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SOUNDTRAcK oF oUR LIvTS
- ASIAN UNDERGROUND OG KAMPEN FOR EN
BRITISKASIATISK I DENTITET
"We must all have identity/that's the only way that we can be free." l'|ed Woman of the Ghetto sang
l',|arlena Shaw seg soulfullt inn det svarte Amerikas borgerrettighetskamp 0g befestet den tette

i

sammenhengen mellom musikk og identitetspolitikk. På den andre siden av Atlanteren, nesten

senere, slår tunge beats og sofistikerte tablasrytmer seg inn

i

tretti år

den samme legendariske historien.
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{"'1u den første britiskfødte geneå"*/ ras1onen med foreldre fra Pakistan, lndia og Bangladesh

gorde

sin

gove them the wrll to survle
workrng inno de foctortes

wrd our heods held high

sometlmes sweeprng the floor

end we're supposed to be cool

unsung herolnes on heroes

rnno de donce our nddims rule

yes they open de door

but we knew tt oll olong
cos our porents mode us strong

o

inntreden i den britiske allmennheten

they come

på slutten av 199O-tallet spilte musikl<

but now lt seems we've orr:ed

en sentral rolle, Tablasrfmer blandet
med hardtslående drum'n'bass slo an

tonen for et nytt og mangfoldrg identitetsprosjekt. Et prosjel<t som snarere var preget av en punl<ele "1eg gør
som det posser megi'-holdning enn
organiserl etnopolitikJa og snarere av
postkolonial hybndisering og identitetsl<onstrukjon enn søken etter rdrter no Pqqenq
Pioneer gurdos maon
Nusrot Foteh Ali Khon

:.;;t'

long ttme ogo

never obondoned our culture

just been movtng it olang

-'tltnoer pon 0e rodn
dis

technology our trodttron

is Englands new yorce

innovotton tnno the sang

censorship for yeors

now de strugg/e contlnues

but now dem hove no choice

to reverse every wrong
new herotnes cn heroes

running thru de ployground

we would never hove known

tnno de bottle we belong
when we reach de g/oss ceiilng

dot tn de future
our role mode/s would be home grown

ond now we're wolking down
sreef
wrd o brond new pride
o sping inna da steps

we will blow tt sky htgh

de

t\tew woy, new ltle
(Asion Dub Foundottan 20A0: Communiay Mustc)

| 1999, åretfør Asian Dub Foundatron ga ut denne sangen, glorde
jeg feltarbeid blant britisl<e sørasiater (heretter asiater, som er den Iol<ale betegnelsen) i London, Jeg fil<k
høre utallige lrgnende fremstillinger
av asiatenes historie i Storbritannia:

til livene srne.

for

Begge disse formene

Sawnhey fortalte videre om opp-

musil<alsk inspirert vid<elrghets-

ytterst rasistisl< liten
by i Kent tidlig på 197O-tallet. Hans
familie var de eneste inderne der,
og lokalmiljøet hadde vanskelig for å

forståelse vil bli tatt opp i denne artil<kelen, Men først skal vi se et el<semncl nå hrrnrd;
_, _Jn opptevelse av
musikk kan bidra til å endre forståelsen av vid<eligheten.

Om foreldrenes slit og savn på
I960- og 70-tallet, akl<ompagnerl av

den

legendarisl<e Qwaali-sangeren
Nusrat Fateh Ali Khan, til bedre ri-

der da

andregenerasjonen hadde

med stigmaet og blitt
som denne sangen el<sempli-

lc,urttet seg
"l<ule",

flserer med Tjinder Singhs superhit
'Brimful of Asha' med bandet Cornershop. Fortellingene endte gerne

med samme poeng: Det er her

i

Storbritannia vi må sl<ape oss en tilhørighet - med hjemlige rollemodel-

ler - og det er her vi må kjempe
mot glasstaket - disl<riminerrngen og
rasismen - som fortsatt hindrer oss

i

å erobre alle skanser. Og sist, men

il<ke minst: tilhørigheten sl<apes
gennom nyvinninger, dog uten å
måtte forl<aste foreldrenes kulturelle ovedeveringer. Gjennom individuelle beretninger fra en slags hybridiseringsavantgarde av både utøve-

re og tilhørere viser denne artik<elen hvor vildig nettopp musild< ha.
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ve nye måter å være britisk på.
Informanter så vel som teoretil<ere vender stadig tilbake til musil<alsl<e referanser når

temaet er asiater

i Storbritannia. Politisi<e og sosrale
endringer fra 1970-tallet ble gjerne
anskueligglort ved å vise til nye mufenomen - mye på samme
måte som Paul Gilroy har sl<apt en
prototypeforlelling om identitetsutsrkalsl<e

forming, antirasisitisl< arbeid og musikl< i 'There ain't no Black in the
iJnion Jacl<'. På det individuelle nivået konstruefte mange av mine informanter sine livshistorier rundt
musil<alsl<e referanser - som lydspor

Hinsides britisk og asiatisk:
musikk som overvinner
Srenser
Nitin Sawhney har vært en profilert {igur i det britisl<e l<ulturlivet si-

vel<sten sin i en

godta dem: Skinheads i van forfulgte
ham på vei hjem fra sl<olen, og musild|æreren - medlem av National
Front - nektet Nitin a brul<e skolens
piano. Mange i andregenerasjonen

har barndomsminner om en

slik

*erk diskrepans mellom hjemme og

den slutten av 1990-tallet. Han marl<erte seg først med å starte opp komiserien 'Goodness gracrous me'.
de senere årene har han vært megc
kjent for sine prisvinnende album
en mer seriøs genre. Musil<ken hans
er svært varierl, noen har endog beslcyldt den for å være springende,
musrl<ken, som i komiserien, var
Sawhney opptatt av å bryte ned
fordommen
I

i

I

Atqud 14*",

19t99 i

fu-tnmt

"l utgongsPunktet t,or
1es ure etter
å trlbokevise monge ov stereotypene
om ostoter, men nå hor musikken
utviklet seg tll et se/vstendig vanert
uttrykk. Og det er vorrert med vtlje,
Jeg hor tott tnn e/ementer fra jozz,
flomenco, hip-hop og drum'n'bass,
k/csslsk piono, indisk k/cssisk og olskens kulturer - olle de forslgelhge
tingene leg hørce på og vlr tnteressert i do 1eg vokste opp.

Do

1eg vor lrten følte 1eg olltid at
måtte
være veldtg indrsk hjemme
1eg
og veldig vest/ig pci skoien og blont
hvite. Jeg måtte pdsse rnn i begge

omgtvelser, men alltid enten

ute, om enn i mindre ekstreme for-

mer. Etter hvert som de ble eldre
ble det vilaig å forsøke å føye sammen de ulike edarrngene, i deres
"egen gyldne middelvei", som flere
uttrylcte det. Sawhney fant l<imen til
en slik syntese i musil<ken,
"Ncir det gloldt musrkk greide

det ene

eller det ondre, oldrr begge på en
gong. På den måten frkk leg et totolt
todelt syn på kultur, mens med musikk vor det onnededes, Min musikolske bokgrunn er svært mangfaldtg

leg lyttet olltrd til mcsse forsllellig

1eg

å

beholde et ve/dlg åpent syn, noe
som ikke goldt på andre områder.
Der ble jeg, som olle ondre, fanget ov

forutinntatte oppfotntnger om hvo
Dette olbufolk forventer seg,

drt på musrkk som onneL enn eskc-

met, 'Beyond Skin', hondler om å rnnse at /eg ikke trenge r å tilhøre noe
for å rettferdiggøre meg se/v som

pisme,"

person,

uten a tenke over det, fordr

l{ritl)t:t\,

r

}rt)i

i,

3

1eg

I 20t)1

så al-

At du må posse tnn r forutin-

ntdtte ideer om kollektivisme

-

om

det er nosjonolitet, rdse, religon, medlcs stereotyprer - nå føler yeg lkke

det

lenger. Jeg strevde

for eksempel

hordt en periode med å redeftnere
meg se/v som brttiskosiot, Se/v om leg
fortsott føler ot jeg er det, er det bore en del ov hvem jeg er, For plutselig vor jeg fonget I derte britisk-osioti-

ee oen, udnsett om den er spilt på
sttor eller sekkepipe. Men når de blir
sånn l7-lB og hører en sitar tenker

sili<, og da

de kons(e "jeg sk1ønner ikke det der,
for det er jo indtsk mustkk," "

forestilling om oss selv i verden
rundt oss. Og i musild<opplevelsen -

Et av de få musikalske fellestrel<kene hos Asian Dub Foundation,
Nitin Sawhney og andre britisl<-asia-

dramatrseres

knytte identitetsutformingen til mugerne en medfølgende

subl<ultur, l<an vi leve oss inn i en slik

alckurat som

i

Dud<heims ritual -

og

l<roppsliggøres

denne idealiserte forestillingen

ske, Asion Underground. Jeg er
hvem jeg er, jeg kon to trl meg det

tiske musikere, er at de i tillegg til å
blande språk også blander musil<alske genrer, Som Sawhney var inne

selvet og verden.

britisk-osrotiske , men jeg kon også
to til meg forslgellige ondre impulser.

til å uttrykke andregenerasjonens

på, egner musil<k seg særdeles godt

ser Jeg inn?" Hun følte seg

i

I lØpet av ungdomstiden

av

spurle

Baljinder stadig seg selv: "Hvor pasikl<e

Det hor vært veldig frigørende å innse nettopp det."
Konsertene til Nitin Sawhney inn-

er^faringer av mangfold og blandinger. Erfaringer som l<un i liten grad

befatter en rekke ulike musikere.
Han sammenlignet sin rolle på scenen med det å spille en raag: "Konseptet raag går ut på at musikken

Mange av informantene mine så på

hlemme i "mainslream" ungdomskultur som hadde utviklet seg blant
andregenerasjonen, men heller il<l<e
blant engelske ungdommer som
hun oppfattet som skeptiske til asia-

sin egen identitetsdannelse som et
forsøk på å sl<ape genuint nye synteser. ldentitetsmessig følte de seg

ter: 'Jeg var ikl<e klar for å kvitte meg
med min asiatiske identitet. Samtidig
ville jeg heller ild<e miste min indivi-

som en avantgarde hvor veien blir
mens de går. Ingen har utformet
en manns-, kvinne-, mor eller dat-

har blitt artikulert og satt ord

på.

elaisterer i luften. Egentlig så spiller
du ikke en raag, du er bare et medium for den," Den "raagen" Sawhney

til

dualitet," sa hun.
Baljinder er utdannet innen sam-

fanger opp fra luften glir fra klassisk

ter-, britisk muslimsl<, britiskben-

funnspsykologi, noe som preget
hennes syn på egen identitetsdan-

til hardcore østlonpianojazz via flamencogitar til tablaens rytme:
"Musikken min hondler om å
bengalsk sang

don rap, fn

frnne

felles møtepunkter, heller enn å defi-

nere forslgeiler og så forsøke å føre
disse sammen. Foktum er ot på
monge måter er det bore forsl<lellige
percpektrver på en og somme ting.

Musikk er 6n hel ting, Hvis du ser
muslkk sorn en helhet, dreter det seg
bore om å endre perspektiv når du
ser

pd fors\ellig musikk fro

forskjellt-

ge kulturer verden rundt. Folk hor
gerne en rde om ot her er ofrikonsk
musikk, her

er

rndisk musrkk, her er

egyptisk musrkk eller ett eller annet,

og sci; /c oss føre dem sommen..,
Det syner stemmer ikke fordi det forutsetter bornerer mellom disse musikkformene. De øyensynlige borriere-

ne kommer fro vår egen poronoro og
usikkerhet. Når fireånnger hører musikK oppfotter de jo tkke muslkken
som enten indisk eller egyptlsk. De
hører bore en melodr og sri nynner
24

galsk, sykepleier- eller kanslge poli-

tikvinneidentitet som deres før.
Som Nitin Sawnhey uttrykte det; de
følte seg il<ke som enten det ene eller det andre, men som både-og akkurat som de i sin oppvel<st hadde vokst opp med både dub reggae
og Bollywood filmmusild<, både Top
of the pops og Qwaali.

jeg alltid tenkt at jeg ild<e kommer til
å følge den vanlige veien. Jeg tror du

alltid føler at du må omgr deg med
mennesl<er som

I denne delen av artikkelen skal vi

slikt

identitetsprosjekt, Baljinder, en velu-

tdannet l<vinne i slutten av tyveårene, beskrev ungdomstiden sin som
en nærrnest desperat leting etter
identitet, en leting hun i stor grad
forankret i musikalske referanser.
Hvis identitet defineres som setvforståelse - som det vi forsøker å
være og forestjller oss å være, sna-

For
Baljinder, som for mange andre, fungerte musilcksmak og ldesstil som

sentrale mad<ører

det

"Det er visse mdter d være på når
du er ondrepeneroslons osrot. Jeg føler ikkejeg posser inn t det hele tott.
Jeg oppfotter det som underrrykkende. På ett vls er det.1o bro, for du hor
et fle//esskcp, du hor stØtten fro olle.
Men på den onnen side, hvis du føler

ot du ikke pdsser inn.,. Det er en obItgatorisk må"te o oppføre seg på, å

prlte,.,

identitetsutformingen, Gjennom

inn.

e

for å flnne

ril<tige miljøet.

rere enn slik vi "er" - l<an vi forstå
hvorfor musikk kan være viktig i

forirrr'r,'s For l. 3/2(l().1

vil stotte deg når

du vil gjøre noe annerledes."

Soundtrack of our lives:
musikk og identitetsurforming

se nærrnere på nettopp et

nelse, Flere ganger understreket
hun hvor vihig det var å omgi seg
med mennesker som ville støfte
henne i de vansi<elige valgene hun
måtte ta, "Som asiatisk kvinne har

muslkk, klær,,. Det er en
bestemt subkultur hvor du md posse

..,

leg hor ollttd væft cmgttt ov

Cure, The Smlrhs The Strangters og
The Doors. Jeg hørte pri musikk som
Jeg som ung osiotisk kvinne egent/rg
ikke sku/le være interessert i. Så
fo,
meg vor det mer enn bore å høre
Då

musikk. Det vor

et

uttrykk

s(e//

for

for_

Så begynte jeg
olle disse e/dre kuslnene som hor dik_
tert hvilke klær jeg skol ho på meg,
hvilken musikk 1eg skol høre på. Hvo

som er kult, og hvo som ikke er det
Hvo som er rett og gott. Det hor oll_
trd vær't golt å gå ut med svorte gut-

ter, Det er golt å røyke. Det er srj

annet medium evner musikken å
transcenderer romlige og l<ulturelie
grenser, Gjennom musikk kunne
underlegnede drømme seg borl fra
en (edelig ungdomstid i villa-med_
hageomgivelser

i

Trondheim og

monge regler og restrikslo ner. De er
utrolig fordømmende og begrenser

identifiserer seg med l98O-tallets
London isteden, slik også Baljinder
drømte om et annet fellessl<ap.

mulighetene for opplevelser: De er ik_
ke virl<elig interessert i å uttrykke en

"Da jeg vor 16 vtsste jeg ikke
hvem jeg vor. Jeg futgte hele denne

indtvtduolttet Det er viktigere
for
dem å være med i en gruppe, Det er
skrekke/rg rj si det, men jeg
følte ot
1eg

lkke kunne prote om hvem jeg

på et dypere ntvå.,,
Individualitet og selvutvikiing ble
vanskelig å forene med tryggheten
et tilskrevet fellesskap for Baliinder.
Vår samtale fant sted på loftsværelvor,

i

i leiligheten

hennes i London.
Hun hadde flyttet fra foreldrene et
par år tidligere. Da hadde hun lenge
strevd med å være "den søte lille in_

set

disl<e Balijinder"

som hun så geme

ønsket å være - samtidig som en an_
nen del av henne ustanselig drømte
om å loffe jorden rundt, på en av

disse bal<cpackerturene, i Sørøsttok hun et fotografi av Bud_
dhas hode hogd i stein. Fotografiet,
Asia,

som Jeg så henge på veggen hennes,
var det første tegnet på paralleller i
lrvene til informant og antropolog.
Jeg tok nøyal<ig det samme bildet
da jeg var i Thailand fiere år tidlige_

re, Vi er like gamle, født i 1972 _
hun i metropolen London, jeg i en
liten by langt nord i Norge, Også i
hennes musikalske identitetsodyss6

(ente jeg meg igjen: Mer enn noe

osiotiske moinstreomen.
leg hørte på
soul, reggoe og hip-hop, Og tit og

med litt bhongro. leg vor mye påvir
ket ov svorte også, for sko/en vår vor
femti prosent osldtisk femti prosent
vestlndisk jomoikonsk Begge dlsse
kotegoriene hor påvuket meg, Mye
csiotlsk ungdomskultur er direkte tn_

fluert ov svort ungdomskultur. Den
fosen gkk 1eg igennom

16

do

Så ble jeg inreresserr

Prince, t

en

i

jeg vor

Sode og

retntng som ikke vor

tro,_

disjonell hip-hop eller r'n,b, stik otte
på gymnoset hørce på,
Jeg hor olltid følt meg onnerledes.
,..

Do

pg

begynte

det

som

på

universitetet

å folte

føltes
bokover. Jeg
hodde drømt om ot der sku//e jeg endelig møte osioter jeg hodde noe
fel_

les med, som vor lik meg, som ønsket
å gøre andre ting. De skc/ ikke rnter-

essere seg for bhongro,

gå til

de

somme klubbene, ha på seg de som_
me klærne - det er en typisk uniform
ogsri..,

Min

vifl<elige rdentitetsendring

s(edde i løpet ov ondreåret på uni_
versitetet. Det første riret visste
7eg
fortsott tkke hvo jeg drev med, Men
ondreåret begynte jeg å høre

på The

Jonunrs Foi.x 3/2004

Jeg hor

å oppdoge techno.
jo olltid tikt soul og hip_hop,

men do kom jeg inn t drum'n,bcss,
D ru m' n' b o ss-kl ubber

tiltrekke r seg

lk_

ke bore svorte eller osiater, men er
mongfold, En periode vor
Jeg opptott

ov Asion Underground; Tolvin

Singh,

og Nitin Sowhney, Det er mye bro,
men igen, jeg hor olltid ønsket å un_

Jor

nslippe å være del ov en klon,
leg vit
ikke vore være opptott ov bore en
ting, og sci begrense meg

i forhold

tit

andre ting,"

Baljinerd kjenner ikke Nitin
Sawhney personlig, men deres ar_
gumentasjon mot å bli kategorisert
under kun den ene merkelappen
"britiskasiatisk"

har

likhetstrekk.

Som flere av de andre informante_
ne mine var det viktig for Baljinder
å understreke at hun hørIe på mye
annen musikk også, i tillegg til den
nye asiatiske dansemusikken. Nett_

opp slik Sawhney plutselig følte seg
fanget i det nye motefenomenei
Asian Underground, Denne åpen_
heten i forhold til musikk og identi_
tetsutforming, så vel som etniske
kategorier, kjennetegnet menne_
skene jeg traff Stadig kontrasterte

de seg selv mot "andre', som ikke
var åpne for nye impulser _ som
Baljinder uttrykte det -, som bare
hørIe på bhangra og r'n,b eller _
kanskje aller vitcrigst - ikke hadde
venner med ulik etnisk bakgrunn.
Baljinder kritiserle også kommersi_
aliseringen av scenen. Som klent
mister mange med alternativ musikksmak interessen når deres sma_
le nisje har blitt allemannseie, slik

Anokha etter hvert ble "infiltrert,,,

som Baljinder uttrykte det,

"av

25

trendy asiatiske så vel som hvite
London-mennesl<er",
Til tross for reservasjoner var oppde såkalte Asian Under-

levelsene

ground-ldubbene

som

Anokha,

Swaraj og Outcaste kunne tilby viktig

for Baljinder og hennes likesinnede:
Klubbene var først og fremst viktig for meg fordi det var noe jeg lil<te, Og, fordi jeg forsto at det var et
uttrykk for fors(ell, Et uttryl<k for fusion, sammensmelting av kulturer
g1ennom musikk. I tillegg var

det un-

dergrunn, ild<e bare undergrunn til
mainslreamen, men undergrunn og
asiatisl< samtidig.

Og muligheten til

å

treffe likesinnede er vilctig. I tillegg
var det et sterkt drum'n'bass-innslag. Det urbane uttrykl<et var viktig,
fordi det også er en del av min bakgrunn. Og de svarte elementene i
musikken, Det var kult, og det har
grtl aslater en kul image, noe de al-

dri har halj før. De har alltid vært
assosierl med bhangra og mer tradisjonelle ting,
nders identitetsutform ing fant
sted på siden av, men hele tiden parallelt med utvikingen av britiskasiatisl<e identiteter i Storbritannia, I den
nesle delen sl<al jeg se nærmere på
Balj

i

nettopp dette britisl<asitaiske identi_
tetsprosjektet.

Musikk og britiskasiatisk

identitetspolitikk

Til nå har vi sett på musikkens
grenseoverskridende karal<ter og på

Shaw at de svarle i ghettoen må ha
en rdentitet for å kunne frigøre seg?
ldentitetspolitld< l<an deflneres som

at man tar den kategorien man har

fått utdelt

- om det er "kvinne,,,

seg som dem og hørte på svaft mu_

sikk. Privatskoleelev som han var
kan han kan neppe ha følt seg helt
hjemme i den tøffe gateidentiteten.

"homofil" eller "asiat" - og forsøker å
gøre noe positivt ut av det, så lenge

Fortsatt er r'n'b, soul og hip-hop de
mest populære musikktypene blant
"mainslream" andgregenerasjonsasi -

man ikke kan bli h,,rtt hele kategorien,
I motsetning til 'pakr', har med<e-

ater. Den britrske komil<er{iguren Ali
G spilte neftopp på denne vell<jente

lappen 'asiat' aldri vær1 et skjellsord,

trenden blant ikke-svarte, I sin skinnende treningsdrak og Tommy Hil-

men den har heller aldri vært særlig

I

positiv. følge stereotypiene satt
sørasiatiske barn hjemme og glorde
lekser eller hjalp mor og far j butil<-

figer-utstyr, tunge gullkjede, ringer
og ul<on^eld slang fiamstår han som
en lattervel<kende overdrivelse av

ken på hjømet, mens alle de andre
barna var ute og hadde det gøy.

svaft amerikansk

Det nyttet rett og slett ikl<e å være
asiat hvis du ønsket å være kul, eller

opp en britiskpakistaner som svært
gjerne vil være svart.

bare il<ke helt umoderne. på åttitallet forsølde mange å unngå hele
den stigmatiserte asiatisl<heten,
Fn mulighet var å være så 'svart'
som mulig. Svarte ungdommer ble
ofte sett på som de tøffeste i nabolaget, John, en av de få asiatene Bal-

jinder kunne identifisere seg med på
unrverstetet, delte mange av hennes erfaringer. Cgså

i den delen av
London han kom fra var det svart
musili< som dominefte. Han forteller:

"Do

var otten vor det rngenting
vt kunne kolle vår egen kultur, som
1eg

andregeneroslon osroter. Så monge
gikk i retning ov de svorte. Det var

gcnske pussg for monge cy drsse
csictiske ungene kom jo fro mrddelklossefomilier, men

de følte seg sri
med meg

sf/gmotlse/te. Sllk vor det

hvor viktig mustkl< kan være i identiogsri, Det vctr tngenting kult ved osiotetsdannelse. Det siste spørsmålet vi
trsk kultur,"
må stille oss er; hvorfor er identitet
I forsøl<et på å være streetwjse
så viktig? Hvorfor synger Marlena snakl<et john som de svafte, kledde

\s
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Mange

populærkultur,

tolker hans figur som nett-

Utover åttjtallet begynte bhangra
- en britrsk variant av folkemusild< fra
Punjab - å utvii<le seg. For John, og
mange andre, ble bhangra det første
uttrykl<et for en egen britisl<asiatisk
identitet. Både blant informantene
mrne og cultural studies-teoretikere
var det mange som så bhangra først

og fremst som et uttryl<k for identitetspolitikk; kun for å marl<ere forsl<jell og uten interessant innhold. In-

gen av mine rnformanter, uansett
om de hadde till<nytning til punlab
eller ild<e greide å rdentjfisere seg
med musild<lor^men. Blant annet understrelcet de bhangraens manglen-

de crossover-appell. (Først et styli<e
ut på 2000-tailet slo et band som
Panjabi MC igennom til et il<ke-asia-

tisk publikum med srn mange

år

gamle Mundian to Bach ke, Nå har
den til og med blitt en hit på rilcsdel<kende norsk radio.)

Plateselsl<apet

og

dn_im'n'bass-

li

llubben Cutcaste startet opp

i

ett år før Anol<ha, og ble en
av de sentrale aktørene i det som
1995,
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grunnleggeren Shabs en ettermiddag i et l<onsertlol<ale i Camden. En
av Outcastes avleggere, Nasha Exnarlanaa
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rLE,
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tral rolle når rrnpe mennesker strever med å utforme en identitet. Baliinder. som flere andre av mine rn-

tetspolitil<ken

formanter, fod{arte hvordan blan-

crpl.t
-r-,., nå letino

dinoen
av de ulil<e elementene som
-"'b"'
var viktige for henne gorde at hun
følte seg hjemme på Anolcha. På
Anol<ha, Outcaste og Swaraj ble det

Baljinder og de andre vet at de selv
må skape mater å være "brrtiske" og

J"

',-

"'

I

nyeste Inne teknologisk

musikl<

annerledes enn

r*

liassisl< indisl< musil<k. lYange av jen-

[æs mere

tene - hvite som brune - gikk med
glitrende bhindis i pannen og liær
indiske stoffer. Flere gutter var iførl

Ctlroy, P.

turen - min kultur - om mitt folk i
Storbritonnio Og ikke bore om tdentiteten til mine foreldre, men om en
ldentitet jeg var fornøyd med se/v, og
som vor den eneste måtenjeg vrsste
hvem jeg vor på. Som DJog muslkkjournolist hadde jeg jobbet med svart

r.,,+r\ur Ld

^^i^*--

,,M?n

pttpr ,^Øner og
r
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l987: There otn't no Block in

the Union Jock London: Rout/edge
Udvolgt diskogroft:

oppdag deg selv i Østen, mann..."
som noen uttrykte det, "Dette handler om nye måter å være britisk på."
I tilless til å snakke om at britiska-

munity Music. London Records.

.'

'siater nå har fått mer

selvtillit,

Asion Dub Foundotion 2000: ComAsion Dub Foundotion 1995: Focts
ond Fiction. Nctlon Records.
Bodmorsh ond Shri l99B: Doncing
Drums. Outcoste Records,

muslkk t en ånekke. Nd vil/e leg skdpe noe som vor mltt eget. Jeg ønsket

l<roppsligglorde Shabs denne selvtil-
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Generotion. Wiirlo Records.

på klubber hvor

l{edd, med svart, trendy brilleinnfatning, og med en holdning, uttryli<sl^* g+ rvr , kunne gJort Seg
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godt i den tøffe bydelen Brixton
Sor-London, var det vansl<elig å tenl<e seg at denne noen-og-trettiår
pamle benpaleren tilhørte en svær1
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Cornershop 1997:When

å kunne komme

inn

jeg følre meg kulturelt.,. hvor jeg føl-

te meg positiv

Jeg vitle være sto/t,
men sto/t på en ny måte, Nci er folk

mer seivslkre. De vil ogso sto/te ho
en se/vsikke r uttrykksform, det være
seg d/t fra hvordon de prater, hvorÅnn

-

åø nh-,{arar

-/t,t-,

cac nvo
--d.

stogs mu-

srkk de loger, hvordon de fører seg
De fører seg med mer verdghet nå,

med mer mot. Det er veldig

viktrg.
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stigmatisert l<ategori mindre enn et
tiar tidligere. Slil< det er vanskelig a
.o fn.
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Nusrct Foteh Ali Khon 1999, remikset dv diverse brrtiskosiotiske musike-

re: Storrise, Reol Wodd.
Tolvrn Singh 1997: Anokho: Soundz
of the Asion Underground. Omni Re-
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g1øre

som knvtrer oss s.Jrnmen. vi hører

spiller en viktig rolle i andregenerasJonens opplevelser henger sammen med musikl<ens estetiske egensl<aper, slil< vi så i samtalen med Ni-

hlemme her, og vr
hørrghetsfølelse

I

skcsl

finne en ny trl-

dette londet. Det

hondler om å frnne en ny identitet,"
Dette sitatet illustrerer godt de
to ønrnnene til at musikl< har lån en

prominent plass i unge britisl<asiaters historier. Som vi så i forlellingen t;l Balijnder, spiller musil<l< og
sublculturell tilhørighet ofte en senslil<

det mulig,

DcnI qr
:ndro
onurrnnen
uvr
rur u 5r
rl

tin

å
q

Sawhney.

Websteder:
o si o n d

ubfo

u

nd o

ti o

n.co

m

www.outcoste.com

tjl at mUSilck

Den har grenseover-

www.nosno.co,uK

ww.n

oti

on

re cs.d em

o

n.co, uk

www,nitinsowhney.com
CICILIE FAGERLID ER UNDERWSN/NCSA55/-

SIENI VED

sOs/ALANIROPOLOG/sK /NsI/-

I

sl<ridende l<valiteter som ingen an-
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har. Nettopp dette gjør musikk så
egnet til å sl<ape den nye tilhørig-
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Nitin Sowhney 2003: Humon. V2
Nltin Sowhney 1995: Migrotion, Out-

cords.

nå
Vo

Re-

cords.

mobbeofre. I dag går det an å være
asiat på en oppdatert og l<ul måte,
17pf
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lWos Born

For The Seventh Ttme. Wiujo

Hvls det flns noe s/lkt som "cslctrskhet" sd er det en følelse, en hold-
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essens,

I r(
defte er il<l<e
noe politisk kon ekt hippiedritt og
Pd)dr I rd>.
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Sawhney foreslo.

mc'er, r samarbeid med det lol<ale
bibliotel<et, Han fortalte om bal<grunnen for å starle Outcaste:
"Jeg ville føle noe positivt om kul-

i

etnopolisl< pro-

I

hinsides begge deler, som Nitin

f-- +^L.r^^ ^^
hlandet med
..,__ nrtm^,l -...Er il c1 Ldurd) LJB

for unge rappere

et

liIt

"asiatiske" på - eller skape identiteter

og

l<onl<urranse

er nettopp identitil disse britisl<asiatene

snal{<et om. Slil<

