk fulgte veien tilbake samme mønster. 

 

Figur 2 
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En til denne tilsvarende bevegelse ble gjentatt av førsteklassingene en rekke ganger 

hver trening. Som figur 2 viser, satt førsteklassingene ved standard seiretsu tvers 

overfor tredjeklassingene ved oppstilling. Teknikken ble vist i det åpne rommet 

mellom disse to linjene. Hver gang en teknikk var ferdig vist, løp førsteklassingene 

raskest mulig over til tredjeklassingene for å engasjere dem (figur 3, for engasjering 

se forøvrig kapittel 5), men de løp ikke raskeste vei. Isteden stormet de i en halvsirkel 

slik at samtlige passerte på nedsiden av instruktørparet som fortsatt sto i midten. 

Førsteklassingene kunne ha passert overfor dem, og i rett linje til sempai på 

motstående side. Men ingen gjorde det. Og instruktøren kunne ha vist teknikken 

lengre mot kamiza så førsteklassingene hadde kunnet løpe i rett linje uten å måtte 

løpe over dem. Men instruktøren gjorde ikke dette. Det var som buen var viktig i seg. 

Den uttrykte og reproduserte forholdet mellom sempai og kōhai. 23

 

Figur 3 

Det var ikke kun ved treningens start og ved engasjering at rang ble gjort relevant. Så 

snart oppvarmingen startet, ble et nytt mønster realisert i rommet, og også denne 

                                              

23 Det er interessant å merke seg at både jenter og lavere status holdt til venstre (opp : ned :: høyre : venstre :: 
gutter :: jenter). 
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gangen var hierarkiet utslagsgivende (figur 3). Hvert kull dannet en linje fra høyre til 

venstre. Denne gangen var rekken med førsteklassinger nærmest kamiza. Med unntak 

av den ene tredjeklassingen som sto fremst, ovenfor rekken av førsteklassinger, og 

instruerte, var tredjeklassingene samlet på en rekke i shimoza. I mellom første- og 

tredjeklassingenes rekker var andreklassingenes rekke. Begrunnelsen for at 

rekkefølgen ble snudd om og lavere status (med unntak av instruktøren) sto høyere i 

rommet, var at førsteklassingene således best så hva instruktøren gjorde, mens deres 

sempai bak dem kunne følge med på dem og se om de gjorde feil eller var for slappe. 

Hver og en kunne med andre ord til enhver tid ha en sempais blikk festet på seg, og 

visste dette, men visste ikke nøyaktig når det var. Denne ”tvungne synligheten” 

(Foucault 1975) hadde den disiplinerende effekt at de til en hver tid måtte gjøre det 

beste de kunne.  

Utenfor trening 

Også utenom selve treningene kunne jeg observere lignende koreografi: På fester, 

enten de fant sted i dōjōen, eller i et festlokale, ville de samme prinsippene for 

romplassering gjelde, skjønt det hadde en tendens til å løsne opp etter hvert som 

alkohol ble inntatt. Likeledes ved møter (figur 4). Da første- og andreklassingene i 

slutten av februar avholdt møte om neste års rekruttering i et klasserom i 

Idrettsbygget, kom andreklassing og neste års klubbsekretær Koike tjue minutter før 

møtestart, satte seg bak en pult innerst i rommet (kamiza), og begynte å bla i papirene 

sine. De neste som kom var tre førsteklassejenter. De satte seg helt i andre enden av 

rommet, dvs. rett innenfor døra (shimoza). Deretter kom resten av medlemmene, 

gradvis. Andreklassingene fylte opp rommet fra toppen (kamiza) av og 

førsteklassingene fra motsatt side (shimoza). Bortsett fra – igjen – førsteklassegutten 

Sakai, som slo seg ned sammen med andreklassingene i kamiza.  

Etter møtet ble andreklassingene igjen, mens førsteklassingene gikk opp i andre etasje 

og satte seg i en ring på gulvet. De hadde samme rang, og ringen lot ingen være over 
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de andre. Sakai og bare Sakai la seg på magen. 

 

Figur 4 

 

Alle disse koreografiene er forskjellige, og variasjonen jeg har sett taler for at de godt 

kan være unike for hver og én av klubbene. Det som imidlertid ikke er unikt, men 

som gikk igjen og igjen, er det generative prinsippet som hele tiden ligger til grunn 

for hvordan koreografiene og det sosiale rommet ble skapt. Det var det hierarkiske 

prinsipp: jōge. Lakoff og Johnson skriver at metaforens essens ligger i å forstå noe 

som om det er noe annet (Lakoff & Johnson 1980:5). Det var det som skjedde i 

Kokudai Aikidoklubb og de andre aikidoklubbene jeg besøkte. De forsto sosiale 

relasjoner som om de var vertikale (jōge), og som om det var vertikalt, forsto de også 

rommet. Jōge-metaforen strukturerte således deres forståelse både av det sosiale og 

av det fysiske miljøet i klubben. Opp og ned uttrykket ikke bare vertikalitet slik 

kroppen erfarte det, men betinget også sosial organisasjon og produksjon av rom. Det 
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hadde igjen konsekvenser for hvordan de handlet og gjorde det mulig å reprodusere 

og strukturere sosiale relasjoner gjennom bruk av kropp i rom.  

Stier og makt 

Bildet blir enda mer interessant om vi anvender Tilleys forståelse av hvordan 

bevegelse i landskap er sosial:   

There is an art of moving in the landscape, a right way (socially constrained) to 

move around in it and approach places and monuments. Part of the sense of 

place is the action of approaching it from the ‘right’ (socially prescribed) 

direction. (Tilley 1994:28) 

Ved Kokudai lå guttegarderoben i underetasjen rett utenfor dōjōen (se figur 5, neste 

side). Garderoben hadde to dører: Én (A) som vendte mot trappen opp, og én (B) som 

vendte mot korridoren som førte til dōjōen. Dōjōen hadde også to innganger: Én 

inngang (C) fra kortsiden rett utenfor garderoben, og én annen (D) fra langsiden ti 

meter lenger nede. Den desidert raskeste vei utenfra (ca. 25 skritt), gjennom 

garderoben og inn i dōjōen ville være å entre garderoben gjennom dør A, forlate den 

gjennom dør B, for så å entre dōjōen gjennom dør C. Den foreskrevne vei var 

imidlertid å både entre og forlate garderoben gjennom dør B, og entre dōjōen 

gjennom dør D. Denne veien var over dobbelt så lang (ca. 60 skritt). Like vel var det 

ingen som lot seg friste til å ta snarveier.  

Aikidosirkelen ved Kokudai, som i lunsjpausene trente i samme dōjō, benyttet seg – 

til forskjell fra klubben – konsekvent av inngang C. Det finnes her ingen åpenbar 

praktisk forklaring. Forklaringen er sosial, og også her var det jōge som var det 

generative prinsipp. Som sagt skulle inngangen til et rom være dets shimoza. 

Motstående vegg skulle være kamiza og det er ut ifra kamiza at sosial aktivitet i 

rommet var orientert. Aikidoklubben hang opp flagget sitt ved siden av alkoven midt 

på den ene langveggen, så dette ble kamiza. Medlemmene måtte derfor entre rommet 
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Figur 5 

gjennom døra på motstående langvegg, dør D. Aikidosirkelen på sin side brukte bare 

den ene halvdelen av dōjōen, og kunne således ikke ha alkoven som kamiza. Isteden 

dreide de rommet nitti grader og lot kamiza være den andre kortveggen i den enden 

av dōjōen de ikke brukte. Døren (C) nærmest garderoben ble således liggende i deres 

shimoza og det var derfor den de kunne og skulle bruke. Gjaldt så det samme for 

garderoben? Denne var delt i to av en skaprekke. Akihara fortalte at han som 

førsteklassing de første gangene hadde entret garderoben gjennom dør A, men blitt 
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irettesatt av sempai. Fordi han var ”en sånn person som stiller spørsmål,” hadde han 

spurt hvorfor han måtte bruke dør B. Han var da blitt forklart at om han entret 

gjennom dør A, ville han se rett på sempai, noe som ikke var høflig. Om han brukte 

dør B, ville sempai derimot være skjult for ham bak garderobeskapene. Dette er en 

forklaring, men det er ikke hele forklaringen. Jōge spilte nemlig inn også her. Om 

man brukte begge garderobens to dører, ville rommet ha blitt uten retning. Om man 

brukte dør A, ville skaprekken ha delt rommet i to likt rangerte deler, men ved at alle 

brukte dør B, ble rommet delt i to ulikt rangerte deler: Nærmest døra skiftet kōhai, 

mens sempai holdt til i garderobens kamiza, et sted hvor kōhai aldri kom, og som 

dertil sant nok var i ly for kōhais blikk bak skapene.24  

Det var med andre ord den sosialt konstruerte dōjōen og den sosial konstruerte 

garderoben som nødvendiggjorde konstruksjonene av visse veier og ikke visse andre 

veier til og fra garderoben, og det var for å opprettholde en romkonstruksjon som den 

sosiale organisasjonen også hvilte på, at de måtte gå den lange veien. Å gå den korte 

ville ikke bare være å ta en snarvei. Det ville være å sette spørsmålstegn ved den 

sosiale orden.  

Makt i store rom 

Ved enden av min analyse synes det tydelig at det ikke kun var autoritet som 

frembrakte romlige normer – eller fraværet av autoritet som førte til at romlige 

normer ble mindre strengt etterlevd – men vel så mye at det var den romlige 

elaborering som også skapte det hierarkiet som fantes i gruppene. Resultatet var at det 

var en innfløkt maktkoreografi, en ”choreography of authority” (Connerton 1989:72-

73) jeg tok del i, og tok i akt. Dette ble tydelig da jeg sammenlignet rombruk og 

omgangsform i henholdsvis Kokudai, Mokudai og Ryōdai. En klar sammenheng 

mellom graden av elaborering av normer for rombruk og graden av hierarki trådte 

 

24 På samme måte ble kjønnsidentitet kroppsliggjort ved at guttene ikke hadde adgang til jentenes garderobe og 
vice versa.  
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fram. Ved Mokudai og Ryōdai var regler for rombruk gjort relevante i nesten enhver 

sammenheng, og i disse klubbene var det også enorm avstand mellom sempai og 

kōhai. Ved Kokudai var det på den annen side langt færre regler for rombruk, de ble 

gjort gjeldende i færre situasjoner og mindre strengt fulgt. Her var også avstanden 

mellom sempai og kōhai mye mindre, og omgangsformen langt mer avslappet.  

Min undersøkelse av hvordan strukturering av rom og gruppe etter det hierarkiske 

prinsipp har således ført meg til spørsmålet om makt. Tilley har skrevet at “Spatial 

experience is not innocent and neutral, but invested with power relating to age, 

gender, social position and relationships with others” (Tilley 1994:11). I et rom som 

er sosialt konstruert er man avhengig av de andre for å kunne bevege seg. Idet et nytt 

eller aspirerende medlem steg inn i dōjōen, visste han derfor at han trengte at noen 

(sempai) lærte ham om stedet. Han kjente det ikke selv, og han kunne ikke engang 

erfare det og tilegne seg kunnskap om det på egenhånd. Han var prisgitt de andre. 

Inngående kunnskap om landskapet kan videre kontrolleres av de som besitter den, 

og gir dem makt (ibid:27). Dette skjedde i aller høyeste grad i aikidoklubbene: Fra 

første stund besto sempais såkalt sjenerøse veiledning av kōhai ikke bare i å instruere 

teknikker, men også i å dukke opp fra ingensteds, dulte borti og hviske raske skarpe 

kommandoer og korreksjoner av kōhai sin posisjon i forhold til linjer i rommet som 

bare sempai kunne se.  

Foucaults begrep om disiplin – ”en struktur av kondensert makt som risses inn i 

kroppen og skaper permanente disposisjoner i den” (Eriksen & Nielsen 2002:198) – 

egner seg veldig godt for å gi en ekstra dimensjon til min analyse av rombruken i 

klubben. For koreografi er mer enn plasseringer og linjer i to dimensjoner. Det er 

også mønstere i kroppene. Tilegnelse av koreografi innebærer en kroppsliggjøring av 

sosiale relasjoner. Det er dette jeg skal gjøre rede for i det følgende kapittel. 
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5. Makt i små rom 

I forrige kapittel viste jeg hvordan rommets sosiale konstruksjon og kroppenes 

plassering i dette rommet inngikk som kritisk komponenter i de prosesser som 

klubbens sosiale struktur ble reprodusert og endret gjennom. I dette kapittelet vil jeg 

gå tettere inn på medlemmes kropper og vise hvordan heller ikke kroppslig praksis, 

kroppsspråk og bevegelse var uskyldige, men inngikk i et intrikat spill om makt. Jeg 

vil starte med å gjøre rede for den generelle oppbyggingen av treningen ved Kokudai 

Aikidoklubb, for deretter å vise hvordan spesifikke maktrelasjoner ble kroppsliggjort 

gjennom denne treningen, og hvilke sosiale og organisatoriske innretninger som hjalp 

til i denne kroppsliggjøringsprosessen.  

Teknisk handler aikido om å ta imot et angrep og bruke angriperens (partnerens) 

styrke til å ufarliggjøre ham/henne, gjerne med en kombinasjon av kast og lås av 

håndledd og armer. Bevegelsene er myke, men effektive og ofte smertefulle. 

Treningsformen er basert på repetisjon av på forhånd avtalte mønstre og det er 

gjennom dette at utøveren med tiden skal transcendere formene og lære hva aikido 

virkelig handler om. I treningssituasjonen legges det stor vekt på kroppslig holdning, 

timing, flyt og avspenning i repetisjonen av formene, ved siden av aikidoetikette.  

I den dominerende stilart av aikido (Aikikai) forekommer ikke konkurranse, noe som 

begrunnes både filosofisk og ved at teknikkene inneholder så mange farlige elementer 

at det ikke ville være forsvarlig å gjøre det. Aikidoutøverne bærer hvite drakter 

tilsvarende dem som brukes i judo, og følger som i judo et pensum av teknikker som 

hver og en avlegger en eksamen – en gradering – i. Først tar utøveren et antall, 

vanligvis mellom sju og fem, begynnergrader (kyū), i synkende rekkefølge. Når 

utøveren har nådd første kyū, er han eller hun klar for å gradere seg til første grad 

(dan). Ved oppnådd første dan byttes draktens hvite belte ut med et svart belte.  
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Treningen: Rent og urent 

Fra dette tidspunktet kan utøveren også bære hakama, en vid svart eller mørk blå 

tradisjonell foldebukse, over den hvite drakten. Flere steder er det imidlertid vanlig at 

kvinnelige utøvere bærer hakama fra første stund. (Dette var tilfellet i Mokudai og 

Ryōdai aikidoklubb, men ikke i Kokudai Aikidoklubb eller Uchimura Dōjō). I 

Ryōdai Aikidoklubb fikk jeg opplyst at bakgrunnen for dette var at jentene hadde en 

”delikat bakende.” I Mokudai Aikidoklubb, kom det imidlertid for en dag at det mer 

konkret dreide seg omkring kvinnelig menstruasjon, og faren for røde flekker på den 

hvite drakten som nybegynnere ellers bruker. I dag er menstruasjonsbindene gode 

nok til at dette ikke er noen overhengende fare. Når praksisen like vel opprettholdes, 

kan det sees i sammenheng med den mening som rituelt forurensende som 

tradisjonelt er blitt tillagt kvinnens menstruasjon - ”den røde urenhet” (Namihara 

1987:68, se også Hendry 1996:119).25 Rituell forurensning oppleves av japanere som 

konkret og relevant til deres egen tilværelse (Namihara 1987:65), noe som både i 

tidligere tider og nå er blitt brukt i diskriminerende maktspill (ibid:65, 71-72). I 

særlig grad har dette rammet de kasteløse (burakumin) og kvinner. Som eksempel 

kan nevnes at kvinner den dag i dag er ekskludert fra å bestige flere hellige fjell, og 

fra entre tunneller under konstruksjon, sumo-bryternes ring (Okano 1995:15) og 

generelt steder der menn utfører tungt arbeid (Namihara 1987:67). Flere steder blir 

det også krevet av kvinner som jobber ved shinto-helligdommer at de tar 

hormonpiller for å ikke få menstruasjon under religiøse seremonier og slik forurense 

dem (Nagata i Okano 1995:20). En forklaring som gis til dette er at forurensningen 

gjør gudene sinte (Namihara 1987:68), men det handler også om mer livsnære 

forestilleringer: Forurensningen fester seg nemlig på ens sjel (tama) og svekker 

gjennom dette ens immunforsvar. Trusselen fra forurensningen er således en svært 

konkret trussel om sykdom (Hendry 1996:125). På toppen av dette kommer at det er i 

 

25 Hytter hvor kvinnene levde isolert når de menstruerte og i forbindelse med barnefødsler var mange steder i 
Japan utbredt inntil siste halvdel av 1800-tallet (Namihara 1987:68).  

 



 

 

73

73

                                             

overbevisningen om at ens sjel er ren at mange japanere finner kilden til sin 

selvfølelse (Lebra 1976:161). Gitt en slik kontekst og det faktum at aikido nettopp er 

en praksis som skal rense utøvernes indre selv, kan det at jentene ikke bare kan være 

med i klubben, men også aktive i trening med all den fysisk nærhet det medfører selv 

i menstruasjonsperioden, bety at frykten for den ”røde urenhet” er i ferd med å slippe 

taket på i alle fall deler av den japanske befolkning. 

Treningen: Formene 

Selv om aikidotreningens form varierte en del fra sted til sted, var det visse elementer 

som alltid gikk igjen. I det følgende skal jeg ta utgangspunkt i aikidotreningen slik 

den fant sted i klubben ved Kokudai. 26 Der jeg finner det hensiktmessig, skal jeg 

bringe inn observasjoner fra andre klubber og dōjōer for å gi et komparativt tilsnitt til 

framstillingen og således situere den praksis som fant sted ved Kokudai innenfor en 

videre kontekst. 

I klubben ved Kokudai varte en trening fra halvannen til to timer (på leir enkelte 

ganger så lenge som tre timer). Treningen startet med sittende oppstilling (seiretsu) 

og formell hilsen (rei). Deretter fulgte rituell renselse (misogi), forberedende 

gymnastikk (junbi taisō), falløvelse (ukemi), øvelse i knestående bevegelse (chikko), 

og en dreinings- og kontaktøvelse med partner (tai-no-tenkan). Etter dette fulgte 

treningens hoveddel hvor et utvalg teknikker (waza) ble demonstrert og praktisert, før 

treningen igjen ble formelt avsluttet med sittende oppstilling (seiretsu) og hilsen (rei). 

I løpet av treningen var det ingen som forlot rommet for å gå på do eller lignende, og 

kun når temperaturen i sommermånedene krøp opp mot 35 grader i skyggen, var det 

lov å bringe med vannflaske, eller gruppevis ta drikkepauser. Jeg observerte i 

minimal grad at folk tullet under trening; den ble i liten grad kontekst for spøk og 

 

26 Fra like etter at medlemmene i Kokudai Aikidoklubb høsten i andreklasse tok svart belte og fram til vårleiren 
i slutten av februar, tok treningen en litt spesiell form idet denne perioden var satt av til å gi andreklassingene 
opplæring i rollen som tredjeklassinger og kader, men jeg vil av enkelthet skyld her holde meg til å beskrive 
standard prosedyre slik den gikk fore resten av året.  
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vitsing. Isteden var det en gjennomgående seriøs holdning til treningen og 

koreografien. Mens det ved Kokudai forekom småsnakking, var det ved Mokudai 

ingen småprat i løpet av treningsøkten. De eneste ytringene var foreskrevne formelle 

fraser på foreskrevne steder. 27 Heller enn å bryte konsentrasjonen slik småsnakk 

kunne, bidro disse foreskrevne ytringene til å gjøre treningen til en total deltakelse; 

hele kroppen, hele mennesket, var aktivisert i en uavbrutt strøm av bevegelser. 

Seiretsu 

Før og etter trening satt hele klubben i formell sittestilling (seiza28) på rekke 

(seiretsu). Seiretsu forekommer alltid ved aikidotrening, men mønsteret medlemmene 

sitter i varierer fra sted til sted. I Uchimura Dōjō satt alle på én rekke uten hensyn til 

innbyrdes rang, mens kun mesteren satt foran, bukket sammen med medlemmene til 

kamiza (og et bilde av Ueshiba Morihei) og så til medlemmene som bukket tilbake. 

Ved Mokudai satt hvert kull på en rekke for seg (gutter til høyre, jenter til venstre) på 

forskjellige steder i rommet slik jeg viste i forrige kapittel, før dagens instruktør gikk 

mot kamiza (og et bilde av Ueshiba Morihei), inntok mesterens plass foran de øvrige 

medlemmer og startet treningen. Også ved Kokudai satt kullene på separate rekker. 

Først satt tredjeklassingene, kadrene. Bak disse satt andreklassingene og bakerst satt 

førsteklassingene. I ytterkanten av matten satt O.B. (om noen var til stede) på en egen 

rekke. Etter å ha bukket til kamiza (og klubbflagget), inntok kapteinen (eller høyest 

rangerte tilstedeværende medlem) mesterens plass, erklærte treningen for startet, og 

bukket mot medlemmene som bukket tilbake og sa: ”Onegai shimasu.”  

 

27 ”onegai shimasu,” ”shiturei sthimasu”,” arigatō gozaimashita,” ”daijōbu desu” etc. Disse formuleringene 
sier mye, blant annet om initiativ; medlemmene ba om å bli påført smerte. 

28  Seiza (”korrekt sitting”) er en tradisjonell og formell sittestilling; man kneler på gulvet med vristene flatt 
mot gulvet, og hviler baken på helene. Seiza er en integrert del av en rekke tradisjonelle japanske kunstarter og 
praksiser.  
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Misogi 

Etter at treningen formelt var startet, spredte medlemmene seg ut i en stor firkant med 

kapteinen i kamiza og stort sett første- og andreklassinger i shimoza. Alle klappet så 

fire ganger i hendene. Kaptein Igarashi forklarte at dette var misogi, en rituell 

shintoistisk renselse som var ”innmari vanskelig å forstå.” Han forsatte: 

Det handler om parasittanker (zatsunen) og slikt, om å ta bort det unødvendige. 

Jeg har prøvd å sette meg inn i det ved å undersøke på internett, men det var 

veldig vanskelig. Noe om å bli ett med universet, sto det.  

Førsteklassingen Yoshida nevnte misogi da han skulle forklare hvorfor han hadde 

villet bli med i klubben: ”Jeg ville også tilegne meg japansk kultur. For eksempel når 

vi klapper i hendene: Det er shintoistisk.” Shinto er opptatt av renhet og forurensning; 

verden er full av forurensning som må renses bort. Det er det misogi gjør, stedet 

bringes mot et høyere renhetsnivå og rommet blir renere. (Hendry 1996. 118, 

Namihara 1987:65) Når vi vet hvordan kvinner fra gammelt av blir sett på som kilde 

til forurensning (Hendry 1996:119), er det vanskelig å tenkte annet enn at misogi, på 

ett eller annet nivå, også var rettet mot klubbens jenter og den ”røde urenhet”  

(Namihara 1987:68). 

Junbi taisō 

Umiddelbart etter renselsen, fulgte forberedende gymnastikk (junbi taisō). Først 

varmet alle opp håndledd og nakke (som i aikido er spesielt utsatt på grunn av de 

mange håndleddslåsene og kastene). Etter å ha varmet opp håndledd og nakke, satte 

alle seg ned og tøyde baksiden av bena, for så å reise seg opp og gjøre kusshin (bøye 

og strekke begge knær samtidig), shinkyaku (sette seg på huk på det ene benet mens 

det andre strekkes ut) og akiresu-ken (tøye akillessenen). Så dreiet alle overkroppen 

til høyre og til venstre (mawasu). Etter dette fulgte ca. fem minutter hvor hver og 

enkelt skulle strekke på nødvendige steder. (Det er verdt å bemerke at det her var 

begrenset variasjon innad i klubben, og at nybegynnerne tok etter sempai og strakk de 

samme stedene.)  
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Ukemi og chikko 

Idet kapteinen klappet i hendene, samlet alle seg langs langveggen i shimoza, og 

gjorde deretter fallteknikk (ukemi) over til langveggen i kamiza og tilbake. 

Fallteknikken ble øvd som rulleøvelser og skilte seg fra det vi kjenner som forlengs 

og baklengs kråke ved at en rullet over skulderen og ikke lot hodet røre bakken.) Alle 

gjorde forlengs rulle fram og tilbake to ganger og deretter baklengs rulle like mange 

ganger.  

Selv om ukemi så godt som alltid inngår i en aikidotrening, er det ikke ubetydelige 

variasjoner fra sted til sted. I Uchimura dōjō var gjennomføringen tilnærmet identisk 

til Kokudai Aikidoklubbs, men det unntak at mesteren gjorde hver lengde før 

medlemmene, og at rommet ble brukt på langs og ikke på tvers. Ved andre klubber 

ble imidlertid hierarkiet – jōge kankei – medlemmene imellom gjort relevant: Ved 

Mokudai og Teidai startet førsteklassingene med enkle ruller, og andreklassingene 

fortsatte, før tredjeklassingene til slutt tok spektakulære ruller, nærmest lydløse hopp, 

over gulvet. Ved Ryōdai  var det omvendt: Der ventet hver kull til alle sempai hadde 

begynt å rulle før de gjorde det. Ved Ryōdai knelte dessuten alle første- og 

andreklassinger, ved begynnelsen og slutten av hver lengde, og bukket i retning av 

alle tilstedeværende sempai. I kun én klubb jeg besøkte, foruten klubben ved 

Kokudai, ble ikke hierarkiet gjort relevant i forbindelse med denne øvelsen.  

I Kokudai Aikidoklubb fulgte etter dette en øvelse i bevegelse på knærne (chikko). 

Chikko betegner i aikido en form for knestående forflytning (en mer elegant og 

effektiv form for gåsegange) som danner grunnlaget for å utføre teknikker fra sittende 

stilling. Først gjorde alle chikko én og én, over gulvet i samme mønster som de før 

hadde gjort ukemi, før alle gikk sammen med sidemannen og gjorde øvelsen mens 

partner stående ytte motstand. 

Tai-no-tenkan 

Etter to omganger med chikko var alle på nytt samlet langs langveggen i shimoza, og 

på kapteinens beskjed samlet alle seg i små grupper. (Jeg skal straks komme tilbake 
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til hvordan slike grupper ble dannet.) Tai-no-tenkan, en grunnleggende øvelse i å ta 

kontroll over partner (uke) sin kropp ved å dreie om egen akse, ble så praktisert.  

Waza 

Etter at tai-no-tenkan var blitt praktisert i ca. fem minutter, ropte kapteinen 

”Seiretsu!” og klubbens medlemmer formet raskt sittede rekker, men denne gangen 

etter et annet prinsipp enn ved treningens start: Istedenfor tre rekker, pluss en egen 

rekke for O.B., ble det nå dannet kun to rekker, begge så langt nede i shimoza som 

mulig, slik at det ble plass for demonstrasjon av teknikker (waza) mellom rekkene og 

klubbflagget i kamiza. På den fremste rekken satt nå ikke de av høyest, men de av 

lavest rang, dvs. første- og andreklassingene som hadde hvit belte, mens 

tredjeklassinger og O.B., som hadde svart belte, satt på raden bak. Slik så de best som 

trengte instruksjonen mest, mens svartbeltene som presumptivt allerede kjente 

teknikken satt bak dem.  

 

Figur 6 

Den grunnleggende strukturen i en aikidoteknikk, slik den praktiseres på lavere nivå 

(i alle fall opp til svart belte), er at uke (mottagende part) angriper tori (utførende 

part), hvorpå denne flytter seg, vinner kontroll over situasjonen, kaster eller fører uke 
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i bakken og låser vedkommende i en posisjon hvor tori har full kontroll over uke, og 

evne til å påføre uke smerte. Uke slår så med håndflaten i matten for å signalisere at 

han eller hun gir seg, og tori slipper taket. Denne formen gjentas hundrevis og 

tusenvis av ganger. I starten er det særlig samspillet og begge partners mestring av 

sine respektive roller som vektlegges, mens det på høyere nivå legges mer vekt på 

timing og funksjonalitet. 

I dōjōer er det vanlig at en teknikk demonstreres av mesteren (sensei) og at en 

betrodd eller høyt rangert elev (deshi) er uke. Uchimura dōjō skilte seg i så måte ut, 

da Uchimura tok opp alt fra høyt graderte elever til nybegynner og ofte lot dem 

(forsøke å) utføre en navngitt teknikk på ham, før han demonsterte den korrekte 

formen på dem. Klubben ved Kokudai var mer konvensjonell: Det var høytest 

rangerte tilstedeværende medlem (ideelt sett kapteinen) som demonstrerte teknikken 

på nest høyest rangerte medlem (1. visekaptein). De bukket til hverandre, og etter å 

ha demonstrert teknikken to ganger, uttalte kapteinen teknikkens navn, gjentok 

teknikken én gang sakte mens han poengterte utvalgte tekniske elementer, før kaptein 

og 1. visekaptein igjen bukket til hverandre.  

I det øyeblikk kaptein og 1. visekaptein bukket, bukket også de to rekkene av 

medlemmer mens alle i kor takket ”Arigatō gozaimashita!” Så vendte alle i første 

rekke seg om, og engasjerte en sempai i rekken bak seg ved å bukke og be ”Onegai 

shimasu.” Den bakerste rekken ble i regelen sittende og lot seg engasjere. Noen, alt 

fra to til fire-fem, enten fra første eller andre rekke, løp fram til kaptein og 1. 

visekaptein, satte seg ned og engasjerte disse. Tredjeklassingen Akihara fortalte at det 

var viktig, på grunn av hierarkiet (jōge kankei), at hvitbeltene engasjerte svartbeltene; 

dette var å vise respekt (keii). Om de ikke gjorde det, ville dette tvinge svartbeltene til 

å selv gå og lete etter en partner. Å tvinge en sempai til å gjøre dette, ville være ufint 

(shitsurei, rūdo). 

Da det var to kull hvitbelter som satt i fremre rad og kun ett kull (samt eventuelt et 

par O.B.) i bakre rad, engasjerte ofte flere hvitbelter samme sempai. Det var derfor 

vanlig at grupper med én tredjeklassing eller O.B. og én til tre første- og 
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andreklassinger ble dannet. Den høyest rangerte i gruppen førte så gruppen sin til et 

ledig sted på matten og, om de var fire, delte gruppen i to.29 Etter å ha øvd på 

teknikken en stund, omfordelte vedkommende sempai så gruppen av kōhai på nytt, så 

alle fikk trent med sempai. Etter at medlemsmassen var delt i grupper, og gruppene 

delt i par av høyest rangerte person, startet selve øvelsen. Også her spilte rang en 

rolle: Høyest rangerte person utførte først teknikken på nest høyest graderte person, 

og så på den lavest rangerte. Deretter var det den nest høyest rangertes tur. Denne 

fulgte også rang og utførte teknikken på høyest rangerte, og deretter på lavest 

graderte. Så var det lavest graderte sin tur til å først utføre teknikken, først på høyest 

rangerte og så på nest høyest rangerte person. Igarashi forklarte at når denne 

ordningen skapte grupper med én førsteklassing, én tredjeklassing og én 

fjerdeklassing ble andreklassingen et hjelpemiddel som tredjeklassingene hadde til 

sin rådighet for å undervise førsteklassingen: Når tredjeklassingen utførte teknikken 

på andreklassingen, fikk førsteklassingen sett den utenfra før han eller hun selv skulle 

forsøke, og når førsteklassingen utførte teknikken på andreklassingen, fikk 

tredjeklassingen anledning til å se utenfra hva førsteklassingen evt. gjorde feil slik at 

det kunne korrigeres. At dette handlet vel så mye om hensyn til rang som om 

pedagogikk, ble imidlertid åpenbart på vårleiren hvor det av forskjellige årsaker var 

få tredjeklassinger til stede så det ble grupper på både fem og seks personer som 

tredjeklassingen måtte administrere, noe de ga tydelig uttrykk for at var så store 

grupper at det ble vanskelig. Mester Eiga som kom for å instruere på leirens siste 

dager, ga beskjed om at første- og andreklassingene også kunne engasjere noen fra 

sitt eget kull – men ingen gjorde dette. 

På tegn fra kapteinen, vendte alle etter ti minutter tilbake til de sittende rekkene og en 

ny teknikk ble demonstrert. Dette mønsteret ble gjentatt hvert tiende minutt så mange 

ganger treningstiden ga rom for. Om timinutterssyklusen ikke gikk opp, ble de ekstra 

 

29 Dette var ikke vanlig praksis andre steder jeg besøkte. Mer vanlig var at førsteklassinger også kunne 
engasjere andreklassinger, som ved Mokudai, Teidai og Ryodai, eller at alle engasjerte alle uavhengig av rang, 
som i Uchimura Dōjō, slik at hele medlemsmassen, i størst mulig grad, ble delt i par på to og to, og alle fikk 
være kontinuerlig i bevegelse. 
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minuttene brukt til øvelsene suwatte kokyū-hō (en sittende øvelse) eller tenchi nage 

(et kast). 

Seiretsu og avslutning 

Ca ti minutter før treningsslutt ropte kapteinen igjen ”Seiretsu!” og alle strømmet til 

plassene de hadde hatt ved treningens start. Alle bukket så til klubbflagget og til 

kapteinen (som satt på mesterens plass og bukket tilbake), før kapteinen lot de av 

tredjeklassingene som hadde beskjeder til klubben komme fram og meddele disse. Så 

bukket alle en siste gang, og treningen var over.  

Selv om dette treningsforløpet, i likhet med forløpet de andre stedene jeg observerte, 

hadde sine særpreg som skillet det fra alle andre, utmerket det seg ikke som spesielt 

særegent på noen måte. Det kan her være verdt å merke seg at mange av de rutiner og 

elementer som gikk igjen i treningsopplegget til andre aikidoklubber også var utbredt 

utenfor aikidoklubbene, og slett ikke var spesifikt knyttet til aikidopraksis som sådan 

eller som budō. Tennissirkelen Pelouse ved Seidai hadde et sekstitalls medlemmer og 

trente fem dager i uken. Hver trening startet med kullvis oppstilling i ringer, før 

medlemmene entret tennisbanen og på nytt tok oppstilling (seiretsu). Deretter spredte 

de seg ut og varmet opp med forberedende gymnastikk: kusshin, shingyaku, akiresu-

ken, mawasu. Den kunne vært klippet direkte ut av aikidoklubbens oppvarming. Etter 

dette samlet nybegynnerne seg på banen nærmest porten (shimoza) hvor de fikk 

instruksjon fra tredjeklassinger som vekslet på å hjelpe dem. Hoveddelen av 

treningen (også for nybegynnerne) besto av tre ”menyer” (menyū) med tre 

forskjellige øvelser. Mens den tredje menyen alltid var den samme, ble de to første 

også hver gang byttet ut. Hver meny var videre delt inn i mindre deler (kaiten) på 

seks minutter, som igjen besto av to deler på tre minutter hvor partene byttet 

banehalvdel. Etter at tredje meny var ferdig, gjorde de igjen seiretsu. Deretter holdt 

dagens representant for hvert kull og for hvert kjønn en liten tale som ifølge min 

hovedinformant i klubben i regelen dreiet seg om ting de ikke hadde fått til, og 

grunner til at de hadde mislyktes (”ikke fokusert nok” etc.). Som i aikidoklubbene 

gikk treningen praktisk talt uten småprat, og uten unødvendig ventetid.  
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Treningen: Kroppsliggjøring og makt 

The martial arts (…) practice their (…) patterned 

movements, until the movements are inscirbed in 

the muscle memory (Kondo 1990:106).  

Formene som opphav til ”kroppslige disposisjoner ” (Bourdieu 1972) 

Kokudai Aikidoklubbs aikidotreningen var en praktisk virkeliggjøring av former, 

mønstre og praktiske skjema som medlemmene gikk inn for å lære seg og å mestre. 

Dette krevde at hver og én tilegnet seg ferdigheter og gjorde dem til en integrert del 

av sitt atferdsrepertoar. Dette gjaldt ikke bare aikidoteknikkene, men også skjema for 

bruk av og plassering i rommet, rekkefølger, timing, høflighetsfraser etc. I denne 

prosessen ble ”durable dispositions inscribed in the habitus” (Bourdieu i Pálsson 

1994:920). Ikke bare etterlot aktiviteten seg slik jeg har vist, spor og endringer i 

medlemmenes kropper; de produserte varige disposisjoner, noe som innebærer at de 

disponerte medlemmene for gjentakelse og reproduksjon av disse formene og 

mønstrene ved senere anledninger. Når det videre var sånn at det i treningen hele 

tiden var referanser til hierarkiske sosiale relasjoner (romlig plassering og tidspunkt 

for handlingen og selve handlingen var bestemt av rang), betydde det at kroppene 

gjennom sin aktivitet ble disponert for å reprodusere disse samme hierarkiske 

relasjonene. Således ble hele treningen en innprenting av rang, i medlemmenes 

kropper. Når hvitbeltene engasjerte svartbeltene, skjedde dette umiddelbart og uten 

nøling etter at teknikken var blitt demonstrert. Den rekkefølge medlemmene beveget 

seg over gulvet var bestemt av rang. Det var den høyest rangerte personen i en gruppe 

som utførte teknikken på nest høyest rangerte, og så på den lavest rangerte person. 

Det disse tre operasjonene – engasjering, bevegelse over gulver, rekkefølge ved 

teknisk øvelse – hadde til felles med en mengde av de andre foreskrevne handlinger 

som utgjorde klubbkoreografien var at for å kunne utføre dem korrekt måtte et 

medlem kjenne sin rang i forhold til de andre personene omkring seg, og handle ut 

ifra dette. Tempoet det skulle gjøres i krevde på sin side at det å avgjøre egen og 
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andres relative rang og det å deretter handle i samsvar med til rangen foreskrevne 

skjema, var prosesser som måtte automatiseres og bli en del av medlemmets 

førbevisste kroppslige reaksjonsmønstre. Det var ikke rom for nøling, overveielse 

eller refleksjon. Det at mønstrene således ble noe individet selv ikke lenger trengte å 

anstrenge seg for å følge, gjorde nødvendigvis også at individet ga fra seg den 

bevisste kontroll over dette mønsteret; reflekser bestemte når det skulle reproduseres.  

Kroppsliggjøringen av prinsippet om å la høyere rang gå først, slik den fant sted i 

treningene ved Kokudai, bidro til å produsere handling hvor høyere rang gikk foran 

også utenfor treningen (og vice versa). Når klubben skulle ha fest, ventet alltid kōhai 

utenfor til sempai hadde gått inn og satt seg, før de selv fulgte på. Når de etterpå 

begynte å drikke, fikk den  høyest rangerte fylt glasset sitt først, og så fulgte det rang 

nedover til lavest rangerte hadde fått fylt sitt glass (slik den lavest rangerte hadde 

gjort teknikken sist under trening). I treningssituasjonen hadde det en pedagogisk 

begrunnelse at kōhai gjorde teknikken sist. På fest var ikke det pedagogiske 

momentet til stede; det som legitimerte at sempai gikk først og først fikk skjenket opp 

øl, var verdien av tradisjon og verdien av å vise respekt for sempai. Men i tillegg til 

dette kom det at alle medlemmene allerede hadde internalisert og kroppsliggjort 

prinisppet ’sempai først.’ Det gjorde at det framsto som naturlig for medlemmene at 

sempai generelt gikk før kōhai; kroppene ville det. Rekkefølgen reflekterte ikke kun 

den sosiale strukturen (slik Nakane skriver [Nakane 1970:32]); den produserte den 

også.30 På samme måte var det i klubben ved Mokudai slik at kōhai etter at treningen 

var avsluttet umiddelbart ilte til og ga sempai kopper med te og sportsdrikk og 

håndkle til å tørke svette, og brettet deres sorte benklær (hakama). Da klubben dro på 

badeanstalt sammen, ventet førsteklassingene med å vaske seg selv til de hadde 

skrubbet tredjeklassingenes rygg, mens tredjeklassingene lot dem gjøre det. Det at 

mønsteret var blitt internalisert (i klubben, men også gjennom tidligere sosialisering), 

gjorde at det føltes riktig å gjøre det. En maktrelasjon var blitt kroppsliggjort og 

 

30 Jamfør Geertz’ ”model of [and] model for reality” (Geertz 2002:65). 
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naturalisert i medlemmenes kropp. Det er all grunn til å tro at den disponerte 

medlemmene for å finne sin plass i hierarkiet, sin plass i rommet og reprodusere 

tilsvarende maktrelasjon, helt eller delvis, også i situasjoner utenfor klubben.  

Kroppsliggjort “moral experience” (Kleinman 2006) 

Treningen bidro videre til å reprodusere maktrelasjoner ved at moralske erfaringer ble 

kroppsliggjort. Kleinman beskriver i What Really Matters hvordan moral alltid er 

lokal, kompleks og vanskelig. Den oppstår i konkrete situasjoner og gjelder ikke for 

en kontekst selv om den gjelder for en annen. Et fenomen som illustrerte at moralsk 

erfaring kroppsliggjøres og virker i kroppen senere i livet (Kleinman 2006) var hva 

jeg vil kalle sempais smerteprivilegium. Med dette referer jeg til sempais rett til å 

påføre kōhai smerte, og kōhais forbud mot å påføre sempai mer smerte enn kōhai selv 

ble påført; mer smerte skulle gå fra høyere status i retning lavere status enn omvendt. 

Smerteprivilegiet var ikke eksplisitt uttalt som en regel men fulgte av rangordning og 

ferdighetsforvaltningen, og var nedfelt i aikidopraksisen (se også kapittel 6).  

En ting var at tredjeklassingene i kraft av å være kader, kunne dele ut fysisk straff for 

å disiplinere sine kōhai. Dette var jeg vitne til kun én gang: En dag i midten av juli ba 

kaptein Igarashi tre andreklassegutter (Mishima, Toyoda, Kida) og en førsteklassegutt 

(Watanabe) som alle hadde hatt ugyldig fravær om å samle seg i andre enden av 

hallen. De fikk så vite at de skulle straffes. De tre andreklasseguttene skulle kastes 

hundre ganger hanmi-handachi31. Klubbsekretæren Koike som hadde ført fravær 

kastet Kida, mens Toyoda og Mishima kastet hverandre. Watanabe var den minste av 

førsteklasseguttene, og den med dårligst kroppsbeherskelse; fallteknikken hadde han 

ennå ikke internalisert. Men sempai hadde lagt merke til ham som en som tålte at de 

hadde det litt morsomt med ham. Watanabe visste ikke hvor mange ganger han skulle 

 

31 Hanmi-handachi er her brukt som prinsipp for utholdenhetsøvelse: Uke angriper fra stående en sittende tori 
og blir umiddelbart kastet. Uke reiser seg umiddelbart og angriper på nytt. Dette gjentas X antall ganger. Det er 
uke dette er slitsomt for, og om uke ikke har en svært god fallteknikk, slik nybegynnerene ikke har, innebærer 
det også en hel del smerte.  
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kastes da Igarashi begynte å kaste ham, og endte med å bli kastet hundre ganger han 

også. Han så herjet ut etterpå. Jeg spurte hvor det gjorde mest vondt og han svarte: ”I 

hodet. Jeg slo det i bakken kanskje ti ganger.”  

Men smerteprivilegiet ble også utøvet og reprodusert på en annen og mer subtil måte: 

Det ble legitimert og virkeliggjort ved at teknisk ferdighet (i.e. evne til å påføre 

partner smerte innenfor de rammer klubbens forståelse og forvaltning av ferdighet 

satte) virket sammen med en pedagogisk og filosofisk ide om at det er gjennom å tape 

at man lærer. Du skal derfor være takknemlig når noen slår deg (utarete kansha). 

Dette lå som en diskursiv premiss for treningen, slik at om sempai, gjerne en OB, 

utførte en teknikk særdeles hardt og hensynsløst på en kōhai, ville ikke kōhai kunne 

ytre misnøye med dette uten å bli sett på som ignorant, og dertil respektløs og svært 

lite kōhai-aktig (kōhairashii). Enkelte OB-er utførte teknikkene med slik kraft at det 

virkelig var på sin plass å stille spørsmålstegn ved vedkommendes motivasjon (om 

det handlet mer om å nyte rollen som mektig i en tilværelse hvor man ellers følte seg 

maktesløs, enn om faktisk å lære kōhai hvor hans svakheter var). Men selv i slike 

tilfeller var pedagogikken og filosofiens svar at kōhai gjorde best i å lete etter feil hos 

seg selv og forsøke å lære av sempai.32 Jeg observerte slik atferd i OB-er både ved 

Ryōdai og ved Kokudai. Men selv om disse OB-enes atferd best illustrerte 

virkeliggjørelsen av smerteprivilegiet, begrenset det seg ikke til disse, men ble tvert 

imot virkeliggjort i nær sagt enhver treningssituasjon mellom en sempai og en kōhai. 

Gjennom å virkeliggjøre smerteprivilegiet i sin praksis, lot medlemmene ikke bare en 

maktrelasjon skrives inn i kroppene sine; de lot også en moralitet feste seg i kjøttet. 

For virkeliggjøringen av smerteprivilegiet impliserte at det også var moralsk riktig 

(Krohn-Hansen 1994). Det var en situert og sosialt konstruert moral, men gjennom 

praksis ble den kroppsliggjort slik at den kunne komme til å legge premissene for 

medlemmes framtidige overveiinger mellom rett og galt. Og dette gjaldt ikke bare 

 

32 Å lete etter feil først i seg selv er vanligere i Japan enn i Vesten. ( For eksempel har ofre etter atombombene 
beklaget den påkjennelsen de er for storsammfunnet, og ungdommene som i 2004 ble holdt som ble sterkt 
kritisert for alt bryet de hadde skapt for nasjonen). 
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smerteprivilegiet, men en hel katalog av holdninger og verdier som gjennom praksis 

ble innskrevet i kroppen.  

Det tok litt tid før jeg skjønte den metodiske implikasjonen av dette. Tidlig i 

feltarbeidet hadde jeg ventet å få høre at folk gjorde det ene eller det andre fordi noen 

hadde sagt det, fordi de følte seg tvunget til det eller at de på annen måte var nødt til å 

gjøre det, men isteden fikk jeg vite at de gjorde det fordi de ville gjøre det. 

Tredjeklassejenta Saito vasket som eneste tredjeklassing gulvet sammen med kōhai 

fordi hun ville vaske gulvet sammen med kōhai.33 Etter hvert skjønte jeg imidlertid at 

dette slett ikke var mindre interessant data enn dem jeg hadde ventet; utsagnene 

kunne leses som en referanse til en kroppsliggjøring av ”earlier moral experience” 

(Kleinman 2006:170) eller også til habitus (Bourdieu 1972).  

Kroppsliggjøringens hjelpende innretninger 

Man kunne se for seg at hver og enkelt av klubbens medlemmer motsatte seg den 

pregning som de ovenfor nevnte prosesser forutsetter, og dette skjedde nok også 

kontinuerlig, på både bevisste og ubevisste plan (Foucault 1990). Flere innretninger 

gjorde imidlertid at motstanden – eller eventuell vilje til motstand – i de enkelte 

individene ble svekket. For det første bidro det prosessuelle aspektet – rekkefølgen i 

begivenhetenes gang – til å gradvis innrullere (Callon 2001) medlemmene i 

pregningsprosjektet og i klubben. For det andre ble evne og vilje til å motsette seg 

pregningen svekket av det kroppslig og psykiske stress medlemmene ble påført. For 

det tredje bidro ideologiske faktorer til at det ble vanskeligere for medlemmene å 

fortolke prosessen som en pregnings- og disiplineringsprosess, og lettere for dem å 

heller forstå den som en læringsprosess, og maktrelasjonen som en kunnskaps- og 

ferdighetstransaksjon.  

 

33 Saitos atferd her var brudd på koreografien, og utslag av blant annet den politiske tilstand klubben på det 
tidspunktet var i. Det ville være interessant å analysere dette videre, ikke minst med vekt på kjønn og ledelse, 
men det blir ikke i denne oppgaven.  
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The Ritual Process (Turner 1969) 

For å forklare hvordan kroppsliggjøringen av maktrelasjoner foregikk, er det viktig å 

understreke at alle de elementer som bidro til dette (rombruk, kroppsbruk, sosial 

konstruksjon av ferdighet, disiplinering av seksualitet, drikking osv.) inngikk i en 

prosess. Med det mener jeg at hvert enkelt element ikke alene gjorde den store 

forskjellen, men at det var sammenhengen de sto i, kronologien og summen av alle 

elementene som drev kroppsliggjøringen fram. Noe kom før noe annet og 

kondisjonerte det. Måten én ting opplevdes på, ble fortolket på og kroppsliggjort på 

var betinget av de forutgående hendelser, og av aktørens forventninger til hva som 

senere skulle skje. At prosessen i seg selv skaper effektene er et av Turners 

hovedpoeng i The Ritual Process (Turner 1969). Schechner uttrykker det slik: 

”Spontaneous communitas rarely ‘just happens.’ It is generated by the ritual process” 

(Schechner 2006:71). Det samme gjelder for kroppsliggjøring av maktstrukturer: Det 

er ikke noe som bare skjer; det skjer ved prosessen.  

En dag på vårleir med Mokudai Aikidoklubb 

På Mokudai Aikidoklubbs vårleir vekket dagens ordensmann (sekuninsha), en 

andreklassing, førsteklassingene og andreklassingene hver morgen klokken 05:30. De 

som ikke umiddelbart reiste seg, ble varsomt men bestemt dyttet opp. Rett etterpå 

stilte alle på rekke (etter kull og kjønn) i gangen og sjekket at de var fulltallige. De 

gikk så opp i andre etasje, til rommet hvor også festene fant sted, og satte seg på 

gulvet i seiza. Én tredjeklassing ble så hentet fra tredjeklassingenes rom. Denne stilte 

seg foran sine kōhai og beordret meditasjon (mokusō). Bare tredjeklassingen visste 

hvor lenge de satt og hvor lenge de skulle sitte. Av og til veltet noen framover eller til 

siden. Tredjeklassingen slo dem da på ryggen med hånda så de våknet og satte seg 

opp.34 Da tredjeklasingen etter en stund beordret stopp, reiste alle seg og gikk den 

fem minutter lange veien ned til stranden. Om noen av førsteklasseguttene fortsatt var 

 

34 Dette ligner på praksis ved sittende meditasjon (zazen) i blant annet zenpraksis. Det blir sett på som en 
teknikk for å dyrke ens evne til å konsentrere mental og fysisk energi (Leba 1976:163). 
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beruset etter nattas fest, hang de likevel sjanglende med, og ble støttet opp av andre 

førsteklassegutter om de trengte det. På stranden var det på nytt oppstilling. 

Tredjeklassingen (som nå hadde fått selskap av flere tredjeklassinger) erklærte 

treningen for åpnet. Så ledet sekuninsha oppvarming for første- og andreklassingene 

som deretter løp langs stranden (kanskje en kilometer hver vei for jentene, litt lengre 

for guttene). Etter hvert kom de tilbake. Noen klarte ikke å stoppe, men ble stoppet av 

samkullinger. En og annen la seg på de nærliggende betongkonstruksjonene og 

spydde. Etter morgentreningen var det førti minutter fritid fram til klokka 07:00, men 

første og andreklassingene måtte være på plass i treningshallen etter bare ti minutter 

for å forberede frokosten; halve hallen ble lukket av med skyvevegg, og 

sammenleggbare småbord ble utplassert i hestesko, med sitteputer til. Så ble ris og 

annen mat som kjøkkenpersonalet hadde forberedt satt ut. Tredjeklassingene ventet i 

mellomtiden på rommene sine (de hadde kunnet sove til nå), og fikk høflig servert te 

der av to kōhai. (Teserveringen på rommet ble gjentatt etter hver trening og hvert 

måltid, til sammen syv ganger pr. døgn.)  Ett par minutter på sju, satte første- og 

andreklassingere seg i seiza bortsett fra to som så hentet tredjeklassingene. Det ble 

gitt signal rett før de kom, og idet hver og en kom til syne, hilste alle kōhai dem med 

et høyt ”Chiwa!” eller også ”Chiwapp!,”35 og bukket. Så ble det på nytt beordret en 

kort meditasjon, før hver og en av tredjeklassingene ble fortalt av kōhai hva av ris og 

annen mat det denne dagen var mye eller mindre av og måltidet begynte. Etter at 

måltidet etter tretti minutter var formelt avsluttet og tredjeklassingene hadde gått, 

ryddet første- og andreklassingene opp sammen med kjøkkenpersonalet. Så var det en 

knapp times pause før første- og andreklassingene 08:40 skulle være på plass i 

treningshallen igjen. Klokka 09:00 kom tredjeklassingene og satte i gang treningen. 

Etter trening var det igjen en liten pause, før lunsj ble inntatt på samme vis som 

frokost hadde blitt det. Formiddagstreningen fulgte fra klokka 14:00 til 15:30. 

Tidsrommet fra 16:00 til 17:00 var satt av til kondisjons- og utholdenhetstrening 

 

35 Dette var i klubben konvensjonell kortform av ”Konnichiwa” (god dag) og ble brukt til å hilse hver gang 
sempai dukket opp eller passerte kōhai (utenfor trening, hele døgnet) 
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(ikke aikido), før kveldsmaten skulle være ferdig forberedt til klokka 18:00. Fra 

klokka 19:30 var det én times kveldstrening (aikido). Tiden fra 20:30 til 22:00 var 

satt av til bading (kull og kjønn badet separat). Første- og andreklassingene måtte på 

denne tiden også forberede et rom for fest (stille opp bord, sette ut drikkevarer og 

snacks) og sitte klar i seiza til fest klokka 22:00.36 Da ble tredjeklassingene hentet fra 

rommene sine, og festen startet. Festens første avdeling varte fram til midnatt og var 

obligatorisk for alle. Etter dette kunne de av andre- og tredjeklassingene som ønsket 

det, legge seg. Førsteklassingene derimot hadde kollektivt ansvar for å være oppe og 

drikke med sempai til siste tredjeklassing gikk og la seg; noen førsteklassinger kunne 

bli dårlige og sovne, men noen måtte holde seg våkne hver natt. Tredjeklassingene 

ventet på rommene sine, mens førsteklassingene og de gjenværende andreklassingene 

ryddet rommet og gjorde det klart på nytt. Så fulgte timelange avdelinger med fest, 

inntil klokka 04:30. Da var dagen gått i én strøm og det var én time til neste dags 

sekuninsha ville vekke førsteklassingene for neste dags morgenseiza og trening, og to 

og en halv time til tredjeklassingene skulle stille til frokost.  

En uke på vårleir med Mokudai Aikidoklubb 

Fra denne timeplanen var det nesten hver dag små variasjoner; en dag var 

formiddagstreningene byttet ut mot felles utmarsj til en fjelltopp i nærheten; dagen 

etter dro klubben sammen til en badeanstalt i nærheten og badet. (Det var der 

førsteklassingene skrubbet tredjeklassingene på ryggen; tredjeklassingene spanderte 

brus fra automaten på sine kōhai.) På leirens første dager var ansvarlig aikidomester, 

en av Uchimuras første deshi, tilstede. Etter at han dro, ble avvikene fra standard 

timeplan flere, og i løpet av torsdagen og fredagen, før alle lørdag formiddag reiste 

hjem, økte intensiteten og hele dagen ble et avvik. Torsdag klokken 05:30 ble første- 

og andreklassingene vekket til seizamarathon: Alle inntok seiza som på en vanlig 

morgen, men denne gangen varte det helt til alle bortsett fra én (den mest forknytte 

 

36 På Mokudai Aikidoklubbs sin leire hadde nemlig drikkekulturen, etter sigende ca. ti år tidligere, ekspandert 
utover den avslutnigsfesten som synes å generelt være norm for treningsleire i Japan 
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førsteklassejenta) enten hadde sovnet og falt over ende, eller måttet oppgi stillingen 

pga. smerte. Styrke- og kondisjonstreningen på ettermiddagen var byttet ut med 

”recreation” – som viste seg å være konkurranser i utholdenhet (som kubiage – å 

ligge på ryggen med løftet hode til det faller), og stafetter med fallteknikk, trillebår, 

kryping og chikko i forskjellige varianter.  Fredag morgen fortsatte det med styrke- 

og kondisjonsøvelser som tredjeklassingene ledet og ikke deltok i. Mot slutten av 

denne økten kastet første- og andreklassingene seg over tredjeklassingene, og tvang 

dem i bakken i en stor mølje.37 Etter lunsj skulle så førsteklassingene gjøres til 

andreklassinger – og andreklassingene til tredjeklassinger. Dette skjedde ved at hver 

førsteklassing ble kontinuerlig kastet av en andreklassing i seks minutter (idet 

førsteklassingen reiste seg ble han eller hun kastet på nytt), før hver andreklassing ble 

kastet av en tredjeklassing i ti minutter. For at kastene skulle være snertne og friske 

ble personen som kastet (tori) byttet ut to ganger. Etter at de tre omgangene var over, 

bukket tori/sempai og uke/kōhai til hverandre, før de reiste seg og uke – nå som 

tredjeklassing – takket sin sempai. Festen den kvelden var særdeles intens. 

Tredjeklassingene (som jeg nå fikk være én av) brakte med store mengder alkohol, og 

alle bortsett fra de syke og skadde blant jentene kastet seg inn i det. De som etter 

hvert sovnet, enten på rommet sitt eller i festlokalet, ble tegnet med tusj i ansiktet. 

Lørdag morgen etter frokost ikledde alle seg uniform og satte seg til rette i seiza ved 

bordene. Så fikk de utdelt papir og penn og fikk beskjed om å skrive ned sine 

refleksjoner. Alle undertegnet kun med kjønn og kull, og da de var ferdig leste en 

tredjeklassing samtlige tekster høyt. Nesten alt dreiet seg om takknemlighet overfor 

sempai og samkullinger, glede for å ha holdt ut gjennom påkjenningene, og 

kjærlighet overfor klubben. Etter dette pakket alle sakene sine, tok oppstilling utenfor 

i uniform og med klubbens banner så bilde kunne tas, før leiren ble erklært avsluttet 

og medlemmene beveget seg i mindre grupper (stort sett delt etter kjønn og kull) til 

stasjonen. Da jeg senere samme dag var for meg selv for første gang etter en uke på 

 

37 På Kokudai Aikidoklubbs leir kastet første- og andreklassingene tredjeklassingene i havet på slutten av 
leiren. 
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leir, ble jeg grepet av et sterkt vemod over å ikke skulle være mer sammen med 

Mokudai Aikidoklubb, en følelse av respekt og kjærlighet overfor hver og én av 

klubbens medlemmer, og en lengsel etter å være med dem igjen.  

Liminalitet og communitas 

At det prosessuelle spiller en viktig rolle i den kroppsliggjøring som fant sted på 

Mokudai Aikidoklubbs vårleir er ikke vanskelig å skjønne. Hver dag var pakket med 

program slik at ingen – utenom tredjeklassingene – noen gang hadde tid til å stoppe 

opp og tenke seg om, eller til å være for seg selv. De ble således fanget opp og 

trukket inn i og av begivenhetene. Videre ble avvikene fra den vanlige timeplanen 

flere og flere etter hvert som dagene gikk, før det kulminerte i opprørsritualer, 

overgangsriter og fyllefest – hvorpå alle til slutt sammen stoppet opp, kjente etter og 

skrev ned det de følte (eller følte de burde føle). Leiren var et slags liminalt sted: 

Medlemmene var tatt ut av den sosiale sammenhengen de levde i til daglig. Detakelse 

var obligatorisk. Det var en hel mengde handlinger hver og én måtte utføre. Det var 

som sagt til og med et opprørsritual der hvor de høyest rangerte fikk kjenne på 

kroppen ”what it is like to be low”(Turner 1969:97). Et slags communitas – en følelse 

av sterkt og privilegert fellesskap – oppstod innad i hver av gruppene som opplevde 

liminaliteten sammen. I følge Schechner kjennetegnes communitas av en følelse av at 

“we are all in this together” (Schechner 2006:71). Dette var påtakelig på leiren; alle 

satset sammen. Hver og én utsatte kroppen sin for store påkjenninger (gjennom 

trening og drikking) som var vondt for den enkelte, men som var bra for følelsen av 

samhold, likhet og likeverd..Turner har skrevet at “Communitas emerges where 

social structure is not” (Turner 1969:126). Man kunne tolke dit hen at den store 

vekten som ble lagt på hierarkiet på leiren betydde at det ikke kunne være snakk om 

communitas, men dette ville være galt. Aldersgradene er små, mindre enn i de 

afrikanske samfunn hvis etnografi begrepet communitas ble generert utifra. 

Aldersgradene griper derfor inn også i communitas.  

Jeg tror at da jeg etter leiren ble grepet av mismot over å måtte skilles fra klubben, 

handlet dette om at noe sterkt hadde skjedd med meg og festet seg i kroppen min på 
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den leiren, og jeg tror dette var at jeg selv, selv med min noe perifere og midlertidige 

deltakelse, hadde opplevd øyeblikk av communitas: “a feeling among participants 

that they are part of something greater than or outside of their individual 

selves”(Schechner 2006:87). 

Det communitas som den rituelle prosessen skapte kunne sees som et mål i seg selv, 

for det innebar at medlemmene ble fullstendig integrert i klubben, gjennom å bli 

integrert i sine kull. Det at kullene så passet inn i et hierarki gjorde at følelsen som ble 

skapt av likhet, til syvende og sist også bidro til å reprodusere ulikhet, gjennom at det 

sementerte aldersgruppene. Men i tillegg til dette, er det sannsynlig at leirens liminale 

karakter og det communitas det produserte, er en viktig grunn til at klubbens 

overgangsritualer (produksjon av nye andre- og tredjeklassinger – i klubbene ved 

Kokudai og Ryōdai: gradering) var lagt til leiren. Når alle sammen opplevde (enten 

som ”shallow” eller ”deep play” [Geertz 1973]) at førsteklassinger ble 

andreklassinger, andreklassinger ble tredjeklassinger og tredjeklassingene ble old 

boys og old girls, ble også disse overgangene virkelige for den enkelte. Det er som 

Schechner (Schechner 2006:74) skriver om gahukufolkets initieringsriter:  

 (…) the initiation rites didn’t merely ”mark” a change – as, say, graduation 

ceremonies in Western-style schools do. Asemo’s initiation, taken as en eight-

week whole, was the machine that transformed Asemo from a boy into a Gahuku 

man. (…)[D]efinite acts were performed that forever made Asemo into a 

Gahuku man. These acts were not symbolic of a change accomplished 

elsewhere. The ritual acts were themselves the system of transformation. 

Selv om overgangen fra andreklassing til tredjeklassing i Mokudai Aikidoklubb kan 

nok sies å ha vært en mindre viktig overgang enn overgangen fra gutt til mann hos 

gahukufolket, var det også på leiren ved Mokudai (og ved mange andre markeringer 

av overganger i aikidoklubbene) slik at ritualene ikke symboliserte en overgang, men 

faktisk forårsaket en endring i medlemmene. Det var som om de ble “endowed with 

additional power to enable them to cope with their new station in life” (Turner 
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1969:95). Det var således det ble til at medlemmene av Mokudai Aikidoklubb ikke 

kun hadde en rang, men var sin rang; maktrelasjonen var kroppsliggjort. 

Den rituelle prosessen hadde hjulpet medlemmene med å komme gjennom vanskelige 

overgangsperioder og bevege seg fra en status til en annen (cf. Schechner 2006:87). 

På samme vis bidro selve det prosessuelle ved kontinuerlig samhandling i klubben 

(kronologiene, sammenhengene, kumulasjonen – slik jeg viste med eksempelet fra 

leiren) til å drive de sosiale relasjonene inn i medlemmenes kropper. Prosessen fanget 

kroppene opp, endret dem og bidro til at de ble innrullert (cf. Callon 2001) i klubben. 

En fysisk og psykisk stressende situasjon 

Det synes videre som det at medlemmene ikke bare på leir, men også gjennom daglig 

trening, ble påført ikke ubetydelig med stress bidro også til at eventuell evne og vilje 

til å motsette seg den kroppslige pregningen ble svekket. På en side dreiet det seg om 

rent fysisk stress. Særlig nybegynnerne var i dårlig form. På leiren til Mokudai 

Aikidoklubb ble førsteklassingene dessuten frattatt mye av nattesøvnen, og presset til 

å drikke alkohol hver kveld, i tillegg til hard trening. Videre hadde førsteklassingene 

ekstra arbeid: Jeg har alt fortalt hvordan de på Mokudais leir (sammen med 

andreklassingene) måtte forberede treninger, måltider og fester og sitte i seiza og 

jogge mens tredjeklassingene ennå sov. Ved Kokudai og Ryōdai hadde også 

førsteklassingene ekstra – fysiske – arbeidsoppgaver. Det typiske er at de må bære de 

tunge børene ved utflukter. Dette er et utbredt mønster også i andre slags 

studentklubber i Japan: ”In a student mountaineering club, for example, it is the 

students of a junior class who carry a heavier load while climbing, pitch the tent and 

prepare the evening meal under the surveillance of the senior students, who may sit 

smoking” (Nakane 1970:32). Alt dette bidrar til å forsterke presset på kroppen.  

I tillegg utsettes medlemmene for psykisk stress. Én viktig del av dette er stress skapt 

av engstelse for smerte og skade, som i mange klubber var en del av hverdagen. I 

Kokudai Aikidoklubb var det særlig førsteklassingene som opplevde daglig og 

vedvarende smerte – fram til de lærte seg god fallteknikk og kroppene deres vendte 
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seg til treningen. Videre var det relativt stor reell forekomst av skader. Mot slutten av 

leiren med Mokudai Aikidoklubb måtte alle tre førsteklassejentene stå over trening på 

grunn av utmattelses- og slitasjeskader. I Kokudai Aikidoklubb knakk 

førsteklassejenta Sakurai armen da hun ble kastet av en gutt på kullet sitt. Tanaka i 

tredjeklasse hadde knekt et ben i skulderen da han gikk i førsteklasse. Etter at jeg 

forlot klubben knakk Akihara kragebenet. Tredjeklassingen Shinozaki fortalte at en 

som kaster noen så vedkommende skader seg ikke påtar ansvaret for skaden:  

Vedkommende sier unnskyld naturligvis. [Men] det er ingen sin skyld. (…) Om 

det hadde vært en mer alvorlig skade, som ryggen, ville kanskje Studentidretten 

si at treningen må opphøre et halvt år eller et år, eller kanskje for godt. Men en 

knekt arm er noe som kan skje, og derfor fordeles ikke ansvar. 

Under slike forhold ble, i alle fall for min egen del, det å ikke selv bli skadet gitt 

høyere prioritet enn å reflektere over hva slags kultur man ble sosialisert inn i. Det ble 

viktigere å ikke ha vondt. Å ta vare på seg selv og minimere smerte var fokus, og jeg 

kan ikke se noen grunn til at mine informanter ikke skulle føle det nødvendig å gjøre 

de samme prioriteringene som jeg gjorde.  

På toppen av dette kom stress forårsaket av alle reglene for adekvat atferd som 

medlemmene til enhver tid måtte forholde seg til; de hadde verken tid eller bevissthet 

igjen til fundering. På meg hadde dette følgende virkning – og den syntes å ha den 

samme på mine informanter: Det ga meg en grunn til å ville automatisere; en grunn til 

å ville ha ting skrevet inn i kroppen. Om det å vike for høyere rang kunne innprentes i 

kroppen og overlates til det ubevisste, var ingen ting bedre. Jo raskere de prosesser 

som skulle til for å identifisere rang, vike for høyere rang og gå foran lavere rang 

kunne automatiseres og forvandles til ubevisste varige reflekser og disposisjoner, 

desto mindre ble presset på det enkeltes medlems fysiske og mentale kapasitet.38  

 

38 Det er her interessant å trekke veksler på litteraturen om patron-klient-relasjoner. Stein argumenterer for at 
patronens status i slike forhold er avhengig av klientens stress og engstelse, samtidig som patronen selv bidrar 
til å forårsake det. Forholdet ”requires the hostile universe it mediates” (Stein 1984:33). For å lykkes påfører 
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Ideologi: ”Mind of no mind” 

Dette bringer meg direkte over i et ideologisk fenomen som spilte en avgjørende rolle 

for å begrense evnen og viljent til å motsette seg kroppsliggjøringsprosessene, nemlig 

det buddhistisk avledete idealet mushin.39 Idealet er utbredt i aikido og flere andre 

budo, og begrepet oversettes gjerne til engelsk som ”no mind” og er en forkortelse av 

mushin no shin (”mind of no mind”). Mushin referer til en idealtilstand hvor et 

individ mister følelsen av selv og ikke reflekter – bare handler. Vedkommende tenker 

ikke med ord, og ikke utenfor situasjonen og øyeblikket der og da. Det er en tilstand 

av total tilstedeværelse, uten forstyrrende tanker eller forstyrrende følelser. Istedenfor 

å tenke på neste handling, føler personen handlingen og lar den skje. I en 

kampsituasjon betyr dette at en kriger kan respondere på fiendens bevegelser uten å 

nøle og uten å ta omveien om refleksjon og overveielse (Soho 1986). Tankegang 

beslektet med den som her kommer til uttrykk er utrbredt i Japan, og lå som en 

undertekst i treningssituasjonen. Også de tette timeplanene på leirene og teknikkene 

(waza) som så mye budōtrening handler om å tilegne seg kan leses som en referanse 

til mushin; det er gjennom å gjøre handlinger, eller former (kata), at man kan nå en 

tilstand av mushin no shin (cf. Kondo 1990:106). 

Grunnen til at mushin no shin som forestilling og ideal bidro til å fremme 

kroppsliggjøringen av maktrelasjoner og vanskeliggjorde motstand, var at den gjorde 

makten usynlig. For førsteklassingene som sto i begynnelsen av en lang prosess hvor 

sosiale relasjoner skulle preges inn i kroppene deres, gjorde forestillingen om mushin 

no shin som ideal at enhver kritisk tanke og enhver impuls til protest som måtte 

avfødes av aktivitene i klubben, umiddelbart kunne fortolkes som en parasittanke 

(zatsunen), en tanke som var til hinder for vedkommendes egen progresjon og læring. 

Fokuset på å tømme hodet for tanker og ”bare gjøre” førte dertil til at en person som 

 

patronen klienten kronisk stress som han så hjelper klienten gjennom (Galt i Stein 1984:30) og dette 
sementerer forholdet (Stein 1984:33). Det er nøyaktig samme dynamikk som jeg observerte i klubben.  
39 Mens shin refererer til menneskets sjel , betyr mu her intet. I følge Nishida har mu den samme metafysiske 
funskjonen som gud har i Kristen filosofi (Nishida 1976:248) 
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etterstrebet dette ville fraskrive seg muligheten til å rasjonalisere bort opplevelser 

(noe som ville hindre dem i å være rituelt effektive). Forestillingen om mushin no 

shin som ideologisk komponent spilte således med aktivitetenes prosessuelle aspekt 

og stresset som ble påført medlemmene, en nøkkelrolle i å forsterke og hjelpe de 

kroppliggjøringsprosessene som fant sted i klubben.  

Makt i små rom 

Jeg har i dette kapittelet vist hvordan kroppslig praksis, kroppsspråk og bevegelse i 

aikidoklubben ikke var uskyldige, men inngikk som viktige brikker i 

kroppsliggjøring og reproduksjon av makt og hierarkiske sosiale relasjoner i 

aikidoklubben.  Jeg startet med en beskrivelse av gangen i Kokudai Aikidoklubbs 

trening, før jeg viste hvordan det i de beskrevne praksiser ble tilrettelagt for 

kroppsliggjøring av maktrelasjoner. Avslutningsvis viste jeg hvordan tre sosiale 

innretninger – den prosessuelle ordningen, det sosialt påførte stresset og ideologien 

om det tomme sinn – bidro i denne prosessen ved å negere eventuell motstand eller 

vilje til motstand i medlemmene. Men treningen, og kroppen, var også arena for en 

sosial konstruksjon av ferdighet, dyktighet og klønethet, noe som også spilte inn på 

klubbens sosiale organisering.  
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6. Makt og ferdighetsforvaltning 

Ferdighetsforvaltning, makt og sosial organisasjon 

Aikidotreningens primære formål var å la deltakerne lære seg aikido. Treningen var 

lagt til rette slik at man fra å ikke kunne aikido, i løpet av kort tid skulle kunne aikido, 

eller også være flink i aikido. Førsteklassingen Yoshida ga som flere andre eksplisitt 

uttrykk for en forståelse av denne prosessen som kroppslig ved å formulere sitt ønske 

om å tilegne seg japansk kultur gjennom aikidotrening som et ønske om ”å feste 

kulturen til kroppen” (nihon no bunka o mi ni tsukeru). Det å være flink i aikido kan 

sees endepunktet for flere forskjellige kroppslige prosesser: Det dreiet seg på en side 

om en ferdighetsoverføring fra sempai (som presumptivt kunne aikido) til kōhai (som 

presumptivt ikke kunne det). Det var kōhais tilegnelse av atferdsmønstre og skjema 

som sempai allerede var i besittelse av. På den annen side var ferdighetstilegnelsen en 

utviklingsprosess hvor kōhai selv, gjennom hard trening og egeninnsats, og i aktivt 

samspill med sine sosiale og naturlige omgivelser (Pálssson 1994:901), utviklet 

ferdigheter i egen kropp. Det var altså ikke bare snakk om en prossess av 

ferdighetsoverføring, men også av reproduksjon gjennom praktisk erfaring av 

ferdigheter i nykommernes kropper. 

Kroppsliggjøring av kunnskap er nært knyttet til spørsmål om forvaltning av 

kunnskap. Slik Barth har vist i sin analyse av Sydøst-Asias og Melanesias 

intellektuelle, har den måten en kunnskapstradisjon forvaltes sosialt generative 

konsekvenser i det samfunn den forvaltes innenfor (se Barth 1994:159 og 169). Det at 

Sydøst-Asias guruer kan individualisere kunnskapen og ta den med seg fra sted til 

sted, mens Melanesias initatorers kunnskap er sterkere forankret i én lokalitet og i 

samspillet med menneskene der (Barth 1994:171), gjør at guruen og initiatoren blir 

drevet til helt forskjellig intellektuell virksomhet i sine bestrebelser på å bygge opp 

og bevare sin anseelse og autoritet, noe som preger deres repektive kulturelle 

kontekster. Blant islandske fiskere kommer sammenhengen mellom makt, 
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kroppsliggjøring av kunnskap og forvaltning av kunnskap til syne i at skippere holder 

enkelte knep for seg selv for å ikke risikere å miste posisjonen sin til læresvennen 

som snart vil bli konkurrent (Pálsson 1994:917). Også i aikidoklubbene var 

forvaltning av kroppsliggjort kunnskap og manipulering av den uunngåelige 

tregheten i motorisk læring uløselig knyttet til spørsmål om makt og reproduksjon og 

kontestasjon av klubbens sosiale struktur. I tillegg til ferdighetstilegnelse hadde 

treningen det formål å la hver og en skape relasjoner til andre mennesker, slik at man 

som student ikke skulle stå ensom og alene, men kunne inngå i et større fellesskap. 

Dette formålet var eksplisitt sosialt. Men var det virkelig bare dette siste formålet som 

var sosialt? Var ikke kanskje også det formål å gjøre medlemmene ”flinke i aikido” 

også i noen grad en sosial prosess? Kunne læring og sosial integrering i klubben 

virkelig sees separat, eller var lærings- og integreringsprosessene flettet sammen slik 

at de kunne forstås fullt ut først når de ble iakttatt under ett? Jeg skal i det følgende 

undersøke om en utvetydig rangordning ikke ble sementert ved hjelp av det system 

for ferdighetsforvaltning som fantes i klubben, og spørre i hvilken grad sosialisering 

av kroppens utvikling av motoriske ferdigheter, og sosial konstruksjon av 

bevegelsesmønstrene som medlemmene trente for å mestre, hadde betydning for 

deres innbyrdes relasjoner. 

Det er sant, på et visst nivå, at nybegynnerne ikke kunne aikido. Av 46 medlemmer 

hadde 41 ingen erfaring med aikido før de startet i klubben. Videre var det hundre 

prosent utskiftning i løpet av de tre årene det tok fra ett medlem ble med i klubben til 

han eller hun var ferdig som medlem og ble OB/OG. Med en så stor grad av 

gjennomstrømnining, var det å reprodusere ferdigheter og kunnskap en utfordring, og 

det arbeid tredjeklassingene la ned i å videreformidle kunnskapen og ferdighetene og 

bygge opp nye aikidoutøvere, fortjente honnør. Like fullt, eller kanskje nettopp 

derfor, var det påfallende hvordan de få (fem av 46) som kom til klubben etter å ha 

trent andre steder tidligere ikke ble sett på som en ressurs.  

Videre er det klart at noen hadde mer talent for fysisk utfoldelse enn andre, mens 

andre igjen kunne ha lang treningserfaring fra andre disipliner. Dette ble også 
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ignorert: Nybegynnerne kan ikke aikido. En førsteklassing har mye å lære av en 

andreklassing. En andreklassing har mye å lære av en tredjeklassing. En 

tredjeklassing har mye å lære av O.B. og av mesteren. Dette var den sosiale 

sannheten, en sosial sannhet som minsket eventuell spenning mellom ferdighet og 

senioritetsbestemt rang. Jeg skal i det følgende vise at denne sannhet vilte på visse 

ideologiske forutsetninger, og ble muliggjort gjennom helt spesifikke praksiser. 

Klubbens kunnskaps- og ferdighetsforvaltning: fundamenter 

En ideologisk forutsetning: Tradisjonalisme 

Den ideologiske forutsetningen for den form for ferdighetsforvaltning som 

praktisertes i klubben var den verdi, som ikke bare i klubben, men også i den videre 

kulturelle kontekst klubben befant seg innenfor, ble tilskrevet tradisjon. 

Tradisjonalisme verdsettes generelt høyt i det moderne Japan, ikke minst som et 

mentalt og sosialt verkøy for mestring av samfunnets raske forandringer (se f. eks. 

Bestor 1989:10). Yamagiwas mildt kritiske blikk på tradisjon i klubben synes å 

stemme med dette:  

Det å holde tradisjonen er fortsatt viktig i studentidretten.(…) Å sitte i kamiza 

og shimoza var lurt i gamle dager, for om lederen ble angrepet kunne de ved 

inngangen forsvare ham. Men vi tenker ikke over det nå. Det er blitt manerer. Vi 

gjør det bare fordi sempai støtt har gjort det. Vertikale relasjoner – forhold 

mellom høy og lav- skapes slik. Det som er dårlig er at vi blir bundet av det de 

gjorde før… Jeg bør ikke si dette, men… Sommerleiren er på et tidspunkt som 

gjør at ingen kan ta lappen eller ta konsentrerte forelesninger (...) i ferien. Men 

det er vanskelig for OB å være med i september. Om noe først blir tradisjon, kan 

det ikke endres. Japanere har for vane å opprettholde det som en gang er blitt 

bestemt. 
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I et aktualitetsprogram jeg så, var Kono Yoshinori en eldre mester i en tradisjonell 

kampkunst, invitert i forbindelse med en bokutgivelse som han sto bak. 

Programlederen innledet med en påstand om at det moderne mennesket brukte 

kroppen sin ineffektivt, hvorpå Kono utførte en rekke demonstrasjoner av 

imponerende effektivt kroppsbruk (han falt, reiste seg opp, løftet en annen gjest fra 

liggende uten synlig anstrengelse etc). Det uuttalte, men åpenbare budskapet var at i 

gamle dager beveget japanere seg slik som Kono. I klubben støtte jeg på forestillinger 

som på lignende vis idealiserte gamle dager og svunne ferdigheter. Et godt eksempel 

er forestillinger om ganglag. I aikido forekommer en del passgang (nanba aruki). 

Dette har i en kampkontekst funksjonelle forklaringer: Ved passgang kan ens egen 

slaghånd nå langt fram mens resten av kroppen forblir utenfor 

partnerens/motstanderens rekkevidde. Det kom imidlertid for en dag at flere av 

medlemmene tilskrev passgang positive effekter langt utenfor kampsituasjonen. For 

eksempel fortalte tredjeklassingen Ishida at han øvde på passgang når han var på 

supermarkedet for å handle, for i tillegg til å være god trening, var det sundt: Han 

hadde sett på TV at passgang var godt for ryggen. Vanlig krysset gange, forklarte 

Ishida, var litt tyngre for korsryggen. I gamle dagers Japan, mente han videre, gikk 

folk slik. Da jeg spurte hvorfor folk sluttet å gå passgang, sa Ishida at det var 

vanskelig å si når man ikke var spesialist, men at en spesialist i japansk historie nok 

ville kunne gi meg forklaringen. Jeg konfronterte Horibe som studerte fysioterapi 

med saken. Hun delte Ishidas oppfatning av at japanere i gamle dager gikk passgang, 

men forklarte det ved at kimonoen, tøyet de bar, åpnet seg foran om de ikke gjorde 

det. Også hun mente at slik passgang var sundt, men visste ikke hvorfor. 

Det er liten sannhetsgehalt i Ishidas og Horibes forestilling om passgang som 

dominerende gangart i tidligere tiders Japan, og noen helseeffekt utover det man 

måtte få av den variasjon det gir å skifte mellom passgang og diagonalgang er det 

trolig ikke.  Det synes langt mer plausibelt at forestillingen er et eksempel på utbredt 

meningsdannelse rundt det tradisjonelle japanske som sundt og riktig. Det er et 
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eksempel på nihonjinron.40 Paul Connerton har skrevet at forestillinger om tidligere 

tider vanligvis bidrar til å legitimere sosiale maktforhold (Connerton 1989:3). Så også 

her. Det var påfallende, både i klubben ved Kokudai og i flere av de andre klubbene 

jeg besøkte, hvordan medlemmene strevde for å vedlikeholde tilsynelatende viktige 

tradisjoner uten overhodet å vise interesse for historie (her forstått som akademisk 

disiplin og kronologier, ikke som historiske oppfatninger) det være seg klubbens eller 

kampkunstens, annet på enn som en upresis og nær sagt mytologisk størrelse. Jeg 

opplevde dette umiddelbart som et paradoks, men ved nærmere ettertanke sto det 

klart for meg at så ikke er tilfellet, fordi historie og tradisjon er to grunnleggende 

forskjellige måter å forholde seg til fortiden på – to modi for sosial hukommelse – 

som slett ikke alltid er komplementære. Historie bærer nemlig i seg en trussel mot 

tradisjon, idet en historisk undersøkelse kan avdekke at tradisjonen er ung og der man 

antok den var gammel og politisk motivert der man trodde den var uskyldig. I 

aikidoklubbene så det tradisjonsorienterte modus ut til å være klart fremherskende. 

Når ingen spurte seg selv eller sempai når eller hvor en tradisjon kom fra – noe som 

ville innebære en historisk undersøkelse – visste heller ingen om den var tre, førti 

eller fire hundre år gammel. Og en ting som kjennetegner tradisjoner er nettopp at 

selv om de ser ut til å være gamle, eller hevder å være det, ofte er av nyere dato og 

gjerne til og med oppfunnet (Hobsbawm & Ranger 1992:1). Schechner har presisert 

at når nye ritualer og tradisjoner framstår som gamle og stabile, bidrar det til å støtte 

opp om den offisielle kulturens påstand om gamle røtter og følgelig at tilstandene slik 

de nå er, er de som har brakt stabilitet (Schechner 2006:81). Og nettopp 

studentmiljøer fremheves av Schechner som arenaer hvor nye ritualer raskt kan 

etableres og kort etter framstå som gamle, fordi hele populasjonen skiftes ut i løpet av 

 

40 Nihonjinron er japanernes versjon av kulturell nasjonalisme. Det er en intellektuell øvelse hvis mål er å vise 
at japanere er en kulturelt og sosialt homogen befolkning, hvis biologi og tenkesett er preget av miljøet. Dette 
skal ha gitt dem en “difference of a specific kind” (Yoshino 1992:11) som brukes til å forklare diverse 
kulturelle fenomener. Yoshino har beskrevet nihonjinron som et verktøy for å påtvinge folket sosial og politisk 
konformitet, og anser Nakane og Doi som to av de mest innflytelsesrike eksponentene for den i nihonjinron 
sentrale gruppemodellen (Yoshino 1992). 

 



 

 

101

101

                                             

bare fire år, (mens et generasjonsskifte i andre sammenhenger fort tar tretti år 

(ibid:82). Tradisjon har mer med endring enn med stasis å gjøre. Hobsbawn legger 

ikke vekt på tradisjoners evne til å tilpasse seg nye tider, slik offisiell japansk kultur 

og nihonjinron gjør det, men ser tvert imot på det som et forsøk på å strukturere ”at 

least some parts of social life within it as unchanging and invariant (…)” (Hobsbawn 

1992:2). Connerton (1989:51) kommer enda nærmere et svar når han skriver at:  

… whenever the social institutions for which 'old' traditions were designed 

begin to crumble under the impact of rapid social change, a widespread and 

instant invention of new rituals occurs. 

Den måten medlemmene forholdt seg til tradisjonene på hadde sin virkning der og da. 

I studentaikidoklubbene observerte jeg at den verdien som ble tillagt tradisjoner og 

nedarvet kunnskap var en viktig ideologisk komponent for et system for 

ferdighetsforvaltning hvor all tilegnelse av ferdighet måtte foregå innen klubben for å 

være av (sosial) betydning.  

Tradisjonalismens praktiske konsekvenser 

Tuftet på den verdi som ble tilskrevet nedarvet kunnskap, var en annen fortusetning 

for aikidoklubbens ferdighetsforvaltning: Alle teknikker måtte utføres på den måten 

de ble vist av sempai eller hadde vært vist av andre sempai tidligere. Som Yamagiwa 

uttrykte etter en gang vi dagen før hadde trent med fem andre studentaikidoklubber, 

er aikido en svært uensartet budo (totemo tōitsu sarete inai). Det vil si at selv om 

enkelte trekk og mange teknikker går igjen over alt, finner man svært forskjellige 

stilarter i forskjellige studentaikidoklubber og dōjōer.41 Til tross for at mangfoldet av 

variasjoner slik var anerkjent, gikk det ikke an å ta med seg kunnskap eller 

ferdigheter utenfra og inn i klubben og gjøre dem gangbare der; kun teknikkene slik 

 

41 Det hendte flere ganger at medlemmer som hadde trent andre steder tidligere eller O.B. som hadde vært 
medlem av klubben for så lenge siden at de ”nedarvete” teknikkene ikke lenger var de samme, overfor meg 
kritiserte klubbens utførelse av teknikker. Shimada sa at klubbens variant av øvelsen tai-no-tenkan var 
klubbens dårlige vane (warui kuse), mens Azuma, som i sin tid hadde vært kaptein i klubben, gikk så langt som 
til å si at klubbens nåværende variant av tredje låsningsprinsipp (sankyō) var bent fram gal. 
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de ble praktisert av sempai hadde verdi. Innenfor den rammen som klubben utgjorde 

(Nakane 1970), var alt annet verdiløst – hvis det ikke rakt ut utgjorde en trussel mot 

klubbens sosiale orden, slik jeg i kapittel 4 beskrev at en snarvei fra garderoben og 

inn i hallen gjorde. 

Kimuras og Onizawas historier illusterer dette. Kimura, en OB som nå var 

masterstudent ved et annet universitet, fortsatte å trene i klubben ved Kokudai, fordi 

han mente at om han ble med i klubben ved sitt nåværende universitet, ville det høye 

ferdighetsnivået hans få dem til å mislike ham. Onizawa, en gutt som begynte i 

klubben ved Kokudai mens jeg var der, og som tidligere hadde trent aikido i to år et 

annet sted, forsøkte i flere måneder å gjøre sine allerede ervervede ferdigheter 

gyldige i den nye konteksten ved å insistere på å ha jevn progresjon i gradene 

istedenfor som foreskrevet å vente med å gradere seg til de andre på kullet hadde 

nådd hans nivå. Han ble lenge ikke direkte irettesatt, bare baktalt og forsiktig men 

ubønnhørlig motarbeidet av sine sempai, inntil en vond skulder gjorde det umulig for 

ham å motsette seg sempais anmodninger om å vente. Tredjeklassingen Kuroda, som 

en formiddag hjalp Onizawa og meg med å øve til gradering, skjønte at Onizawas 

skulder gjorde vondt, stoppet og sa: ”Jeg forstår hvordan du føler det, men det er ikke 

noen vits å ta svart belte før de andre. Folk kommer bare til å tenke: ’Hvorfor har den 

fyren der svart belte?’ og sånt… Når man har skadet seg er det best å ikke trene…” 

Slik fortsatte han litt til. Onizawa gjorde et forsøk på å gi Kuroda en kameratslig klem 

(noe jeg ikke tidligere hadde observert skje mellom edru japanere) uten at denne ble 

gjengjeldt. Han sa Kuroda var snill, takket ham høflig for at han bekymret seg for 

helsen hans, unnskyldte seg så og snek seg av matten, for ikke å komme tilbake på 

flere uker. Onizawa hadde kapitulert. For å være flink i aikido i klubben ved 

Kokudai, måtte man ha blitt det i klubben; å bli det alene eller utenfor klubben var 

sosialt umulig. 
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En annen forutsetning: forpliktelsen til å avstå fra verbal utfordring 

En annen forutsetning for klubbens kunnskaps- og ferdighetsforvaltning var det 

oppfatning at det var uskikk å kritisere, rettleie eller korrigere noen av høyere rang 

(selv hvis kōhai skulle være av den – rette eller urette – oppfatning at han eller hun 

visste noe sempai ikke visste), dette for å opprettholde illusjonen om sempais 

ufeilbarlighet. I Barths skildring av hvordan skipper og mannskap på en fiskebåt 

utenfor norskekysten samarbeider for å oppretteholde illusjonen om skipperens 

ufeibarlighet (Barth 1994:40), er nettopp et forbud mot spørsmål eller krav på 

forklaring fra underordnede den eneste posisjonsbefestede privilegiet skipperen har 

(ibid:42). Det mest åpenbare belegg for påstanden om at et tilsvraende forbud var 

virksomt i aikidoklubben er den massive mengde av observasjoner av kōhai som ikke 

rettet på eller kritiserte sempai. Da jeg i slutten av april for første gang forsøkte å lære 

bort noe til en sempai, hadde jeg fått en helt annen reaksjon. Jeg gjorde Shinozaki, 

som nettopp var blitt tredjeklassing, oppmerksom på en svær åpning (suki) i 

utførelsen av hans teknikk (sankyō) som gjorde det mulig for meg å slå ham i 

ansiktet. Han tok imidlertid ikke til seg kommentaren, ei heller viste han tegn til å 

ville gjøre noe med åpningen, men bortforklarte den isteden med at det hadde med 

avstand å gjøre – noe som var åpenbart – og at det var vanskelig å få det til uten. Da 

det var min tur til å gjøre teknikken, passet jeg på å gjøre den med langt mindre 

åpning, for å vise at det var mulig, og la så til: ”La oss jobbe med saken 

(Gambarimashō),” som for å si at vi skulle jobbe sammen og få dette til. Språknivået 

var tilstrekkelig formelt for å tiltale en sempai. Men om innholdet, især den indirekte 

imperativen, sømmet seg ikke helt overfor en sempai. Håpet mitt hadde vært at vi 

skulle kunne møtes og utveksle erfaringer som et slags likemenn. Håpet ble ikke 

innfridd. Et par måneder senere hadde jeg og en andreklassing engasjert 1. 

visekaptein Ueki for å få lære en sekvens (kata) av ham. Kataen var en standard 

aikidokoreografi som jeg allerede hadde under mitt opphold i Uchimura Dōjō, dvs. to 

år tidligere. Jeg hadde observert at Ueki gjorde galt steg et sted, men holdt tett. På et 

tidspunkt spurte andreklassingen Ueki om retningen på akkurat dette skrittet. Jeg 

skulle her som kōhai holdt tett og latt Ueki sempai få være sempai, men klarte ikke 
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holde meg, så jeg spurte forsiktig Ueki om det ikke kanskje heller var så at skrittet 

var i den andre retningen. Ueki gikk så til kapteinen Igarashi (den eneste i klubben 

med høyere rang enn ham selv), hvorpå Igarashi bekreftet min mistanke. Da Ueki 

kom tilbake til oss, kōhaiene sine, var stemningen ubehagelig. Jeg var ille berørt over 

situasjonen jeg hadde satt Ueki i. Jeg kjente i kroppen at jeg ikke skulle ha gjort det.  

Dette leder oss over på et tilstøtende poeng, nemlig at det å sette sempai fast med 

vanskelige spørsmål var svært ufint på samme måte som det å kritisere sempai var 

det, fordi det på samme måte truet konstruksjonen av sempais ferdigheter og 

kunnskap som overlegne. Dette fordi sempai ble stilt i forlegenhet om hun, eller 

særlig han, ble svar skyldig; sempai måtte kunne svare. Og da sempais kunnskap var 

begrenset, var det opp til kōhai å vise tilbakeholdenhet. Følgende hendelse illustrerer 

dette godt: 

I tillegg til trening uten våpen, benyttes stav (jō), tresverd (bokken eller bokutō) og 

tredolk (tantō) i aikido. Mester Uchimura la relativt mye vekt på slik trening både i 

Uchimura Dōjō og i klubben ved Mokudai. I Kokudai aikidoklubb, ble denne formen 

for trening praktisert, men langt mindre vektlagt. Det tekniske nivået på disse 

øvelsene var tilsvarende lavt, og stilen kom i utakt med min tidligere kroppsliggjorte 

erfaring. Jeg var forundret over hvorfor vi i Kokudai aikidoklubb øvde alle slag med 

stav kun til én side, mens jeg var vant til fra Uchimura Dōjō at de skulle øves inn like 

godt til begge sider, noe jeg syntes var meningsfullt, da hensikten med trening med 

stav var å lære seg bevegelser som dannet grunnlag for teknikker uten våpen, 

teknikker som konsekvent ble uført til begge sider også i klubben ved Kokudai. Med 

sverd kunne det til en viss grad gi mening å øve bare til én side da sverdet kun kunne 

henge på en side av kroppen og man underveis i kamp ikke skiftet grep. Men stav ble 

holdt like godt i begge hender, og skiftes mellom de to, så å gjøre teknikken kun til én 

side ga ingen mening. Like fullt hadde jeg skjønt at stav kun skulle praktiseres til én 

side, da vennlige tredjeklassinger kom ilende til for å korrigere meg, eller smilende 

kastet storøyde blikk til meg, de gangene jeg valgte å trene også den forbudte siden. 

En kveld på forsommeren jeg trente stav med Ogiso som var 2. visekaptein og 
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kjæresten til kaptein Igarashi, bestemte jeg meg for å komme til bunns i saken, og 

spurte henne hvorfor vi ikke øvde slaget også til den andre siden. Svaret hennes var 

konsist og lød som følger: ”Æ’kke.(Nai.)” Da jeg spurte videre, utdypet hun: ”Æ’kke 

mulig.(Kanō no nai.)” Jeg ble ikke klokere av dette svaret, for jeg visste jo, fra 

Uchimura Dōjō, at det var fullstendig mulig å gjøre øvelsen til begge sider. Ogiso 

virket sliten. Hun gikk til Igarashi, slik Ueki hadde gjort, og spurte ham. Igarashi 

bekreftet at øvelsene bare finnes til den ene siden. Jeg holdt meg først på avstand i 

bakgrunnen for å ikke være til sjenanse, men nærmet meg dem etter hvert. Igarashi 

tok stokken og gjorde noen slag for å bevise fysisk at det bare gikk an å gjøre øvelsen 

den ene veien, forsøkte å vise at det ”ble galt” å gjøre det den andre veien. Han kjente 

selv at det var vanskeligere til den siden som ”ikke fantes” – for den hadde han aldri 

øvd. Jeg på min side klarte ikke å slå meg til ro med dette, og reagerte med å si ”Hæ? 

Hva er hva?”, hvorpå Igarashi vek unna og snudde seg bort. Jeg hadde tråkket ut av 

rollen som kōhai og i salaten, og truet autoriteten hans – og igjen var jeg ikke blitt 

klokere. Ogiso og jeg gikk tilbake til plassen vår på matta, men da treningen like etter 

var over, fortsatte vi samtalen i gangen utenfor. Hun argumenterte denne gangen ut i 

fra kendo (”Man øver aldri sverdteknikker med motsatt grep, og derfor kan man ikke 

gjøre det med stav heller”). Jeg lyttet og gjorde alt jeg kunne for som god antropolog 

å skjønne perspektivet hennes, selv når muligheten for å gjøre stav til begge sider var 

avleiret i min habitus, men jeg fikk ingen forklaring jeg klarte å feste lit til. Jeg hadde 

brutt det uttalte men innlysende forbudet mot å stille sempai til veggs med vanskelige 

spørsmål. Mine spørsmål hadde drevet Igarashi til å forsøke et fysisk bevis, og Ogiso 

til å snekre sammen en ad hoc forklaring basert på hennes kjennskap til kendo. Ingen 

av dem hadde klart å gi meg et svar som kunne få min kroppsliggjorte forståelse av 

aikidoens interne logikk til å falle til ro. Det eneste som hadde skjedd var at jeg hadde 

stilt dem begge i forlegenhet fordi de ikke kunne svare (for å stille seg kritisk til den 

nedarvete kunnskapen hele klubbens virksomhet og organisasjon hvilte på, kunne de 

ikke).  
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En siste forutsetning: forpliktelsen til avstå fra praktisk utfordring 

En siste forutsetning for opprettholdelsen av klubbens system for kunnskaps- og 

ferdighetsforvaltning var at sempais ferdigheter (sosialt konstruert som overlegne) 

ikke ble utfordret på det praktiske plan. Flere elementer bidro til å sikre dette. For det 

første konkurreres det ikke i aikido. En sempai risikerte dermed ikke, slik han eller 

hun ville ha gjort i judo eller karate, å få sin påståtte tekniske overlegenhet falsifisert i 

en konkurranse- eller konkurransesituasjon mot en kōhai.42 Nå har det seg slik at 

sempais posisjon kan praktisk utfordres eller trues også i aikido for eksempel ved at 

sempai ikke klarer å utføre en teknikk på kōhai som kōhai klarer å utføre på sempai. 

En dag i mai trente jeg andre låsningsprinsipp (nikyō) med Ueki. Hans variant av 

nikyō, som var den også Igarashi og Furukawa demonstrerte, sendte partneren, uke, i 

bakken med et brak allerede ved det første balansebruddet; uke landet rett på strak 

arm på en måte hvor det var umulig å lande mykt (en dyktig uke skal alltid klare å 

lande mykt). Jeg mislikte denne varianten – fordi den var vond og virket farlig, og 

fordi jeg visste det fantes andre effektive varianter som tok ned uke på en mykere 

måte. I følge den aikidologikk og -praksis jeg kjente, gjorde man seg bare sårbar ved 

å bruke mye muskelkraft, fordi man da ble anspendt og stiv. Med muskelkraft kunne 

man bare utføre teknikken på en som var svakere enn seg, mens med aiki kunne man 

bruke partnerens krefter og utføre teknikken også på sterkere partnere. Jeg tenkte 

derfor at om Uekis versjon virkelig var feilaktig, var det fordi han ikke klarte å fange 

opp partnerens bevegelse (ki om du vil), men kun med rå muskelkraft skjøv partneren 

over ende. Om så var tilfellet, burde det være mulig å unnvike. Jeg bestemte meg 

derfor for å teste det ut. Neste gang han skulle gjøre teknikken, sto jeg ikke stille og 

lot ham skyve meg over ende, men ga etter for muskelkraften hans som bare skjøv 

meg et skritt tilbake. Ueki forsøkte igjen og igjen å få meg over ende, mens jeg bare 

slappet av og vek unna. Ueki ble villere og villere, til jeg til slutt lot ham legge meg 

ned. Da det var min tur, brukte Ueki mye krefter på å stå imot, men jeg slappet av, 

 

42 Jeg har foreløpig ingen data på hvordan de løser dette budo som karate og judo. Se kommentar vedrørende 
baseball- og fotballklubber neste side. 
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skjøv igjennom og fikk ham i bakken. Jeg syntes jeg burde forklare for ham hva det 

var som hadde skjedd, men siden det var andre til stede gjorde jeg det ikke da, og fikk 

heller ikke gjort det siden. Den sosialt konstruerte kunnskap og ferdighet var altså 

ikke usårbar for praktisk testing. Om kōhai (som jeg i dette eksempelet) ikke tok 

ansvar for ikke å utfordre sempais ferdigheter på et praktisk nivå, fylte ikke bare 

kōhai ikke lenger sin rolle som sådan; sempai kunne heller ikke fylle sin (Goffman 

1992).  Resultatet var en for alle parter pinlig situasjon. 

Det er her verdt å merke seg at i disipliner hvor ferdighetene gjennom konkurranse 

kontinuerlig blir målt opp mot hverandre, kreves andre innretninger for å 

opprettholde en ferdighetsforvaltning lik den i Kokudai Aikidoklubb. En slik 

innretning er utestengning av første- og andreklassinger fra konkurransene. I 

baseball- eller fotballklubber ved japanske skoler og universiteter er det således ikke 

de dyktigste på laget som spiller kamp. Uavhengig av individuelt nivå, er det 

tredjeklassingene som spiller, mens første- og andreklassingene deltar på trening, og 

ser på og hjelper til når det er kamp. Kaori, min lillesøster i familien, hadde som sagt 

trent volleyball daglig i seks år og hadde i tredjeklasse på ungdomsskolen spilt 

kamper jevnlig. Da hun begynte på videregående ble hun med resten av kullet henvist 

til tribunene for å heie når laget spilte kamp. I to år skulle hun gjøre dette, før hun 

selv det siste året skulle få spille kamp selv.43  

Klubbens kunnskaps- og ferdighetsforvaltning: implikasjoner 

Ved hjelp av tradisjonalistisk ideologi og uuttalte forbud ble således en et system for 

kunnskaps- og ferdighetsforvaltning, med legitimering ovenfra og forbud mot 

utfordring nedenfra, realisert i Kokudai aikidoklubb. Resultatet var lokaliserte 

 

43 I norsk fotball tas lag ikke ut på denne måten. Dette henger sammen med at den hierarkisk generative 
mekanismen i norsk fotball er dyktighet og ikke ansiennitet.  Men helt ulikt er det ikke, når Nils Johan Semb 
uttaler at det kan være et problem at ”talentene blir tatt opp tidlig i A-stallen, og at de blir tidlig ’mette.’ De når 
lønningsposen for lett, og blir fornøyde med A-lagsspill”(Sandven 2007:32). I Japan rekker de å bli sultne før 
de får spille.  
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ferdigheter: “mastery residens not in the master but in the organization of the 

community of practice of which the master is part…” (Lave & Wenger i Pálsson 

1994:901) Slik sett var det i klubben som blant de islandske fiskerne skildret av 

Pálson: For å lykkes måtte mester og sempai som skipperen “dwell in [their] crew 

and the larger community of practice to which they all belong” (Palson 1994:911).44  

For de øvrige medlemmene ble veien mot dyktighet sosialt konstruert på samme måte 

som jeg i kapittel 4 viste at veiene gjennom rommet var det, og også her handlet det 

om å nærme seg målet (det perfekte selv, eller hva annet enn det måtte være) “from 

the ‘right’ (socially prescribed) direction” (Tilley 1994:28). 

Innenfor en slik logikk, fant kunnskap og ferdigheter mange veier mellom klubbens 

medlemmer, men – som vannet – fløt de aldri oppover.  Dette systemet for 

forvaltning gjorde kōhai avhengig av kunnskapen og ferdighetene til sempai, og lik 

andre avhengighetrelasjoner var denne avhengighetsrelasjonen også en maktrelasjon, 

for videreføringen av tradisjonen fra kull til kull krevde en transaskjon gjennom 

hvilken kōhai satte seg i vanskelig nedbetalbar gjeld – on – til sempai (se Lebra 

1976:103).45  

Den i denne sammenheng enda viktigere effekt av klubbens form for sosial 

konstruksjon av det å være flink i aikido var at alle var sin rang. Det at nybegynnerne 

ikke kunne aikido, fikk dem i utgangspunktet til å fremstå som klønete. Men det var 

det at visse bevegelser, nemlig de sempai mestret, var sosialt konstruert som de 

eneste riktige, som gjorde at nybegynnerne virkelig var klønete. Det at kōhai ikke 

hadde anledning til å kritisere, rettleie eller korrigere sempai forsterktet 

iscenesettelsen av kōhai som en som ikke mestret aikido. En sosialt konstruert 

klønethet grep med andre ord inn i kropper som ofte ikke hadde vært klønete før, på 

 

44 Selv om aikidomestre nok generelt kan sies å ligge tettere opp til gurumodellen enn de gjør til 
initiatorimodellen (Barth 1994), var det således klare initiator trekk særlig ved sempai i klubben. 

45 I dette lignet forholdet mellom sempai og kōhai på det forhold guruer på Bali danner til sine disipler for å 
bevare sin innflytelse på dem (Barth 1994:163). 
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samme måte som en sosialt konstruert dyktighet omfavnet kropper som en 

utenforstående observatør ellers kunne finne alt annet enn dyktige. Konstruksjon av 

ferdighet var således også konstruksjon av kropp, og derigjennom konstruksjon av 

sosiale aktører.  
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7. Konklusjon 

Jeg har brukt det siste halvannet år på å undersøke menneskekroppens rolle i folks 

forvaltning av sosiale relasjoner. I den masteroppgave jeg nå avslutter, har jeg tatt for 

meg japanske aikidoklubber og søkt å gjøre synlig menneskekroppen som medium 

for produksjon, reproduksjon og endring av den hierarkiske sosiale struktur av 

ulikhetsrelasjoner mellom ansiennitetskull i disse klubbene.  

Jeg startet med en undersøkelse av hvordan seksuelt og kjemisk berusende prosesser 

skred fram i kroppen, og hvordan klubbens medlemmer forholdt seg til dette (kapittel 

3). Jeg analyserte de sosiale tilsvar til kroppens biokjemiske disposisjoner og fant at 

mens alkoholens evne til å tillate mental avspenning og forskynde integrering ble 

anvendt for å reprodusere sosial struktur og styrke integrerende, regenerative sosiale 

prosesser, ble den kjønnete kroppen forsøkt disiplinert slik at dens seksualitet ikke 

truet den struktur og de prosesser som alkholbruken fremmet. Jeg fortolket videre 

disiplineringen av kroppens seksualitet og den forøvirg ikke-seksualiserte fysiske 

samhandlingen i klubben, som gruppens svar til nye, kroppslig genererte utfordringer 

som hadde oppstått idet jenter var blitt med i klubben på 60-tallet. Jeg fant at dette 

tilsvaret tillot klubben å inkludere de kvinnelige medlemmene i fellesskapsritualer 

som før kun hadde inkludert menn, uten at å risikere at kroppenes seksualitet rev 

gruppen i stykker. Kroppens evne til å la seg påvirke av kjønnshormoner og alkohol 

var således relevant for relasjonene kroppene imellom på annet vis enn i vesten hvor 

alkohol og seksualitet i større grad assosieres: siden alkoholen ble sett som 

integrerende og seksualitet som desintegrerende, var beruselse og seksuell praksis i 

klubbene konstruert som ikke-relaterte.  

Jeg fortsatte (i kapittel 4) med en undersøkelse av kroppen sett som mobilt objekt i 

store sosialt konstruerte rom, og viste hvordan hierarkiske sosiale relasjoner ble 

produsert og reprodusert gjennom en sosial strukturering av gruppen og av rommet 

etter ett og samme hierarkiske orienteringsmetafor: opp/ned (jōge). Jeg fant videre at 

kroppens stier gjennom et sosialt strukturert rom hadde med makt å gjøre. Jeg fant 
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slik at det ikke alene var den hierarkiske strukturen som frembrakte hierarkisk 

strukturerte normer for bevegelse i rommet, og heller ikke alene at fraværet av 

autoritet førte til at normene ble mindre strengt fulgt – men vel så mye at det var de 

elaborerte romlige normene som drev klubbens hierarkiske sosiale organisasjon. I et 

sosialt konstruert rom hvor enhver nykommer var avhengig av sine forgjengeres hjelp 

for å kunne bevege og forflytte seg på adekvat vis, fant jeg at en innfløkt 

maktkoreografi reproduserte romlige opplevelser som opplevelser av makt.  

Koreografi er mer enn plasseringer og linjer i to dimensjoner, og forutsetter en 

kroppsliggjøring av ørsmå variasjoner i rytme, retning, muskeltonus og avspenning 

og tilsynekomst og tilintetgjørelse av små rom og mellomrom, mellom og rundt 

kroppene i bevegelse. Den maktkoreografi jeg undersøkte inneholdt alle disse 

elementene (kap 5). Jeg fant at hvert medlems tilegnelse av de bevegelsesmønstre 

som treningsform og klubbetikette foreskrev, resulterte i en kroppsliggjøring av 

maktmettede disposisjoner som virket generativt selv utenfor konteksten de oppsto i. 

Jeg fant også at rekkefølgene og sammenhengene hver enkelt handling foregikk i 

bidro til å drive kroppsliggjøringsprosessen, mens konstant fysisk og psykisk stress 

lot til å svekke medlemmenes lyst og evne til å motsette seg den. Klubbens praksiser 

kunne således synes bevisst tilrettelagt for kroppsliggjøring av maktrelasjoner, 

reproduksjon av sosial struktur og produksjon av nye medlemmer – uten at noen 

tilretteleggende individuell bevissthet kunne spores (jamfør Foucault 1990). På 

samme måte som prosesser utenfor klubben hadde disponert studentene for å være 

motttakelige for den sosialisering de gjennomgikk i klubben, disponerte klubblivet 

dem således for en spesifikk type videre sosialisering og en spesifikk type sosialt liv 

utenfor og etter klubben. 

I fortsettelsen av dette tok jeg i kapittel 6 for meg relasjonene mellom kropp, 

ferdighetstransaksjoner og sosial organisasjon. Jeg fant at kroppen var åsted for 

maktmettet ferdighetsforvaltning og en konstruksjon av ferdighet, dyktighet og 

klønethet hvis effekt var at alle var sin rang, og hvor ferdighetstilegnelse forutsatte 

midlertidig underkastelse. Jeg fant at sempais ferdigheter var sosialt konstruert som 
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de eneste aksepterte ferdigheter, slik at kōhai virkelig ble klønete. Det var altså en 

sosialt konstruert klønethet som grep inn i kropper som før ikke hadde vært klønete, 

og en sosialt konstruert dyktighet som gjennom en sosial ferdighetstilegnelsesprosess 

omfavnet kroppene ettersom de i regulert tempo steg i rang.  

Jeg satte ut for å forklare kroppens rolle i produksjon og vedlikehold av sosiale 

relasjoner, og har gjennom fire analytiske kapitler vist hvordan maktrelasjoner 

gjennom et mangfold av kroppslige praksiser i gjensidig påvirkning tar kroppen som 

subjekt, medium og objekt for sin reproduksjon og nyskapelse. Jeg viste hvordan 

makt og hierarki gjensidig reproduserte og fornyet hverandre, og at ikke én ting 

ensidig determinerte den annen. Slik dōjōen var et sosialt landskap, var også kroppen 

det. Og slik usynlige stier ble tegnet gjennom rommet, ble stier også preget inn i 

kroppene. Prosessene jeg skildret lå nær opp til den disiplinering av kropper som 

skildes (for Europas del) av Foucault (Foucault 1990). Disse han sammen med 

prosesser av naturalisering av maktrelasjoner; det var den tilfeldig etablerte orden 

som gjennom disse prosessene klarte å framstå som naturlig (jamfør Bourdieu 

1977:164). I et videre perspektiv kan derfor min demonstrasjon sees som et forslag til 

forståelse av hvordan sosial produksjon av autoritet og hierarki finner sted, ikke bare 

i klubbene, men i Japan, og i menneskelige samfunn for øvrig.  

Prosessene jeg har beskrevet var naturligvis ikke uten sammenheng med det 

omkringliggende samfunnet, selv om jeg ikke alltid har anstrengt meg like mye for å 

tydeliggjøre disse sammenhengene. Selv om det var klart at den sosiale produksjonen 

skjedde gjennom mange andre kanaler enn kroppen, og på mange andre arenaer enn i 

klubbene, var det klart at kroppen spilte en ikke negisjerbar rolle. De prosessene jeg 

har beskrevet kan leses, ikke bare som innrulleringen av medlemmene i klubbens 

hierarki, men som innrullering av de unge studentene ved eliteuniversitetet Kokudai i 

det japanske samfunnets maktmetrise. Bourdieu beskriver i Distinksjonen (Bourdieu 

1995) hvordan middelklassen tror at kulturell kapital er substansiell kunnskap som 

således kan læres og etterstrebes. Kun overklassen mestrer kunsten uten å ville mestre 

den. Det er i denne sammenheng interessant å se elitens gamle treningsform ikke bare 
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omgjort til folketrim, men intensivt praktisert av studenter hvis sosiale bakgrunn 

spriker grovt, mens de alle i kraft av sin utdannelse fra Kokudai kunne se fram til en 

framtid i Japans øvre sosiale sjikt: Ikke bare ville de ved endt utdannelse være i 

besittelse av de gjeve eksamenspapirene og substansielle kunnskapen de bærer 

vitnemål om: Treningen ga dem også dannelse; de kroppsliggjorde bruddstykker av 

den samme kulturen som – jeg tillater meg å gjette – Japans elites kropper husker sin 

historie gjennom (Connerton 1989). Samtidig som universitetsutdannelsen fra 

Kokudai representerte en formidabel klassereise for mange, ga aikidoklubben dem 

anledning til å kroppsliggjøre elitens habitus (Bourdieu 1972) – om enn bare 

bruddstykker av den – og disiplin (Foucault 1975): Samuraienes mushin og den type 

kroppsbruk, og den mentale og fysisk holdning og disiplin dette var knyttet til, kunne 

erstatte deler av de lavere klassenes parasittanker (zatsunen) og vimsete, uklare 

kroppsspråk. 

De strukturelle rammer som er satt for en masteroppgave tillater ikke at den favner 

særlig vidt, ei heller graver veldig dypt. Det er likevel klart at en masteroppgave kan 

evne å åpne opp det felt og de problemer den tar for seg for utvidelse og nye 

perspektiver. For min og denne oppgavens del inviterer oppgaven til en videre 

undersøkelse av forholdet mellom den disiplinerte kroppen, den naturaliserte makten 

og etiske vurderinger knyttet an til spørsmålet om individets frihet og ansvar. 

Hvordan kan etiske vurderinger gjøres der militær lydighets- og effektivitetskultur og 

en individorientert demokratisk ideologi møtes – i Japan, og i verden for øvrig? 

Oppgavens behandling av kropp inviterer også til en videre bearbeidelse av kropps- 

og kroppsliggjøringsbegrepene. Det er langt igjen til det sammenfall av menneskelig 

organisme og samfunnsteoretisk forklarende kroppsbegret som vi trenger for å knytte 

vår erfaring og sosialitet opp til vår oganiske tilstedeværelse i verden. På veien mot 

dette, synes et tverrfaglig samarbeid med fysiologisk medisin som en særdeles 

formålstjenelig vei å gripe an spørsmålet om hvordan samfunnsteoretisk beskrevet 

kroppsliggjøring kan oversettes og knyttes an til det fysiologien vet om muskeltonus, 

nevrologisk endring, og menneskets biokjemi. 
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