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Etter flere timer med god mat, og en hyggelig og avslappet formiddag med 

både barn og voksne, takket vi for oss. Den siste vi tok avskjed med var 

Manuel, som spurte: ‛Nå, ja.…, har du funnet noen konklusjon på oss og 

konflikten?‛ Da jeg på en klønete måte, nok en gang, prøvde å fortelle at jeg med 

masteroppgaven verken hadde mål om eller mulighet til å komme med forslag 

til løsning av konflikten, avsluttet Manuel med et smil om munnen: ‛Du vil ikke 

hjelpe altså? Du kommer bare hit og leter etter interessant info, og så drar du 

tilbake og avslutter studiene dine?‛ (Feltnotater 14.juli 2007).  
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Sammendrag 

Denne avhandlingen er basert på et seks måneder langt feltarbeid i Donostia - San 

Sebastian, i den spanske delen av Baskerland. Temaet er radikal baskisk nasjonalisme. Etter 

gjeninnføringen av demokratisk styresett i Spania i 1975 har radikal baskisk nasjonalisme 

blant annet hatt politisk og symbolsk kraft gjennom å målbære motkulturelle uttrykk og 

bevegelser i den baskiske delen av Spania. Den voldelige grupperingen ETA, som er 

knyttet til selvstendighetskampen, har hatt mål om et selvstendig og sosialistisk 

Baskerland siden organisasjonen ble startet på slutten av 50-tallet. På den tiden hadde 

organisasjonen bred støtte også utenfor Baskerlands grenser, og var for mange et symbol 

på kampen mot Francos diktatur, som varte fra 1936 til 1975.  

Informantene for dette prosjektet er de som i offentlige diskurs, samt av seg selv kalles 

abertzales de izquierda, -venstrepatrioter. Disse personene ser seg enige i kampen om et 

selvstendig og sosialistisk Baskerland. I avhandlingen stiller jeg spørsmålet om abertzales de 

izquierda kan sees på som en del av en subkultur, og videre: hva er dens kriterier? Med 

kontekst som analytisk verktøy, ser jeg hvordan abertzales de izquierda relaterer seg til andre 

personer og fellesskap i byen, og omvendt hvordan disse forholder seg til abertzales de 

izquierda. Følgelig er også disse personene som ikke anser seg som abertzales de izquierda en 

del av informantmassen. Gjennom en kontekstualisering av feltet, viser jeg at byen også 

består av kritiske røster hva angår selvstendighetskampen.  

Empirien som diskuteres i avhandlingen viser hvordan de abertzales de izquierda som jeg 

møtte på feltarbeid er en del av noe mer enn et fellesskap basert på et politisk mål om 

selvstendighet. De er en del av en livsstil, og gjennom felles engasjement i 

demonstrasjoner, folkefester og festivaler opparbeider de og vedlikeholder et 

referansepunkt som de forenes under. Empirien viser også at grensemarkørene for hvem 

som anser seg selv, og blir ansett av andre som abertzales de izquierda, ikke er etnisk 

fundamentert.  
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Takk! 

Nunca habría podido hacer esta tesis sin la hospitalidad de la gente de Donostia - San 

Sebastián. Por enseñarme vuestros sitios y por contarme vuestras historias,- ¡Gracias! - 

Eskerrik asko! Gracias a Profesor Jesús Azcona, por ser un inspirador y por dejarme ir a sus 

clases de antropología en la Universidad de País Vasco/Euskal Herriko Unibersitatea.  

Dette har vært en lang prosess. Til tider har den vært svært frustrerende og tidkrevende, 

men samtidig lærerik og spennende. Når jeg nå avslutter 6 års studier er det med en viss 

takknemlighet for mitt eget valg om å studere sosialantropologi, - et underlig og 

spennende fag. Like mye som faget har lært meg om ‛de eksotiske andre‛, har det også 

vært en personlig reise inn i en tenkemåte om ‛oss‛, noe jeg aldri ville ønsket å være 

foruten.  

Det er mange som fortjener en takk; Sosialantropologisk Institutt ved Universitetet i Oslo 

for økonomisk støtte i forbindelse med feltarbeidet; Guro for korrekturlesing; Victoria for 

design av forsiden; Veileder Geir Moshuus ved NOVA for din ærlighet og faglig styrke, for 

å få meg på sporet igjen da det så vanskelig ut, og for din utholdenhet; Anne Leseth og 

Bente Nikolaisen for gode seminarer, og for all deres oppmuntring; Thomas for å ha gitt 

oss verdens beste tips: ‚Ikke tenk for mye, bare gjør jobben!‛; Mamma og Pappa for at dere 

alltid har troa på det jeg gjør; Storesøster Lise for din optimisme; Venner for omtanke, men 

også for ikke å ha spurt hvordan det har gått når dere har forstått at det har ‛passet 

dårlig‛.  

En spesiell takk går til alle medstudentene i 4. og 7. etasje som har gjort disse årene til noe 

mer enn ‛kun‛ en mastergrad. Takk for hytteturer, utallige måltider og umenneskelige 

mengder med kaffe, - takk for faglige og ufaglige samtaler, for latter og tårer og for to 

uforglemmelige år. Til slutt, - takk, Milio for at du er den du er! 

 

Oslo, november 2008 

Hege Røsto Jensen 
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To møter - en innledning 

Folk med protestbannere samlet seg utenfor teatret i gamlebyen. Tolv store politibiler fra 

det autonome baskiske politiet Ertzaintza fylte gata rundt hjørnet for byens Bulevard, vis a 

vis rådhuset som vender mot bystranda La Concha. Ertzaintza var utstyrt med våpen, 

hjelmer, hetter, skjold og køller. Bussholdeplassene på Bulevarden var fulle av folk som 

ventet. De fikk straks beskjed av en sjåfør om at alle bussavgangene fra Bulevarden var 

blitt flyttet til andre gater i byen. Folk strømmet til møteplassen for demonstrasjonen, og 

over gamlebyen duret et helikopter fra Ertzaintza. Området rundt Bulevarden og teatret 

begynte å fylles opp av demonstranter. Klærne til demonstrantene var mørke, og mange av 

guttene hadde piercing i nese eller øre og buttens på jakker og vesker. Mange av jentene og 

guttene hadde like frisyrer, kortklipt hanekamhår. Ved rådhuset lekte flere titalls barn, 

noen i byens tivoliskarusell, andre i lekestativene. Foreldre og besteforeldre var sammen 

med dem, og de virket stolte av sine små. Politibilene stod noen 50 meter fra hjørnet for 

paviljongen hvor demonstrasjonen skulle ha sitt startsted. ”Skriv det ned, skriv det ned”! 

ropte en ung gutt i tidlig 20-årene som hastet forbi meg mens jeg skrev ned det jeg så. Han 

møtte noen andre gutter og jenter på samme alder, og gikk mot ansamlingen av 

demonstranter. Plutselig hørtes et folkebrøl og jeg reiste meg og så demonstrasjonen starte. 

Ertzaintza dannet en mur i løpet av 10 sekunder, og demonstrantene beveget seg 10-20 

meter før de møtte et uniformert og bevæpnet Ertzaintza. Demonstrantene satte seg ned på 

asfalten og ble sittende i noen minutter.  

På samme tidspunkt som demonstrasjonen var det mange oppmøtte utenfor det 

firestjernes hotellet Maria Christina tre hundre meter unna Boulevarden. Flere Ertzaintza-

biler var til stede der også. Jeg stoppet og spurte en mann med en liten jente på armen hva 

som skjedde. ”Real Madrid-gutta skal om bord i bussen og opp til Anoeta(fotballstadion)”. En 

mor ropte til sin 6-7 år gamle sønn: ”Du har sett David Beckham, vennen, tenk at du har sett 

David Beckham!!”.  
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Tema  

Byen er Donostia - San Sebastian i regionen Baskerland i det nordlige Spania hvor jeg 

gjorde feltarbeid fra januar til juli 2007.  Februardagen med demonstranter og Beckhams 

fans ble i løpet av feltarbeidet stående som et bilde på en kontrastfull dag, men også som et 

bilde på en by fylt av kontraster. Tre hundre meter skilte de to parallelle hendelsene. 

Smilende og hysteriske ventet folk utenfor hotell Maria Christina for å få tatt bilder av sine 

store fotballhelter fra Madrid. To kvartaler unna demonstrerte et par hundre mennesker 

mot den spanske regjeringens nye definisjon av den separatistvennlige 

ungdomsorganisasjonen Segi som en terrororganisasjon. Fotballklubben Real Madrid og 

regjeringen i Spanias hovedstad stod i sentrum for de to begivenhetene, - Madrid ble på ett 

og samme tidspunkt både hyllet og bannlyst.  

Temaet for denne avhandlingen er radikal baskisk nasjonalisme. Etter gjeninnføringen av 

demokratisk styresett i Spania i 1975 har radikal baskisk nasjonalisme blant annet hatt 

politisk og symbolsk kraft gjennom å målbære motkulturelle uttrykk og bevegelser i den 

baskiske delen av Spania. Med begrepet radikal baskisk nasjonalisme menes den 

nasjonalismen som har røtter i ETAs fremvekst, og det nettverket som oppstod i 

kjølevannet av general Francos 1død og ved inngangen til demokratiet. Den radikale 

baskiske nasjonalismen er etter hvert blitt knyttet opp mot en parallell kamp om et 

sosialistisk Baskerland. Radikal baskisk nasjonalisme har vært fortalt som en kollektiv 

historie uttrykt gjennom for eksempel miljøbevegelser, kvinneorganisasjoner og 

studentbevegelser for å nevne noen.  

Organisasjonen ETA er en forkortelse for Euskadi Ta Askatasuna [Baskerland og frihet], og 

ble tidlig på 50-tallet, da med navnet Ekin [handling], startet av en gruppe studenter i den 

baskiske byen Bilbao. ETA har brukt våpen som middel for å nå sitt endelige mål; et 

suverent, selvstendig og sosialistisk Baskerland (Heiberg 1989, Linstroth 2002, Zulaika 

1988). Frigjøringsarbeidet som ETA utrettet fra 50-tallet og frem mot demokratiets start, 

                                                      

1 General Francisco Franco styrte Spania som diktatur etter sin seier i den spanske borgerkrigen (1936-1939) og 

fram til sin død i 1975. 
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hadde bred støtte også utenfor Baskerlands grenser. Også spanjoler sympatiserte med 

organisasjonen, som i 1973 stod for drapet på Francos planlagte etterkommer Luis Carrero 

Blanco. Drapet og ETAs innsats ble, for mange et viktig symbol for kampen mot diktaturet. 

Gjennom sin historie har ETA over 800 liv på samvittigheten, og har med tiden, for mange 

på den iberiske halvøy, gått fra å være en frigjøringsorganisasjon til å karakteriseres som 

terrororganisasjon. Men for ETAs tilhengere blir organisasjonens kamp fortsatt utført i 

frigjøringens ånd, likesom Al Qaidas tilhengere klart ser på organisasjonen som en 

frigjøringsbevegelse snarere enn en terroristorganisasjon. De jeg møtte i Donostia – San 

Sebastian som støttet ETAs kamp og som kjempet for selvstendighet, så seg verken som 

nasjonalister eller terrorister, men som patrioter, - abertzales de izquierda.   

De som ser seg enige i et sosialistisk og selvstendig Baskerland kalles og kaller seg 

abertzales de izquierda, og former det forestilte fellesskapet la izquierda abertzale. Politikere, 

journalister, ikke-separatister og abertzales de izquierda benytter seg av samme begrep for å 

beskrive fellesskapet som kjemper for et selvstendig og sosialistisk Baskerland. Direkte 

oversatt betyr abertzales de izquierda venstrepatrioter, men videre vil jeg imidlertid benytte 

den lokale og emiske benevnelsen på castellano for de personene som er tilknyttet 

fellesskapet. La izquierda abertzale vil benyttes for å betegne kollektivet og nettverket som 

aktørene abertzales de izquierda utgjør. Når jeg i denne avhandlingen bruker begrepene 

fellesskap, nettverk og kollektiv er det i en synonym betydning. Jeg benytter meg av 

begrepene abertzales de izquierda og la izquierda abertzale på castellano og ikke euskera, det 

baskiske språket, fordi jeg alltid kommuniserte på castellano med mine informanter. Heller 

ikke alle informantene behersket selv euskera. Castellano er det vi på norsk ofte omtaler som 

spansk. På norsk skiller vi sjelden mellom spansk snakket i Spania og spansk snakket i de 

ulike spansktalende landene i Latin Amerika. Castellano er det offisielle navnet for spansk 

snakket på den iberiske halvøya.  

Gjennom ulike organisasjoners og bevegelsers aktiviteter skaper la izquierda abertzale et 

nettverk. I Benedict Andersons (1991) ord kan det sies at de deler et horisontalt 

kameratskap. MacClancy (1993) omtaler kameratskapet for ’den store patriotfamilien’*la 

gran familia abertzale], mens Marianne Heiberg (1989) kaller det ’det moralske 

fellesskapet’*the moral community]. Nettverket springer ut fra dannelsen av ETA i 1959. 
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Sammen danner organisasjoner og bevegelser innenfor nettverket en organisatorisk 

struktur som har vært kalt Movimiento de Liberación Nacional Vasco, MLNV [Baskisk 

Nasjonal Bevegelse for Frigjøring] (Kasmir 1996). MLNV består av et større antall sosiale 

og politiske grupper som både Batasuna og ETA, og oppstod i kjølevannet av general 

Francos død og ved Spanias inngang til demokratiet. Batasuna, tidligere kalt Herri 

Batasuna er et politisk venstreorientert og separatistvennlig parti, og ble dannet i 1978. 

Partiet ble erklært illegalt i 2003 for nær tilknytning til ETA etter at det spanske 

parlamentet med 304 stemmer mot 16 fattet en omdiskutert partilov [Ley de Partidos] året 

før. I loven heter det at partier som går imot det liberale, demokratiske Spania ved å 

rettferdiggjøre rasisme eller xenofobi, eller ved å bidra med politisk støtte til voldelige 

grupperinger eller de terroristiske grupperinger, er illegale (Todalaley). Batasuna ble 

erklært illegalt for ikke eksplisitt å ha fordømt ETAs vold. Mange mente at myndighetene 

slik hevdet at å tie var å samtykke, og at ikke å fordømme ETAs vold var som å støtte den. 

Mange av mine informanter som anså seg som abertzales de izquierda mente også at loven 

var opprettet utelukkende for å fjerne Batasuna fra det legale politiske landskapet. Enkelte 

mente at myndighetene på den måten også kriminaliserte landsbyer der nærmest alle 

innbyggerne tidligere hadde stemt på Batasuna. Amnesty International har uttrykt skepsis 

og bekymring for den spanske partiloven av 2002 fordi den strider mot landets grunnlov 

og den Europeiske Menneskerettighetskonvensjonen (Amnesty 2002).  

Valg av tema, og dagens kontekst 

I sitt prosjekt som omhandler radikal baskisk nasjonalisme, befinner Moshuus (1993) seg i 

et krysspress mellom lesere som vil ha en historie om terrorisme, og lesere som vil ha en 

historie om heroisk kamp. Videre viser han hvordan han griper denne utfordringen ved å 

se på nasjonalisme som et fortellerståsted fremfor å se på det som identitet. Selv var jeg 

nysgjerrig på hvordan de radikale baskiske nasjonalistene uttrykte og rettferdigjorde sin 

patriotisme. For fra innsiden, som Moshuus (1993) hevder, fra patriotenes ståsted, er 

selvstendighetskampen en heroisk kamp.  
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Etter 11.september 2001 er bekjempelsen av terror et av de mest omtalte, diskuterte og 

aktuelle temaer. Skal en følge Moshuus’ (ibid) fortellerståstedsperspektiv kan en stille seg 

spørsmålet: Hvordan ser det som spanske myndigheter kaller terrorisme ut fra innsiden? 

Der terrorismen er en heroisk kamp. Før feltarbeidet var min motivasjon for å gjennomføre 

prosjektet grunnet i en nysgjerrighet rundt radikale nasjonalisters ‛indre logikk‛ for sin 

støtte til voldelige metoder i den heroiske kampen mot selvstendighet. Slike spørsmål 

knyttet til ETA-aktivister og selvstendighetskjempere som helter hadde også antropologer 

som Moshuus (1993) og Zulaika (1988) stilt i tidligere studier.  

Det var klart (av praktiske, etiske og juridiske grunner) at denne avhandlingen ikke skulle, 

(eller kunne) omhandle ETA-aktivister. Likevel kunne deres tilhengere, abertzales de 

izquierda, være av interesse for hvordan deres heroiske kamp som støttet voldelige aksjoner 

så ut på ‛innsiden‛ av det patriotiske fellesskapet. Da jeg startet feltarbeidet i januar 2007 

hadde ETA, måneden før, plassert en bombe på Madrids flyplass Barajas. To ecuadorianere 

mistet livet, og statsminister Zapatero2 ytret at den varige våpenhvilen som ETA hadde 

erklært i mars 2006 var å anse som brutt etter bombene i landets hovedstad. Offisielt brøt 

ikke ETA våpenhvilen, og da jeg bodde i Donostia - San Sebastian stod ETA fortsatt fast 

ved sin varige våpenhvile, helt til 5.juni det samme året.  

80-tallets mange spenninger gjorde at Moshuus (1993) ikke var fristet til å repetere 

prosjektet. Jeg ble fortalt av min første bofelle, Fran at det var både skummelt og tøft å 

vokse opp i regionen på 70- og 80-tallet. Hverdagen var preget av frykt for bilbomber og 

bussbranner. Baskerland anno 2007 var annerledes. Gatevold var ikke å se da jeg oppholdt 

meg i byen. Regionen befinner seg, i tillegg under gjennomsnittet i kriminalitetsstatistikken 

når alle de autonome regionene i Spania sammenliknes (Mir 2006). Noe brenning av 

minibanker og busser blusset dog opp igjen da jeg skulle reise derifra, som en etterdønning 

av ETAs brudd på våpenhvilen. Likevel var dette i en langt mindre skala enn 20-30 år 

tidligere. Stort sett var Donostia - San Sebastian en fredlig by som var lite preget av frykt 

for vold. Folk jeg møtte, som ikke kjempet for et selvstendig Baskerland, uttrykte oftere at 

                                                      

2 Spanias statsminister i perioden 2004 -2008, samt gjenvalgt i 2008 for fire nye år. Zapatero representerer det 

sosialdemokratiske partiet PSOE, Partido Socialista Obrero Español [Det spanske sosialistiske arbeiderparti] 
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de var lei konflikten enn at de var redd for bomber. Grunnet våpenhvilen ble et fokus på 

hvordan separatister så på vold og terror/heroisk kamp fra innsiden et mindre tilgjenglig 

tema.Etter den innledende beskrevne februardagen var det byens nyanser, mangfold og 

flertydige stemmer som rørte ved min nysgjerrighet. Segi-demonstrasjonen var ikke noe 

som vekket ‛hele nasjonens‛ oppmerksomhet, mange hastet forbi, mens andre var mer 

opptatt av Real Madrid-spillernes besøk. Det var spørsmål rundt forholdet mellom 

abertzales de izquierda og andre innbyggere i Baskerland som drev meg videre i prosjektet.  

Et annet spørsmål jeg stilte meg før feltarbeidet var hvordan de radikale nasjonalistenes 

kamp var knyttet til en stadig mer globalisert verden der internasjonale spørsmål er av 

økende symbolsk betydning. Hadde radikal baskisk nasjonalisme fortsatt symbolsk og reell 

kraft? Og favnet bevegelsen like bredt som på 70- og 80-tallet? I etterkant av feltarbeidet 

har Donostia - San Sebastian blitt valgt ut som Spanias kandidat til Europeisk 

Kulturhovedstad i 2016. EU-prosjektet Europeisk Kulturhovedstad startet i 1985, og er 

ment for å fremme kulturelt mangfold og å bringe europeere nærmere hverandre 

(Donostia 2016).  I en nettbasert introduksjonstekst om byen sies det at den er av 

kosmopolittisk karakter, moderne, og rik på natur. I en presentasjonsvideo som en del av 

søkeprosessen ser vi byen fremstilt som en internasjonal by, men samtidig med lokale 

særegenheter som tradisjonelle baskiske instrumenter og baskisk fingermat (pintxos). Vi ser 

en by presentert som mangfoldig og inkluderende. Tradisjonelle baskiske instrumenter 

spilles på en hybrid og ny måte, unge gutter driver brasiliansk capoeira3 ved stranden, og 

barn danser ballett. Vi ser en by med moderne transportmidler, med turister i 

sightseeingbusser, og fotballspillere fra byens elitelag Real Sociedad. Videopresentasjonen 

viser at Donostia - San Sebastian huser internasjonale begivenheter som jazz- og 

filmfestival, at byen har mange sportsarenaer, samt ulike universitetsområder. 

Avslutningsvis vises to barn som smiler og med tekst står det skrevet ’hei’ på både spansk 

og baskisk [hola/kaixo], etterfulgt av et bilde av tre barn som i håndflatene har malt 

bokstaver som former både det spanske og det baskiske ordet for fred [paz/bakea] (Donostia 

2016).  

                                                      

3 Brasiliansk idrett som blander kampsport og dans.  
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Den urbane og mangfoldige konteksten anno 2007 ble viktig i mitt prosjekt om abertzales de 

izquierda, og legger grunnlaget for mitt kommende argument om vår tilnærming til den 

radikale baskiske nasjonalismen. Videoen er et godt eksempel på byens mange arenaer, 

mangfoldige stemmer og urbane setting. I sin studie av baskisk nasjonalisme 

sammenlikner Mansvelt (2005:17) nasjonalisme med religion, og hevder at nasjonalisme 

kan bli sett på som en tro med ritualer, praksiser og symboler. Det at nasjonalistiske 

prosjekter er knyttet til det å ha en stabil gruppe troende, i den forstand at de tror på det 

nasjonalistiske prosjektet, er grunnleggende viktig (ibid). Spørsmålet er om den radikale 

baskiske nasjonalismen fanger like bredt på et nasjonalt plan som for 20-30 år siden da 

både Heiberg (1989), Moshuus (1993) og Zulaika (1988) studerte den baskiske 

selvstendighetskampen?  

Tidligere forskning og avhandlingens tilnærming 

Det fundamentale ved alle typer nasjonalisme er en forestilling om nasjonen som en enhet 

som grenser mot en utsidig verden som representerer den/de kulturelle andre (Handler 

1988). Nasjoner kjennetegnes ved en homogenitet som også inkluderer ulikheter og 

mangfold. Likevel, på tross av ulikheter medlemmene i mellom, deler individene av en 

nasjon essensielle kjennetegn som konstituerer deres nasjonale identitet, og forestillinger 

om likheter overskygger forestillinger om ulikheter(ibid). Denne måten å tenke rundt 

nasjonalisme bygger på Benedict Andersons (1991) teori om det forestilte fellesskap, en idé 

om at nasjonen knyttes til felleskap som familie og religiøse kollektiver. Han skriver:  

It would, I think, make things easier if one treated it (nasjonalisme) as if it 

belonged with ‘kinship’ and ‘religion’, rather than with ‘liberalism’ or 

‘fascism’. In an anthropological spirit, then, I propose the following 

definition of the nation: it is an imagined political community - and 

imagined as both inherently limited and sovereign (Anderson 1991: 5-6).  

Fordi nasjonalismeideologien baserer seg på homogeniseringsprinsippet, skaper det et 

horisontalt kameratskap med folk man ikke engang kjenner eller folk man heller aldri vil 

komme til å møte. Anderson (ibid) hevder at forestillinger om nasjonen som suveren og 

begrenset er mulig grunnet skiftninger i verdenshistorien, og peker på boktrykkerkunsten 
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som et viktig vendepunkt i folks nasjonale bevissthet. Med tilgang til felles referanser 

knyttet medlemmene av nasjonen seg lettere sammen, og skapte forestilte bånd så nære 

som en familie (ibid). Norsk nasjonalromantisk litteratur i årene som fulgte etter 1814, er et 

eksempel på hvordan spredning av det trykte ord kan bidra til en standardisering av felles 

nasjonale referanser.  

Gellner (1983) peker på nasjonalisme som et moderne fenomen og hevder at nasjonalistiske 

følelser bygger på ideen om at politisk suverenitet er kongruent med den nasjonale 

enheten, altså at statsgrenser sammenfaller med kulturelle/nasjonale grenser. Videre viser 

han hvordan nasjonalistiske følelser (nært det Anderson (1991) kaller forestillinger) er 

grunnleggende for nasjonalistiske bevegelser (Gellner 1983). Både Gellner (ibid) og 

Anderson (1991) understreker at nasjoner er konstruksjoner som videre skaper en 

bevissthet om et nasjonalt fellesskap.  

Mye forskning på radikal baskisk nasjonalisme kan sies å være en videreføring av 

Anderson (1991), Handler (1988) og Gellners (1983) poenger. Sosialantropologer som 

Conversi (1997), Heiberg (1989), og Moshuus (1993) har videreført deres ideer til en baskisk 

kontekst, og sett la izquierda abertzales kamp utelukkende som et nasjonalt samlende 

prosjekt med en utsidighet til Spania og Frankrike. Heiberg (1989) fokuserer i sin studie fra 

Baskerland på konstruksjonen av baskisk nasjonalisme fra slutten av 1800-tallet fram mot 

fremveksten av ETA og deres vei inn i det spanske demokratiet. Da baskisk nasjonalisme 

var på frammarsj og det konservative partiet PNV - (Det Nasjonalistiske Baskiske Parti) ble 

dannet av Sabino de Arana, var oppgavene ikke å gjenvinne et allerede eksisterende 

nasjonalt fellesskap, men å skape den baskiske nasjonen, hevder Heiberg (1989). Prosjektet 

til de urbane nasjonalistene på slutten av 1800-tallet var omfattende og bestod i å forene 

det urbane og det rurale (ibid). Heibergs (ibid) hevder videre at mye av baskiske 

problemstillinger grunner i en stadig dikotomiserring mellom españolistas og abertzales, de 

Spania-vennlige og selvstendighetspatriotene. Hun hevder også at den måten hennes 

informanter, i en baskisk landsby kalt Elgueta, dikotomiserte mellom de utenlandske og de 

lokale patriotene henger sammen med en historisk dikotomi mellom españolistas og 

abertzales. Vi kan lese Heibergs studie inn i den samme måten som Handler (1988) ser på 
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nasjonale felleskap, at det grenser mot en utsidig verden som representerer fellesskapets 

kulturelle andre (Handler 1988).   

Davis (1999) har en sosialpsykologisk tilnærming i sin studie av baskisk nasjonalisme og 

gruppetilhørighet. Han viser hvordan mye av nasjonalismeforskningen på 80- og 90-tallet 

hadde tilnærminger som baserte seg på Benedict Andersons (1991)begrep om immagined 

communities eller Hobsbawn og Rangers (1983) invented tradition. Hans studier av baskiske 

innbyggeres tilknyting til nasjonen baserer seg blant annet på Mack (1983) og DeLamaters 

et. al. (1969) sosialpsykologiske studier av gruppetilhørighet og nasjonstilhørighet. Mack 

(1983) hevder at nasjonal tilhørighet og annen gruppetilhørighet kan knyttes til tre 

menneskelige behov; kollektiv tilhørighet, overlevelse fra en truende utenfra og 

selvaktelse/stolthet. Han skriver videre at sosial kategorisering av hvem som er ‘oss’ og 

hvem som er ‘dem’ skaper en frykt for dem ’utenfor’(ibid). Davis (1999) knytter Macks 

behov til Delamater et al. (1969) sine studier av gruppetilhørighet som hevder at enkelte 

personer som ikke ‚får dekket‛ slike behov gjennom nasjonal tilhørighet ofte vil uttrykke 

en sterk tilknytning til ikke-nasjonale fellesskap/enheter som religiøse bevegelser, sosiale 

bevegelser og det han kaller nativistic groups.  

Kan vi, ut ifra DeLamater et al. (1969) sine studier spørre oss om nasjonale fellesskap og 

andre fellesskap baserer seg på det samme? Kan de abertzales de izquierda som jeg møtte i 

Donostia – San Sebastian også betraktes gjennom andre tilnærminger enn de tradisjonelle 

tilnærmingene i lys av Anderson (1991), Gellner (1983) og Handlers (1988) teorier, som 

mye antropologisk forskning på feltet representerer? For å belyse mitt poeng blir det 

nødvendig å vende tilbake til eksemplet om Segi-demonstrantene og Beckham-fansen. 

Historien om Segi-demonstrantene og sammenstimlingen av Beckhams fans, som foregikk 

samtidig noen hundre meter fra hverandre, er et godt bilde på en dobbelthet og et 

mangfold som preget byen, og spørsmålet er om ikke de to historiene må sees i 

sammenheng. Segi-demonstrantene ble forsterket som gruppe og deres interesser ble 

tydeliggjort i satt i kontekst med Beckham-fansen et par kvartaler unna. Kanskje er det slik 

at Segi-demonstrantene i metaforisk forstand er avhengige av Beckham-tilhengerne og 

omvendt?  
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I det innledende beskrevne bybildet var det ikke bare spanske myndigheter og Madrid 

som representerte Segi-demonstrantenes ’signifikante andre’, men også Beckham-

tilhengerne som befant seg 300 meter unna. Denne sammenhengen kan være analytisk 

interessant fordi vi kan se liknende relasjoner i andre baskiske kontekster. Begrepet 

kontekst ble for meg sentralt i spørsmålet om hvordan abertzales de izquierda formet sitt 

fellesskap. I løpet i feltarbeidet ble det også en metode som jeg anså, og fortsatt anser som 

et viktig redskap i vår forståelse av den radikale baskiske nasjonalismen.  

Er det slik at Segi-demonstrantene og Beckham-fansen er komplementære og 

konkurrerende fellesskap i en og samme urbane sammenheng, og er de fellesskap som, i en 

abstrakt forstand, konkurrerer om byens mange arenaer? Fotballfansen og Segi-

demonstrantene hadde kontrastfulle mål for dagen. Enkelte så det som dagens største 

begivenhet at Real-Madridspillerne var i byen, mens andre hadde et mer politisk 

standpunkt å ytre, motstanden mot sentrale spanske myndigheter. Men kan vi spørre oss 

om det er her kontrastene stopper, og likner de to fellesskapene beskrevet ovenfor på 

hverandre? Representerer Segi-demonstrantene og Beckham-fansen like typer fellesskap? 

Holder det å se Segi som en del av det forestilte fellesskapet eller trenger vi noe mer for å 

lese deres historier på en ny måte? Bør det baskiske selvstendighetskjempende nettverket 

kalt la izquierda abertzale forstås i relasjon og i sammenheng med andre moderne forestilte 

fellesskap som for eksempel fotballtilhengerne som flokket seg om bussen som Beckham 

befant seg i? Dersom dette er tilfelle, må vi også undersøke den konteksten la izquierda 

abertzale konstruerer sitt fellesskap i. Denne konteksten ble for mitt henseende byen 

Donostia – San Sebastian, og ’de andre’ jeg møtte på min vei i søken etter kontakter 

innenfor la izquierda abertzale. Hvordan forholdt de seg til ideen om et selvstendig Euskal 

Herria? Og hvordan kan møtet mellom disse personene og meg som feltarbeider, samt 

deres møte med folk fra la izquierda abertzale gi oss et mer nyansert bilde av en forming av 

et sterkt fellesskap som det la izquierda abertzale er? Jeg vil hevde at det kan være 

interessant å fortsette å se de to hendelsene i sammenheng, både som kontrasterende, 

liknende og komplementære fellesskap i en og samme urbane kontekst.  

Dette perspektivet skiller seg fra Andersons (1991) perspektiv på nasjonalisme fordi det 

kan si noe om hvordan de selvstendighetskjempende abertzales de izquierda konstruerer sin 
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kamp og sin identitet i en lokal urban kontekst. Dreier det seg om mer enn det ‛stor-

nasjonale‛ prosjektet om nasjonen som noe slektskapsnært, som Andersons (ibid), Gellner 

(1983) og Handlers (1988) teorier representerer? Min tilnærming av abertzales de izquierdas 

kamp om et selvstendig og sosialistisk Baskerland skiller seg fra tidligere studier da jeg 

spør meg om dagens abertzales de izquierda kan leses i sammenheng med andre ’signifikante 

andre’ enn spanske og franske myndigheter. Innad i Donostia - San Sebastian formes og 

opprettholdes fellesskap som fotballfans og utvekslingsstudenter, og jeg spør meg om vi 

gjennom slike urbane del-fellesskap kan se de radikale baskiske nasjonalistene på nye 

måter?  

I løpet av feltarbeidet møtte jeg mange i Donostia – San Sebastian som så på abertzales de 

izquierda som ’de radikale andre’, som ikke delte deres venstreorienterte ideologi, som ikke 

så seg enige i deres støtte til en voldelig selvstendighetskamp, eller som ikke støttet 

kampen om selvstendighet i det hele tatt. Nettopp det at byen hadde så mange og 

nyanserte stemmer vekket min nysgjerrighet. Spørsmålet er om ikke mange av de abertzales 

de izquierda som jeg møtte, bør sees på som et ’vi’, på samme måte som Beckhams fans 

former et ’vi’ av personer som etterlever sine ideer, noe som videre preger deres hverdag. 

Dreier abertzales de izquierdas identitet seg om en måte å kommunisere et fellesskap på, som 

alle andre fellesskap, det være seg for eksempel fotballfans eller utvekslingsstudenter? 

Mange av dem jeg ble kjent med som betraktet seg som abertzales de izquierda, så seg som en 

del av et nasjonalt prosjekt, der deres kamp var viktig mot målet om selvstendighet. Men 

er mine informanter fra la izquierda abertzale også en del av en sub-gruppering der 

motstand og opponering, samt forming av et felleskskap knyttet til denne motstanden står 

like sentralt som det å forme den nasjonale drømmen på veien mot selvstendighet? Kan vi 

derfor også betrakte abertzales de izquierda gjennom en annen tilnærming enn tidligere 

forskning av blant annet Heiberg (1989), Moshuus (1993) og Zulaika (1988) har benyttet seg 

av?  

Birmingham-skolens (CCCS) forskning på subkulturelle fellesskap (som Willis (1977, 1978), 

Hebdige (1979)), plasserte fenomenet i en klasse- og aldersorientert tilnærming der 

arbeiderklasseungdom utgjorde de subkulturelle gruppene, som en motstand til 

storsamfunnets og de voksnes ‛etablerte‛ normer, - en klasseprotest. Slik styrket ulike 
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subkulturer en truet arbeiderklassekultur, som ifølge CCCS-forskerne var drivkraften for 

hvordan subkulturelle grupper definerte seg selv vekk fra mainstream-samfunnet (Lalander 

2003). Den klassiske CCCS-modellen av subkulturer plasserte fenomenet som et symbol på 

en ’Otherness’ blant udifferensierte ’andre’ (Clarke 1981). Et slikt syn plasserer de som 

befinner seg utenfor subkulturen som nøytrale, og skikkelige (eng. straight). Det er ikke 

min hensikt å se abertzales de izquierda som opprørske og abnorme i forhold til 

storsamfunnet, men som en subkultur, et del-fellesskap i en urban kontekst bestående av 

mange liknende fellesskap.  

I en innledende kommentar til Hebdiges artikkel ‛The function of subculture‛ spinner 

During (1999) videre på begrepet subkultur og stiller spørsmålet om også fantilhørighet og 

nisjesalgsfellesskap kan sees i sammenheng til subkulturer. I sin etnografiske studie av 

heroinmisbrukere i Norrköping i Sverige presenterer Lalander (2003), som During (1999) et 

videre perspektiv på begrepet subkultur, og hevder at andre sosiale grupperinger [”and so 

forth”+ kan danne subkulturer. Mine informanter som så seg som abertzales de izquierda var 

engasjert i aktiviteter som ytret motstand til en rådende orden, en orden som definerer 

Baskerland som en del av staten Spania. Med sub mener Lalander (ibid:7) det å være 

underordnet rådende maktforholdene i samfunnet. Kan de abertzales de izquierda som jeg 

møtte i Donostia – San Sebastian sies å danne en subkultur? Ofte legitimerte de sin kamp 

om et selvstendig Baskerland ved å hevde at de følte seg undertrykt av spanske og 

baskiske myndigheter hva gjaldt retten til ‛selv bestemme over egen fremtid i sin egen 

stue‛, og det som da blir antropologisk interessant er ikke om de er undertrykte, men at de 

føler seg undertrykte.  

Lalander (2003) sammenlikner videre subkultur med et rollespill, og peker på hvordan 

heroinmisbrukerne går opp i sin rolle, og at rollespillet slik kan bli til deres virkelighet der 

den svake kan bli sterk og den beskjedne kan bli frempå. Han trekker linjer mellom 

heroinmisbrukernes subkultur og moderne og globale fenomen som nettdating og 

nettspill. Det som binder disse rollepillene sammen er rollespillernes evne til å forme og 

reprodusere spilleregler for subkulturen. Dette er nært knyttet til Thorntons (1995) analyse 

av ulike subkulturelle gruppers deltakelse i det hun kaller klubbkultur, og hevder at 

klubbkultur er smakskultur. De av mine informanter som anså seg som abertzales de 
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izquierda, hadde ikke bare stedene som de oppholdt seg på fritiden til felles. De delte ofte 

en smak hva gjaldt musikk og klær, samt noen verdier og en ideologisk overbevisning som 

satt nasjonal selvstendighet som et av deres viktigste og største drømmer. Thornton (ibid) 

benytter seg videre av Bourdieus begrep om de ulike kapitalformene og viderefører hans 

begrep om kulturell kapital til subkulturell kapital, der det som kalles hipness er en 

subkulturell smak innen klubbkultur.  

De abertzales de izquierda som jeg møtte i Donostia - San Sebastian delte en slags smak, et 

verdisett, og noen symboler (Hebdige 1979; Thornton 1995), en slags livsstil. Med livsstil 

mener jeg at de abertzales de izquierda som jeg møtte under feltarbeidet har en type livsstil 

som referansepunkt for sitt fellesskap. I denne avhandlingen vil jeg hevde at de abertzales 

de izquierda som jeg møtte i Donostia – San Sebastian kan ses på som en politisk subkultur, 

med en livsstil som er komplementær, liknende og konkurrerende til andre fellesskap i 

Donostia – San Sebastian, som kjemper om arenaer og symboler for å ytre sin motstand, sin 

identitet og sitt fellesskap. Jeg vil videreføre perspektiver fra forskning på subkulturelle 

fellesskap/grupperinger og vise hvordan abertzales de izquierda som subkulturelle aktører 

former og reproduserer en type subkulturell kapital. I motsetning til den tradisjonelle 

tilnærmingen av de radikale nasjonalistene som en del av et nasjonalistisk prosjekt 

(Moshuus 1993, Heiberg 1989, Zulaika 1988), vil jeg hevde at en tilnærming der jeg 

benytter meg av subkultur som analytisk begrep kan si mye mer om hvordan abertzales de 

izquierda reproduserer en livsstil, et sett med verdier, en type ideologi og en fremtidsdrøm, 

som de forenes under. Disse kriteriene for å innlemmes i Den store patriotfamilien 

(MacClancy 1993) overgår etnisitet som grensemarkør, et perspektiv der spanjoler og 

baskere, samt franskmenn og baskere ville vært ‛logiske‛ dikotomier.  

Abertzales de izquierda er et del-fellesskap i en urban setting, der alt fra 

utvekslingsstudenter, fotballfans, abertzales de izquierda utgjør ulike del-fellesskap i en og 

samme by og kontekst.  Det er ikke min hensikt å presentere fotballfans, abertzales de 

izquierda eller utvekslingsstudenter som alltid motstridende grupper i en og samme by, 

men derimot å se på de tre som noe av det samme. Segi-aktivistene som forsøkte å 

demonstrere i Donostia – San Sebastian da de ble stoppet av Ertzaintza dannet et ’vi’ der 

’de’ ikke kun dreide seg om spanske eller baskiske myndigheter. Alle de som hastet forbi 
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uten å gi sin oppmerksomhet til det som skjedde, barna som lekte i lekestativene 50 meter 

unna, eller Beckham-fansen som brydde seg mer om Real Madrid enn at Segi ble nektet 

demonstrasjon, representerte i like stor grad Segi-demonstrantenes ’andre’. Denne 

avhandlingen omhandler det subkulturelle fellesskapet uttrykt som en livsstil og som et 

nasjonalt prosjekt. Like mye som abertzales de izquierda reproduserer en nasjonal drøm om 

et selvstendig, suverent og sosialistisk Baskerland, handler deres hverdag om en måte å 

uttrykke et lokalt forankret ‘vi’ som skiller seg fra andre del-fellesskap i den urbane byen.  

Sentrale spørsmål for avhandlingen vil være: Hvem er ’vi’ og ’de’ i en radikal 

nasjonalistisk kontekst, og hvordan former og reproduserer abertzales de izquierda 

forestillinger om et selvstendig Baskerland. Er la izquierda abertzale  et nasjonalt baskisk 

fellesskap som alle innbyggere forenes under, og er kriteriene for innlemmingen basert på 

etniske grensemarkører? Dreier deres kamp og deres engasjement seg kun om målet om 

selvstendighet, eller kan det sees på som en politisk subkulturell gruppering, og i så fall 

hva er dens spilleregler? Hvordan forholder abertzales de izquierda i Donostia – San 

Sebastian seg til andre del-fellesskap i byen og hvordan kan de være komplementære, 

liknende og konkurrerende grupperinger i en og samme by?  

Om vi ser abertzales de izquierda som en subkulturell alternativ gruppering, er kriteriene for 

å innlemmes i fellesskapet andre enn når vi ser på det som et forestilt nasjonalt fellesskap. 

En subkulturell gruppe forenes under et sett av felles verdier og en felles smak, mens 

nasjonale fellesskap ofte forenes under troen på en felles nasjonal historie, som blir 

medlemmenes referansepunkt. Subkulturelle grupper har et felles referansepunkt basert 

på blant annet smak, stil, politisk ideologi eller verdier. Subkulturelle grupperinger har 

andre ’signifikante andre’ som de identifiserer seg i forhold til, enn det et nasjonalt 

fellesskap har, som setter andre nasjoner som sine ’signifikante andre’. Det er forholdet 

mellom la izquierda abertzale som et subkulturelt fellesskap og som et forestilt nasjonalt 

fellesskap som er denne avhandlingens anliggende.  
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Regionen og byen  

Donostia – San Sebastian har om lag 180.000 innbyggere (Eustat 2006), og ligger i den 

baskiske provinsen Guipùzcoa. Byen er rik og velstående, og er et av Baskerlands store 

turistmål. Donostia – San Sebastian var å regne som kongeriket Navarras maritime port. 

Rundt starten av 1900-tallet var Donostia – San Sebastian en attraktiv turistby for den 

spanske kongefamilien og adelskapet. Hvert år i september arrangeres en av de store 

kjente internasjonale filmfestivalene i verden, Zinemaldia her. Kjente skuespillere og 

regissører fra inn – og utland besøker byen, og de eksklusive hotellene er fullreserverte. 

Jazzfestivalen som arrangeres hvert år i juli tiltrekker også kjente selebriteter til 

havnebyen. På internettsider for turister reklameres det for at byen har flere Michelin-

stjerner4 per innbygger enn Paris, og mange turister kommer til Donostia - San Sebastian 

nettopp for de mange eksklusive matopplevelsene. Byen hører også til den av Baskerlands 

provinser, Guipùzcoa, som har størst oppslutning om et selvstendig og sosialistisk 

Baskerland.  

Baskerland er en av Spanias 17 administrative autonome regioner5 og grenser til regionene 

Navarra i øst, La Rioja og Castilla y Leon i sør, Cantabria i vest, samt Frankrike i nordøst. 

Den autonome regionen Baskerland, La Comunidad Autónoma Vasca (CAV) har om lag 

2.1 millioner innbyggere, og består av provinsene Guipùzcoa, Álava og Vizcaya. Regionen 

preges av industri og turisme og den regnes som en av Spanias økonomisk mest 

velstående. Den selvstendighetskjempende gruppen la izquierda abertzale sier seg derimot 

ikke enige i denne geografiske delingen. For dem er baskernes territorium det de kaller 

Euskal Herria – de baskisktalendes nasjon. Euskal Herria består av provinsene Gipùzkoa, 

Araba, Bizkaia, Nafarroa, Lapurdi, Nafarroa Beherea og Zuberoa (navn på euskera). De fire 

første provinsene utgjør Hegoalde (‛det sørlige området‛), og er den delen av området 

som er under spansk styre, hvorav Nafarroa er den autonome spanske regionen Navarra. 

De resterende tre provinsene utgjør Iparralde (‛det nordlige området), og er under fransk 

                                                      

4 Michelin-stjerne er en internasjonal restaurant- og hotellbedømming som består i å gi 1, 2 eller 3 stjerner til 

gode restauranter og hoteller. Bedømmingen gjennomføres av det franske selskapet Michelin (Michelin 2008).  

5 Nedskrevet i Spanias Grunnlov av 1978, artikkel 2 (se appendiks).  
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styre. Når jeg videre vil bruke Euskal Herria viser dette altså til de syv provinsene som la 

izquierda abertzale definerer som en nasjonal enhet. Når jeg derimot benytter meg av den 

norske betegnelsen Baskerland eller den offisielle spanske forkortelsen CAV viser det til 

den autonome regionen, som en del av Spanias 17 autonome regioner. Navnet Euskadi 

benyttes derimot ofte av de som ikke gir sin støtte til et selvstendig Euskal Herria, men 

som likevel ser på de syv provinsene som en kulturell enhet med et felles språk, euskera. 

Sammen med catalán og gallego er språket et av Spanias tre offisielle språk for respektivt de 

autonome regionene Pais Vasco, Catalunya, og Galicia. Castellano er det felles offisielle 

språket i Spania som alle har rett til å bruke og alle har plikt til å lære.6 I motsetning til 

catalán og gallego som er fusjonerte språk av henholdsvis castellano og fransk, og castellano 

og portugisisk, er euskera et språk uten kjent slektskap til andre språkgrupper (Conversi 

1997; Pratt 2003).  

Offisielt har byen to navn, Donostia på euskera og San Sebastian på castellano. I all offentlig 

informasjon, så vel som skilting og turistinformasjon opereres det med et sammensatt 

navn, Donostia – San Sebastian. Undersøkelser fra 2006 gjort av den baskiske regjering, 

viser at 19 % av befolkningen i den autonome baskiske regionen (CAV) har euskera som 

morsmål, mens 21 % av Donostia - San Sebastians befolkning har språket som morsmål. I 

byens provins Guipúzcoa/ Gipúzkoa er det 37 % som har euskera som sitt førstespråk. Til 

sammenlikning har provinsen Álava/ Araba, der vi finner CAVs hovedstad Vitoria - 

Gasteiz, kun en andel på 4 % med personer som har euskera som morsmål. I Bilbao/ Bilbo 

sin provins Viscaya/ Bizkaia er prosentandelen av personer med euskera som morsmål 22. 

73 % prosent av CAVs befolkning oppgir at de har castellano som morsmål, og 3 % har 

andre språk enn de to offisielle som sitt førstespråk (Eustat 2006)7.  

Byen er delt inn i flere bydeler, og sentrum består igjen av mindre sentrumsdeler. Den 

østovervendte sentrumsdelen Gros ender ved stranden Zurriola hvor det om våren yrer av 

surfere, mens det om sommeren er fullt av ferierende turister og ferierende Donostiarras 

                                                      

6 Nedskrevet i Spanias Grunnlov av 1978, artikkel 3 (se appendiks).  

7 Den franske delen av Euskal Herria og den spanske autonome regionen Navarra er altså ikke inkludert i disse 

målingene. Prosentutregningene er mine og gjort på bakgrunn av Eustats (2006) tall.  
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borgere av Donostia – San Sebastian . En annen del av byens sentrum, Amara deles inn i 

gamle og nye Amara, der den nye delen huser fotballstadion Anoeta. Vestover i byen 

ligger bydelen Antiguo, som også deles inn i gamle og nye Antiguo, hvor førstnevnte 

hovedsakelig består av Universitetsområdet, butikker, hoteller, og nybygde 

leilighetskomplekser. Den eldre delen, er den mest velstående delen av byen, med villahus 

og hager og ender ved byens tredje strand Ondarreta, som ligger ved foten av fjellet Monte 

Igeldo. De mest sentrale delene av byen er Centro Nuevo/Herdia Berri Nye sentrum  og 

La Parte Vieja/ Alde Zaharra Gamlebyen . Centro Nuevo består for det meste av dyre 

klesbutikker, banker, hoteller, kafeer og restauranter, og eldre bygårder. Bydelen vender 

mot elven Urumea Ibaia som igjen vender mot bydelen Gros i øst. Fire bybroer deler de 

østre delene fra de vestre delene av den baskiske kystbyen. Gamlebyen består av en rekke 

smågater som krysser hverandre vertikalt og horisontalt, og har ryggen mot byfjellet 

Monte Urgull, et attraktivt sted med utsikt over byen. Gamlebyen er også stedet for byens 

båthavn som ligger i bukta til den kjente bystranda La Concha. Langs den lille brygga på 

om lag 200 meter selges det om sommeren souvernirer og ferske reker, og her finner man 

også noen av byens dyreste fiskerestauranter. Gamlebyen er full av pintxosbarer, som 

serverer baskisk fingermat, det som på castellano kalles tapas. I helgene er gatene fulle av 

folk som ofte stående nyter noen pintxos og et glass vin eller en øl sammen med venner og 

familie.  

Gamlebyen er i tillegg et område hvor mine informanter blant la izquierda abertzale 

oppholdt seg mye. Gamlebyen er den bydelen hvor man finner flest graffitiytringer og 

plakater, der alt fra ”Zapatero8 es fascista! – ”Zapatero er fascist!”   til ”Gora ETA!- ”leve 

ETA!”  pryder husveggene samt bankenes glassruter, et populært sted for ytring av 

politiske budskap. I den om lag 100 meter lange gata Juan de Bilbao ligger sentrumets 

Herriko Taberna, en izquierda abertzale-bar som er å finne i en hvilken som helst baskisk by 

eller småby. Gata blir av mange borgere som ikke anser seg som abertzales de izquierda 

                                                      

8 Spanias statsminister i perioden 2004 -2008, samt gjenvalgt i 2008 for fire nye år. Zapatero representerer det 

sosialdemokratiske partiet PSOE, Partido Socialista Obrero Español[Det spanske sosialistiske arbeiderparti].  
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omtalt som raddisgata. Enhver baskisk småby eller by har som nevnt sin Herriko Taberna, 

og de største byene har flere, fordelt på de ulike bydelene. Spurte man folk i gatene hvor El 

Herriko Taberna var, fikk man alltid svar. Det baskiske ordet herri oversettes til ordet 

pueblo på castellano som betyr både nasjon, folk og landsby. Herriko Taberna betyr altså 

nasjonens, folkets eller landsbyens bar, men vil videre omtales med det lokale navnet 

Herriko Taberna. I oversettelser står man alltid i fare for å utelukke noe av den lokale 

betydningen av ord. Pueblo har som nevnt mange ulike betydninger på castellano, og det vil 

alltid være konteksten som avgjør. Det som imidlertid er viktig å presisere er at pueblo 

alltid betyr noe kjært og kollektivt.  Da min informant, Iker ofte beskrev nasjonen Euskal 

Herria brukte han nesten alltid ”nuestro pueblo” - ‛vår pueblo”   for å omtale nasjonen som 

noe kollektivt og avgrenset.  

Herriko Taberna i Juan de Bilbao-gata var nokså liten, om lag 40 kvadratmeter. Over baren 

hang det bilder av baskiske fanger, dømt for tilknytning til ETA, noe som var å finne på en 

hvilken som helst Herriko Taberna. Fangene var personer fra byen, kommunen eller 

bydelen som Herriko Tabernaen tilhører. På de fleste bildene stod det skrevet personens 

navn og fødselsdato. Over høytaleren spiltes titt og ofte Internasjonalen eller baskisk og 

spansk punk og rock. På bardisken stod det keramikkrukker, med amnistìa amnesti  

påskrevet. Der kunne man legge penger til støtte for baskiske fanger. På veggene i Herriko 

Taberna i Donostia – San Sebastian var det tegnet store muskuløse menn som har det 

baskiske flagget i den ene hånda og den andre knyttneven hevet i været. På en annen vegg 

hang en plakat med et kart over Euskal Herria, og på engelsk stod det skrevet: ”Tourists 

remember; You are not in Spain, nor in France, you are in the Basque Country!”. Andre mindre 

protestplakater og reklame for festivaler og konserter med spank eller baskisk rock og 

punk var alltid å finne på slike Herriko Tabernas. I løpet av feltarbeidet var jeg på ulike 

Herriko Tabernas både i Donostia – San Sebastian og i andre byer og småbyer, både for 

antropologisk nysgjerrighet, men også etter hvert med vennegjengen, som bestod av både 

baskiske, spanske og italienske personer i alderen 20 til 40. Enkelte ganger stakk jeg også 

innom Herriko Taberna for å lese den separatistvennlige avisen Gara.    
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Felt og informanter 

Mine informanter tilhørte et nettverk av det de selv og andre kaller la izquierda abertzale. 

Men aktuelle for avhandlingen er også personer som jeg møtte under feltarbeidet, men 

som ikke var en del av nettverket. De er personer som alle bodde i byen, noen hadde alltid 

bodd der, mens andre var innflyttere fra Spania, fra andre deler av regionen eller fra andre 

land. De er personer som enten var sterkt imot en baskisk løsrivelse fra Spania, eller som 

ønsket å bli en del av la izquierda abertzale. Disse personene er nødvendige i analysen av la 

izquierda abertzale sin forming av nasjonalistiske og motkulturelle forestillinger fordi de 

utgjør byens mange ’andre’ som er de abertzales de izquierda konstruerer et ’vi’ i forhold til. 

For å forme et ’vi’ må det til et ’de’, og disse personene blir abertzales de izquierdas ’relevante 

andre’.  

Feltarbeidet ble utført på castellano, et språk jeg behersket godt fra før av fordi jeg tidligere 

har bodd i det sørlige Spania. De gangene det ble nødvendig å oversette fra euskera til 

castellano, fikk jeg hjelp fra noen av mine informanter. Jeg samlet inn data på ulike måter. 

Noen ganger ved uformelle samtaler hvor jeg noterte underveis eller i etterkant, ved 

deltakelse på ulike arrangementer som streiker, demonstrasjoner eller festivaler, eller ved 

tilfeldig sosialt samvær med informanter. Donostia – San Sebastian var byen jeg bodde i, 

men det var nokså klare stedsavgrensninger på hvor i byen informantene mine oppholdt 

seg, og disse stedene var bestemt ut ifra om de definerte seg selv som en del av nettverket 

la izquierda abertzale eller ikke. Enkelte ganger oppsøkte jeg informanter for uformelle 

intervjuer eller samtaler, andre ganger ‛havnet jeg oppe i ‛ situasjoner som var interessant 

for mine spørsmål, uten å være direkte klar over det. Krause (2005) hevder at uventet data 

som er utenfor etnografens kontroll ikke er irrelevant.  

As the ethnographer ’goes with the flow’, she or he develops an ear for what 

is important in the reproduction of social life. Conceiving of ethnography as 

a ‘‘space of encounters’’ contrasts with nonimprovisational scientific or 

demographic methods such as focus groups or quantitative surveys (Krause 

2005:595) 
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Italienske Marz var en av informantene mine som jeg, da jeg først ble kjent med ham, ikke 

tenkte på som en av hovedinformantene. Men etter hvert som jeg ble mer kjent med ham, 

viste det seg at han var genuint engasjert i kampen om et selvstendig Euskal Herria, og at 

hans erfaringer ved å bo i byen over en begrenset periode kunne være interessant data for 

meg og mitt prosjekt. Jeg var ofte sammen med ham og hans venner på kvelder og i helger, 

og kunne enkelte ganger ‛havne i‛ feltsituasjoner uten at jeg på forhånd hadde tenkt over 

det som interessante situasjoner for datainnsamling. Krauses (2005) poeng om at 

feltarbeideren ‛går med strømmen‛ var til tider veldig gjeldende i mitt henseende. Hennes 

poeng ble også min strategi, siden jeg etter hvert så det som verdifullt å følge informanter 

som representerte ulike del-fellesskap i byen. Gjennom tilfeldigheter møtte jeg derfor nye 

personer hvis historier var av interesse; historier som sa noe om hvem mine 

hovedinformanter relaterte seg til, og ikke relaterte seg til.  

Jeg hadde planlagt å ha studentorganisasjonen Ikasle Abertzaleak som mitt fokus. Jeg 

ønsket å undersøke hvordan forestillingene om fellesskapet la izquierda abertzale og Euskal 

Herria ble formet av, men også samtidig hvordan de (forestillingene), i et dialektisk 

forhold, også formet, deres aktiviteter. Kort fortalt har organisasjonen som hovedformål å 

fremme bruken av euskera, både i grunnskole og høyere undervisningsinstitusjoner som 

videregående og universitet. Etter å ha vært i kontakt med en av organisasjonens sentrale 

personer, Iñaki og jeg hadde presentert prosjektet mitt for ham, bestemte jeg meg for å 

utvide informantmassen noe mer. Jeg gjorde dette dels fordi jeg så at det var fare for å ikke 

få tilfredstillende mengder med data ved kun å være med de få personene i Ikasle 

Abertzaleak som jeg hadde fått kontakt med, og dels fordi jeg ble kjent med andre 

personer, som ikke var tilknyttet organisasjonen, men hvis historier og engasjement var av 

interesse for mitt prosjekt. Etter hvert var derfor informantmassen nokså spredt. Noen er 

også personer som bodde i byen, men som ikke så på seg selv som en del av la izquierda 

abertzale, eller som etter hvert som jeg oppholdt meg der ble en del av nettverket. Empiri 

fra hendelser sammen med disse personene kan bidra til å gi et mer dynamisk bilde av 

byen.  
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Informanter og deres kontekster 

Under følger en presentasjon av mine hovedinformanter.  

Gjennom en utvekslingsstudent ble jeg introdusert for Marz, en 27 år gammel italiensk 

jusstudent som var på utveksling i Donostia – San Sebastian da jeg var på feltarbeid. Han 

holdt på med en avsluttende oppgave som skulle omhandle menneskerettigheter i forhold 

til den baskiske konflikten. Marz tok raskt til seg en baskisk variant av navnet sitt Marco, 

og kalte seg Marz så lenge jeg oppholdt meg i byen. Vanligvis visste ikke folk han hadde 

kjent i flere uker og måneder hans italienske navn. Da jeg møtte Marz var det gått en 

måned siden jeg kom til byen, og resten av feltarbeidet hadde vi jevnlig kontakt. Han 

deltok på demonstrasjoner sammen med venner fra la izquierda abertzale, og hadde et 

brennende engasjement i kampen om et selvstendig Euskal Herria.  

I løpet av kort tid presenterte Marz meg for Iker. Han var lærer ved det baskiske 

språkakademiet Aek, og det viste seg at Iker også var personen jeg opptil flere ganger 

hadde vært i kontakt med da jeg, uten hell, prøvde å få plass på et språkkurs ved Aek. Iker 

hadde bodd i Donostia - San Sebastian hele sitt liv. Han var 39 år da jeg var på feltarbeid og 

var samboer med Osane, som jeg møtte noen få ganger. Iker hadde siden tenårene vært 

engasjert i ulike ungdomsgrupperinger innenfor la izquierda abertzale. Han kalte seg ofte for 

Stalin, og snakket om Euskal Herria som det neste Cuba. Da jeg ble kjent med ham var han 

veldig opptatt av om jeg var politisk venstreorientert eller ikke, og spørsmålet var noe av 

det første han stilte meg da Marz presenterte meg for ham etter en drøy måned i byen.  

Moren til Iker var innflytter fra Malaga i det sørlige Spania, mens faren var fra Tolosa, en 

mindre by i provinsen Guipùzcoa, en times kjøring fra Donostia – San Sebastian. Alle 

grunnskoleårene var Iker elev ved en engelsk privatskole. Med foreldre og besteforeldre 

hadde han alltid snakket castellano. Da Iker var i 20-årene og student, bestemte han seg for 

å lære seg euskera. Han fortalte meg en gang at han så på seg selv som en pragmatiker hva 

angikk språk. Om han var sammen med en gruppe venner der ikke alle behersket euskera 

snakket han med alle på castellano. Jeg opplevde imidlertid ofte at han nesten alltid snakket 

euskera med sin yngre bror Manuel, selv om det var personer til stede som ikke behersket 

språket. Manuel var også lærer ved Aek og hadde som sin bror også lært seg euskera i 
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nokså voksen alder. Enkelte ganger møtte jeg Iker for uformelle intervjuer, andre ganger 

ved sosialt samvær, ofte sammen med Marz.  

Den samme dagen som jeg møtte Iker, ble jeg også kjent med Ibai, en 27 år gammel student 

fra en kommune en snau time sør for Donostia – San Sebastian. Han studerte og jobbet i 

byen. Ibai var ikke organisert i noen bevegelser innen la izquierda abertzale, men han 

identifiserte seg likevel sterkt med nettverket og drømmen om et selvstendig Euskal 

Herria. De gangene jeg var sammen med Ibai, var ofte når jeg var med Marz. Halvveis i 

feltarbeidet introduserte Iker meg for Jokin. Jokin var en kollega av Iker ved Aek i og var i 

slutten av 20-årene da jeg var på feltarbeid. Jokin møtte jeg etter avtaler for uformelle 

intervjuer og samtaler, men jeg møtte ham lite i sosiale settinger, og han var også lite 

sammen med Iker på fritiden. 

Alle de ovenfor nevnte personene ble jeg kjent med gjennom Marz og Iker. Men før jeg 

møtte Marz hadde jeg vært i kontakt med studentorganisasjonen Ikasle Abertzaleak 

gjennom Iñaki.  

Iñaki var medlem av Ikasle Abertzaleak, og var i starten av 20-årene. Han var født og 

oppvokst i Donostia – San Sebastian, med mor fra det sørlige Spania og far fra Donostia – 

San Sebastian. Jeg tok kontakt med ham tidlig i feltarbeidet, og vi møttes første gang for at 

han skulle gi meg en introduksjon i organisasjonens arbeid. Han ble den sterkeste stemmen 

til organisasjonen fordi mange andre var veldig reserverte med å snakke med meg. Jeg fikk 

ikke like uformelt forhold til Iñaki som jeg for eksempel hadde til Ibai, Iker og Marz, men 

likevel var han svært imøtekommende og positiv til at jeg skulle få være med på noen 

aktiviteter som Ikasle Abertazelak planla å arrangere. 

Ikasle Abertzaleaks hovedformål er å fremme euskera både i grunnskole og høyere 

undervisningsinstitusjoner som videregående og universitet. Studentorganisasjonen har 

grupperinger i alle de syv provinsene som utgjør Euskal Herria, og arrangerer streiker på 

universiteter og videregående skoler. De er også ofte aktive i valgkampanjer til støtte for 

partier som ønsker et selvstendig Euskal Herria. Første gangen jeg møtte Iñaki over en 

kaffe på Herriko Taberna fortalte han at Ikasle Abertzaleak drev en kamp for euskera, men 

også en generell kamp for selvstendighet. Han fortalte at mange av Ikasle Abertzaleaks 
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medlemmer også ofte er engasjert i andre bevegelser innenfor la izquierda abertzale, det 

være kvinnegrupper, politiske partier, miljøorganisasjoner, fagorganisasjoner eller andre 

ungdomsorganisasjoner. Organisasjonen ble stiftet i Pamplona i 1988 av en gruppe 

studenter som krevde en koordinering av én baskisk skole med undervisning på euskera. 

Under første periode av diktator Franco sitt styre var all opplæring i og bruk av euskera 

forbudt, men undervisning foregikk allikevel på ulovlig vis, i kooperativt drevne ikastolas 

[skoler med undervisning på euskera]. Ikastolas ble omsider tolerert av Franco, i 1968. 

(Ikastola 2007; Kasmir 1999). Ikasle Abertzaleak er i dag den største studentorganisasjonen 

i Baskerland. 

Oritz var 22 år da jeg var på feltarbeid, og var også engasjert i Ikasle Abertzaleak. Han 

studerte historie ved universitetet i Donostia – San Sebastian, men var opprinelig fra 

Baskerlands (CAV) hovedstad Vitoria – Gasteiz. Jeg møtte Oritz kun noen få ganger, og ble 

kjent med ham 1-2 måneder før jeg skulle flytte tilbake til Norge. Han snakket euskera med 

de fleste av sine venner, men hjemme snakket han castellano. Foreldrene hans hadde 

derimot lært seg euskera i voksen alder. Det var Iñaki som introduserte meg for Oritz i 

forbindelse med et arrangement til Ikasle Abertzaleak. Oritz ble vervet til Ikasle 

Abertzaleak gjennom en venn da han var 13 år. Han ønsket å være med på noe som kunne 

være samfunnsendrende, sa han en gang til meg.  

Etter noen uker på feltarbeid begynte jeg også ved universitet i byen, og fikk delta på to 

forelesningsrekker i antropologi. I forbindelse med disse forelesningene ble jeg kjent med 

studentene Felipe, Sara og José Martín. Felipe hadde bodd i byen i 2 år og var 28 år da jeg 

møte ham. Han var fra León i regionen Castilla og León sør for Baskerland. Sara var fra 

Madrid, og var 26 år da jeg bodde i byen. Hun hadde da bodd 2 år i Donostia – San 

Sebastian. José Martín var en peruansk filosofistudent som hadde bodd i byen i 6 år. Han 

var 30 år da jeg var på feltarbeid, og jeg ble kjent med ham gjennom det samme kurset 

hvor jeg møtte Felipe og Sara.   

Det som skiller disse tre informantene fra de ovenfor nevnte er at de ikke identifiserte seg 

med la izquierda abertzales kamp om et selvstendig Euskal Herria. Dog var de, i likhet med 

abertzales de izquierda, venstreorienterte. Ingen av dem behersket euskera.  
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Andre informanter som ikke identifiserte seg med abertzales de izquierda og deres kamp om 

Euskal Herria, var Fran, Unai. Fran var 34 år gammel og jeg leide rom hos ham den første 

måneden under feltarbeidet. Han var sterk motstander av la izquierda abertzales kamp, og 

mente at jeg måtte være forsiktig i min søken etter informanter blant abertzales de izquierda. 

Han bistod med mye nyttig informasjon om byen, samt også noe om den politiske 

situasjonen da jeg først kom til byen. Men like mye som praktisk informasjon ble hans syn 

på abertzales de izquierda interessant for meg i min datainnsamling. Unai, var på samme 

måte som Fran en av abertzales de izquierdas ’relevante andre’. Jeg møtte Unai gjennom mine 

bofeller, utvekslingsstudenter fra Tyskland, Frankrike og Polen. Han var på den tiden 24 år 

og studerte ved universitetet i byen. Både Fran og Unai hadde foreldre som snakket 

euskera, men det var kun Unai av de to som behersket og brukte språket. Fran 

kommuniserte alltid på castellano, både hjemme og med venner.  

De fleste av disse informantene var personer jeg møtte etter avtale. Det vil si at jeg ikke 

hadde et ‛klassisk ‛feltarbeid som bestod i å møte de samme menneskene hver dag, eller å 

følge dem i alle deres sfærer og gjøremål. Dette gjør selvsagt noe med analysen, i den 

forstand at jeg ikke har like stor muligheter til å se gjentakelse eller hverdagsmønstre hos 

alle mine informanter. Men på en annen side ga det meg muligheten til å se konteksten 

som abertzales de izquierda konstruerte og opprettholdt sitt fellesskap i.  
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Avhandlingens oppbygging 

Denne avhandlingen består av fem kapitler. To av dem, kapittel 3 og 4 er case-kapitler og 

to av dem, kapittel 2 og 5 er basert på mer langvaring samhandling og samtaler med 

informanter.  

I kapittel 1 diskuterer jeg avhandlingens metodiske utfordringer. Jeg reflekterer også rundt 

forholdet mellom datamateriale, tekst og meg som tekstprodusent. Kapittel 2 omhandler 

kriteriene for kategorien la izquierda abertzale. Fokuset ligger på forholdet mellom fellesskap 

basert på kriterier som opprinnelse og etnisk tilhørighet, og fellesskap basert på kriterier 

som smak, kunnskap og verden[nasjons]bilder. I Kapittel 3 presenteres en case som viser 

relasjonene mellom to studentorganisasjoner, i et forsøk på å samarbeide om en streik mot 

Bologna-prosessen. Kapitlet fokuserer på hvordan de to gruppene beveger seg fra 

hverandre, og jeg diskuterer hvordan konkrete prosjekter som streiken mot Bologna-

prosessen også får et innhold av en annen kamp, den om et selvstendig Euskal Herria.  

Kapittel 4 tar for seg en stafett som hedrer det baskiske språket. Jeg diskuterer hvordan 

løpet og arrangørene av det, havner i en ambivalent situasjon om hva som skulle være 

stafettens innhold. Jeg diskuterer hvordan løpet på den ene siden kan bidra med både å 

forene og splitte nasjonen. I Kapittel 5 diskuterer jeg forholdet mellom sosialt liv knyttet til 

barer, og identitetskonstruksjon og politikk. Jeg diskuterer hvordan steder er relevante 

steder i denne prosessen, og hvordan abertzales de izquierda former en livsstil som de 

forenes under.  
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Kapittel 1 - Metodiske betraktninger 

På vei inn 

Ethvert feltarbeid byr på utfordringer hva gjelder metode og fremgangsmåte, og er i 

startfasen spesielt knyttet til tilgang på og tillitt hos informanter, med andre ord hvor 

tilgjengelig felt og informantmassen er. Mange feltarbeidere er avhengige av en portvakt 

som åpner for videre kontakt med ytterligere informanter (Belmonte 1989, Fangen 2004). 

Marz ble for meg en slik portvakt, til tross for at han selv, som meg, var en ‛utlending på 

besøk‛. Jeg møtte, som tidligere nevnt fort Iker og Ibai gjennom Marz, deretter Ikers bror 

Manuel, som igjen introduserte meg for Ainhoa og Alberto. Gjennom Iker møtte jeg også 

Jokin. Iker var altså også en viktig portvakt for meg gjennom hele feltarbeidet, og sammen 

med Marz var det han jeg ble best kjent med i løpet av feltarbeidet.  

I sin studie av fattige i Napoli understreker Belmonte (1989) viktigheten av å bli kjent med 

en eller flere slike portvakter/nøkkelpersoner. Han påpeker at ‛vanlige mennesker‛ som 

lever sin hverdag, ofte ikke har tid til det han kaller forstyrrende antropologer. Det var av 

denne grunnen også lettere for meg å presentere mitt prosjekt for informantene som jeg 

hadde møtt gjennom noen som allerede hadde tillit til meg, som Iker og Marz, enn å 

presentere prosjektet for de jeg tok formell kontakt med. Det sistnevnte gjaldt først og 

fremst Iñaki og Oritz fra studentorganisasjonen, noe jeg skal komme tilbake til under neste 

avsnitt.  

Journalist og antropolog 

I et kapittel om feltarbeidsfaringer fra Kairo i 1969 påpeker Unni Wikan (1996a) at hun for 

å komme i kontakt med mennesker ikke bare kunne sette seg ned på en kafé eller henge på 

et gatehjørne. Dette hevder hun, er noe som har vært en anbefalt strategi for antropologer 

som vil jobbe i en bykontekst. Grunnen til at Wikan ikke kunne bruke denne tilnærmingen 

til sitt felt, var at hun ønsket å nå kvinnenne og å få innpass i deres privatsfære. Dagens 
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antropologi er derimot langt mer temaorientert (Frøystad 2003:45) enn den var da Wikan i 

1969 kom til Kairo og hadde som mål å studere hverdagsliv blant fattigfolk. Man studerer 

heller fenomener enn hele samfunn, og mange må på en langt mer systematisk måte skaffe 

sine informanter. Under mitt feltarbeid følte jeg meg ofte som en journalist som til 

stadighet måtte oppsøke folk, ta kontakt og avtale nye møter med informanter. Enkelte 

møtte jeg i forbindelse med aktiviteter, eller ved å ha avtalt et møte for samtale eller et 

uformelt intervju. Dette forgikk ofte på kafeer eller barer, - i det offentlige rom. Det å møte 

noen av informantene over en kaffe og med penn og papir ble etter hvert en strategi, fordi 

jeg forstod at det var en setting som de følte seg komfortable i. Kanskje kunne det så føre til 

økt tillit og dermed mer innpass i deres daglige gjøremål knyttet til deres engasjement i 

kampen om Euskal Herria. Dette gjaldt spesielt Iñaki og Oritz fra Ikasle Abertzaleak, samt i 

noe grad også Jokin fra Aek.  

Det antropologiske prosjektet med deltakende observasjon var vanskelig å formidle. Om 

jeg ville noe mer enn å samtale med informanter, for eksempel å være med på Ikasle 

Abertzaleaks aktiviteter, måtte jeg selv være veldig ivrig på å foreslå at jeg kunne være 

med. Med Iker, Manuel og Marz var det dog noe annerledes fordi jeg ble kjent med dem på 

en mer tilfeldig måte. De kunne jeg være med i sosiale og uformelle settinger på kvelder og 

i helger. Men selv om jeg møtte dem på en noe mer tilfeldig måte enn jeg møtte Iñaki og 

Oritz, var min strategi ikke å ‛henge ved et gatehjørne‛, men mer systematisk ta kontakt 

med informanter og å møte dem etter avtaler. Om min tilnærming til feltet hadde vært mer 

knyttet til livshistorier, familierelasjoner, og den baskiske selvstendighetskampen med et 

utgangspunkt i informantenes privatsfærer, hadde mine strategier vært annerledes. Mye 

av abertzales de izquierdas engasjement knyttet til kampen om et selvstendig Euskal Herria 

er å se i det offentlige rom, og mine møter med de av informantene som så på seg selv som 

abertzales de izquierda foregikk av den grunn også ofte i det offentlige rom.  
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Deltakende observasjon 

I was sure that I talked the talk and walked the walk (Wilson 1:2005).  

Den antropologiske fagtradisjonens egenart er deltakende observasjonen, noe Wilson 

prøver å formidle i ordspillet over. Min deltakende rolle i felten var svært variert. De 

gangene jeg møtte Iker utenom avtalte samtaler, var det i hverdagslige sosiale hendelser 

som festivaler eller i ulike barer i gamlebyen, ofte i Juan de Bilbao-gata, der Herriko 

Taberna ligger. Som oftest var jeg da også sammen med Marz, samt noen av deres 

internasjonale studentvenner. I slike situasjoner kunne vi plutselig komme inn på 

samtaleemner som kunne være interessante data for mitt prosjekt, men jeg fikk også slik 

muligheten til å være med Marz og Iker i mer uformelle settinger, samt sett noe mer 

hverdagslig samhandling enn de gangene jeg for eksempel møtte Oritz og Iñaki fra Ikasle 

Abertzaleak. Men jeg fikk likevel av og til gjennomført deltakende observasjon også med 

de fra Ikasle Abertzaleak, men da i forbindelse med planlagte arrangementer som 

demonstrasjoner, streiker, eller valgkampmøter. Den deltakende observasjonen jeg 

gjennomførte når jeg var med Iker og Marz, skilte seg derfor fra møtene med Oritz og Iñaki 

i den forstand at de førstnevnte i mye større grad var preget av hverdagslig og ikke-

arrangert samvær.  

Frøystad (2003) deler en bekymring med Howell for en nedgang i deltakende observasjon i 

såkalte hjemmestudier, og hevder at det også er grunn til å frykte dette utenfor eget 

samfunn (Frøystad 2003). Jeg ser det som interessant å betrakte disse problemene også ut 

ifra et urbanantropologisk ståsted og mitt eget feltarbeid. Deltakende observasjon blir ofte 

betraktet som en metode for eksotiske landsbyanalyser, hevder Frøystad (2003). Mange 

antropologer utelukker derfor denne metoden allerede fra starten av prosjektet. Selv om 

det kan virke vanskelig å gjennomføre deltakende observasjon bør man ikke forkaste 

metoden fullstendig. Hun argumenterer for at man istedenfor kan overføre hovedvekten til 

observasjon, og la deltakelsen komme i skyggen. Men eksisterer det egentlig noen form for 

‛rendyrket‛ observasjon av sosialt liv?  
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Fangen (2004) deler feltarbeiderens rolle ved deltakende observasjon inn i fem ulike typer: 

Delvis deltakende observatør, fullt deltakende observatør, ikke-deltakende observatør, 

ikke-observerende deltaker (‛going native‛), og intervenerende deltagerrolle. Som nevnt 

tidligere var min deltakelse i felten svært varierende. Enkelte ganger kunne jeg overvære 

en demonstrasjon som publikum, andre ganger deltok jeg mer aktivt sammen med mine 

informanter, som ved enkelte av Ikasle Abertzaleaks aktiviteter. Kanskje var min rolle da 

en krysning av fullt deltakende observatør og ikke-observerende deltakelse. Likevel var 

det aldri mulig for meg å føle meg helt ‛native‛ i deres kontekster og gjøremål fordi min 

hensikt med tilstedeværelsen var svært ulik medlemmene av Ikasle Abertzaleaks 

hensikter.  

Ved en hendelse, som jeg skal komme tilbake til senere i avhandlingen (se kapittel 2), ville 

det vært forskningsetisk ukorrekt å innta en rolle som fullt deltakende observatør fordi 

noen av informantenes handlinger var å karakterisere som hærverk, og dermed kriminelle. 

Fangen (2004) diskuterer forholdet mellom deltakende observatør og rapportør, og grader 

av konfidensialitet knyttet til ulovlige handlinger utført av dem du studerer. Om 

informanter utfører ulovlige handlinger når du er til stede, er det et krav om at 

feltarbeideren skal rapportere om forholdene. Dette kravet er derimot problematisk sett i 

sammenheng med informantenes anonymitet, og kan svekke din tillit til informantene 

betraktelig. Aksjonene som Bologna-streikens (se kapittel 2) deltakere gjennomførte var 

allikevel av så liten grad ulovlige at jeg ikke tok hensyn til det etiske dilemmaet. Det jeg 

likevel tok hensyn til var min egen rolle, da jeg gikk fra å være deltakende observatør inne 

i gymsalen til kun å være observatør ute på campus da de gjennomførte aksjonen mot 

fakultetene. 

 I følge Fangens kategorier(2004) vekslet jeg slik mellom å være fullt deltakende observatør 

til å være ikke deltakende observatør. Jeg finner det likevel kritikkverdig å dele feltrollene 

opp i slike kategorier, og vil hevde at all form for sosialt samvær innebærer en viss form 

for deltakelse, dog i mindre eller større grad av deltakelse. Av den grunn er viktig å ikke 

tolke Frøystads forskyving bort fra deltakelse som en bevegelse mot kun observasjon. Jeg 

vil hevde at observasjoner av sosialt liv nesten alltid vil ha en form for deltakelse. Når jeg 

under mitt feltarbeid var med de fra Ikasle Abertzaleak på deres aktiviteter, var det 
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vanskelig å innta en ikke-observerende deltakerrolle, men likevel vil det være vanskelig å 

hevde at jeg kun observerte og ikke deltok. Bare det at jeg kunne kommunisere med 

informantene, eller sanse lyder og kroppsspråk, var også en form for deltakelse. 

‛Hva er dine intensjoner?‛  

Den første gangen jeg møtte Iñaki fra Ikasle Abertzaleak var han veldig positiv til 

prosjektet mitt og sa at de skulle gjøre alt jeg måtte ønske for at jeg skulle få kjennskap og 

tilgang til deres medlemmer og aktiviteter. Jeg hadde tatt kontakt med ham i en e-post 

hvor jeg på en generell måte ytret at jeg var interessert i å skrive om organisasjonens 

aktiviteter og medlemmenes engasjement i studentaktuelle saker, samt deres engasjement i 

selvstendighetskampen. Etter at han en gang tidlig i feltarbeidet spurte meg hva mine 

intensjoner var, fortalte jeg ham at mitt hovedmål ikke var å skrive en avhandling som 

søkte å legitimere la izquierda abertzales prosjekt om et selvstendig Euskal Herria. Jeg 

fortalte at jeg derimot ønsket å forstå hvordan og i hvilken kontekst kampen ble utført og 

opprettholdt.    

Fangen (2004) poengterer at informanter ofte gjenopptar spørsmålet om hva man som 

feltarbeider ‛egentlig‛ ønsker med prosjektet, og at en i slike sammenhenger bør være så 

åpne som mulig. I forbindelse med sin studie av ungdomsmiljøer i tidligere Øst-Tyskland 

la hun vekt på å være nøytral hva angikk politiske spørsmål, og poengterte at hun ønsket å 

studere ungdom fra ulike miljøer. I likhet med Fangen la jeg også vekt på mitt nøytrale 

politiske ståsted under feltarbeidet. Jeg var ærlig ovenfor informantene, sympatisører som 

ikke sympatisører med selvstendighetskampen, og poengterte at jeg ikke hadde som 

hensikt verken å legitimere eller fordømme la izquierda abertzales drøm om et selvstendig 

Euskal Herria. Virkningene av ærligheten var derimot ulike for meg enn for Fangen. Jeg 

fortalte Iñaki at mitt ønske var å studere abertzales det izquierdas kamp, men at jeg også 

ønsket å se det i sammenheng med personer som ikke identifiserte seg med la izquierda 

abertzale. Jeg forklarte også at de jeg kjente fra organisasjonen var en del av et større kart av 

informanter jeg hadde kontakt med. Jeg merket at interessen fra Iñakis side for å gi meg 

innpass, ble noe svekket etter denne samtalen. Da jeg spurte ham om han ville spørre om 
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noen av jentene i organisasjonen var interessert i samtaler med meg, fikk jeg ingen 

tilbakemelding om noen sine interesser. Jeg kan ikke annet enn å spekulere i hva som var 

årsaken, men noe av grunnen til Iñakis indirekte skepsis kan ha å gjøre med at han forstod 

at jeg ikke var der for å sympatisere med deres kamp eller være/gjengi deres stemme.  

Belmonte (2004:11) møtte en liknende skepsis av sine informanter da han i Napoli ønsket 

innpass hos den fattige delen av befolkningen. Han ble i starten sett på som en spion eller 

representant fra politiet og mange trodde at hans rolle som antropolog kun var en planlagt 

forkledning. Mine informanter fra la izquierda abertzale var verken hjemløse eller fra den 

fattige delen av befolkningen, men likevel representerte de en gruppe som var i opposisjon 

til politi og myndigheter, og deres skepsis til mennesker tilknytet offentlige instanser var 

derfor stor, ofte eksplisitt uttrykt i samtaler. Dette var også grunnen til at jeg valgte å flytte 

fra Fran som arbeidet i byens lokalpoliti, for ikke å bli oppfattet som en chivato[sladrehank]. 

En chivato kan bli så fryst ut at de eneste de kan få av bekjentskaper er blant politi (Heiberg 

1989, MacClancy 1993).  

Fangen (2004) påpeker at informanter ofte er mer opptatt av hva feltarbeideren gjør enn 

hva han/hun sier at han/hun skal gjøre. Jeg opplevde å møte Iñaki enkelte ganger da jeg 

var sammen med Marz, Iker eller Ibai i Juan de Bilbao-gata, og en gang på en euskera-

fremmende festival med Marz. Under festivalen med Marz som gikk av stabelen en 

maidag i den fransk-baskiske delen Iparralde, var Ikers kommentar: ”Ja, du får med deg de 

betydelige aktivitetene ja. Det er godt å se!”. Liknende kommentarer kunne jeg få om jeg møtte 

ham om kvelden i Juan de Bilbao-gata. Det var tydelig, av hans reaksjoner, at min 

tilstedeværelse i Juan de Bilbao-gata, samt på den euskera-fremmende festivalen var en 

måte for Iñaki å få bekreftet at jeg ‛hang på de rette stedene‛.  

Å ha politisk engasjerte informanter krever en evne fra feltarbeiderens side til å se at deres 

beretninger og handlinger ofte uttrykkes for å farge feltarbeiderens forståelse av feltet. 

Thagaard (2003) fremhever viktigheten av å være oppmerksom på at enhver beretning vil 

være et budskap om hvordan informanten ønsker å presentere seg selv i forhold til 

forskeren. Det er grunn til å tro at jeg ville hatt tilgang til flere informanter om jeg hadde 

hevdet ovenfor informanter at jeg skulle skrive en avhandling der jeg representerte la 



 33 

izquierda abertzales stemmer om baskisk selvstendighet. Iker, Manuel og Jokin godtok 

derimot mer at jeg ikke skulle skrive på vegne av la izquierda abertzale men om deres 

konstruksjon og opprettholdelse av et fellesskap, også sett i lys av såkalte ikke-

sympatisører av la izquierda abertzale. Mye av grunnen kan også være at jeg ble kjent med 

Iker og Manuel gjennom en venn, Marz, og Jokin igjen gjennom Iker. Iñaki og Oritz fra 

Ikasle Abertzaleak tok jeg derimot selv kontakt med i form av e-post og våre møter ble av 

den grunn mer formelle enn møtene med Iker, Manuel, Marz og Jokin. Iñaki og Oritz så 

nok noe annerledes på mitt prosjekt av den grunn. Om Iñaki og Oritz hadde større ønsker 

enn Manuel, Iker og Jokin om å ‛farge‛ mine beretninger om la izquierda abertzale ‛med 

deres farger‛, vil jeg uansett hevde at enhver form for kommunikasjon mellom mennesker, 

selv de som ikke er en del av politiske ytringer og drømmer, alltid vil bære i seg subjektive 

mål.  

Å skrive kultur 9 

Jeg brukte ikke båndopptaker når jeg møtte informanter for uformelle intervjuer eller 

samtaler, og heller ikke når jeg var på tilstelninger som demonstrasjoner, festivaler eller 

aktiviteter på campus. Ofte, når jeg møtte informanter for samtaler, noterte jeg underveis 

når de snakket. Under aktiviteter skrev jeg derimot kun ned stikkord, men jeg skrev ned 

utsagn når jeg kom hjem samme kveld eller dagen etter. Når jeg i denne avhandlingen 

setter sitater i anførselstegn (‛ <‛) er det altså ikke transkribert direkte fra båndopptaker. 

Det er utsagn som jeg har notert rett etterpå eller som jeg har skrevet ned i etterkant fordi 

jeg har skrevet ned stikkord når informantene har snakket.  

Etnografi kan ofte fortelle oss like mye om våre antropologiske klassifiseringer av dem vi 

studere som måten menneskene vi studer erfarer sin verden på (MacClancy 1993: 84). 

Tekst vil alltid være feltarbeiderens konstruksjon og sammenkopling av informantenes 

                                                      

9 Begrepet er lånt og oversatt av tittelen på Clifford & Marcus’ bok Writing Culture (1986). Boken er basert på et 

seminar avholdt ved The School of American Research, New Mexico i 1984.  
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historier eller handlinger. Av den grunn vil jeg poengtere at det i denne avhandlingen ikke 

er en direkte objektiv sammenheng mellom erfart virkelighet fra feltarbeid og 

tekstproduksjon. Teksten i denne avhandlingen vil hele veien være satt sammen av meg, 

og vi kan aldri som tekstprodusenter være sikre på om våre informanter ville gjengitt 

sammenhengene på den samme måten (Wikan 1996b:14). I artikkelen ‛Patrioten som helt‛ 

poengterer Moshuus et liknende poeng og hevder at ”Våre forestillinger er resultater av våre 

besøk, våre forestillinger er ingen direkte refleksjon av deres ”virkelighet” ” (1996:33). Som 

skribent vil jeg være mellomleddet mellom data og tekst, og slik er det derfor ikke en 

direkte objektiv sammenheng mellom informanters erfaringer og min kontekstualisering 

av de mange ulike personers erfaringer og verdensanskuelser. Av den samme grunnen 

kaller Clifford etnografiske tekster for delvise sannheter [Partial Truths] (Clifford 1986). 

Med det mener han å poengtere at sammenhengen mellom tekstproduksjon og 

‛sannheter‛ er preget av etnografens subjektivitet og konstruksjon. Han hevder å kunne 

kalle etnografi for fiksjon, men med betydningen konstruert, heller enn diktet opp, - en 

slags sann fiksjon. Clifford (ibid) henviser til Crapanzanos artikkelbidrag i boken, som 

poengterer at man som skribenter av etnografiske tekster ikke lyver, men heller ikke 

forteller hele sannheten. Clifford fortsetter:  

Even the best ethnographic texts - serious, true fictions -are systems, or 

economies, of truth (Clifford 1986: 7).  

Siden denne avhandlingen er skrevet av meg er den også en del av min subjektivitet og 

kan bare være en delvis sannhet av mine informanters verdensanskuelser og 

livserfaringer.  

Denne avhandlingen har en noe litterær skrivestil i den betydning at den av og til kan leses 

som en skildring av en reise mellom informanter og deres ulike livsverdener. Clifford 

poengterer i innledningen av Writing Culture at artikkelbidragene i boken har argumenter 

om at det poetiske og det politiske ikke kan skilles fra hverandre, og han fortsetter:  

It has long been asserted that scientific anthropology is also an ‛art‛, that 

ethnographies have literary qualities. *<+A work is deemed evocative or 

artfully composed in addition to being factual; *<+ (Clifford 1986: 2, 4).  
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Denne avhandlingen vil ha en veksling mellom ulike informanters ‛verdener‛ og 

verdensoppfatninger, og vil presenteres som en ‛reise‛ i Donostia – San Sebastian. Poenget 

er ikke å skildre min reise som det interessante, men snarere er mitt valg av skrivestil gjort 

for å vise hvordan ulike del-fellesskap og virkelighetsoppfatninger hos ulike mennesker 

boende i en og samme by, som nevnt både kan stå i et komplementært, liknende og 

konkurrerende forhold til hverandre.  
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Kapittel 2 – Kriteriene  

Basque patriots are abertzales, a status not defined by birth but by 

performance *<+. You are not born abertzale. You make yourself one 

(MacClancy 1993:86). 

‛Vi er ikke xenofobiske nasjonalister, slik som Sabino de Arana var‛, poengterte Iñaki en gang for 

meg. Iker gjentok ofte for meg at han så på seg selv som en åpen og fleksibel person og at la 

izquierda abertzales drøm overhodet ikke var noen drøm om et Euskal Herria kun bestående 

av baskere. 

Sabino de Arana som regnes som den baskiske nasjonalismens far, dannet i 1895 det 

politiske partiet PNV [Det Nasjonalistiske Baskiske Parti]. Partiet oppstod som et 

konservativt parti og ønsket et selvstendig og katolsk Euzkadi (det han kalte de syv 

provinsene). De Aranas nasjonalistiske tankegang var xenofobisk med den rene baskiske 

rase og blodsrenhet som utgangspunkt (Ben - Ami 1991, Linstroth 2002, 2005). På slutten av 

1800-tallet var baskere de som hadde fire baskiske etternavn, snakket euskera, og ikke 

oppførte seg som de kastiljanske [spanske] emigrantene (MacClancy 1993:86).  Rase var en 

gave fra Gud og kunne aldri opparbeides gjennom levemåte. Likesom rase var også 

nasjonal tilhørighet, ifølge de Arana, biologisk forankret. Spanjoler kunne derfor aldri bli 

baskere, og baskere kunne aldri bli spanjoler (Heiberg 1989). Utover 1960-tallet støttet PNV 

ønsket om mer regional baskisk selvstyre, men arbeidet aldri for total selvstendighet, og er 

i dag sterke motstandere av den voldelige nasjonalismen ytret av den baskiske politiske 

venstrefløyen (Ben – Ami 1991, Linstroth 2002, 2005). ETAs kategorisering om hvem som 

var baskere og hvem som kunne bli abertzales de izquierda var derimot annerledes. 

Organisasjonen ignorerte folks etternavn og hvor de var født, men overkommuniserte 

viktigheten av at baskere snakket euskera (Kasmir 1999; Linstroth 2002, 2005; MacClancy 

1993; Mansvelt 2005). ETA definerte alle som solgte sin arbeidskraft i Baskerland som 

baskere (MacClancy 1993, Linstroth 2002, 2005). Vi ser her altså et skifte fra den 

tradisjonelle nasjonalismen som de Arana kjempet for og dagens venstreradikale 

nasjonalisme ytret av abertzales de izquierda. Dette skiftet representerte en ny tid for 

Baskerlands mange spanske arbeidsinnvandrere, da de utover 1960-tallet kunne delta i 



 38 

baskiske kulturelle og politiske arrangementer i sine lokale nabolag. ETA gikk på den 

måten bort i fra etnisitet som en viktig betingelse i kategoriseringen av baskere (Kasmir 

1999, Pratt 2003). Mine informanter som anså seg som en del av la izquierda abertzale, 

knyttet de Aranas ‛gamle filosofi‛ til ‛de konservative PNV-velgerne‛, et parti som for 

dem representerte det konservative høyre, en ideologisk retning de ikke identifiserte seg 

med.  

Det er interessant å se utviklingen, som har fulgt med ETA, i lys av en tilnærming til den 

radikale nasjonalismen som en subkultur. Subkulturer som for eksempel fotballfans, hip-

hopere, eller heroinmisbrukere har grensemarkører som overgår etnisk fundamenterte 

kriterier. Hva slags kriterier er knyttet til det å anse seg som abertzale de izquierda? Handler 

la izquierda abertzales kategoriseringer om hvor man er fra, eller har foreldre fra, eller 

handler det mer om felles type verdier og verdens[nasjons]bilder? 

Med utgangspunkt i MacClancys (1993) innledende sitat i kapitlet, vil jeg hevde at 

abertzales de izquierda vektlegger det jeg her ønsker å kalle engasjement i kampen om 

selvstendighet. Slike kriterier setter andre grensemarkører som relevante enn den tidligere 

tradisjonelle nasjonalismen som vokste frem på slutten av 1800-tallet. Med engasjement 

mener jeg det å være følelsesmessig knyttet til drømmen om et selvstendig og sosialistisk 

Euskal Herria. Denne følelsen opparbeides gjennom deltakelse i demonstrasjoner, 

festivaler og andre kulturelle og politiske arrangementer organisert av bevegelser blant la 

izquierda abertzale. Ved å benytte meg av Sarah Thorntons (1995) begrep om subkulturell 

kapital ønsker jeg å belyse MacClancy (1993:86) ovenfor nevnte poeng om det 

konstruktivistiske aspektet ved identitetskategorien abertzale de izquierda. Hva er 

subkulturens spilleregler? 

Byens verdener 

I løpet av feltarbeidet møtte jeg personer som ikke identifiserte seg med la izquierda 

abertzale.  Mange var opptatt av å fortelle meg om ‘de signifikante andre’, og gjennom deres 

historier fremstod byen ofte som en by av mange verdener, hva angikk verdier og 

fremtidstanker.  
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Jeg ble tidlig på feltarbeidet fortalt av Fran som jeg bodde hos i en måned, at de i la 

izquierda abertzale hadde en bar kalt Herriko Taberna der de hang, leste radikale aviser og 

planla demonstrasjoner. Han fortalte meg at da de var yngre og begynte å gå ut i helger og 

noen foreslo å gå på en bar, kunne det plutselig være en Herriko Taberna uten at alle visste 

om det. ”Å se bilder av etarras10 på veggene var ganske skremmende i en alder av 16‛. Fran rådet 

meg til å vente med å gå dit til jeg kjente noen i miljøet. Jeg måtte også vite, påpekte han, 

”at de abertzales de izquierda  alltid kom til å fremstille sin versjon av konflikten som den sanne 

og den eneste”. Fran så seg uenig i la izquierda abertzales drøm om selvstendighet, og mente 

at ”det heller aldri kom til å skje, og i hvert fall ikke så lenge ETA eksisterte og la izquierda abertzale 

støttet opp om organisasjonen”. Fran var politimann. Han jobbet i byens Guardia Municipal, 

det laveste av de tre nivåene i spansk politistruktur: Policía Nacional, Guardia Civil 

militærpoliti , og Policía Municipal/Local. Den autonome regionen Baskerland (CAV) har i 

tillegg et eget autonomt politi, Ertzaintza. Fran gikk ikke inn på Herriko Tabernas. Ikke på 

jobb og ikke i fritiden. Det var helt tydelig et sted for ’de andre’, ’de radikale andre’.  

Min andre dag i Donostia – San Sebastian ble tilbrakt sammen med Fran og hans 

vennegjeng i forbindelse med den offisielle bydagen, Tamburrada de Donostia - San 

Sebastian. Tradisjonen har sine røtter i en minnemarkering av Napoleons okkupasjon av 

den iberiske halvøya i 180811.  Nåtidens feiring foregår ved at gatene i gamlebyen fylles av 

gamle som unge, mange pyntet i byens farger blått og hvitt, og av de kjente tamborradas 

[trommeparader]. Trommeparadene som fyller byen på kveldstid hvert år den 20.januar 

består hovedsaklig av såkalte gastronomiske klubber. Byen er spesielt kjent for disse 

matklubbene [sociedades gastronónomicas] hvor stort sett bare menn har mulighet til å bli 

medlem. Klubbene er en viktig del av manges sosiale liv. Medlemmene kler seg under 

Tamborradas ut som kokker, slår på trommer og synger Donostia - San Sebastian- marsjen 

og andre sanger. Ved midnatt avsluttes den to dager lange feiringen med heisingen av 

byens flagg på et eller flere av byens mange torg, samt siste synging av byens hymne, 

Donostia – San Sebastian-marsjen. Frans vennegjeng bestod av kvinner og menn i midten 

                                                      

10 Castellano for ETA - aktivister 

11  Okkupasjonen varte fram til grunnloven av 1814 ble skrevet i byen Càdiz i 1814.  
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av 30- årene, alle fra Donostia – San Sebastian. Fran hadde bare fortalt dem at jeg skulle 

være i byen i et halvt år i forbindelse med en masteroppgave. De var nysgjerrige på hva jeg 

skulle skrive om, og utover kvelden begynte de å spørre. Da jeg kort forklarte at den skulle 

dreie seg om radikal baskisk nasjonalisme, var den første spontane kommentaren til en av 

Frans kammerater: ”Stakkars deg!”. Da jeg undrende spurte ham hvorfor han mente det var 

synd på meg, svarte han at det aldri kom til å ordne seg så lenge ”de kale barroka-folka12 holdt 

på som de gjorde og så lenge ETA eksisterte”. Han begynte å snakke om at de i la izquierda 

abertzale ødela for den baskiske fremtid og at regionen som var økonomisk velfungerende 

egentlig hadde alle muligheter til å være et fredfullt område. Det var bare en av Frans 

venner som snakket litt videre med meg om temaet, da de andre virket noe overrasket over 

at en utenlandsk student kunne interessere seg for noe slikt. Det ble ikke mer snakk om 

det, i det vi raskt byttet tema over til baskisk mat, deres ølvaner og hvor i byen det var best 

å handle klær, da en av kvinnene i gjengen jobbet i en klesbutikk.  

Frans beskrivelse av Juan de Bilbao-gata og Herriko Tabernas som et sted ’de radikale 

andre’ oppholdt seg er i samsvar med mange andres utsagn om stedet og la izquierda 

abertzale, en verden de ikke identifiserte seg med eller heller ikke ønsket å identifisere seg 

med. En av mine baskiske medstudenter i antropologi ved universitetet i byen uttrykte en 

gang at jeg var heldig som ‛bare‛ skulle få et innblikk i konflikten og så dra igjen, mens de 

måtte leve med det i ‛evig tid‛, som han kalte det. ”Det føles innimellom som om vi er født inn 

i elendighet, en slags karma. Det var det vi fikk på en måte.”  På samme måte som mine 

informanter fra la izquierda abertzale så det som å være født inn i elendigheten ved å være 

under spansk styre, så min medstudent på det å bo i et samfunn der enkelte separatister så 

vold som veien til selvstendighet også som å være født inn i elendigheten. Siden jeg er 

engasjert som kunstløpdommer i Norge, ønsket jeg å komme i kontakt med klubben, og 

hver uke var jeg tilstede i hallen for å se på treninger. Etter hvert ble jeg også kjent med 

trenerne og noen av barnas foreldre. ”Du må være forsiktig med hvem du snakker med”, var en 

                                                      

12 Baskisk term for gatevold, som brenning av busser og biler eller hærverk av minibanker, utført av unge 

abertzales de izquierda (Linstroth 2002:208).  Det var imidlertid mindre kale barroka da jeg var på feltarbeid, 

grunnet ETAs våpenhvile. Høsten 2007, etter at jeg hadde dratt tilbake til Norge, blusset det derimot noe opp 

igjen.  
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generell kommentar jeg fikk. Mange av dem kommenterte også sin skepsis til mitt prosjekt 

om jeg fortalte dem hvorfor jeg var i byen. Andre hadde ingen kommentarer til hvorfor jeg 

var i byen, byttet raskt over til kunstløp som samtaletema, og var ivrige etter å vite om jeg 

hadde fulgt med på årets Europamesterskap. Unai, en 23 år gammel baskisk venn av mine, 

senere i feltarbeidet internasjonale bofeller, hadde også en kritisk holdning til la izquierda 

abertzales kamp og Juan de Bilbao-gata. ”Har du vært i raddisgata igjen nå, Hege? Har du vært 

og hengt med etarras?”. Utsagn som det ovenfor var vanlig at han ytret om jeg hadde vært 

med Iker og Marz på Herriko Taberna eller i gata Juan de Bilbao. Han uttrykte en sterk 

uenighet med la izquierda abertzales drøm om selvstendighet. Han følte seg først og fremst 

baskisk, men så det likevel ikke som problematisk å være en del av Spania. Han fortalte 

meg ofte at han var lei hele konflikten og at det bidro til at han generelt interesserte seg lite 

for politikk.”Alt handler jo bare om abertzales og kale barroka”.  

Slik møtte jeg hele tiden ulike ‚verdener‛ i en og samme by, og mange var opptatt av å 

fortelle meg hvordan ‛de andre‛ var. Dette dreide seg ikke så ofte om hvem som var 

baskere eller ikke, men heller, som jeg innledningsvis i kapitlet argumenterte for, hvem 

som hadde de ‛rette‛ verdens*nasjons+bildene. Adur, som jobbet ved en av byens Herriko 

Tabernas hevdet at ‛stedet var et samlingssted, et naturlig sted å gå, men også et sted for mannen 

i gata, og hele nasjonen‛. Fran, Unai, medstudenten fra universitetet, eller de jeg møtte i 

kunstløpklubben hevdet ikke det samme. De var alle baskere, men uten sympati for 

selvstendighetskampen. Marz var derimot ikke basker, men italiensk. 

Den italienske abertzale. Verdier tykkere enn blod? 

“Har du noen kontakter innenfor la izquierda abertzale? Jeg kan snakke om dette temaet 

i en evighet. Det er kjempeinteressant!” 

Dette er et utdrag av min første samtale med den italienske utvekslingsstudenten Marz. 

Han er et eksempel som viser en interessant nyanse ved dagens radikale nasjonalisme i 

Baskerland, nemlig det å være ’utenfra, men innenfor’. Hvordan kommuniserte han sin 

sympati for et selvstendig Euskal Herria, og hvordan kan han være et bilde på en 

konstruktivistisk kategorisering av gruppen la izquierda abertzale?  
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Den første gangen han inviterte meg hjem til ham for å snakke om prosjektene våre (han 

holdt på med en masteroppgave i jus), og han skulle fortelle meg hvor han bodde, forklarte 

han meg at han var lei seg for at han bodde i tredje etasje høyre derecha  og ikke tredje 

etasje venstre izquierda . Når man på castellano refererer til leilighetsadresser opplyser man 

alltid om man bor til høyre eller til venstre i oppgangen. ”Lenge leve sosialismen, Hege!”, sa 

han etter kommentaren om leilighetsadressen sin, og var raskt ute med å spørre meg om 

mitt politiske ståsted, og om jeg også var venstreorientert. Han bodde sammen med to 

italienske jenter i tidlig 20-årene som også var utvekslingsstudenter. Marz snakket om de 

to jentene som snobbete og uintelligente og påpekte til stadighet at de ikke visste noe om 

baskisk kultur eller om den politiske situasjonen. Den første kvelden jeg besøkte ham og vi 

skulle ut en tur med Iker og Ibai kommenterte Marz nede i oppgangen: ”Så dere hvordan de, 

i forhold til oss hadde en borgerlig middag?”. Det eneste som skilte måten jentene skulle spise 

middag på og måten vi hadde spist middag på, var at de hadde dekket på bordet og at de 

drakk vin fra stettglass. Vår middag var noe mer uformell i stilen og Marz forsynte hver og 

en sin tallerken rett fra gryta på kjøkkenet. Vi drakk øl fra 1-liters flasker i kjøkkenglass og 

satt på stoler der vi fant plass. Marz var ofte oppgitt over sine bofellers måter å leve på, at 

de var det han kalte snobbete, og med verdier han selv ikke identifiserte seg med.  

Da jeg kom til Donostia – San Sebastian i midten av januar, hadde han allerede bodd i byen 

i 4-5 måneder, og han hadde mange bekjente både blant internasjonale studenter, baskiske 

studenter, og blant de som jobbet på de ulike Herriko Tabernaene rundt om i byen. Av 

mange ble han ofte omtalt som ‛han som kjenner alle‛, og av mange blant la izquierda 

abertzale ble han omtalt som ‛den eneste av de internasjonale studentene som interesserer seg for 

det virkelige Euskal Herria‛. En felles venn av meg og Marz, og også en av mine informanter, 

Iker, uttrykte for meg sin begeistring ovenfor Marz` interesse for selvstendighetskampen. 

Slik beskrev han sin venns engasjement:  

”Marz er en av de få internasjonale studentene i denne byen som virkelig har satt seg 

inn i vår baskiske kultur, og hvorfor vi kjemper for et selvstendig Euskal Herria. Jeg kan 

ikke sette ord på hvor mye jeg setter pris på ham”.  
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Samme kveld pratet Iker om noen internasjonale studenter han en gang hadde møtt som 

ifølge ham, ikke hadde vist interesse for selvstendighetskampen. Iker uttrykte misnøye 

med at folk kom til regionen og tok det for gitt at dette var som et hvilket som helst annet 

sted i Spania. ”De må da klare å sette seg litt inn i vår kultur og den politiske situasjonen!”. Marz 

og Ikers baskiske venn Ibai korrigerte ofte hyppig når utenlandske studenter uttrykte seg i 

ordelag som ”Her i Spania” eller liknende. Ibai spurte da alltid raskt sine venner ”Hvor var 

det du sa at du var?! Du er ikke i Spania, du er i Euskal Herria!” 

Mange viste også sin begeistring for Marz` vilje til å lære seg euskera mer enn han ønsket å 

lære seg castellano. Han fortalte meg ofte at om det hadde vært opp til ham, hadde han kun 

studert euskera og ikke castellano. Dette til tross for at han behersket castellano langt bedre 

enn euskera, fordi castellano er i den samme språkfamilien som hans morsmål italiensk.  

Men hvordan forholdt abertzales de izquierda som Marz ikke kjente, seg til hans 

engasjement?   

Vis meg din t-skjorte og jeg skal si deg hvem du er 

Marz ytret alltid eksplisitt sine politiske standpunkter, ofte ved å gå kledd i t-skjorter med 

påtrykte politiske abertzale-logoer, eller ved å høylytt diskutere politikk med nesten alle 

han møtte. Han var også ofte med i demonstrasjoner som foregikk i byen, da sammen med 

andre studenter fra nettverket la izquierda abertzale. En dag var jeg med Marz og en venn 

han hadde besøk av fra Italia. Kameraten til Marz hadde gjort seg klar til å reise tilbake til 

Italia og av Marz hadde han fått med seg tre t-skjorter hvor det stod skrevet ”Euskal Herria 

– Selvstendighet”. Under skriften var det et påtrykt kart over de syv provinsene som utgjør 

Euskal Herria. T-skjortene skulle kameraten gi bort til sine nevøer og nieser. Marz viste 

dem entusiastisk frem til meg i det han forklarte: 

”Man må tidlig krøkes. Barna i Calabria13 må få det inn fra fødselen av. De må lære 

hvordan den virkelige verden er, Hege! Hva som er det virkelige Euskal Herria” 

                                                      

13 Region i Italia der Marz var fra 
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Slik brukte Marz alltid tid på å forklare vennene han fikk på besøk fra Italia det han kalte 

‛det virkelige Euskal Herria‛. Da det var jazzfestival i byen i juli hadde han noen venner 

fra Italia på besøk, og mens mange av hans internasjonale studievenner ble i byen for å 

overvære festivalen dro han med vennene sine til noen småbyer i utkanten av Vitoria - 

Gasteiz for å dra på folkloriske festivaler etterfulgt av baskiske punkkonserter. Han 

påpekte at han ville vise dem det ekte Euskal Herria, og at han ikke ville være med på 

kommersialiserte tilstelninger, som jazzfestivalen for ham representerte.  

Men det var ikke alltid at hans ytringsform sammenfalt med la izquierda abertzale sin måte å 

kommunisere sine politiske standpunkter på. Jeg var med Marz på en såkalt comida popular 

arrangert i en av byens bydeler. Comida popular er en slags matfestival der, i dette tilfellet, 

bydelens borgere kunne kjøpe billetter til en enkel treretters meny som ofte ble arrangert i 

store telt på en åpen plass i nabolaget. Andre ganger ble det også arrangert av 

studentorganisasjoner på universitetsområdet. Til maten drikkes det alltid baskisk sider, 

hvor gjestene tapper sin egen sider fra store tønner. Denne dagen var det comida popular i 

gamlebyens båthavn. Det var barene i gaten Juan de Bilbao som sammen arrangerte 

matfestivalen, og ble senere på kvelden avsluttet med konserter fra ulike folkemusikere og 

rocke-/punkeband. Maten var tradisjonell, som på de såkalte cidrerìas restauranter med en 

fast treretters meny som inkluderer sider som gjestene tapper selv fra store tønner . På en 

murvegg bak langbordene hang det 5-6 plakater signert av ulike organisasjoner og 

grupperinger fra la izquierda abertzale. Det var Marz som hadde tipset meg om festivalen. 

Han var en hyppig deltaker på slike tilstelninger. Da vi ventet på at konsertene skulle 

starte, stod vi og pratet med to personer som vi ikke kjente fra før av. Plutselig utbrøt jenta 

til Marz:  

”Hvordan tør du egentlig å gå her med den t-skjorta du har på deg? Jeg må ærlig 

innrømme at det var som gift for øynene mine da jeg så du kom i stad!” 

Hun var ikke hissig i toneleiet, men virket overrasket og sjokkert over Marz’ klesvalg. 

Marz hadde denne kvelden på seg en Banda Basotti t-skjorte. Banda Basotti er et italiensk 
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ska-band med antifascistisk preg. Bandet er nokså kjent blant anti-fascistiske grupperinger, 

også i Spania og Baskerland. Ibai kjente godt til bandet, og musikken ble ofte spilt i barene i 

Juan de Bilbao-gata. Men det var fargene på t-skjorta som opptok jentas oppmerksomhet 

og som utløste reaksjonen ovenfor ham. T-skjorta var rød og gul, fargene til Spanias flagg. 

Flagget som nesten aldri var å se i Donostia - San Sebastian, med unntak av de færreste 

offentlige bygninger, men da alltid sammen med byflagget og/eller det baskiske flagget. 

Marz forklarte ivrig om sin interesse for et selvstendig Euskal Herria, og begynte å fortelle 

om Banda Basotti og hans engasjement i sosialistiske grupperinger i Italia. De to personene 

tittet bort på meg og spurte om han ‛bare skrøt på seg‛ et engasjement for et selvstendig 

Euskal Herria. Jeg fortalte dem om hans interesse for kampen og at han nokså ofte deltok i 

demonstrasjoner sammen med venner fra la izquierda abertzale. ”Vi ville i alle fall aldri ha tatt 

på oss klær i gult og rødt”, avsluttet jenta.  

For jenta var hans t-skjorte i rødt og gult et klart bilde på Spania. Marz` antifascistiske 

ytringer gjennom bruken av Banda Basotti t-skjorta kom i skyggen av de røde og gule 

fargene, for som MacClancy (1993) uttrykker det: ”*among the abertzales+ nothing escapes the 

political eye”14. Vet man så ikke hva de politiske øynene legger i ulike koder og farger, blir 

veien til españolista15-kategorien kort for den som misforstår kodene.  

Det var ikke kun Marz som anså seg selv som en abertzale de izquierda, men også folk 

innenfor nettverket inkluderte ham i Den store patriotfamilien (MacClancy 1993). Sammen 

med Iker, Manuel og Marz overvar jeg et kulturelt arrangement kalt Bertsolarik arrangert 

av Aek. I tradisjonen tro ble Bertsolarik arrangert som en del av et stafettløp for fremming 

av euskera, som skulle arrangeres noen uker senere. Bertsolarik er en kreasjon av tekst 

gjennom synging av vers, hvor to deltakere synger vers mot hverandre (Heiberg 1989; 

Kasmir 1999;Zulaika 1988). Det dialogeres på vers og med melodi, men alltid a cappella. 

Temaene kan være svært varierte, og omhandler alt fra politiske ytringer til mer useriøse 

                                                      

14 Eller som Linstroth sier det: Aspects of Basque-nationalist-ideas are evident in their art, cuisine, language, 

sport, science, media, and almost anything imaginable. *<+ individuals personally transform everyday activities 

into nationalists one (2005: 47-48).  

15 [Spania-vennlig] 
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kommentarer om enkelte tilskuere eller om en av personene som synger bertsolarik mot 

hverandre. Da jeg møtte dem utenfor en bar i gamlebyen der bertsolarik skulle starte, hadde 

Marz tatt med seg 4-5 internasjonale studenter som han kjente fra universitetet i byen. De 

var fra Italia og Tyskland. Det var ikke mange andre der, og tilskuerne talte om lag 20, 

inkludert mine informanter og deres venner. Fra Aek var det tre damer i slutten av 20 

årene som satt i gang et høytaleranlegg de hadde montert oppe i en slags handlevogn. De 

to bertsolarik-deltakerne sang utenfor ulike barer i gamlebyen. Marz var veldig engasjert og 

spurte stadig vekk om Ibai kunne oversette det de sang om fra euskera til castellano. Da jeg 

kommenterte til Manuel at det var utlendingene som var ivrigst og talte nesten halvparten 

av tilskuerne, sa han: ”Men Marz er jo en abertzale!”. Slik ble han inkludert i Den store 

patriotfamilien (MacClancy 1993), og var ikke ifølge Manuel en del av ‛de andre‛. Sammen 

med sin bror Iker delte han en entusiasme over Marz’ engasjement.  

De foregående eksemplene viser hvordan han alltid tydelig kommuniserte sine politiske 

standpunkter, i disse eksemplene altså med klesplagg. Men samtidig ble han til tider også 

misforstått som i eksemplet om den gule og røde anti-fascistiske t-skjorta fra Italia. T-

skjorta ga jenta konnotasjoner til det spanske flagget, og han ble stemplet som en uten den 

‛rette tro/smak‛. Da han i etterkant viste at han engasjerte seg i kampen om selvstendighet 

og at han var tilknyttet sosialistiske bevegelser hjemme i Italia, var misforståelsen reddet. 

Eksemplet er trivielt, men viser hvordan han forhandlet seg ut av ‛feil‛ kategori og inn i 

den ‛rette‛. Dette viser konstruktivismen i kategoriene om hvem som er abertzales de 

izquierda eller ikke.  

Moshuus (1993) påpeker det samme konstruktivistiske aspektet ved la izquierda abertzale - 

identiteten, og understreker at en kan kalles og kalle seg abertzale de izquierda selv om en 

ikke er født i Euskal Herria. Mange av dem han kom i kontakt med under sitt feltarbeid, 

var engasjert i kollektive radikale nasjonalistiske aktiviteter, men hadde flyttet til regionen 

som voksne (ibid:5).  

Enkelte ETA-aktivister har hatt fortid som Franco-sympatisører, eller har hatt familie som 

jobbet i Francos hær under den spanske borgerkrigen (Linstroth 2005). ETA - aktivisten 

Iñaki de Juana Chaos hadde en slik historie. Navnet hans var ofte å se i media og på 
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protestplakater de 6 månedene jeg oppholdt meg i byen. I 2005 kunne han ha gått fri etter 

18 års soning for drapene på 25 personer i 1987. I januar 2006 dømte imidlertid spansk 

domstol ham til tolv nye år for å ha publisert to artikler i den baskiske separatistavisen 

Gara. Spansk høyesterett hevdet at Juana Chaos` artikler var å karakterisere som 

terrortrusler. I august 2006 startet han derfor en sultestreik. De Juana Chaos var født i 

Donostia – San Sebastians provins Guipùzcoa, mens faren hans var fra Burgos i sentrale 

Spania og moren fra den spanske byen Ceuta i Marokko. Faren var under den spanske 

borgerkrigen med i Francos nasjonale tropper, og arbeidet senere i spansk militærpoliti. 

Familien hadde altså innvandret til Baskerland. I 2007 var han 51 år. Iñaki de Juana Chaos 

ble, da han sultestreiket, ofte omtalt som en helt av mine informanter. Han ofret seg for 

selvstendighetskampen, og gjennom intervjuer via sin advokat viste han engasjement fra 

sykehussengen. Iker hadde, da jeg var i byen, en kamerat som satt i fengsel for samarbeid 

med ETA (Iker fortalte aldri mer detaljert om grunnen til at han ble dømt). Kameraten hans 

var født i Madrid, men på samme måte som Juana Chaos så han på seg selv og ble sett på 

av andre som en abertzale de izquierda. En dag jeg var med Iker hadde han nettopp kjøpt en 

nybegynnerbok for euskera som hans venn hadde ønsket seg. Ikers venn planla å studere 

språket mens han sonet straffen. Dette viser hvordan han fortsatte å engasjere seg i 

selvstendighetskampen gjennom å lære seg euskera. Det er en måte for aktivisten å vise 

tilhørighet til et fellesskap som anser det å lære seg det baskiske språket som en måte å 

engasjere seg i selvstendighetskampen på (Kasmir 1999).  

Marz, Juana Chaos og Ikers venn engasjerte seg. Marz deltok på demonstrasjoner sammen 

med venner fra la izquierda abertzale med det baskiske flagget høyt hevet, og han lærte seg 

etter hvert en del euskera. Han visste alltid om de ulike abertzalefestivalene, der musikk, fest 

og mat stod i sentrum, men der drømmen om Euskal Herria var det underbyggende 

fundamentet, og alltid lett gjenkjennelig gjennom plakater og bannere. Marz kjente til alle 

disse ‛riktige‛ sfærene, og om han misforstod noen koder som da den unge jenta reagerte 

på hans t-skjortevalg, gjorde han alt som stod i hans makt for å ‛redde seg ut av‛ 

misforståelsen. De Juana Chaos, Marz og Ikers sonende venn kan alle være eksempler på 

det å være opphavsmessig utenfra, men fortsatt kategorisere seg og kategoriseres som 

abertzales de izquierda.  
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Hvem som regnes som innenfor og utenfor la izquierda abertzales fellesskap baseres mer på 

felles verdisett og engasjement enn opphavsmessige kriterier. Iker hadde mor fra Spania 

og hadde ikke gått på Ikastola. Derimot hadde han lært seg euskera som ungdom, da han 

begynte å engasjere seg i kampen om selvstendighet. Marz var italiensk og bodde i byen i 

ett år. Likevel ble han av mange abertzales de izquierda betraktet som en patriot, som en som 

engasjerte seg i den politiske kampen, som en som ønsket å lære seg euskera og som en som 

lærte seg å kjenne de ‛rette‛ sfærene for sosialt samvær som festivaler arrangert av 

bevegelser innenfor la izquierda abertzale og Herriko Tabernas.  

Kunnskapsformidlig, smak og subkulturell kapital  

Iñaki og Iker påpekte at deres ideologi og verdisett var langt fra xenofobisk nasjonalistisk. 

Som påpekt tidligere og som MacClancy (1993) også hevder, er man abertzale de izquierda på 

bakgrunn av å vise et engasjement for baskisk selvstendighet, og ikke ut ifra fødested. Hva 

er likhetene mellom Marz, Juana Chaos og Ikers sonende venn, og hvordan kan de nevnte 

eksemplene belyse MacClancys poeng?  

I sine studier av klubbkultur, benytter Sarah Thornton (1995) seg av Bourdieus 

kapitalfomer og hevder å se det hun kaller subkulturell kapital i sitt felt, klubbkultur. 

Klubbkultur er begrepet hun benytter seg av for å beskrive danseklubber og rave-fester. 

For deltakerne i en klubbkultur representerer klubbkulturen deres sosiale senter. De som 

frekventerer jevnlig i klubbmiljøet tar etter hvert til seg navn som klubber [clubber] eller 

raver[raver]. Medlemmene av en subkultur, hevder Thornton (1995), tar del i et større 

fellesskap basert på delt musikksmak, samt en felles preferanse for mennesker med den 

samme smaken. Gjennom klubbkulturen bygger deltakerne videre slektskap som 

sosialiserer deltakerne inn i en kunnskapsprosess om klubbkulturens verdier (Thornton 

1995). 

Sandberg & Pedersen (2006) kaller den kulturelle kapitalen blant dem de studerte langs 

Elva i Oslo for gatekapital, og trekker linjer til kjente studier som Elijah Anderson 

(1990,1999) og Bourgois (1995). Disse studiene har basert seg på marginaliserte grupper fra 

gata som ofte har livnært seg på bakgrunn av kriminelle aktiviteter (se bla. Anderson 1990, 
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1999, Bourgois 1995). Ingen av mine informanter levde et liv som kriminelle på gata. Alle 

hadde enten lovlig jobb, var studenter eller jobbet og var studenter samtidig. Dette er 

derimot langt fra den hverdagen som Bourgios’ (1995) crack-selgende informanter i East 

Harlem New York lever. Likevel kan det være nyttig å lese Marz’ engasjement i kampen 

om et sosialistisk og selvstendig Euskal Herria i lys av deres forskning. Gatekapital blir i 

Sandberg og Pedersens (2006) studier brukt for å beskrive hierarkier innad i marginaliserte 

grupper på gata. Anderson (1990) kaller denne type kunnskap som gatekunnskap 

[streetwisdom]. Sandberg og Pedersen (2006) definerer gatekapitalen som ”*…+alt det som er 

nødvendig for å makte det strevsomme og kompliserte livet på gata*…+” (2006:54). Mine 

informanter levde som nevnt ikke et ‛hardt liv på gata‛ slik Sandberg og Pedersens 

informanter langs Elva gjorde, selv om eksemplet om Marz og t-skjorta viser at det ikke 

alltid var like lett. Sandberg og Pedersens (2006) begrep om gatekapital kan være nyttig i 

forståelsen av Marz’ engasjement, samt ETA-aktisten Juana Chaos og Ikers venn.    

Kan deres engasjement i kampen om et selvstendig Euskal Herria sees på som en måte å 

opparbeide seg en subkulturell kapital på? Det at Marz stadig søkte etter kunnskap om 

Euskal Herria, om euskera, og at han til stadighet oppholdt seg der hvor mange abertzales de 

izquierda oppholdt seg på fritiden gjorde at hans generelle kunnskap om fellesskapet økte.  

Ikers sonende venn fortsatte å engasjere seg i fengselet, mens Juana Chaos viste at han 

kjempet for selvstendighet, til tross for å være nær døden under sultestreiken på et 

sykehus i Madrid. Thornton (1995) poengterer i sin analyse av klubbere at den 

subkulturelle kapitalen kan objektifiseres og kroppsliggjøres gjennom klær og hårklipp. 

Marz’ eksplisitte artikulering av politiske meninger gjennom tidligere nevnt klesbruk, kan 

være en måte han blant abertzales de izquierda viser sin smak rundt politisk artikulerte t-

skjorter.  

Thornton (1995) var i sin studie av klubbkultur opptatt av å vise hvordan klubbkulturens 

medlemmer artikulerte en subkulturell smak, og hevder at verdier som autentisitet og det 

hun kaller hipnes er sentrale i kunnskapsproduksjonen innad i subkulturen. Medlemmene 

av klubber tilegner seg en type kunnskap som gjør at de former et  ’vi’ som skiller seg fra 

’de’. Slik kan man si at subkulturen har en innsidighet versus en utsidighet, der de som 

representerer subkulturen besitter en form for kunnskap og smak som de ‛på utsiden‛ 
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ikke besitter. Linjer kan trekkes til Lalanders (2003) forskning på heroinmisbrukere i 

Sverige der han påpeker at det subkulturelle miljøet har egne koder på ‛innsiden‛. Slik 

hevder han at hans informanter hadde et sett av egne logikker som ble deres spilleregler. 

Marz tok raskt til seg logikkene som handlet om alt fra å dra på festivaler med fundament i 

selvstendighetskampen, lære seg euskera, gå ut i Juan de Bilbao-gata, delta i 

demonstrasjoner med det baskiske flagget i hånda og høylytt å diskutere politikk og sin 

sympati med la izquierda abertzales kamp. Marz tilegnet seg ’deres’ gatekapital, og viste på 

den måten at han var med i selvstendighetskampen. Fran, Unai benyttet seg ikke av disse 

logikkene, og identifiserte seg ikke med ’de radikale andres’ sin innsidighet. De var 

baskere som var stolte av sin region, Unai også av sitt morsmål euskera.  De hadde derimot 

ingen sympati for selvstendighetskampen, og overså demonstrasjoner, samt forholdt seg 

ikke til Juan de Bilbao-gata og Herriko Tabernas.   

Marz, samt Iker sonende venn og Juana Chaos besitter den ‛rette‛ kunnskapen, det rette 

engasjementet for baskisk språk og baskisk løsrivelse. Iker og Ibai er for Marz en viktig 

læremester i hans tilegnelse av kunnskap, og bidrar slik med å reprodusere den 

subkulturelle kapitalen.  Det er deres engasjement, og deres subkulturelle kapital som gjør 

at de blir ansett som abertzales de izquierda. Subkulturell kapital kan konverteres, poengterer 

Thornton (1995), og blant hennes informanter var den konvertibel til hipness, det å bli 

ansett som en med ‛god smak‛.  I Marz’ tilfelle kan en også hevde at hans opparbeidede 

subkulturelle kapital ga ham et nettverk av abertzales de izquierda, og en følelse av virkelig å 

sette seg inn i ‛deres kultur‛. Hans subkulturelle kapital kunne altså konverteres til en 

slags innlemmelse i det subkulturelle fellesskapet, en innlemmelse som Alberto ikke 

‛kvalifiserte‛ til.  

Jeg har tidligere i kapitlet vist at Marz i ett spesielt tilfelle ikke hadde ‛lest‛ kleskodene på 

samme måte som andre abertzales de izquierda ville gjort det. Eksemplet med den røde og 

gule t-skjorta viser at Marz kanskje ikke like fullt ut hadde tilegnet seg den kulturelle 

kapitalen; kunnskapen om smaken og kodene. Iñaki kommenterte også en gang til meg at 

han syntes det var flott at Marz engasjerte seg sånn i kampen om Euskal Herria, slik kunne 

la izquierda abertzales stemme også høres mer utenom Euskal Herrias grenser. Likevel, 

påpekte han, ytret nok Marz seg ennå mer eksplisitt i form av høylytt å synge den 
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sosialistiske hymnen Internasjonalen i gatene, eller ved å, uten unntak, diskutere politikk 

hver gang han var ute med venner engasjert i la izquierda abertzales kamp. Å prøve å vise 

sin kunnskap for hardt kan derimot bidra til at den subkulturelle kapitalen ‛brukes opp‛, 

hevder Thornton (1995). Eksempler fra hennes egen forskning kunne være at klubberne 

overdrev det hun kaller coolness [kulhet] når de valgte klær. Eksemplet med Marz ’ t-

skjorte som for de andre abertzales de izquierda heller representerte Spania grunnet fargene 

enn den representerte en sosialistisk drøm, kan være et eksempel på hvordan Marz enkelte 

ganger kunne, som Thornton kaller det, ‛trying too hard to show the knowledge‛ 

(1995:12).  

Eksemplene viser at kriteriene for å innlemmes i Den store patriotfamilien (MacClancy 

1993) ikke dreier seg om å være baskisk eller ikke. Gjennom et fokus på subkulturell 

kapital har jeg belyst andre sider ved den radikale baskiske nasjonalismen som skiller seg 

fra tidligere studier fra feltet (Moshuus 1993, Heiberg 1989, Zulaika 1988). En tilnærming 

av fellesskapet som en subkultur med et sett av verdier, en felles smak og en delt 

fremtidsdrøm viser at man gjør seg abertzale de izquierda gjennom handling og engasjement, 

gjerne uttrykt gjennom tilslutning til den baskiske nasjon, men aldri med referanse til 

opprinnelse og etnisk tilhørighet. Referansepunktet til de som anser seg som en del av det 

radikale baskiske fellesskapet, er basert på verdier og smak, heller enn etnisitet, for å nevne 

andre grensemarkører, som blant annet Heiberg fokuserte på i sin studie fra Baskerland 

(1989). Ved å bruke Thorntons (1995) begrep om subkulturell kapital ser vi hvordan 

abertzales de izquierda opparbeider og reproduserer en levemåte som viser hvem de er, hva 

de står for og hvilke fremtidsdrømmer de har. Marz, Ikers sonende venn og ETA-aktivisten 

Juana Chaos hadde ikke foreldre som var baskiske. Marz og Ikers venn hadde heller ikke 

vokst opp i regionen. Fran og Unai representerer deres motstykker, og viser et 

konstruktivistisk aspekt ved dagens radikale nasjoanlisme. Kasmir (1999) poengterer noe 

av det samme på denne måten:  

Both in popular consciousness and political writings, immigrant were 

increasingly seen as ‚more Basque‛ than Basque ethnics who were socially 

or culturally inactive or politically conservative (Kasmir 1999:106). 
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Avrunding  

I dette kapitlet har jeg belyst forholdet mellom opprinnelse og engasjement hva angår 

kategorien abertzale de izquierda. Jeg har vist at abertzales de izquierda ikke definerer seg ut 

ifra fødested, men gjennom en tro på selvstendighetsprosjektet vist gjennom engasjement. 

Jeg har vist hvordan Marz gjennom en slags sosialisering i ‛deres‛ verden med tiden 

opparbeidet seg en subkulturell kapital som ga han et nettverk av personer blant 

bevegelsen la izquierda abertzale. ETA-aktivisten Juana Chaos og Ikers sonende venn, er 

også eksempler på det konstruktivistiske aspektet ved fellesskapet la izquierda abertzale. 

Gjennom et fokus på sosialisering, kunnskap og smak har jeg ved empiriske eksempler 

kunnet videreføre MacClancy (1993:86) og Kasmirs (1999) poeng om kategoriens 

konstruktivistiske praksis. I kontrast til den tradisjonelle nasjonalismen som vokste frem 

med Sabino de Aranas opprettelse av det nasjonale baskiske partiet PNV og hans fokus på 

en opprinnelsesbasert ideologi, er dagens kategorisering i større grad basert på 

engasjement og verdens[nasjons]bilde.  

Det neste kapitlet er et av avhandlingens to casekapitler, og omhandler en streik jeg deltok 

på midtveis i feltarbeidet. Med Beckham- og Segi-metaforen i minne vil jeg belyse 

forholdet mellom to studentgrupper som forholdt seg ulikt til selvstendighetskampen. 

Samhandlingen dem i mellom kan kaste lys over relaterer seg til hverandre, som del-

fellesskap i en urban kontekst.   
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Kapittel 3 – Kamp om kampene - en kamp om 

symbolene  

”Har noen spurt deg om du vil at Bologna-prosessen skal innføres? Nei, ingen har 

spurt oss heller. *…+Vi skal klare det med studentenes kamp! La oss stoppe Bologna!”  

Sitatet ovenfor er hentet fra plakater som hang universitetsområdet i Donostia - San 

Sebastian dager i forveien av en studentstreik som skulle avholdes i protest mot Bologna-

prosessen, - en avtale om et felles europeisk utdanningssystem. Det første møtet for 

systemet fant sted i Bologna i Italia i 1999; derav navnet, og spanske myndigheter 

planlegger å implementere systemet i 2010. Studentstreiken hadde fått navnet Bologna Ez! 

16 I dette kapitlet vil jeg gjennom empiri fra dagen i forkant av streiken og fra selve 

streikedagen, vise hvordan en politisk kamp mot Bologna-prosessen også fikk et preg av 

separatistytringer, samt hvordan dette gjorde det vanskelig for to studentgrupper å 

samarbeide om streiken. Caset er interessant å lese i lys av Batesons (1958) begrep 

skismogenese for slik å få frem relasjonsprosessen som utartet seg i løpet av streikedøgnet. 

Streikeprosessen kan si noe om hvordan bilder av ’signifikante andre’ konstrueres i en 

lokal baskisk kontekst. Handlet Bologna Ez! også om en kamp om symboler og 

definisjonsmakt? Mobiliserte streiken forelesere og studenter som ikke direkte var knyttet 

til de to grupperingene som arrangerte den?  

Bologna Ez! 

Utvendige vegger var dekket av liknende ytringer som i kapitlets innledende sitat, og 

flyers og brosjyrer som forklarte studentene hvorfor man måtte støtte streiken mot 

Bologna-prosessen var å finne i ganger, på kollokvierom, i kantiner og på toaletter.  Disse 

ytringene var som oftest skrevet på euskera, men noen var også oversatt til castellano. De var 

undertegnet av Ikasle Abertzaleak ved siden av tegningen av deres faste emblem, en rød 

                                                      

16 [Nei til Bologna!] 
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stjerne. Studentorganisasjonen Ikasle Abertzaleak var initiativtageren til streiken mot 

Bologna-prosessen, og oppfordret alle ansatte og studenter ved universitetet om ikke å 

møte opp om morgenen den 29.mars. Dagen før streikedagen ble studentene oppfordret, 

gjennom flyers på fakultetene, til å delta på det Ikasle Abertzaleak kalte 

studentokkupasjon. Gymsalen på lærerutdanningsfakultetet skulle okkuperes natt til 

streikedagen.  

Den samme dagen som utdanningsfakultetet skulle okkuperes, var grøntarealet utenfor 

universitetets kantine fylt av ulike ytringsformer mot Bologna-prosessen. Noe som liknet 

på gravstøtter, laget av isopor fylte gressplenen, og på hver og en av dem var det på 

castellano skrevet navnene på de ulike studieretningene og et kors tegnet ovenfor(†Kjemi 

químicas , †Filosofi filosofía  osv..). Skriften var sort. Foran gravstøttene var det satt et kors 

av tre ned i jorda hvor det med sort skrift var skrevet Bologna. Rundt korset hang det en 

krans av grønne blader. På bakken under korset stod det skrevet på en hvit plakat: ” Her 

ligger våre drømmer, vår kritiske og kreative evne, og vår evne til å reflektere. Hvil i fred, vår 

oppkuttede sjel,-  knust for deres merkantilske mekanikk”.17 På plakatens høyre side stod det 

samme skrevet på euskera. På veggene hang også flyers med overskriften: ”Student. Du har 

dødd. Før du har kunnet leve. Du er et offer for din egen passivitet og ignoranse og lar deg krype for 

din egen treghet”.18 Under var det tegnet en person som satt naken og sammenkrøpet med 

beina opp mot overkroppen og med hodet skjult under armene som holdt rundt beina. 

Felles for gravstøttene og plakaten var at de ikke var undertegnet, noe som er vanlig å 

alltid gjøre når radikale nasjonalistiske grupperinger henger opp plakater, bannere eller 

når de tagger på offentlige vegger (Moshuus 1996). De hadde ikke Ikasle Abertzaleak sin 

røde stjerne, og heller ikke noe navn som indikerte hvem som stod for det. Mens Ikasle 

Abertzaleaks tagginger og plakater hang i dagevis uten å vekke stor oppmerksomhet i 

form av sammenstimlinger av studenter som lurte på hva det dreide seg om, fikk 

gravstøttene nokså mye oppmerksomhet. Enkelte studenter samlet seg rundt støttene og 

                                                      

17 *‛Aquí yacen nuestros sueños, nuestra capacidad crítica, creativa y de reflexión. Descanse en paz nuestro 

espíritu rasgado, aplastado por vuestra mec{nica mercantil.‛+ 

18 *‛Estudiante. Tú has fallecido. Antes de poder vivir. Víctima de tu propia pasividad e ignorancia, dejándote 

arrastrar por la inercia‛+ 
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folk snakket om hvem som kunne ha laget dem. Jeg skulle på forelesning den dagen, og 

nevnte det jeg hadde sett for José Martín og Felipe som jeg gikk på antropologiseminaret 

med. De fortalte meg at det var Asamblea som de selv var engasjert i som stod for 

gravstøttene utenfor kantina. Asamblea betyr studentforsamling. José Martín beskrev 

Asamblea som en ”gjeng med studievenner som møttes av og til for å diskutere 

utdanningspolitikk”. Den var altså ikke strukturert organisatorisk. Forsamlingen 

identifiserte seg ikke med la izquierda abertzale og nettverkets drøm om et selvstendig 

Euskal Herria, men hadde i forbindelse med Bologna-streiken tatt kontakt med Ikasle 

Abertzaleak og blitt enige om å være med på aktivitetene knyttet til streiken. De hadde 

aldri tidligere samarbeidet om noe. Asamblea skulle også delta på okkuperingen av 

gymsalen på utdanningsfakultetet.  

En tid etter streiken pratet jeg med Oritz fra Ikasle Abertzaleak om hans erfaringer knyttet 

til streikens aktiviteter. Under selve streiken snakket jeg ikke med ham for jeg ble først kjent 

med ham ved et senere arrangement av Ikasle Abertzaleak. Da jeg spurte ham om hans 

sterkeste argument mot Bologna-prosessen og hvorfor de var imot et felles europeisk 

universitetssystem som gjør det enklere å konvertere studiepoeng på tvers av nasjonale 

grenser, hevdet han at de allerede hadde muligheten til det gjennom det eksisterende 

erasmusprogrammet19. Han fremhevet også det økonomiske aspektet, i likhet med 

Asamblea, og mente at det nye utdanningssystemet og deres framtid til slutt ville 

bestemmes av kapitalistene og sentrale makteliter i Europas nasjonalstater. Oritz fortsatte 

argumentene sine:  

”Bologna - prosessen er med på å homogenisere systemene, og dessuten så må jeg spørre 

meg selv: Hvem er det som trenger det, og hvem er det som bestemmer det? Dekker 

dette mine behov? Dekker det mine behov det som bestemmes i Brussel, Paris, Bologna, 

Madrid eller Berlin? Nei! Dette sier så mye om maktovergrep i dagens Europa. 

Hvordan skal de vite hva som er best egnet for baskiske studenter? Men jeg er helt enig 

i at systemet trenger endringer og reformer. Vi kan ikke fortsette med det systemet vi 

                                                      

19 Europeisk utvekslingsprogram for høyere utdanning.  
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har i dag, det står ikke i stil til verken studentenes behov og ønsker, eller 

arbeidsmarkedets. Men, - det kan vi fint klare uten at det standardiseres fra det sentrale 

europeiske nivå.”  

På den ene siden fremhevet de et økonomisk argument mot kapitalisme og det de kalte 

sentrale makteliter i Europa. Samtidig fremhevet de også viktigheten av selv å bestemme 

hva slags utdanningssystem som skulle gjelde. Hvem kunne vite hva som var det beste for 

baskiske studenter? Vi ser altså at motivene for streiken var sammensatte og handlet om 

økonomiske argumenter samt argumenter mot det jeg her velger å kalle europeisering av 

utdanningspolitikk. Med disse to hovedargumentene gikk Ikasle Abertzaleak til streik, og 

natten før var det mobilisert til okkupering av utdanningsfakultetet.  

Sammen mot Bologna-prosessen?  

Siden jeg kjente José Martín og Felipe fra Asamblea, avtalte jeg å møte dem ved 

utdanningsfakultetet med medbrakt liggeunderlag og sovepose. José Martín og Felipe kom 

med fem andre studenter jeg ikke kjente fra før. De var også fra Asamblea, de fleste var fra 

Baskerland. Iñaki fra Ikasle Abertzaleak var allerede der da vi kom. Etter omtrent tjue 

minutter kom en mann som så ut til å være i 60- årene inn i gymsalen. Etter å ha snakket 

med Iñaki gikk han ut igjen. Iñaki hadde fortalt meg at alle de som var til stede var 

tilknyttet Ikasle Abertzaleak, om de ikke var fra la Asamblea. Fra Ikasle Abertzaleak var 

kjønnsfordelingen nokså jevn, men med noe flere gutter enn jenter Vi var omtrent 40 

oppmøtte, og blant dem var syv fra Asamblea og resten fra Ikasle Abertzaleak. Alle fant 

seg plasser i gymsalen og satt seg sammen i mindre grupper. Jeg satt sammen med de fra 

Asamblea. Iñaki hadde vært og snakket med den eldre mannen. Han var fra ledelsen på 

fakultetet, og hadde lurt på hva som skjedde. Mannen fra fakultetet kom inn i salen igjen, 

og ba om alles oppmerksomhet. Han sa at om vi skulle være der natten over, så måtte 

ingen gå ut av fakultetet etter klokken elleve på kvelden, for da slo sikkerhetsvaktene på 

alarmen og låste alle dørene. Fordi dørene ikke ble låst opp før klokken åtte dagen etter, 

måtte vi bli der frem til det. Etter at mannen fra fakultetet hadde gått, dro noen fra Ikasle 

Abertzaleak frem penner og plakater til demonstrasjonstoget dagen etter. De satt i mindre 

grupper, og begynte å tegne. Asamblea snakket ikke med de fra Ikasle Abertzaleak, og jeg 
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var selv sammen med de fra Asamblea. De hadde verken tatt med seg penner eller 

plakater, men etter hvert gikk Felipe bort til noen av de andre fra Ikasle og fikk et par 

plakater og tusjer. ”Vi må finne på noe originalt”, utbrøt José Martín. ”Noe som gjør våre 

plakater litt mer kreative enn deres!” De andre fra Asamblea begynte å tegne og skrive. Alt de 

skrev på sine tre plakater ble skrevet på castellano. På den første plakaten de lagde stod det 

skrevet i rødt og blått ”Fantasien mot makta”20.  

Felipe og José Martín begynte derimot å diskutere videre hva de ønsket å bidra med i 

demonstrasjonen dagen etter. Iñaki kom bort og fortalte at Asamblea måtte bli enige om 

hvordan de ønsket å aksjonere på campus på den påfølgende streikedagen. Asamblea 

samlet seg i ring for diskusjon. Iñaki fortalte at Ikasle Abertzaleak den samme kvelden 

planla å stenge alle dører på alle fakultetene, og at de dagen etter skulle tagge ned en del 

av universitetets utvendige vegger (slik de hadde gjort et par uker i forveien av streiken), 

samt lage sperringer foran dørene til forelesningssalene for å fortelle studenter og ansatte 

hva Bologna-prosessen dreide seg om. Iñaki viste også frem kjetting som de planla å bruke 

for å lenke fast dørene til forelesningssalene dagen etter. Felipe var veldig opptatt av at 

avgjørelsen skulle skje individuelt. Han presiserte at hver og en i Asamblea måtte si det de 

personlig mente før de kollektivt sa ifra til Iñaki hvilken rolle de ønsket å ha i 

streikeaksjonene. Det oppstod en del dilemmaer blant Asamblea. Noen av guttene var 

skeptiske til å ødelegge dørlåser og tagge ned vegger på campus slik Iñaki hadde lagt fram 

Ikasle Abertzaleaks plan. Det oppstod en diskusjon mellom José Martín og Felipe. Plutselig 

utbrøt José Martín:  

”Jeg er sikker på at det kommer til å dukke opp Ikurriñas og fangeplakater av ETA-

aktivister, og jeg synes vi skal bruke litt energi på å vise at vi gjør denne kampen 

uavhengig av la izquierda abertzales kamp om et selvstendig Euskal Herria. Jeg er 

heller ikke ute etter å gjøre hærverk på universitetsområdet. Jeg er her for å kjempe mot 

et utdanningssystem som jeg er en sterk motstander av, og ikke for å løpe rundt med 

abertzale - effekter.”  

                                                      

20 *‛La imaginación contra el poder‛ + 
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Felipe var uenig og avbrøt José Martín:   

”Jeg synes ikke det er det vi skal bruke energi på! Nå er det sånn at det er Ikasle som 

arrangerer dette, og vi har sagt til dem at vi ville være med. Jeg gjør dette som en 

protest mot Bologna, og at folk nødvendigvis må vite hvem jeg er synes jeg ikke er så 

viktig i dag. Eller hvem jeg ikke er.”  

Iñaki ba oss alle om å sette oss i en stor ring. Han tok til ordet, på euskera.  Jeg tenkte at de 

kom til å ha en introduksjon på euskera, og så fortsette med castellano, men det skjedde ikke. 

Både Ibai, Lander og Iker hadde tidligere påpekt for meg hvor pragmatiske de selv var i 

bruken av euskera, og at de derfor hver gang det var noen som ikke behersket euskera 

snakket castellano. I en periode ble gymsalen tydelig gruppert i to deler, siden mange i 

Asamblea ikke forstod det som ble sagt høyt på euskera i ringen. José Martín ristet på hodet 

og hvisket til meg: ”Hvorfor i helvete skal de si alt på euskera når de vet at vi er her?!” I etterkant 

kom Iñaki bort til oss og snakket om det viktigste på castellano. De hadde diskutert hva de 

ønsket å gjøre dagen etter, og om Asamblea ville være med på å gjøre litt hærverk på 

campus denne natten slik at folk som kom på jobb morgenen etter fikk problemer med å 

komme inn. Asamblea ble enige om at de ville være med på å ødelegge dørlåser og dekke 

til videokameraer (Samtlige fakultetsbygninger ved universitetet var videoovervåket). Det 

var til slutt José Martín som tok til orde for det etter at han selv hadde vært den mest 

kritiske stemmen innad i gruppen hva angikk streikens metoder, og han fikk med seg alle  

sammen: ‛Kom igjen, la oss sette i gang!‛ Iñaki tok ansvaret for å dele alle inn i ulike grupper 

som fikk ansvar for de ulike fakultetene. Han påpekte at det måtte skje raskt for ikke å bli 

oppdaget av politiet. Jeg måtte gjøre noen etiske overveielser i forbindelse med aksjonene 

studentene skulle gjennomføre og tok avgjørelsen om å ikke delta sammen med dem. 

Felipe og José Martín var enige om at det ikke var nødvendig at jeg var med. ”Du er jo ikke 

her for streikens skyld!”. Jeg ble allikevel med dem ut for å observere.  

Asamblea ble av Iñaki tildelt det biologiske fakultetet, som var det som lå nærmest 

utdanningsfakultetet hvor vi oppholdt oss. Jeg sa klart ifra at jeg ikke ønsket å delta med 

ødeleggelsene av dørene og ventet derfor alltid utenfor videokameraenes rekkevidde. ”Ta 

skjerfet over hodet, Hege!”, utbrøt likevel Felipe stadig til meg. En av de andre i Asamblea, en 
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av de yngste guttene, kom bort til meg og fortalte at dette ikke var det han hadde sett for 

seg av streikeforberedelsene. Han hadde fortsatt hetta på genseren over hodet, og var 

tildekt i ansiktet med et svart skjerf da han uttrykte: ”Dette blir for dumt. Dessuten gidder jeg 

ikke å bli fanget opp av de jævla videokameraene!”. Det tok Asamblea ti til femten minutter før 

alle dørene rundt fakultetsbygningene de hadde fått ansvaret for var ødelagt. De hadde 

stukket tannpirkere inn i alle låsene, slik at de dagen etter ikke kunne låse opp med nøkler, 

samt kastet steiner på enkelte videokameraer. Plutselig hørte vi kraftige sirener og måtte 

springe tilbake til gymsalen der en del av de andre gruppene allerede var ankommet. De 

hadde også hørt sirenene, og alle var nokså oppskaket. Dagen etter fikk vi klarhet i 

sirenene av å lese avisene. Det militære politiet[Guardia Civil] hadde pågrepet to personer 

av ETAs Comando Donosti, åtte ETA-aktivister. Senere kom det fram at ETA hadde 

planlagt attentater mot en bedrift i den spanske byen Zaragoza, en politibetjent i Donostia - 

San Sebastian, en politistasjon i Guipúzcoa, samt lokale sosialistiske og høyreorienterte 

politikere i løpet av den påfølgende sommeren.  

Da alle var på plass igjen i gymsalen, fortsatte folk å lage plakater til den kommende 

demonstrasjonen og vi fikk kjøpe bagetter for en billig penge som noen fra Ikasle 

Abertzaleak hadde laget. Jeg hadde allerede avtalt å møte Marz i byen fordi han skulle 

være med på demonstrasjonen den neste dagen, så jeg møtte ham for en morgenkaffe, og 

deltok ikke på aksjonene på campus. Da det var oppmøte ved Bulevarden senere på dagen 

møtte jeg Iñaki som sa han var passe fornøyd med aksjonene, men at de var skuffet over at 

en del forelesere likevel valgte å fortsette undervisningen. De hadde prøvd å lage borger 

av demonstranter foran forelesningssalene, men mange av foreleserne hadde likevel 

kommet seg inn for å holde forelseninger for studentene som hadde møtt opp, som ifølge 

Iñaki var skuffende mange. Han poengterte at de hadde gjort sitt for å påvirke og 

informere studentene, som, i følge ham, visste lite eller ingenting om Bologna-prosessen. I 

etterkant av streiken poengterte Oritz fra Ikasle Abertzaleak at de fremover måtte fortsette 

å informere og mobilisere flere enn de som møtte opp under Bologna Ez!. Han var ikke 

ikke fornøyd med antall oppmøtte, og skuffet over at ikke folk utenom abertzales de 

izquierda hadde deltatt. Da jeg spurte om alle fra Asamblea fra okkupasjonen kvelden før 

hadde vært med på aksjonene på campus, fortalte han sa at de ikke hadde vært med i det 

hele tatt.  De møtte heller aldri opp til demonstrasjonen.  
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Før demonstrasjonen skulle starte gjorde Ikasle Abertzaleaks medlemmers eg klare med 

plakatene som de hadde laget natten før. Iñaki gikk rundt og delte ut store Ikurriñas, og jeg 

tenkte med en gang på hva José Martín hadde fryktet kvelden før. Mange hadde også tatt 

på seg t-skjorter med uttrykk eller symboler som ofte ble brukt av abertzales de izquierda. 

Disse var for eksempel t-skjorter der det stod skrevet ’Selvstendighet’ [Independentzia], 

noen også med bildet av kartet over de syv provinsene med påskriften ’Euskal Herria’. 

Enkelte hadde på seg t-skjorten med emblemet til den terroristerklærte 

ungdomsorganisasjonen Segi, mens andre hadde kledd seg med plagg uten logoer eller 

ytringer på. Før demonstrasjonstoget startet tok Marz ivrig et baskisk flagg i hånden og vi 

gjorde oss klare for avgang. Ertzaintza-politiet hadde møtt opp som de alltid gjorde ved alle 

andre demonstrasjoner også. Det var etter øyemål omtrent 100 oppmøtte, noen flere hadde 

altså møtt opp for å delta i demonstrasjonen, men tallet var lavt, noe Iñakis skuffelse også 

viste. Demonstrasjonen hadde den samme ruta som de fleste demonstrasjonstog i byen 

pleide å ha. Det gikk stille for seg fra Bulevarden inn i sentrumsgatene rundt området ved 

katedralen, ned mot elva som vender mot bydelen Gros, og tilbake til Bulevarden. Det tok 

om lag 20-30 minutter før vi vendte tilbake til Bulevardens pavilljon, hvor en appell ble 

holdt av medlemmer fra Ikasle Abertzaleak.  

Var det José Martín og Felìpes uenighet dagen før som gjorde at Asamblea ikke møtte opp 

eller lå det andre grunner bak det?  

Relasjonsmekanisme mellom to signifikante ’andre’.  

Noen dager i etterkant av streiken ringte jeg Felipe for å spørre ham hvorfor de ikke møtte 

opp på campus eller på demonstrasjonen i byen på streikedagen. Fordi han hadde reist 

hjem på ferie til familien sin i León, fikk jeg svar av ham per e-post noen dager senere:  

”Vår innstilling til streiken var individuelt betinget på ulike standpunkter. Men hva 

gjelder oss som Asamblea, var de nasjonalistiske prosessene på et annet plan, ettersom 

vår innstilling var mer internasjonalistisk og mer fra et anarkistisk perspektiv. For oss 

betydde prosessen mer tapet av tankens autonomi og studentenes  kritisk e  kapasitet. 

Næringslivets makt over universitetet og studentene og det faktum at de vil forvandle 
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oss til et tannhjul i kapitalismens maskineri, var først og fremst det vi ønsket å kjempe 

imot. Fra Asamblea deltok vi med en innstilling som hadde "mai 68" som kampens 

metodologi. Vi ble vel mottatt fra første stund og vi ble også betraktet som 

en selvstendig Asamblea, noe vi satte pris på. Men under kveldens gang så vi 

oss mekanisert og dratt med i en organisasjon med tydelig egeninteresse som, noe jeg 

påpeker, ikke var vår oppfatning av prosessen. Følelsen av at Ikasle førte streiken og 

aksjonene sin retning, fikk oss ikke til å føle oss spesielt komfortable innad i la 

Asamblea. Vi bestemte oss derfor for ikke å delta videre i streiken og den påfølgende 

demonstrasjonen.” 

Felipe og resten av Asamblea følte at Ikasle Abertzaleaks streik mot Bologna- prosessen 

fikk for mye nasjonalistisk preg. For dem betydde innlemmelsen av Bologna-systemet et 

tap av individets kreativitet og autonomi. De valgte å ikke delta i streiken, og et skille 

mellom de to gruppene ble tydeliggjort som en følge av deres boikott. Kan det ut ifra disse 

empiriske eksemplene sies at la izquierda abertzales fellesskap ikke bare formes gjennom 

deres egne aktiviteter og engasjement, men at fellesskapet også formes ved at andre 

fellesskap, som her Asamblea, viser tydelig avstand fra la izquierda abertzales aktiviteter? 

Når Felipe så hevdet at deres innstilling til kampen var mer internasjonalistisk enn det han 

følte var Ikasle Abertzaleaks innstilling, markerte han et skille mellom ’oss’ og ’dem’, der 

’oss’ representerer internasjonalister mens ’dem’ representerer nasjonalister. Kan det sies 

at disse dikotomiene forsterkes som en følge av prosessen?  

Under studentstreiken Bologna Ez utspilte det seg en dikotomisering mellom Asamblea og 

Ikasle Abertzaleak. Streiken som hadde til hensikt å motarbeide Bologna-prosessen og 

Spanias planer om å implementere det felles europeiske universitetssystemet, fikk i følge 

Asamblea et annet innhold. José Martín og Felipe fra Asamblea uttrykte sterk misnøye med 

det de kalte streikearrangementets nasjonalistiske preg. I forrige avsnitt hevdet jeg at det 

under okkupasjonen i gymsalen i forbindelse med Bologna Ez ble utviklet et ’oss’ og  ’dem’ 

som et resultat av en relasjonssituasjon der Asamblea følte seg ‛overkjørt‛ av Ikasle 

Abertzaleak. Kun én av Asambleas medlemmer behersket euskera, og allerede i samtalene 

som Iñaki styrte under okkupasjonen av gymsalen ble derfor Asamblea en gruppe ’dem’ 

for medlemmene av Ikasle Abertzaleak. Det ble synlig i den sosiale settingen, og også 
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hvordan studentene kommuniserte i diskusjonsringen som de satt i på gulvet i gymsalen. 

Asambleas medlemmer deltok ikke i den store plenumsdiskusjonen, men derimot i samtale 

med Iñaki i etterkant av diskusjonen. Den ene av studentene i Asamblea som behersket 

euskera, Baleren, oversatte også underveis.  

Mekanismen som de to gruppene Asamblea og Ikasle Abertzaleak utviklet i løpet av 

kvelden, natten og morgenen etter kan være interessant og se i lys av Batesons (1958) 

begrep skismogenese, en mekanisme han så i sine studier av rituelt liv på Ny Guinea. Det 

analytiske begrepet benyttes om reaksjonsrelasjoner mellom individer eller mellom 

grupper av individer, og defineres av Bateson (ibid) som en mekanisme i en type 

selvforsterkende samhandling. Slik produseres eller reproduseres kontraster som også 

styrker måten en part definerer en annen part på (ibid). Gjennom interaksjon mellom 

individer eller grupper av individer kan det han kaller komplementær eller symmetrisk 

skismogenese oppstå. Han forklarer komplementær skismogenese som en ikke-progressiv 

prosess i kontrast til symmetrisk skismogenese som han ser som en progressiv 

endringsprosess. Komplementær skismogenese oppstår i en relasjon når den ene parten 

utfyller den andre parten i samhandling. Bateson (1958) hevder at normer og forventninger 

knyttet til gruppers oppførsel, handlingsmønstre henger sammen med den 

skismogenetiske mekanismen. Rollene til Asamblea og Ikasle Abertzaleak var 

tilsynelatende like under streiken Bologna Ez. De skulle samarbeide om et felles mål; å 

motarbeide Bologna-prosessen. Men under okkupasjonen av gymsalen kom det til syne at 

de to gruppene hadde noe ulike roller. Ikasle Abertzaleak var kvantitativt overlegne, med 

fire ganger så mange medlemmer enn den mindre studentgruppa Asamblea. Det at 

diskusjonene foregikk på euskera, et språk som ikke alle i Asamblea behersket, gjorde at de 

fra første stund følte seg overkjørt av Ikasle Abertazelak.   

Bateson (1958) hevder at en komplementær skismogenese kan ende på to måter: en 

komplett fusjon mellom de to eller en eliminering av en eller begge gruppene. 

Spenningsforholdet som utviklet seg på utdanningsfakultetet førte til det som Felipe 

beskrev som en følelse av å bli trukket inn i Ikasle Abertzaleaks retning, og at streiken fikk 

for mye nasjonalistisk preg, noe som førte til at de trakk seg fra streiken. Rollene de to 

gruppene hadde under streiken utviklet seg til å være ulike, det var også tydelig allerede i 
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forberedelsene på campus dagene i forveien av streiken. Asambleas ‘stunts’ i form av  

gravstøtter av isopor og Ikasle Abertzaleaks plakater skilte seg fra hverandre ved at de 

førstnevntes ikke var signerte, noe de sistnevntes var. José Martín hadde tidligere uttrykt 

sin sterke misnøye med abertzales de izquierda sine måter å kjempe om selvstendighet på, 

blant annet ved at mange støttet ETAs voldelige metoder. Likevel hadde de gått sammen 

med Ikasle Abertzaleak om å aksjonere mot Bolognaprosessen. I løpet av streiken uttrykte 

de fra Asamblea at streiken ble gjennomført på Ikasles Abertzaleaks premisser, og 

fordommene José Martín allerede hadde om abertzales de izquierda ble forsterket av 

mekanismen. I løpet av streikenatten styrket Ikasle Abertzaleak sin ytringsform som 

blandet både den nasjonale selvstendighetskampen og aksjonen mot Bolognaprosessen. 

Det at Asamblea ønsket å definere seg vekk fra Ikasle Abertzaleak bidro til at begge parter 

forsterker sine ulikheter fra hverandre. Ifølge José Martín snakket medlemmene av Ikasle 

Abertzaleak euskera under diskusjonsringen for å vise at ’de’ var noe annet enn ’dem’. På 

samme måte ønsket han selv å vise at Asamblea var selvstendig som gruppe da de laget 

demonstrasjonsplakater. José Martín og Felipes diskusjon om i hvilken grad de skulle 

markere seg noe vekk fra Ikasle Abertzaleak viser dette. De poengterte at de ikke skulle 

skrive Euskal Herria på sine demonstrasjonsplakater, ei heller skrive på euskera, men 

castellano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Slik ble kontraster produsert og reprodusert, noe som også styrket måten den ene partene 

definerte den andre på (Bateson 1958). Ved Asambleas boikott ble det skapt et skille 

mellom de to gruppene, og splittelsen bidro også til å forsterke Ikasle Abertzaleaks 

nasjonalistiske preg og deres definisjonsmakt over temaet Bologna Ez!. Brox (2003) 

benytter seg av skismogenese for å forklare hvordan politiske debatter utvikler seg 

skismogenetisk, og han hevder at det skjer når det på begge sider foregår en konkurranse 

om å prestere det sterkeste uttrykket for de verdiene som samler fronten, han kaller det 

uttrykkskonkurranse (Brox 2003: 202, 2000:389). I løpet av planleggingen og okkupasjonen 

av gymsalen foregikk det en konkurranse om å vise at man var enn annen enn ‘den andre ’ 

parten, og det kan i tråd med Brox’ (ibid) forståelse av skismogenese forstås som en 

konkurranse om å uttrykke det som kampen mot Bolognaprosesen skulle inneholde. Slik 

virker streiken, med utfallet om at Asamblea til slutt ikke deltok, som en selvforsterkende 
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mekanisme for begge gruppene. Kan en hevde at det hele utviklet seg til en kamp om 

definisjoner og representasjoner, en kamp om symboler? 

Den store kampen og de små kampene 

Den første gangen jeg snakket med Iñaki la han vekt på å fortelle meg hvor pragmatisk stil 

Ikasle Abertzaleak ønsket å ha. Med det mente han at de ønsket å jobbe for eller mot 

konkrete politiske saker slik som Bologna – prosessen, likestilling mellom kjønnene, og 

større muligheter for å ta høyere utdanning på euskera. Iñaki fortalte meg også at mange, i 

tillegg til sitt engasjement i Ikasle Abertzaleak hadde det Iker en gang kalte dobbelt eller 

tredobbelt engasjement i izquierda abertzale-bevegelser. Noen hadde familiemedlemmer 

som satt i fengsel og var medlemmer av organisasjonen Etxerat som jobber for å få baskiske 

fanger hjem til baskiske fengsler, mens andre var engasjert i baskiske miljøbevegelser eller 

kvinnebevegelser. Selv om Iñaki mente at Ikasle Abertzaleak jobbet for konkrete politiske 

saker, var det felles for alle de venstreorienterte bevegelsene blant la izquierda abertzale at 

de hadde et baskisk fundament, hevdet Iker:  

“Mange abertzales har det man kan kalle dobbelt eller også trippelt engasjement i 

abertzale-bevegelser. Alle slags fronter, om de er anti-globale, anti-kapitalistiske, 

økologiske, euskera-fremmende eller feministiske har et fundament i sin kamp; kampen 

om et fritt Euskal Herria. Når for eksempel de feministiske bevegelsene i Euskal Herria 

snakker om en feministisk kamp, snakker de om den baskiske kvinnen. Det vil alltid i 

bunnen handle om en kamp for et fritt og sosialistisk Euskal Herria”.  

Iker mente at det som skjedde da Ikasle Abertzaleak hadde demonstrasjon i sentrum og 

Asamblea ikke møtte opp, var at Ikasle Abertzaleak tilla det han kalte et nasjonalt preg til 

streiken. Asamblea følte at fundamentet som Iker tidligere hadde fortalt meg om, skinte for 

mye igjennom i streiken mot Bologna – prosessen. Noen uker senere snakket jeg med 

Felipe og José Martíns studievenninne, Sara, om det som hadde skjedd da hun 

kommenterte et liknende poeng. Det dreide seg om hennes hverdagsavgjørelser hva gjaldt 

klær:   
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” I Madrid tilhører jeg en vennegjeng som identifiserer seg med sosialisme og vi går 

alltid kledd i billige, gjerne gjenbruks- klær for å vise vår avsky til kommersialismen. 

Da jeg flyttet hit for 2 år siden fortsatte jeg å gå i disse klærne, men en ting velger jeg 

fortsatt ikke å ta på meg, og det er de tofargete stripete bomullsgenserne som er så 

abertzale her at jeg ikke ønsker å ta dem på meg. Det vil for meg få for mange 

assosiasjoner til la izquierda abertzales kamp, en drøm jeg ikke støtter.” 

For enkelte politisk venstreorienterte i Baskerland kan det føles som om deres sosialistisk 

fundamenterte identitet ofte, av andre, konnoteres til la izquierda abertzale. Det er ofte 

vanskelig å være venstreorientert, og samtidig vise at du ikke støtter kampen om baskisk 

selvstendighet (ibid 1993). Sara hadde tatt et aktivt valg ved ikke å bruke klær som hun 

anså for å ha for mange konnotasjoner til la izquierda abertzale.  Slik blir hennes valg en måte 

å relatere seg bort fra noen av kleskodene hun definerer som la izquierda abertzales 

kleskoder. De stripete bomullsgenserne i ulike farger blir for Sara ’deres’ klær, som 

symboliserer en slags baskisk subkulturell stil. Når Sara velger å ikke bruke sine stripete 

favorittgensere markerer hun også et skille mellom ’oss’ og ’dem’.  

I Hebdiges analyse av subkultur og stil (1979) viser han hvordan kamper om definisjoner, 

diskurser, og meninger alltid handler om en kamp om symboler:  

*<+ a struggle for possession of the sign which extends to even the most 

mundane areas of everyday life (Hebdige 1979:17) 

I Bologna Ez! ble det uttrykt en slags kamp om å definere streiken mot Bologna-prosessen. 

Hva skulle være dens innhold og fra hvem sitt ståsted skulle det defineres? Som Iker 

poengterte i sitatet ovenfor dreier mange av abertzales de izquierda sitt engasjement i 

studentorganisasjoner, miljøbevegelser og kvinnebevegelser også om en kamp om et 

selvstendig og sosialistisk Euskal Herria. Bologna Ez! var på den måten også en del av det 

jeg har kalt den store kampen.  
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Fra stor kamp til liten kamp? 

Jeg har i avsnittet over beskrevet hvordan det jeg har kalt den store kampen, nemlig 

kampen om et selvstendig og sosialistisk Euskal Herria er inkorporert i de mindre 

kampene som abertzales de izquierda kjemper for. Det være seg miljøsaker, 

likestillingsspørsmål eller utdanningssaker for å nevne noen. Jeg har hevdet at Ikasle 

Abertzaleak fikk ‛tilbake‛ råderetten over den lille kampen, Bologna Ez! da Asamblea 

boikottet streiken. Allikevel kan en tillate seg å spørre om den store kampen som Ikasle 

Abertzaleak representerer har blitt en trivialitet? Som en studentgruppering mobiliserer 

Ikasle Abertzaleak medlemmene sine og skaper og opprettholder sitt fellesskap. Iñaki 

påpekte også at Ikasle Abertzaleak har konkrete politiske saker de kjempet for. Men når de 

ut med sine budskap? Den morgenen som de to gruppene skulle aksjonere mot Bologna-

prosessen, møtte mange studenter opp på forelesningene, og få hadde hørt på det 

aksjonistene hadde hatt å fortelle. Professorer holdt sine forelesninger og dagen gikk nokså 

uaffektert av streikeforsøket til Ikasle Abertzaleak. Da jeg spurte Unai, som også studerte 

ved universitet, om han hadde vært på universitetet den dagen, var svaret klart. Han 

hadde møtt opp for å følge sine daglige forelesninger, og tok ikke del i streiken.  

I avhandlingens innledning påpekte jeg at noe av det viktigste ved nasjonalistiske 

prosjekter er å ha en stabil gruppe troende, i den forstand at de tror på det nasjonalistiske 

prosjektet (Mansvelt 2005). Kan det ut ifra casen fra Bologna Ez! virke som den store 

kampen er i ferd med å bli redusert til en av de små kampene? Er kampen mot Bologna og 

kampen om et fritt Euskal Herria blitt en trivialitet for mange av Donostia - San Sebastians 

innbyggere? Drømmen om et sosialistisk og selvstendig Euskal Herria står fortsatt som den 

største drømmen og kampen for abertzales de izquierda, og er på ingen måte en trivialitet for 

dem selv, snarere tvert imot. Ikers utsagn om at kamper som abertzales de izquierda er 

engasjert i alltid er fundamentert i en nasjoanlistisk drøm, viser også hvordan den store 

kampen er like viktig som å motkjempe Bologna Ez!.  Men kan streiken tolkes som en 

trivialitet i en større kontekst, her i forhold til mange av de andre røstene i Donostia - San 

Sebastian? Om vi nok en gang vender tilbake til streikeprosesen og dagen da 

utdanningsfakultetet skulle okkuperes, vekket ikke Ikasle Abertzaleaks bannere, plakater 
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og tagginger stor oppmerksomhet fra studentene som hastet forbi. Likesom mange ikke 

brydde seg om Segi-demonstrantenes demonstrasjon i avhandlingens innledende 

eksempel var de fleste på universitetet opptatt av sine daglige gjøremål, måltider og 

studier.  

Som tidligere nevnt i kapittel 2 fortalte Unai ofte at han var så lei la izquierda abertzale, 

konflikten rundt selvstendighetsspørsmålet, og demonstrasjoner at det hadde ført til at han 

generelt brydde seg lite om politikk. ”Alt handler jo bare om abertzales og kale barroka”, sa han 

en gang til meg. Liknende utsagn kom også fra min bofelle Fran og hans venner, da de ved 

feltarbeidets start fortalte meg at de var lei av demonstrasjoner og andre aksjoner. I kapittel 

2 så vi hvordan medstudenten min på antropologikurset følte det som en straff å bo i en 

region der diskusjoner rundt selvstendighetsspørsmålet lenge hadde tatt mye tid og plass i 

den offentlige diskursen. Disse innbyggerne av Donostia - San Sebastian viser med sine 

utsagn at de er lei av diskusjoner, demonstrasjoner rundt selvstendighetsspørsmålet fordi 

nasjonalistiske ytringer alltid har vært overalt, som Unai uttalte. I likhet med mange av de 

som fortsatte sine daglige gjøremål på streikedagen representerer han en ikke-mobilisert 

del av byens studenter og universitetsansatte. Handler (1988) poengterer at nasjonale 

forestillinger overskygger ulikheter og virker samlende for nasjonens troende (les: 

nasjonalistisk troende). Aksjoner som Bologna Ez! viser seg å virke splittende for de to 

gruppene som hadde planlagt å samarbeide mot Bologna-prosessen. Unai og mange av 

hans medstudenter hadde mål som for dem var viktigere enn den store kampen om 

nasjonale fellesskap. Er kampen da så stor? Caset viser oss at den store kampen har blitt 

mindre. Å favne bredt er et av de mest grunnleggende kriterier og forutsetninger for at et 

nasjonalistisk prosjekt skal virke mobiliserende og bredt omfavnende. Verken som 

motstand mot Bologna-prosessen eller som et nasjonalistisk prosjekt, favnet streiken bredt. 

Det ble slik en streik for de som var engasjert i organisasjonen fra før av.  
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Avrunding 

Det å være sosialistisk fundamentert og å ha et felles mål, en kamp mot Bologna-prosessen 

og de europeiske kapitalistiske kreftene, som Oritz kalte dem, la ikke nok grunnlag for 

samarbeid om streiken. En kamp om definisjonsmakt over symbolet Bologna Ez ble uttrykt 

i streiken. Slik Sara valgte bort den stripete bomullstrøya for ikke å konnoteres til abertzales 

de izquierdas kamp, valgte Asamblea det samme ved å boikotte Bologna-streiken. De 

tidligere tankene som spesielt José Martín hadde om la izquierda abertzales kamp og ideologi 

ble reprodusert og tydeliggjort gjennom streikeprosessen, noe som førte til at de to 

gruppene tydeliggjorde sine forskjeller i møtet med hverandre. Slik sett kan det hevdes at 

de utfylte hverandre. Ikasle Abertzale fikk definisjonsmakt over streiken, over symbolet 

som representerte deres motstand mot Bologna-prosessen. På samme måte som de fikk 

råderetten over enkelte klesplagg, som eksemplet om Saras stripete bomullsgenser viser. I 

en annen setting, som i hennes egen vennegjeng i Madrid, ville genseren hatt andre 

konnotasjoner; konnotasjoner om en sosialistisk og anti-kapitalistisk levemåte.  Samtidig 

har jeg hevdet at streiken som fikk et nasjonalistisk preg i form av demonstrasjonstog 

preget av store baskiske flagg og studenter ikledd separatistvennlige klær, kan virke som 

et eksempel på hvordan det jeg har kalt den store kampen er i ferd med å bli en av de små 

kampene. I dette ligger det et argument om at kampen om et sosialistisk og selvstendig 

Euskal Herria som abertzales de izquierda representerer, ikke mobiliserer og favner alle i den 

urbane konteksten Donostia - San Sebastian.  
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Kapittel 4 - Ambivalent ritualisering 

Aktiviteter med politiske budskap utøvd i det offentlige rom er kontroversielle i den 

forstand at de utføres i et rom som formelt sett er statens, men samtidig folkets, som en 

forlengelse av hjemmesfæren (Da Matta 1991:68). I demonstrasjoner og løpestafetter brukes 

gatene som rom for å opponere mot nettopp staten, men også for å samle fellesskap. Slik 

skapes det rituelle rom gjennom gateaktiviteter. 

En gateaktivitet jeg overvar på feltarbeid kan sies å være en form for ritualisering som 

bidrar til å opprettholde en forestilling om Euskal Herria som et avgrenset nasjonalt 

fellesskap. Jeg vil i dette kapitlet vise hvordan gatene i Donostia – San Sebastian, som 

offentlig rom blir et sted for opponering der politisk materialisme utnyttes. Den aktuelle 

gateaktiviteten, en løpestafett, blir på den måten et ambivalent ritual der gata blir et rom 

der aktører forhandler om representasjonene. Jeg vil hevde at aktørene i gateaktivitetene 

former to mekanismer, samlende innad og opponerende utad. Men samtidig virket den 

samlende mekanismen gjennom løpestafetten også som en ambivalens i forhold til hva 

arrangørene hadde definert som dens innhold.  

Jeg ser på ritualisering som en måte å handle på som skiller seg fra andre praksiser, som 

repeteres og som kanaliserer følelser og engasjement (Kertzer 1988:9). Løpestafetten 

Korrika var et slikt gatearrangement som jeg overvar i Donostia – San Sebastian, der 

deltakerne og aktørene i ritualiseringen både er de som løper, men også de som overværer 

hendelsen som publikum i alle byer og småbyer som stafetten passerer.  

‛Vi gjør Euskal Herria når vi snakker euskera21‛ 

Sitatet ovenfor er hentet fra språkakademiet Aek sin hjemmeside og var overskriften til en 

hyllest Aek hadde skrevet i forbindelse med løpestafetten Korrika 2007. Annethvert år 

                                                      

21 ‛Hacemos Euskal Herria cuando hablamos en euskera‛ 
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arrangerer de Korrika for fremming av euskera. Aek startet sitt arbeid i 1965, i en tid med et 

diktaturisk Spania som forbød enhver form for bruk av eller opplæring i euskera. Deres 

arbeid startet derfor som illegale språkskoler for voksne, de såkalte gau-eskolak - 

natteskolene. Språk, territoria og den baskiske nasjon skulle forenes gjennom læring. Den 

første Korrika ble arrangert i 1980, og Korrika 2007 var den femtende i historien. Den var 

en hyllest til den baskiske kvinnens innsats i å bevare og utvikle euskera. I 2007 varte 

stafetten i ti dager, og passerte alle de syv provinsene i Euskal Herria som utgjorde en 

strekning på 1.360 kilometer, - dag og natt uten å stanse (Korrika 2007). For å delta i 

stafetten må man betale, og hver deltaker løper i en kilometer. Gjennom hele stafetten 

bringer en person (en ny person for hver etappe) stafettpinnen de kaller testigo vitne  

videre, en og en kilometer av gangen. Testigo står som selve symbolet på euskera (del Valle 

1994). Det er ingen vinnere og tapere i Korrika, hovedmålet er derimot å skape støtte rundt 

euskera og å samle inn penger til videre språkundervisning (ibid). Til slutt når stafetten sitt 

endelige mål, et nytt sted hver gang, men alltid en av de større byene.  

I forveien av Korrika hang det plakater om stafetten rundt i byen, og mange av barene i 

gamlebyen hadde bilder fra tidligere Korrikaer hengende rundt i lokalene. Det var ikke 

bare de radikale barene i Juan de Bilbao som hadde bilder og reklame for stafetten, men 

også mange av de andre barene viet oppmerksomhet til stafetten. På Aeks internettsider 

var det laget en lenke til en egen side som omhandlet Korrika, og siden var skrevet på 

castellano, euskera, fransk og engelsk. Slik lød deler av årets hyllest til den euskaldunske 

(baskisktalende) kvinnen:  

<  Vi bygger Euskal Herria når vi snakker euskera. <  Euskera må være 

språket felles for alle baskere. <  Euskera lever videre takket være 

anstrengelsen fra de som har gjort en innsats for euskera. Til i dag har Aeks 

engasjement kommet til syne og blitt til realiteter gjennom mange ulike 

prosjekter og aktiviteter, og Korrika er en av dem. Den 15. Korrika ønsker å 

fremheve viktigheten og den sterke posisjonen til kvinnenes arbeid i å 

bygge Euskal Herria (Korrika 2007)22. 

                                                      

22 Min oversettelse.  



 71 

I en tidligere studie viser del Valle (1985) hvordan kvinner har stått sentralt i 

videreføringen av euskera.  

The transmission of the language has been considered also as a direct 

consequence of the mother’s role. The phrase ‘ikastolak were born in the 

kitchen’ is a reality. *<+ Later, during the Franco era, the first clandestine 

ikastolak were organized in the kitchens of some houses. *<+ (1985:250).  

Iker begynte å fortelle meg om sitt arbeid i Aek og om Korrika en av de første dagene jeg 

møtte ham. Han presiserte at Korrika var nødvendig fordi det fortsatt var deler av Euskal 

Herria der euskera-undervisning ikke fikk økonomisk støtte fra regionale eller statlige 

myndigheter. Han la vekt på at Korrika økonomisk sett var spesielt viktig for Navarra-

regionen (offisiell spansk autonom region) og den franske delen av Euskal Herria. Han 

presiserte at Aek oppstod som en politisk kamp, men at de i dag var mer en 

utdanningsinstitusjon enn en politisk organisasjon.  

”De første årene, på 80-tallet var løpet veldig politisert. Enkelte møtte opp med plakater 

av etarras og løpet var mer en motstandsytring enn en hyllest til euskera. I dag derimot, 

ønsker vi alle velkommen: abertzales, muslimer, kapitalister fra PP23, nordmenn, 

marrokanere, spanjoler og baskere. Vi er mer pragmatiske i dag, Hege, ikke så politiske 

lengre.”  

Iker fortalte meg at Korrika var en stor begivenhet for Euskal Herria, og også for alle 

landsbyene og byene som stafetten passerte. Jeg måtte derfor være ute i god tid den dagen 

Korrika skulle komme til Donostia - San Sebastian. Iker hadde fortalt meg at jeg burde 

følge løpet ved den store broa som binder bydelen Gros med Centro. Det tok litt lengre tid 

å komme dit enn jeg hadde regnet med, så jeg stresset av gårde, og tenkte at jeg sikkert 

ikke fikk sett noe. Da jeg nærmet meg Maria Christina hotellet like ved broa der stafetten 

skulle passere, skimtet jeg noe lokalpoliti og noen folk langs veien, men langt ifra det jeg 

hadde sett for meg av oppmøte. Det var også mange som gikk forbi folkemengden uten å 

synes å vise stor interesse for det som skulle komme. Jeg så ikke mange som kunne virke 

                                                      

23 Partido Popular – høyreorientert politisk parti.  
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som utenlandske turister, for de fleste snaket castellano eller euskera. Alder og kjønn på de 

oppmøtte tilskuerne var godt fordelt. Jeg ventet ikke lenge før stafettløperne ankom. Først i 

følget var en varebil, med Aeks farger og flagg. En dame satt i bakrommet med døra oppe. 

Hun ropte rim på baskisk som ikke betydde noe spesielt, men som rimet på Korrika; ”tiki 

taka tiki taka”. Stafettdeltakere svarte med å rope høyt i kor: ”Korrika”. Først i toget, foran en 

stor Aek-plakat løp to damer. Etter plakaten fulgte resten av deltakerne: barn, ungdommer, 

unge voksne, eldre og foreldre med barnevogner. Kjønnsfordelingen var også jevn blant de 

oppmøtte. Noen hadde sportsklær på seg, men ytterst få. Jeg ble overrasket over 

folkemengden som hadde møtt opp for å se på. Overraskelsen bunnet nok i bildet Iker 

hadde gitt meg på forhånd om at ”hele byen kom til å stå på hodet”. For å gi det et bilde var 

det et par hundre oppmøtte fra kulturhuset og bort til der jeg befant meg, et par hundre 

meter unna kulturhuset24. 

Nesten bakerst i stafettfølget løp folk med fangeplakater og etxerat25-flagg. Fangeplakater er 

bilder av politiske fanger som brukes i såkalte etxerat-demonstrasjoner, hvor det 

demonstreres for å få baskiske politiske fanger hjem til baskisk territorium. Etxerat er en 

organisasjon bestående av familier til politiske baskiske fanger. Deres nærmeste 

familiemedlemmer sitter i fengsler både i den spanske byen Ceuta i Marokko, på 

Kanariøyene utenfor Afrikas vestkyst, og i Andalucia-regionen sør i Spania. Flaggene som 

benyttes i deres demonstrasjoner består av et sort kart over Euskal Herrias syv provinser. 

To røde piler peker mot kartet og indikerer at de vil ha fangene hjem til baskisk 

territorium. Teksten er alltid den samme: ‛Baskiske fanger. Euskal Herria‛– “Euskal 

presoak. Euskal Herria” . Etxerat-flaggene er å finne på enkelte balkonger i Euskal Herria, 

spesielt i provinsen Guipùzcoa. Løpende ropte Korrika-deltakerne med etxerat-flagg og 

fangeplakater ‛Leve Euskal Herria!‛ - ‛Gora Euskal Herria!” . Mot slutten av stafettfølget 

løp to unge gutter i tidlig 20 årene med en stor banner med påskriften ‛Fritt Euskal 

Herria!‛ - *‛Euskal Herria Askatu!‛  sammen med Segis vanlige organisasjonsemblem 

bestående av navnet Segi med en rød stjerne på sort og hvit bakgrunn. Guttene hadde på 

                                                      

24 I tillegg var det flere personer som hadde møtt opp andre steder i byen, hvor stafetten passerte.  

25 Oversettes til norsk med hjem 
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seg en velkjent rød t-skjorte med Segi trykt på brystet. Jeg ble overrasket. Ikke overrasket 

over at Segi-ungdommene hadde et ønske om å løpe i Korrika, men overrasket over at de 

fikk tillatelse av Aek til å starte i løpet. Overraskelsen bunnet først og fremst i at Segi ble 

erklært som en terrororganisasjon av spanske domstoler i januar 2007, anklaget for nært 

samarbeid med ETA.  

Alle demonstrasjoner og andre gatearrangementer måtte alltid godkjennes av kommunen 

og av det lokale politiet. Demonstrasjonen i februar arrangert av Segi ble ikke godkjent 

som lovlig demonstrasjon og demonstrantene ble møtt av politistyrker som nektet 

demonstrantene å bevege seg fra Bulevarden (se innledning). Joséba, et medlem av Segi sa 

en gang til meg: ”Det er til og med ulovlig at jeg som medlem av Segi svarer deg på e-post i 

forbindelse med at du vil intervjue meg som medlem av organisasjonen”. Og da han tok kontakt 

med meg per e-post for å møtes skrev han: ”Vi bruker ikke telefon [fordi de var illegale], så du 

må fortelle meg per e-post hvor vi skal møtes”. Han skrev under e-posten med et dekknavn, - 

Joséba Joséba26. Den andre grunnen til at Segis deltakelse i Korrika forbløffet meg var at 

Iker hadde snakket så mye om at dette var et kulturelt arrangement som skulle inspirere til 

bevaring og ekspansjon av euskera, men at det ikke lenger var en politisk demonstrasjon 

som på 80-tallet. Noen dager etter at stafettløpet hadde passert byen møtte jeg Iker igjen. 

Jeg spurte ham hvorfor den politiske deltakelsen var så synlig i et arrangement som Iker 

tidligere karakteriserte som ‛lite politisk‛. Slik forklarte Iker det som skjedde:  

“Ungdommene så det som en mulighet til å vise seg frem og kontaktet Aek for å spørre 

om de kunne løpe foran i Korrika. Foran løper jo de med stafettpinnen, og bak aek-

plakaten løper alle de andre oppmøtte. Da de [Segi-medlemmene] kontaktet oss i forkant 

av stafetten, måtte jeg forklare dem at Korrika ikke er noen politisk demonstrasjon, men 

et løp for bevaring og ekspandering av euskera. At de går med bannere og etxerat-

                                                      

26 Joséba var navnet han brukte da vi møttes. Hans egentlige navn var et annet som jeg ikke fikk vite. Vi møttes 

aldri igjen fordi han dro på en måneds tur til ulike land i Europa for å tale la izquierda abertzale sin sak, og for å 

møte representanter fra sosialistiske politiske partier. Vi skulle møtes igjen da han kom tilbake, men han svarte 

aldri på e-posten jeg sendte ham. Jeg ble fortalt av en politiker fra Batasuna som jeg møtte i Norge etter 

feltarbeidet at han hadde fått problemer med myndighetene, så det var nok derfor jeg ikke hadde fått tak i 

Joséba, hevdet politikeren.  
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plakater kan vi ikke styre. Det er ytringsfrihet i Euskal Herria, vi mener i hvert fall at 

det bør være det, og vi kan ikke styre folks ytringer. Men det er ikke i vår interesse å 

gjøre Korrika til noe veldig politisk med Ikurriña og etxerat-plakater. Samtidig er vi 

åpne for alle som ønsker å delta, og dette gjelder også medlemmer av Segi. Om de ønsker 

å uttrykke sin mening, så må de få lov til det. Vi vil ikke identifisere oss med dem (Segi) 

i Korrika, men vi kan heller ikke si nei”  

Segi-ungdommene så det altså som en mulighet til å delta i en lovlig gateaktivitet, og Aek 

kunne ikke stoppe dem da Korrika var et løp for ‚alle som måtte ønske å delta‛. Men 

samtidig var det heller ingen fra det lokale politiet som stanset ungdommen i å delta, noe 

som kort tid før, hadde vært tilfelle da Segi selv arrangerte en demonstrasjon en drøy 

måned tidligere. Om kommunen eller politi hadde stanset Segi-ungdommen i å delta i 

Korrika, ville det ha vært som å gjøre deres bruk av euskera illegalt, noe som ville ha skapt 

en voldsom reaksjon hos mange innenfor la izquierda abertzale, mente Iker. 

Korrika som samlende ritualisering 

Gjennom løpet blir stafettpinnen Testigo symbolet på den euskera-språklige identiteten 

euskaldun. Korrika blir en budstikke for euskera, og en budstikke for en nasjonal enhet 

(Klausen et. al. 1995). Språket bringes videre gjennom bygd og by, og Korrika blir en 

metafor for baskisk enhet, for ’det horisontale kameratskapet’ (del Valle 1994, Anderson 

1991). Slik territorialiseres Euskal Herria, og stafettdeltakerne tegner opp kartet for de 

baskisktalendes land, de syv provinsene. Korrika-deltakerne setter slik en fysisk ramme 

rundt territoriet (del Valle 1994). Annethvert år gjentas ritualiseringen av Euskal Herrias 

enhet og regionens språk euskera, og bidrar til at regionen blir ‛tegnet opp‛ gang på gang. 

Gjennom sin deltakelse i Korrika opparbeider deltakerne og tilskuerne seg en erfaring om 

Euskal Herrias grenser og grensene for det baskiske språket, som overgår Spania og 

Frankrikes nasjonalstatlige grenser. Aktørenes erfaring gjennom gjentatt deltakelse eller 

overværing av Korrika bidrar til at de husker ritualiseringen.  

Connerton (1992) hevder at samfunn og mennesker husker gjennom ritualer, her 

ritualisering. Kollektiv hukommelse[communal memory] formes gjennom kroppslig praksis 
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og han kaller det kroppslig sosial hukommelse. Connerton (ibid) hevder at den kollektive 

hukommelsen opparbeides gjennom kroppslig praksis og/eller det han kaller 

minnesmerkeseremonier. I Korrika opplever tilskuere og stafettløpere en kroppslig 

erfaring (les kroppslig praksis ifølge Connerton), som av mange gjenoppleves annethvert 

år. Sammen med andre som har et forhold til begivenheten skaper aktørene slik en 

kollektiv hukommelse knyttet til løpet og en kollektiv hukommelse om hva det er et bilde 

på, den baskiske enhet (del Valle 1994).  

I sin bok Metaphors we live by (1980) viser Lakoff & Johnson hvordan metaforer ikke kun 

bør beskrives som et litterært virkemiddel. Metaforer, hevder de, er til stede i menneskers 

hverdag ved at de strukturerer måten vi tenker på og legger føringer for våre handlinger 

(ibid:3,39). Det essensielle poenget ifølge Lakoff & Johnson (1980) er at det som binder en 

metafor og et begrep sammen er en erfart opplevelse om en likhet mellom de to leddene. 

De setter kroppslig praktisk erfaring i sentrum for produksjon og reproduksjon av 

metaforer som altså gjenspeiler samfunnet vi lever i og den hverdagen vi erfarer. Iker 

hadde hatt et forhold til Korrika siden han begynte å interessere seg for euskera. For Iker 

var Korrika selve bildet på språkets fellesskap, sa han en gang til meg. Stafetten var viktig 

av symbolske grunner, men også som nevnt, av konkrete økonomiske grunner. Ibai hadde 

derimot erfart Korrika siden han vokste opp, og var selv født året da Aek for første gang 

arrangerte Korrika. Gjennom deltakelse både som tilskuer og stafettløper ble hans 

erfaringer med løpestafetten gjentatt annethvert år.  

Lakoff og Johnsons (1980) tilnærming dreier seg hovedsakelig om hvordan språklige 

metaforer baseres på levd erfaring. Ser man derimot metaforisering i en noe videre 

forstand, kan det være nyttig å se Korrika gjennom deres perspektiver. Del Valle (1994) 

hevder at Korrika kan sees på som en metafor for baskisk enhet. Gjennom gjentakelse av 

de kroppslige erfaringene knyttet til Korrika, enten ved selv å løpe eller ved å være 

tilskuer, husker aktørene ritualiseringen, og metaforen Korrika blir en del av deres 

virkelighetsoppfatning om hva som er Euskal Herria. Når aktørene i løpestafetten 

metaforisk tegner opp de syv provinsene og bryter grenser satt av franske og spanske 

myndigheter, bidrar de med å metaforisere den baskiske enheten på bakgrunn av euskera. 

De kroppslige erfaringene blir en metafor for samfunnet (Euskal Herria), med kroppen 
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som det medierende redskapet. Slik kan det sies at deres erfaringer med ‛opptegningen‛ 

av den baskiske enhet og nedbrytingen av de indre grensene, blir en metafor de lever etter 

(del Valle 1994, Lakoff & Johnson 1980).  

Lakoff & Johnson (1980) ønsker å vise at metaforer former tanker og handlinger. Jeg vil 

derimot argumentere for at deres analyse kan forstås slik at våre tanker og handlinger også 

former måten vi metaforiserer på, altså at de to mekanismene står i et dialektisk forhold til 

hverandre. Når deltakerne av Korrika erfarer stafettløpet, og de fleste annethvert år 

gjenopplever det, former de på den måten metaforen Korrika som en baskisk enhet (del 

Valle 1994). Aeks sitat om ‛å gjøre‛ Euskal Herria når de snakker euskera blir en metafor de 

gjennom deltakelse i Korrika etterlever, og former sine vedens[nasjons]bilder gjennom. 

Samtidig blir metaforen også formet av deres kroppslige praksis og kollektive 

hukommelse.  

Korrika som opponerende ritualisering  

I forrige avsnitt belyste jeg hvordan aktørene ved Korrika bidrar til en samlende 

mekanisme for de syv provinsenes euskera-språklige innbyggere, og hvordan løpet blir en 

metafor for en baskisk enhet som de lever etter, et nasjonalt fellesskap (Del Valle 1994, 

Lakoff & Johnson 1980, Anderson 1991). Under Korrika 15 i Donostia – San Sebastian møtte 

derimot noen ungdommer opp med fangeplakater (Etxerat-plakater) og Segi-plakater. 

Likesom enkelte deltakere hyllet euskera og den baskiske enheten, var andre opptatt av å 

ytre motstand mot Spanias behandling av baskiske fanger og deres nylige erklæring av 

ungdomsorganisasjonen Segi som terroristisk. Korrika ble et sted der motstand som ellers 

ikke var tillat ble utnyttet.  

Da Korrika ankom Donostia – San Sebastian ble jeg overasket over Segi-ungdommene som 

møtte opp med plakater og var iført t-skjorter, medlemmene som en knapp måned i 

forveien var blitt nektet å avholde en demonstrasjon i byen. Men siden Korrika var et 

arrangement godkjent av kommunen kunne ikke politiet stoppe dem, hevdet Iker i 

etterkant. På den måten brukte Segi-ungdommene Korrika som et sted hvor de hedret 

euskera, og samtidig opponerte mot myndighetenes erklæring av deres organisasjon som 



 77 

terroristisk. I noen korte minutter ‛eide‛ de gatene og kunne selv sette grensene for hva 

som var tillatt. På den måten blir Segi-demonstrantenes tilstedeværelse en måte å utfordre 

dagens politiske status quo (Kertzer 1988), en slags ytring mot spanske og baskiske 

myndigheter.  

Litteraturhistorikeren Mikhail Bakhtin (1968) hevder at karneval kan tolkes som en 

hendelse der den rådende orden snus opp ned.  

 ...  one might say that carnival celebrated temporary liberation from the 

prevailing truth and from the established order; it marks suspension of all 

hierarchical rank, privileges, norms, and prohibitions. *<+ Carnival was the 

feast of time, the feast of becoming, change and renewal (Bakhtin 1968:10). 

Det er interessant å se Korrika i lys av hans tolkninger av karneval. I en kortere periode 

kunne Segi-demonstrantene vise seg i det offentlige rom med organisasjonens t-skjorter og 

bannere, til tross for å ha blitt stoppet av Ertzaintza da de selv prøvde å arrangere en 

demonstrasjon måneden i forveien. Bakhtin (1968) sammenlikner karneval med andre 

offisielle fester i middelalderens Europa, og peker på en viktig forskjell hva angår rang. 

Under karneval er alle hierarkier for en kortere periode ikke-gjeldende, det er en fest for 

folket. Segi-medlemmene som arrangerte en demonstrasjon en måned før Korrika, ble 

stoppet av det baskiske politiet Ertzaintza. Demonstrasjonen kan ses som en ‛offisiell fest‛ 

i middelalderens Europa (Bakhtin 1968), der glede var byttet ut med sinne over spanske 

domstolers avgjørelse en måned i forveien. Under middelalderens offisielle fester var rang 

og samfunnshierarki tydelig til stede, i motsetning til under karnevalene da alle normer, 

forbud og hierarkier var fraværende (Bakhtin 1968). Da Segi-demonstrantene deltok under 

Korrika var det ingen som stoppet dem, og i de minuttene de løp gjennom Donostia – San 

Sebastian, ble de behandlet som de andre deltakerne i Korrika. Det politiske budskapet 

Segi-demonstrantene fikk muligheten til å ytre i Korrika var mulig fordi Korrika var en 

godkjent aktivitet av kommunen, noe som skulle være åpent for det Iker karakteriserte 

som alle i hele regionen. I en kortere periode skapes det en mulighet for den 

terroristerklærte organisasjonen å delta i en gateaktivitet som ellers ville ha vært umulig og 

også ulovlig. Korrika blir på den måten et rituale uten patron, for å låne Da Mattas begrep 

om brasiliansk karneval (1991:87). Segi-ungdommen så Korrika som et sted for å ytre seg, 
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til tross for å være en illegal gruppering, og løpet ble et slikt et sted de kunne konstruere 

sin egen tidsbegrensede virkelighet. 

Da Mattas (1991) studie av selve karnevalet som fenomen har benyttet seg av Bakhtins idé 

om den speilvendte sosiale hierarkiske orden. Han påpeker i sin studie fra Brasil at 

karneval bidrar til en konstruksjon av egen sosial virkelighet ved å produsere en 

speilvendt refleksjon av det brasilianske samfunnet (ibid: 62). Han sammenlikner karneval 

med teater, fotball og andre begivenheter, og hevder at karneval på samme måte skaper 

sitt eget rom, med egne spilleregler og normer. Da Matta (ibid) ser på karneval som en 

refleksjon av, og en kommentar til, den brasilianske sosiale verden. Han hevder at karneval 

likevel ikke er en direkte refleksjon av verden, men det han kaller en indirekte refleksjon, i 

likhet med Bakhtin, et speilvendt bilde. Bakhtin poengterer at det sosiale rommet, som 

DaMatta kaller det, er tidsbegrenset (Bakhtin 1968:10). Det er kun den korte perioden 

løpestafetten passerte byen at Segi-ungdommene fikk delta i like stor grad som andre i 

gatearrangementet, og deres ‛egne sosiale virkelighet‛ er tidsbegrenset. 

Lalander (2003) påpeker hvordan heorinmisbrukerne han studerte i Sverige gikk opp i sine 

roller innad i subkulturen og at de på den måten skaper sine egne virkeligheter der den 

svake kan bli sterk og den beskjedne kan bli frempå. Linken mellom Segi-undommene og 

Lalanders heroinmisbrukerne kan virke noe ekstrem, men det er nyttig å se Lalanders 

(2003) poeng i det empiriske eksemplet over. Likesom heroinmisbrukerne går opp i sin 

rolle og skaper en egen virkelighet, skaper Segi-ungdommene en sosial virkelighet der 

gatene er for alle, der Korrika er som et karneval uten patron (Da Matta 1991), og der de 

utnytter muligheten til å delta som lovlige aktivister til tross for å være illegale.  

Politisk materialisme i offentlige rom 

Del Valles (1994) studier om Korrika daterer seg fra 1980-tallet, perioden Iker henviste til 

som ‛mer politisk‛ enn Korrika anno 2007. Hun viser hvordan enkelte baskere tok avstand 

fra Korrika fordi de forbant stafetten med la izquierda abertzale. Del Valle (ibid) hevder at 

enkelte euskera-språklige ikke ønsker å delta i Korrika fordi det har for mange 

konnotasjoner til la izquierda abertzale. Da jeg bodde hos Fran i begynnelsen av feltarbeidet, 
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nevnte han at Korrika var et løp for euskera, men han knyttet det til ”de andre”, ”de blant la 

izquierda abertzale”. Fran snakket heller ikke euskera. Iker fortalte meg at de (Aek) ikke 

ønsket en politisk Korrika (i form av protestplakater og fangeplakater), men samtidig 

kunne de ikke nekte Segi-ungdommen å delta med fangeplakater og t-skjorter som bar 

navnet til den illegale organisasjonen.  

Mye av abertzales’ engasjement i det offentlige rom er knyttet til materielle symboler eller 

ytringsobjekter som plakater, t-skjorter, buttens, flagg og graffiti. Som nevnt tidligere var 

Marz ofte å se med t-skjorter med politiske budskap, og sørget også for at hans besøkende 

italienske venner fikk med seg hjem det han kalte ‛ekte souvernirer‛ fra Euskal Herria. 

Linstroth (2002) kaller denne formen for uttrykk for materiell nasjonalisme utspilt i det 

offentlige rom. Han påpeker at det i medieringen av abertzale-identiteten ikke bare er viktig 

med politiske diskurser, men også det han kaller nasjonalistiske materielle bilder og 

objekter. Han benytter seg av økonomiske termer og knytter abertzales de izquierda sin bruk 

av politisk materialisme til forbruk når han hevder at det baskiske offentlige gatebildet er 

preget av tvungen og/eller ønsket konsum av materiell politikk. Før og i demonstrasjoner 

preges gatebildet av nasjonalistiske og motkulturelle objekter som det baskiske flagget, 

fangeplakater, protestbannere og demonstranter i politiske t-skjorter. Slik tvinges man som 

deltaker i det offentlige rom til å konsumere den politiske materialismen, og abertzales de 

izquierda skaper slik en politisk bevissthet (Linstroth 2002).  

Tidligere i kapitlet hevdet jeg at politiske gateaktiviteter er kontroversielle fordi det 

offentlige rom representerer staten, men samtidig også folket. Abertzales de izquierda 

identifiserer seg ikke med spanske styresmakter, snarere er det deres største fiende og 

representerer det de kaller spansk imperialisme. Når abertzales de izquierda demonstrerer i 

gatene, henger opp plakater, går med politiske t-skjorter og henger opp store bannere for å 

ytre politiske meninger eller for å mobilisere til demonstrasjoner, blir de politiske 

objektene som de kommuniserer sin drøm igjennom en måte å manipulere gatebildet på, 

og gjøre det til ‛sitt eget‛.  

Et eksempel på et nokså nytt nasjonalistisk objekt i denne sammenheng er 

identitetskortene som mange av mine informanter hadde. Fra fylte 14 år er det i Spania 
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obligatorisk for alle borgere å ha et offisielt identitetskort, som ikke er et pass, men et 

identitetskort for innenlands bruk. Om man er utenlandsk statsborger med lovlig 

oppholdstillatelse i landet, får man et liknende kort som andre borgere, men med 

påskriften Utlending. Identitetskortet består hovedsakelig av navn og personnummer, samt 

et bilde av kortets innehaver. Det er obligatorisk å bære kortet med seg og fremvise det ved 

såkalte rutinekontroller som politiet kan avholde på åpen gate. Den første gangen jeg 

snakket med Iker viste han meg et identitetskort hvor Spania var byttet ut med Euskal 

Herria. Kortet så nokså likt ut som det offisielle spanske kortet. Da jeg spurte ham hvordan 

man fikk tak i dem og hvem som lagde kortene, svarte han at det var la izquierda abertzale 

som lagde dem, men at de var uoffisielle. I slutten av mai var det lokalvalg, og jeg var 

sammen med Iker noen dager i etterkant av valget. Han fortalte at han hadde brukt det 

baskiske identitetskortet da han skulle avgi sin stemme, men at funksjonærene i valglokalet 

ikke hadde tillatt ham å stemme fordi kortet var ugyldig. Han hadde insistert på å bruke 

det og kranglet med politiet i lokalet. Til slutt hadde han måttet vise fram det spanske 

kortet. I løpet av lokalvalget var det flere som gjorde som Iker, og man kunne lese om folk 

som var blitt båret ut av valglokalene med makt, fordi de nektet å bruke det spanske 

identitetskortet.  

Om vi vender tilbake til Segi-ungdommenes oppmøte i Korrika var deres bannere, t-

skjorter og de andre deltakernes fangeplakater en representasjon av en politisk materiell 

kultur, og ble slik en performativ politisk mediering (Linstroth 2002). På samme måte som 

Iker, og mange andre abertzales de izquierda benyttet seg av politisk materialisme i form 

alternative identitetskort, benyttet Segi og fangeplakatbærerne seg av muligheten til å 

kommunisere sine politiske ytringer i en setting som det var knyttet offentlig 

oppmerksomhet til, Korrika. Slik tvinges de som deltar i det offentlige rom til å konsumere 

den politiske materialismen (Linstroth 2002). Dette kan sammenliknes med måten 

MacClancy (1996) knytter fotball til forholdet mellom PNV-tilhengere og Batasuna-

tilhengere.  

Batasuna har ofte utnyttet fotballklubben Atletico Bilbaos popularitet, og har møtt opp på 

kamper ropende politiske ytringer med dagsaktuell appell (MacClancy 1996). Hans empiri 

daterer seg fra tiden da Batasuna fortsatt var ansett som et legalt politisk parti. PNV-
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tilhengere og Batasuna-tilhengere (abertzales de izquierda) oppholdt seg på ulike områder av 

tribunen, men Batasuna-tilhengerne sørget alltid for at plakater kom med i TV-bildet. Slik 

manipulerte de TV-bildet, hevder MacClancy (ibid). En av hans informanter sa en gang til 

ham at klubben var ment for å samle i like stor grad som monarkiet var ment for å samle 

folket i Stor-Britannia. Atlético Bilbao er for folket, for Biscaya, for baskere og ikke bare en 

liten del av dem, hadde han ytret (ibid).  

Det er interessant å se MacClancys poeng i sammenheng med Linstroths (2002) argument 

om manipulasjon av det offentlige rom, samt Segis deltakelse i Korrika 2007. Alle de som 

hastet forbi Korrika uten å vie for mye oppmerksomhet til løpet og de som så bilder av 

løpet i avisene blir konsumenter av en politisk materialitet som, i dette tilfellet, Segi-

ungdommene ytret gjennom t-skjorter og fangeplakater. Linstroth (2002) beskriver det med 

en metafor til en kjent Hollywood-klisje: 

*<+ to paraphrase a Hollywood cliché, ‚image is everything‛, and the 

manipulation of the media becomes a tool of terrorism, conveying a 

particular message to the public (Linstroth 2002:205). 

Likesom i innledningseksemplet der byens innbyggere ble konsumenter av både 

fotballfans’ tilhengerobjekter i form av real-Madrids skjerf, samt Segis-demonstrantenes 

plakater og t-skjorter med politiske budskap, var Korrika også en slik offentlig hendelse 

som bidro til et tvunget forbruk av materialismen som Segi-demonstrantene representerte. 

Slik blir alle de som ikke deltok i løpet eller som ikke hadde noe forhold til det, 

konsumenter av en politisk materialitet og en del av en politisk bevissthet ytret av Segi-

ungdommene. Segi-ungdommene bidrar på den måten med å politisere Korrika, en 

utvikling som har ført til at mange forbinder løpet med la izquierda abertzale og kampen om 

et sosialistisk og selvstendig Euskal Herria (del Valle 1994).  

Samlende og splittende : nasjonalt og alternativt? 

Trenger Segi-ungdommene vekk potensielle deltakere av stafettløpet, og bidrar Segi-

ungdommene og fangeplakat-løperne til å gjøre Korrika mindre samlende enn det som var 

Aek sine ønsker og planer?  
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I likhet med MacClancy (1996) sin informant som så på fotballaget Atletico Bilbao som en 

samlende enhet for Bilbaos og Baskerlands innbyggere, ønsket Iker og Aek at Korrika 

skulle virke samlende for nasjonen Euskal Herria. Stafettløpet skulle samle et fellesskap 

fundamentert i euskera. Det nasjonale fellesskapet, som deltakerne av Korrika ritualiserte 

og husket, brøt over en kortere periode med Spania og Frankrikes offisielle grenser. Iker 

poengterte også at løpet skulle virke inkluderende på hele regionens innbyggere uansett 

ideologi eller nasjonalitet. Et annet aspekt ved ritualet er at dagens andel euskera-språklige i 

regionen er i vekst. Språket knyttes ikke kun til den radikale nasjonalismen, men er 

derimot et språk som flere av innbyggerne lærer seg. Sammenliknet med tall fra 1984 da 

19 % (del Valle 1994:5) av Guipúzcoas befolkning hadde euskera som morsmål, er dagens 

andel i provinsen på 37 % (Eustat 2006). Dette gjør at flere føler tilknytning til løpestafetten 

og at Aeks prosjekt kan favne bredere.   

Del Valle (1994) hevder noe av det samme når hun skriver om Korrika:  

The versatility with which the concept is applied and its lack of definition 

allows social and ethnic differences to disappear in the allusions created in 

the race, and it acts as an integrating element for those who were born 

outside Euskalerria (Euskal Herria), those who speak different dialects, and 

those who communicate in Castilian. In this way, the power of the ritual 

generates the experience of a new society in Korrika (1994:174).  

Videre viser del Valle (1994) hvordan deltakerantallet i Korrika sank mellom Korrika 1 og 

Korrika 727. Hun hevder at det er folk som ikke deltar fordi de mener løpet har sterke 

assosiasjoner til la izquierda abertzale, og at disse holdningene ble sterkere og sterkere i løpet 

av de syv løpene hun baserer sin studie på. Iker poengterte for meg at løpet var blitt mer 

de-politisert etter 80-årene, men Korrika 2007 bar, som vi har sett, fortsatt preg av politiske 

ytringer som angikk selvstendighet. Segi var også en organisasjon som av mange ble 

knyttet direkte til vold og samarbeid med ETA, og deres oppmøte med flagg og t-skjorter 

ga stafetten et nokså politisert28 utseende. I Frans omgangskrets var Korrika noe som ble 

konnotert til la izquierda abertzale, og ’de radikale andre’. José Martín fra universitetet var 

                                                      

27 1980-1991 

28 Med politisert mener jeg her at radikale nasjonalistiske uttrykksformer var tydelig i løpet.  
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heller ikke interessert i å vie oppmerksomhet til løpet. Da Segi-ungdommene og deltakerne 

med fange-plakater ønsket å løpe først i stafetten viser de hvordan de utnytter aktiviteter i 

offentlige rom for å nå igjennom med sine protester og politiske budskap.  

Aek søkte utover. De hadde som mål å favne bredt i befolkningen, noe de også gjorde. 

Både Unai og mange av de barna jeg ble kjent med i kunstløpmiljøet hadde personlige 

erfaringer med løpet, til tross for at ingen av dem identifiserte seg med kampen om et 

selvstendig Euskal Herria og la izquierda abertzale. Noen av barna og ungdommene fra 

kunstløpmiljøet kjente klassevenner som skulle løpe og planla å overvære stafetten av den 

grunn. Dagen i forkant hadde Aek også mobilisert til en lokal kortversjon av Korrika, der 

mange av byens skoleelever deltok. Men hvilken rolle skulle Aek spille da Segi-

ungdommen oppsøkte dem og ønsket å løpe først i stafetten? Å favne bredt og å inkludere 

alle kanter av byen, betydde også, som Iker så det, å inkludere Segi-ungdommen i 

gateaktiviteten, og her ligger løpestafetten og Ikers ambivalens. Betyr det at eksplisitt 

opponering fra abertzales de izquierda tar Korrika med på vei fra det nasjonalt omfavnende 

og inn i det subkulturelle? Bidrar det til det som del Valle har antydet som en tendens, at 

flere og flere konnoterer stafetten til la izquierda abertzale, noe som gjør Korrika til et mer 

alternativt (i betydningen ikke bredt favnende)? Ved at mange konnoterer løpet til la 

izquierda abertzale, og derfor ikke ønsker å ta del i ritualet, mister stafetten noe av den 

nasjonale karakteren som når ut til et mangfold av innbyggere i regionen. Samtidig 

fremstår Aek som en ambivalent arrangør som på den ene siden hevder å fronte en 

mangfoldig linje uten ønske om at politiske protester skal prege løpet, og på den andre 

siden heller ikke ønsker å nekte dem i å delta. 

Linstroth (2005) poengterer at det i vår forståelse av nasjonalisme er viktig å studere 

variasjonen i nasjonalismene og ikke kun fokusere på det homogene ved nasjonalismen. 

Han hevder at mange forskere har sett på baskere som et homogent kollektiv, og at det ofte 

har blitt tatt lite hensyn til identitetsvariasjon. Baskerland består av mange identiteter som i 

hverdagen og i det offentlige rom, kjemper om representasjonene. Gjennom Korrika ønsket 

Aek å holde en inkluderende linje hvor euskera skulle virke samlende for nasjonen Euskal 

Herria, noe den også gjorde i en viss grad. Baskisk media dekket stafetten bredt og deler av 

byen var preget av bilder av tidligere løp, samt reklame for den kommende stafetten. 
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Allikevel er Korrika et rituale som ikke favner nasjonens innbyggere fullt ut, og 

ungdommene som representerte la izquierda abertzale bidrar med å trekke løpet mot en 

alternativ del-kultur i byen.    

Avrunding 

For deltakerne og tilhengerne av løpet bidro Korrika med å skape en kollektiv 

hukommelse som knyttes til det historiske fellesskapet Euskal Herria der nasjonale grenser 

tegnes opp fundamentert i euskeras grenser. Likevel viser dette kapitlet hvordan det spriket 

i meninger om tilstelningen, og også hvordan noe som karakterisertes som noe for alle, 

ikke på langt nær så ut til å vekke alles oppmerksomhet. Iker var opptatt av at Korrika ikke 

skulle se ut som en demonstrasjon av la izquierda abertzale, men snarere skulle løpet favne 

bredt og inkludere alle som ønsket å støtte opp om kampen for det nasjonale språket 

euskera. Samtidig er caset om Korrika et eksempel på hvordan Aek som arrangør ble stilt i 

en ambivalent stilling som knyttet seg til hvorvidt Segi-ungdommene skulle få prege 

stafettløpet. 
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Kapittel 5 – Barliv, populærkultur og politikk 

The intimate relationship forged in the 1960s and 1970s between politics and 

popular culture remains one of the essential nexuses of Basque radical 

politics (Kasmir 1996:99). 

I sin studie av baskiske kooperativer vier Kasmir (1996) noe av oppmerksomheten til 

hvordan politikk og populærkultur ble knyttet nært til hverandre mot slutten av Francos 

diktatur og ved inngangen til demokratiet, og at dette hang sammen med den ‛nye‛ 

nasjonalismen som utviklet seg med ETAs framvekst.  

I dette kapitlet som vil munne ut i avhandlingens avslutning ønsker jeg å rette søkelyset 

mot fremveksten av punk og det som ble kalt radikal baskisk rock, som stil og som 

musikksmak, og dens sammenheng med identitetskonstruksjon for mange abertzales de 

izquierda. Jeg vil også vise hvordan det å gå på bar, å drikke, og å gå på festivaler var en 

sentral del av mine informanters hverdagsliv. I løpet av de 6 månedene jeg var på 

feltarbeid, fikk jeg tilgang til en viktig del av Donostia - San Sebastian og Baskerlands 

sosiale sfærer, - barliv og festivaler. Mary Douglas (2003) hevder at mange etnografer blir 

opptatt av sine informanters drikkekultur når de først innser at det har en betydning for 

deres identitet og hverdag. Det samme kan sies om mine erfaringer fra feltarbeidet. Ofte 

når jeg møtte Iker, Marz og Ibai var vi sammen i sosiale settinger som i Juan de Bilbao-gata 

eller på en Herriko Taberna i byen. Enkelte ganger støtte jeg også på Iñaki og Oritz fra 

Ikasle Abertzaleak som var ute med sine vennegjenger. Etter en stund forstod jeg at å gå på 

pub og festivaler var en betydelig del av abertzales de izquierdas identiteskonstruksjon, og at 

disse tilsynelatende ‛ikke-politiske‛ og hverdagslige samhandlingsformene som det å 

drikke øl eller høre på punk og rock i all høyeste grad også handlet om politikk, motstand, 

og identitet, for som Wilson hevder:  

Drinking is a communicative act, a performance of identity to be sure, but 

one which also communicates so much more (2005:20).  

Som nevnt tidligere oppholdt hverken Fran eller Unai seg i Juan de Bilbao-gata eller på 

Herriko Tabernas, og jeg vil også vise hvordan sted var en måte å vise hvem du var eller 
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ikke var. Jeg vil spørre meg hvordan det sosiale aspektet ved barliv, alkoholkonsum og 

festivaldeltakelse henger sammen med abertzales de izquierdas identitetskonstruksjon og 

opprettholdelsen av den, samt hvordan disse stedene skaper grenser innad i byen, og et 

tidvis lukket samfunn. Adur, som jobbet ved en Herriko Taberna (se kapittel 2), mente at 

stedet var et samlingssted for hele nasjonen, og for mannen i gata. Likevel viser kommende 

empiri at utsagnet kan virke motstridende, for var Herriko Taberna og festivaler som 

blandet selvstendighetskamp og musikk, et referansepunkt for en hel nasjon?  

Det å møte vennegrupper og ta en øl var ikke utelukkende en del av abertzales de izquierdas 

liv. Den offentlige sfæren, og særlig alle barene i gamlebyens trange gater var et viktig 

sosialt møtested for mange som bodde i byen, og man møttes heller ute enn hjemme. Det å 

ta en liten øl og noen pintxos [fingermat/tapas] er en sentral del av hverdagslivet. Da jeg var 

ute med Frans vennegjeng min første dag i byen (se kapittel 2), var det mye snakk om mat 

og drikke. Jeg ble fortalt om baskisk cider, om gastronomiske klubber, om likøren patxaran, 

og om hvor mye baskere spiste. ‚Det er ikke rart jeg er som jeg er tjukk”, uttrykte Frans venn 

med et smil om munnen, idet vi fortsatte samtalen rundt matkultur. Stoltheten av mat 

(spesielt pintxo), barkultur og baskisk cider var med andre ord noe folk i byen stadig 

uttrykte da jeg møtte dem ute i sosiale settinger. Men det var derimot, som nevnt ovenfor, 

av betydning hvor du gikk ut, og ikke minst hvor du ikke gikk ut.  

Poteo og Herriko Taberna 

Mary Douglas (2003) bruker det analytiske begrepet constructive drinking for å vise hvordan 

konsum av alkohol spiller en rolle i konstruksjon og opprettholdelse av sosiale relasjoner, 

og i produksjonen av inkluderende og ekskluderende grenser. Thomas Wilson (2005) har 

en liknende tilnærming til det han kaller drinking culture, og han skriver:  

*<+ drinking alcohol is an extremely important feature in the production 

and reproduction of ethnic, national, class, gender and local community 

identities, *<+. In many societies, perhaps the majority, drinking alcohol is a 

key practice expression of identity, an element in the construction and 

dissemination of national and other cultures (2005:3).  
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Videre påpeker han at stedene der våre informanter drikker er relevante steder fordi de er 

steder der annen signifikant samhandling foregår (Wilson 2005). Som nevnt i innledningen 

spiller Herriko Tabernas en stor sosial rolle i abertzales de izquierdas liv. Mye av deres sosiale 

samhandling er knyttet til drikkekultur, og det å hacer el poteo [ta/gjøre en bar til barrunde]  

eller å ta en kaffe på en Herriko Taberna. Poteo består i å gå fra bar til bar (i Donostia - San 

Sebastian foregår dette i gamlebyen), der man tar en øl før man går videre til neste bar. Det 

er vanlig å bestille en liten øl, en zurito slik at man ikke er for lenge på hvert sted.  

Sentralt for å forstå det sosiale aspektet ved poteo er den baskiske betydningen av cuadrilla 

[vennegjeng] og bote [spleisekasse]. Det er vanlig å gjøre poteo sammen med cuadrilla, 

relativt stabile vennegrupper gjerne beholdt siden ungdomsskolen eller barndommen. 

Vanligvis består en cuadrilla av 10-20 mennesker, og man holder ofte kontakten også selv 

om man stifter familie og får barn, dog man da møtes noe sjeldnere. Enkelte cuadrillas 

møtes sjeldnere etter endt skolegang eller endte studier, andre cuadrillas holder sammen i 

de fleste sosiale sammenkomster i lang tid etter endt skolegang 29.  

Når medlemmer av en cuadrilla møtes for å gjøre poteo, er det vanlig å samle penger i en 

såkalt bote. Et av medlemmene i vennegjengen får ansvaret for å betale resten av kvelden, 

og om enkelte bestiller noe som koster mer enn det noen andre har bestilt påvirker det ikke 

innsatsene som legges i spleisekassa. Dessuten drikker de fleste som oftest øl eller sider, og 

prisene mellom de to varierer lite. Det konsumeres ofte mange enheter med drikke i løpet 

av en kveld, men enhetene er ofte små, og det var sjeldent å se at folk i gamlebyens barer 

drakk drikke med høyere alkoholinnhold enn cider, vin og øl. I likhet med Kasmir (2005) 

sine oppfatninger av baskisk alkoholkonsum, var jeg aldri på mine 6 måneder i byen vitne 

til slåsskamper og voldeligheter knyttet til alkohol. Jeg følte meg heller ikke utrygg som 

kvinne i gamlebyens nattetimer 30.  

                                                      

29 Se også Heiberg (1989), Kasmir (2005) og del Valle (1994) for beskrivelser av poteo og cuadrilla.  

 

30 Det er ikke min hensikt å romantisere drikkekultur, eller å benekte at også Baskerlands innbyggere er 

representert i avhengighets -statistikk hva gjelder alkohol. Allikevel ønsker jeg å vise at det å drikke også har en 

sosial betydning, og at denne siden ved alkoholkonsum gjorde seg gjeldende i mine informanters hverdag.  
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Herriko Tabernas drives korporativt, og viser bartendernes engasjement til et kollektiv 

(Kasmir 2005). Ibai fortalte meg en gang at de som arbeidet på Herriko Tabernas var 

medlemmer av et korporativ som om det var et kulturelt fellesskap, en slags klubb. Som en 

konsekvens av en prosess utformet av spanske domstoler i 1998, kalt 18/98, rettet mot deler 

av baskisk organisasjonsliv, ble aviser, radiostasjoner, samt enkelte Herriko Tabernas 

stengt på slutten av 90-tallet, med anklagelser om nært samarbeid med og økonomisk 

støtte til ETA. Dette var en prosess som fortsatt preget mye av baskiske medier da jeg var 

på feltarbeid og Ibai fortalte meg at enkelte Herriko Tabernas kunne stenges avhengig av 

hvem som jobbet i korporativet.  

Herriko Tabernas var også åpne på dagtid. Den første gangen jeg møtte Iñaki fra Ikasle 

Abertzaleak for samtale over en kaffe, var avtalen å møtes ved Herriko Taberna i 

gamlebyen. Da jeg møtte Iker, Marz eller Ibai (gjerne sammen med noen av deres baskiske, 

spanske eller italienske venner) på kveldstid i gamlebyen var det som regel også i denne 

gata. Siden både Marz og Ibai var innflyttere til byen tilhørte de ingen lokal cuadrilla så de 

to var veldig ofte sammen. Vi pleide å møtes først ved Herriko Taberna som lå i enden av 

den korte gata. Der fikk/tok en av oss ansvaret for bote hvor hver og en la sin innsats, 

gjerne 5 eller 10 euro, aldri et høyere beløp. Mange av de samme personene pleide å være 

på barene i Juan de Bilbao, men det var nokså vanlig å ‚holde seg til‛ sin cuadrilla når man 

var ute. Interaksjon og samtaler mellom ulike vennegrupper var derfor sjelden å se. Siden 

Marz og Ibais vennegjeng ikke tilhørte noen fast cuadrilla fra barndommen, hente det at de 

kom i snakk med noen andre, men det var ofte folk som Marz kjente fra før, fra ganger da 

han hadde vært på en Herriko Taberna på dagtid og kommet i snakk med noen der. Iker 

var med oss de gangene han ikke var sammen med sin cuadrilla, som for øvrig hadde 

mange medlemmer med barn og var derfor ikke like ofte ute natterstid. Poteo er en 

kollektiv aktivitet som er knyttet til cuadrilla og bote, og mange hevdet at denne 

bartradisjonen bekrefter en tanke om at abertzales de izquierda reproduserer en 

kollektivistisk tankegang som kjennetegner dem. En jente jeg møtte på en barrunde i 

                                                                                                                                                                    

 

 



 89 

nabokommunen Hernani, som arbeidet i en amnestiorganisasjon for baskiske fanger 

forklarte meg det slik:  

“For meg er det en helt klar sammenheng mellom kampen for selvstendighet og 

sosialisme. Kjærligheten til nasjonen og den sosialistiske fellesskapsfølelsen går hånd i 

hånd og avhenger av hverandre. Vi er veldig kollektive”.  

På den måten blir tanken om abertzales de izquierda som kollekvistiske reprodusert gjennom 

poteo og bote og rundt den sterke tradisjonen om at sosialt liv er knyttet til cuadrilla.  

Den første kvelden jeg var ute med Iker, var vi også sammen med Marz og Ibai, og poteo 

ble startet ved Herriko Taberna i Juan de Bilbao-gata. Over baren hang det bilder av 

baskiske fanger og bilder av tidligere Korrika som hadde blitt arrangert av Aek. Det var 

bare noen uker igjen til løpet skulle avholdes, og på mange andre barer i gata og i 

gamlebyen for øvrig hang det også bilder av tidligere Korrika-løp. Iker forklarte 

entusiastisk om løpet og ved baren der vi stod og pratet lå det brosjyrer om den politiske 

situasjonen i regionen, flyers om festivaler som skulle arrangeres, samt ukens utgaver av 

avisa Gara. På dørene la jeg merke til plakater om festivaler, og de samme plakatene hang 

på veggene i Juan de Bilbao-gata. Kvelden fortsatte i de andre barene i Juan de Bilbao-gata 

før vi igjen vendte tilbake til Herriko Taberna der Marz på italiensk sang Internasjonalen 

av høy røst. Jeg tilbrakte mange slike kvelder sammen med Ibai, Marz og Iker, av og til 

også med andre av deres venner. Det var et begrenset utvalg av barer vi besøkte, de fleste i 

Juan de Bilbao-gata, og samtlige befant seg i gamlebyen.  

Mot slutten av feltarbeidet møtte jeg Adur som jobbet på en av Herriko Tabernas i en av 

byens bydeler. Adur var også en bekjent av Marz. En dag jeg var innom for å hilse på, satt 

det en vennegjeng i 20-årene ved noen bord og en vennegjeng anslagsvis i alderen 50-60 år 

i baren og drakk øl og baskisk likør, patxaran. De sang sanger som inneholdt ordene Gora 

ETA [Leve ETA], og enkelte satt og leste dagens Gara. Adur viste entusiastisk frem en 

historiebok om ETA-aktivister gjennom tidene. Han viste meg etterpå Herriko Tabernaens 

bakrom som også var fylt av bøker som folk pleide å låne, eller som de av og til solgte bak 

disken i baren. Der lå det også blanke plakater og tusjer i sort og rødt. Herriko Taberna 

fungerer slik som et sted der ideer blir delt og informasjon blir utvekslet. En gang da jeg 
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var med Marz og hans venner på en musikk- og matfestival for å fremme og hylle euskera i 

Sanpere i den franske delen av Euskal Herria, hadde han hørt nyss om festivalen gjennom 

noen han møtte på Herriko Tabernaen. Man skrev seg opp på en liste for busstransport til 

stedet der festivalen skulle arrangeres. Både Zulaika (1988), del Valle (1994) og Kasmir 

(2005) presenterer det baskiske begrepet ekintza [handling] for å forklare viktigheten av 

sosiale møter og drikking, samt samtaler holdt i disse sosiale settingene. I samtalene på 

Herriko Tabernas blir alt fra vennemiddager til aksjoner diskutert og planlagt (Kasmir 

2005). Del Valle (1994) forklarer hvordan ideen om løpstafetten Korrika ble planlagt da en 

cuadrilla møttes for å spise og drikke. Kasmir (2005) hevder at cuadrilla på den måten ikke 

bare kan sees på som en vennskapsenhet, men også som en enhet som omskaper ideer til 

handling. Adur beskrev forholdet til Herriko Taberna slik: 

”Vi samles alltid ved Herriko Taberna om vi skal delta i en demonstrasjon. Her blir 

også plakater og bannere laget”.  

Herriko Taberna blir et sted for meningsutveksling, der informasjon om aktiviteter rundt 

om i Euskal Herria utveksles, og der tanker blir til handling i form av 

demonstrasjonsforberedelser. For å vite om hva som skjer av alt fra demonstrasjoner til 

festivaler må man vanke i Juan de Bilbao eller ved en av de andre Herriko Tabernaene i 

byen. Herriko Tabernas blir et sted der informasjon videreformidles og kollektiv identitet 

skapes:  

A venue for spreding information (Kasmir 2005:214).  

Thomas Wilson (2005) hevder at det å drikke kan være elementer ved individ- og 

gruppeidentifisering, hvor også stedene det drikkes ved er av betydning for 

identitetskonstruksjonens prosesser. De er steder der meningsdannelse produseres og 

opprettholdes, samt endres, og han bygger slik på Mary Douglas` (2003) forståelse av det å 

drikke som en kollektiv praksis for identitetsproduksjon. En episode fra jeg var på en 

Herriko Taberna i nabokommunen Hernani er også et godt eksempel på hvordan baren 

fungerer som et sted der informasjon utveksles og fellesskap skapes.  
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Det var fredag. Fredag ettermiddag betød stille demonstrasjoner arrangert av Etxerat i de 

fleste baskiske byer og mindre byer. Demonstrasjonene er for å få baskiske fanger i 

spanske fengsler hjem til baskisk territorium. Fangene er dømt for tiknytning til ETA. Jeg 

befant meg i Hernani, en liten kommune i nærheten av Donostia - San Sebastian, et sted 

der det separatistvennlige partiet ANV vant lokallaget i mai 2007, med 46 % av stemmene. 

Det er også kommunen der Batasuna hadde høy oppslutning frem til partiet ble erklært 

illegalt i 2003. Jeg var i Hernani sammen med en utenlandsk journalist jeg hadde møtt i 

Donostia - San Sebastian. Han skulle introdusere meg for en baskisk advokat som jobbet i 

en organisasjon for baskiske fanger utsatt for tortur i spanske fengsler. Den utenlandske 

journalisten skulle også gjennomføre et intervju med juristen. Før den stille 

demonstrasjonen skulle starte gikk vi for å ta noen øl ved en Herriko Taberna. Vi ble 

stående i baren å småprate som ved en typisk barrunde i Baskerland. Over baren hang 

bilder av baskiske fanger, og på bardisken lå det flyers og andre brosjyrer om kampen om 

et selvstendig Euskal Herria, mange skrevet både på euskera, castellano, fransk og engelsk. 

Etter 20 minutters skravling om alt fra lokalvalg til norske spisevaner, sloknet lyset. 

”Stenger de eller gikk strømmen?”, tenkte jeg mens jeg tittet noe spørrende rundt i rommet. 

Før jeg fikk spurt forklarte juristen: ”Det er demonstrasjonen. Etxerat-demonstrasjonen 

begynner.” I løpet av noen få minutter dro vi tilbake til plassen foran rådhuset for å 

overvære Etxerats vanlige fredagsmarsj. 

Det samme skjedde noen uker senere da jeg var med Ibai og Marz på Herriko Taberna i 

Donostia - San Sebastian. Det skulle arrangeres en demonstrasjon mot Militærpolitiet og 

Ertzainza sine arrestasjoner av flere antatte ETA-aktivister i ukene som fulgte av 

arrestasjonene som fant sted da Ikasle Abertzaleak arrangerte streik mot Bologna (se kap. 

2). Herriko Tabernaen i gamlebyen stengte og alle dro for enten å overvære 

demonstrasjonen eller for selv å delta. Min egen reaksjon i eksemplet fra Hernani som 

kontrast til juristens viten om det selvfølgelige faktum om at Herriko Taberna holdt stengt 

for å overvære fredagsdemonstrasjonen viser hvordan baren er et sted der sosiale bånd 

knyttes og fellesskap opprettholdes.  

Herriko Taberna blir slik et signifikant sted, et sted der opprettholdelse av fellesskapet la 

izquierda abertzale foregår. Slik er de radikale barene steder som binder sosialt samvær, 
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drikking, og politisk aktivisme sammen. Radikale nasjonalisters hverdag knyttes til de 

radikale barene og blir en måte å utøve identitet og kampen for selvstendighet på (Kasmir 

2005). 

Punk, stil og kulturell appropriering 

Nært knyttet til barliv er fremveksten av punk som musikkstil, noe som har spilt en viktig 

rolle i re-defineringsprosessen av baskisk identitet. Punk er en musikksjanger som oppstod 

i USA og Storbritannia på 60/70-tallet som en opponering mot samfunnet, og budskapene 

var anarkistisk fundamentert. I 1983 sponset den baskiske separatistvennlige avisen Egin 

(dagens Gara) en rockebandkonkurranse kalt Egin Rock. De fire vinnerbandene, som 

representerte hver sin provins i det sørlige (spanske) Euskal Herria, opptrådte på en 

sportsarena i den baskiske hovedstaden Vitoria Gasteiz (Kasmir 1999). I forkant av denne 

begivenheten var punk ansett som mistenkelig og som en ‛utenlandsk‛ kulturell invasjon, 

men etter begivenheten ble musikkstilen tillagt et nytt navn, radikal baskisk rock [radikal 

rok basko]. Gjennom Egin Rock søkte radikale nasjonalister å fange opp smakene og vanene 

til unge punkmiljøer for så å tillegge dem nasjonale former, en slags redefinering. Etter 

Egin Rock ble punk tolket som en baskisk kulturell form som fanget opp den internasjonale 

subkulturen som en politisk ressurs (ibid). Det å tilhøre det radikale nasjonalistiske miljøet 

ble å være punk, hevder Kasmir (ibid). Fokuset ble flyttet mot det å utøve baskiskhet, 

gjennom smak, stil, og politisk engasjement. Tilpasningen av punk førte til nye 

kategoriseringer der hårfrisyre, klesstil, musikksmak og politisk engasjement erstattet 

1800-tallets fire etternavn (se kapittel 1) (Kasmir 1999) 31 .  

Denne utviklingen kan sees i sammenheng med det Simon Harrison (1999) kaller kulturell 

appropriering. Harrison (ibid) definerer kulturell appropriering som en prosess der 

kulturell kunnskap, tradisjoner og identiteter kan utnyttes av signifikante andre. Slik kan 

eksisterende symboler eller identiteter gis nytt, et annet eller nyansert meningsinnhold. 

Han refererer til Cohens analyse av det britiske Notting Hill-karnevalet for å vise hvordan 

                                                      

31 Se også MacClancy (1993) for beskrivelse av punkens fremvekst i Baskerland.  
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kulturelle prosesser kan endre meningsinnhold gjennom kulturell appropriering. Kort 

fortalt var karnevalet som oppstod på midten av 1960-tallets London noe som 

representerte det britiske med temaer som Dickens noveller og det viktorianske London. 

Utover 1970-tallet fikk derimot karnevalet et mer karibisk preg, og karnevalet ble de 

karibiske minoritetens fokussymbol på identitet, og var deres måte å tillegge en allerede 

eksisterende kulturell form et nyansert meningsinnhold, - en kulturell appropriering (ibid).  

Rett før lokalvalget i mai 2007 holdt studenter fra bevegelser i la izquierda abertzale-

nettverket et arrangement som ble kalt Selvstendighet og Sosialisme. Jeg møtte Iñaki og 

Oritz fra Ikasle Abertzaleak på campus og overvar en forelesning om Karl Marx og 

sosialisme holdt av en pensjonert sosialistisk politiker fra Madrid. Iñaki og Oritz fortalte 

meg at de hadde vært oppe og jobbet tidlig om morgenen, og viste til plakatene og 

veggtaggingen på universitetet. Det hang valgplakater for separatist-partiet ANV 32, 

bannere med skriften Selvstendighet og Sosialisme, og vegger var tagget med den samme 

påskriften. Det var et 20-talls oppmøtte som senere deltok i en tradisjonell middag (comida 

popular) på campus. Vi betalte for å delta og ble servert en enkel tre retters meny med 

baskisk sider og likøren patxaran. Det var dekket til med langbord med papirduk og 

plaststoler ved gressplenen på campus, og etter måltidet gjennomførte to av studentene 

improvisasjonssynging - bertsolarik (se kapittel 1). Måltidet ble avsluttet med tradisjonell 

baskisk trommespilling [txalaparta]. Txalaparta består av ulike typer trestokker som ligger 

horisontalt på et trestativ mens man slår med to ulike trestokker for å få lyd. Lyden 

varierer fordi trestokkene også varierer i både størrelse og tresort. Txalaparta utføres også 

improviserende. Kvelden fortsatte med en tur til bydelens Herriko Taberna der vi så en 

film om tortur av baskiske fanger, for så å avslutte kvelden med en kveld med barrunder 

og med punk og rock over høytaleren.   

                                                      

32 ANV, Acción Nacionalista Vasca [Baskisk Nasjonalistisk Handling]. Partiet ble stiftet i 1930 og var en utbryter 

av det konservative partiet PNV.  Det var det første separatistpartiet som plasserte seg til venstre på den 

politiske aksen.  Fra 1978 ble partiet en del av Batasuna (daværende Herri Batasuna). I april 2007 ble partiet 

igjen gjenfødt for å stille til valg i mai 2007 (ANV 2007).  Fordi Batasuna ikke lenger kunne stille lovlig til valg 

fikk partiet mange av abertzales de izquierda sine stemmer ved lokalvalget i 2007. Allikevel ble bortimot 

halvparten av partiets lister strøket fra valget i enkelte kommuner, da enkelte listekandidater tidligere hadde 

stått på Batasuna sine lister. 16.april 2008 ble partiet erklært illegalt grunnet kontakt med Batasuna og det som 

spanske myndigheter kalte ETAs omgivelser (Galiciae 2008).  
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Om jeg var på musikkfestivaler eller såkalte folkefester [fiestas del pueblo] som bestod av 

ulike konserter holdt i mindre kommuner eller i bydeler, ble ofte det tradisjonelle blandet 

med punk og motkulturelle tekster. Å blande ska som musikksjanger med baskisk rock og 

punk var også vanlig. Ska er en musikksjanger som oppstod på Jamaica på 1960-tallet, og 

oppstod som en ny bølge på 1990-tallet. Ska-sangenes tekster omhandler ofte klasse-, rase-, 

og kjønnsskiller. Piperrak var et punkband som var populært da jeg var på feltarbeid, et 

erfarent og kjent band dannet tidlig på 1990-tallet. Året jeg var på feltarbeid vendte de 

tilbake til scenen etter åtte års opphold, og da jeg var på en musikkfestival i Viana i 

Navarra-regionen sammen med Ibai og Marz holdt de konsert. Plakater og bannere som 

representerte grupperinger innenfor la izquierda abertzale var å se på festivalområdet. I 

etterkant av konserten spilte et annet band folkloriske tekster som fikk samtlige av 

festivaldeltagerne til å danse og synge nesten like mye som Piperrak hadde gjort tidligere. 

De kulturelle arrangementene knyttet til la izquierda abertzale var en hybrid av det 

tradisjonelle: de folkloriske sangene og det moderne: den internasjonale punken bestående 

av baskiske eller spanske tekster. Ofte benytter bandene seg av baskisk ortografi om 

tekstene er skrevet på castellano. Tx brukes istedenfor ch (lyden er den samme) og b 

istedenfor v(det baskiske alfabetet inneholder ikke bokstaven v)33. Slik tilla de den 

internasjonale stilen punk noe nasjonalt og kreerte en type hybridisert musikksmak.  

Intensjonell hybriditet 

Bakhtin definerer hybriditet som en blanding av to språk, et møte mellom to språklige 

bevisstheter (1981:358). Han skiller videre mellom to former for hybriditet; bevisst 

intensjonell og ubevisst organisk. Pnina Werbner (1997) overfører hans distinksjoner av 

hybridiserte språk til hybridisert kultur og samfunn, og hevder at den intensjonelle 

hybriditeten er en intensjonell kunstnerisk intervensjon. Selv om Werbner benytter seg av 

begrepet for å snakke om migrasjon og globalisering, kan det være nyttig også å lese 

radikal nasjonalistisk populærkultur rundt begrepet.  

                                                      

33 Se også MacClancy(1993).  
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Det er interessant å lese arrangementer som nevnt over holdt av unge abertzales de izquierda 

som en type appropriering av de ‚typiske‛ tradisjonene som radikale nasjonalister 

tidligere knyttet til de konservative på den politiske høyrefløyen, men også som en type 

intensjonell hybriditet (Kasmir 1999, Werbner 1997). Tradisjoner som blant annet 

bertsolarik, txalaparta ble av mange unge radikale nasjonalister sett på som konservativt og 

romantiserende og noe som tilhørte de høyreorienterte nasjonalistene fra PNV. Kasmir 

(ibid) viser hvordan enkelte venstreorienterte separatistband på begynnelsen av 80-tallet 

ytret motstand mot det etniskbaserte nasjonalistiske partiet PNV. Bandet Hertzainak lagde 

sanger som gikk til angrep mot de konservative definisjonene av baskiskhet, og de 

tradisjonene som særpreget den baskiske kulturen, som blant annet bertsolarik og txalaparta.  

Da Egin Rock ble arrangert i 1983 skapte de en intensjonell hybrid kulturform, og 

omfavnelsen av punk på begynnelsen av 80-tallet førte til at den radikale nasjonalismen 

favnet bredere, og re-defineringen ekskluderte på den måten ikke alle de spanske 

innvandrerne (Kasmir 1999). Det som betydde noe var å utøve det å være abertzale de 

izquierda, og den utførelsen ble nært knyttet til festivaler og konserter. Initiativet til Egin 

om å arrangere rockebandkonkurransen var en måte å politisere og koordinere en samling 

av baskiske rockeband, og på den måten gjøre dem nasjonale og som en del av 

selvstendighetskampen (MacClancy 1993). De unge voksne abertzales de izquierda skaper 

slik sine egne dynamiske kulturelle former, og knytter det moderne til det tradisjonelle, og 

tillegger de internasjonale formene noe nasjonalt. De abertzales de izquierda jeg møtte i 

Donostia - San Sebastian var en del av en moderne og tradisjonell konstruksjon, og har slik 

skapt og fortsetter å skape sin egen subkulturelle identitet.  

Å være’in the know’  

Sara Thorntons (1995) informanter er en del av et subkulturelt klubbfellesskap der unge 

mennesker samles på basis av en felles musikksmak, og de har preferanse for mennesker 

som deler samme smak som dem selv. Hun hevder at klubberne besitter en type 

subkulturell kapital som er en måte vise at du vet hvilke koder og hvilken smak som 
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gjelder. Gjennom objektifisering av identitet i form klær og hårklipp viser de hvordan de er 

’in the know’ og dermed innehar den subkulturelle kapitalen (ibid).   

For unge voksne abertzales de izquierda er mye av deres subkulturelle identitet og kapital 

knyttet til sosiale sammenkomster ved Herriko Tabernas, på musikkfestivaler, eller såkalte 

folkefester. Gjennom en kreert stil som blander det folkloriske med den internasjonale 

subkulturstilen punk danner de en ‘being in the know’ som er en stor del av deres 

engasjement i kampen om et fritt Euskal Herria. Juan de Bilbao og Herriko Tabernas blir 

steder for de som er kan kodene og tiltrekkes av stilen, og la izquierda abertzale konstruerer 

på den måten en smakskultur (Thornton 1995). Stedene der denne hverdagslige 

samhandlingen foregår, blir av betydning for deres opprettholdelse, endring og 

reprodusering av en subkulturell stil som er nært knyttet til drømmen om et selvstendig og 

sosialistisk Euskal Herria. MacClancy beskriver ‚deres‛ verden slik: 

In fabricating their own social events, their own fiestas, and, to some extent 

their own language, abertzales (de izquierda) create a novel, functioning sub-

culture of their own, one broad enough to include urban activists, punks, 

young villagers, and skinheads (MacClancy 1993:89).  

Men selv om mange av mine informanter blant la izquierda abertzale anså sin kamp som en 

nasjonal drøm som en dag skal gi Euskal Herria selvstendighet, er det langt i fra alle som 

delte denne politiske oppfatningen av hvordan den baskiske fremtiden burde være. Mange 

av disse personene omfavner heller ikke de ovenfor nevnte hverdagslige 

sammenhandlingsformene, ei heller deres kreerte baskiske punke- / rockestil. 

Storesøsteren til Ibai sa det slik til meg en gang:  

“Liker du også den forferdelige musikken som broren min hører på, Hege? Jeg lurer på 

hvor lenge han skal fly på de festivalene, delta i demonstrasjoner og høre på den 

musikken” 

For Unai, Fran og Ibais søster var Herriko Taberna en sosial sfære for ‘de radikale’. Mine 

internasjonale bofeller gikk sjeldent ut i Juan de Bilbao-gata og Herriko Taberna, de holdt 

seg til steder der mange av de andre utvekslingsstudentene i byen gikk ut. Noen spurte 

meg om det var sant at det hang bilder av ETA-aktivister der. Andre hadde vært der noen 
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ganger, av ren nysgjerrighet på hvordan det var der før de gikk videre til andre steder der 

det var andre internasjonale studenter.  

Det å være ‛in the know‛ er derimot begrenset til de som anser seg som en del av det 

subkulturelle miljøet. Smaken, kodene, engasjementet er ikke en nasjonal og samlende 

smak, men begrenset til abertzales de izquierda sine verdens[nasjonsbilder].  Nettopp av 

denne grunn er Marz en interessant person i forståelsen av radikal baskisk nasjonalisme. 

Den levemåten og de verdiene som Marz identifiserer seg med hjemme i Italia var 

oversettbare til en baskisk kontekst, og sammen med hans iver etter å lære seg euskera, 

hans deltakelse i demonstrasjoner og festivaler bidro det til en innlemmelse i fellesskapet, 

og at han selv også ble omtalt som en del av la izquierda abertzale.  

Livsstilen som er beskrevet i dette kapitlet, er en måte abertzales de izquierda reproduserer 

en type subkulturell identitet i nåtid. De deler en framtidsdrøm om selvstendighet og 

sosialisme, et prosjekt mange har sterk tro på (dog mindre tro på at det vil skje innen kort 

tid), om ETA så må ty til væpnede trusler eller handlinger. Da jeg en gang spurte Oritz hva 

som ville skje etter en eventuell selvstendighet var oppnådd, var det vanskelig for ham å gi 

meg et svar. Han hevdet dog at han så for seg en videre kamp for sosialismen, og at det var 

et prosjekt de måtte holde ved like. ”Når vi oppnår selvstendighet må vi fortsette å overbevise 

folk om at sosialisme er den rette styringsform for nasjonen”. Oritz syntes det var vanskelig å ha 

noen tanker om hva som skulle gjøres på veien fram mot selvstendighet, eller om nye veier 

burde prøves ut. Det var nåtiden han var mest opptatt av, at de i nåtid måtte kjempe 

videre.  

I alle forskningsfelt vil det finnes personer som representerer generaliseringenes nyanser 

og som viser kompleksiteten i stedene eller grupperingene vi studerer. Jokin jobbet i Aek 

med Iker, og var for et selvstendig og sosialistisk Baskerland. Han så på seg selv som det 

han kalte en tidvis selvkritisk abertzale de izquierda. Oritz’ uvisse tanker om fremtiden er 

interessante å se i forhold til det Jokin en gang kalte kampsirkelen.  
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”Det skjer aldri noe nytt på en måte. Mange går i den samme sirkelen, 

kampsirkelen. På den måten blir det en romantisering av det å kjempe for et 

selvstendig Euskal Herria. Vi er melankolske, og slik blir mange litt forelsket i 

kampen. Det blir en del av en hverdagssirkel” 

Jokin mente at mange unge abertzales de izquierda var med i kampen om selvstendighet bare 

for kampen sin skyld. Han ytret bekymring for at mange ikke engasjerte seg mer politisk 

konkret om hvordan la izquierda abertzale kunne jobbe videre mot målet om selvstendighet. 

Iker delte også noe av Jokins kritiske syn på abertzales de izquierda. Mange av de unge var 

med fordi livsstilen og kampen var noe de nesten forelsket seg i, hevdet Jokin.  

Avrunding 

I dette kapitlet har jeg vist at det radikale nasjonalistiske miljøet knytter sosialt hverdagslig 

samvær og politikk sammen. Ibai, Oritz, Iñaki, Iker, og Marz anså det å demonstrere, gå på 

festivaler, blande politiske appeller med folkloriske tradisjoner, og å drikke på Herriko 

Taberna der punk og rock dundret over høytaleren, som en del av en helhet. Den 

hverdagslige siden av kampen, som populærkultur, barliv og sosialt samvær var nært 

knyttet til politikk og drømmen om selvstendighet. MacClancy (1993:91) poengterer at 

Batasuna sitt slagord fra 1980-tallet, livlighet og kamp [liveliness and struggle]34 knytter det 

sosiale og det politiske nært til hverandre. Empirien i dette kapitlet viser at slagordet 

fortsatt har relevans i forhold til hvordan dagens unge voksne, som anser seg som 

abertzales de izquierda, former sin og sitt fellesskaps identitet.  

Smaken som abertzales de izquierda skaper gjennom sosiale møtesteder og samhandling, er 

dog mer lukket enn MacClancy (1993) hevder når han sier at den subkulturelle stilen 

omfavner alt fra urbane aktivister til punkere og til folk fra landet. Mange av dem jeg 

kjente i Donostia - San Sebastian gjenkjente seg ikke i denne formen for sosialt samvær, og 

Unai og hans venner unngikk Juan de Bilbao-gata og Herriko Tabernas. Den første dagen 

                                                      

34 [Martxa eta borroka] 
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jeg tilbrakte i byen ble jeg fortalt, av Fran og hans venner, om stedene som et sted der de 

‛radikale andre‛ oppholdt seg, og at jeg burde kjenne noen som ‛vanket‛ der før jeg dro 

dit. Selv om Adur hevder at Herriko Taberna er for folket, mannen i gata og hele nasjonen, 

er det et sted som mange utelukker for sosialt samvær. Til tross for at han hevder å ikke gå 

til en Herriko Taberna for høylytt å diskutere politikk, er det en måte å vise hvem du er og 

hvor du står i en by fylt av et mangfold, hva gjelder standpunkt til hva som skal være 

Euskal Herria. De stedene som Unai, Fran og Ibais søster ikke henger ved, er signifikante 

steder for Adur, Iker, Ibai og Marz, steder som representerer en del av en slags livsstil, noe 

som viser subkulturens innsidighet og utsidighet. Medlemmer av subkulturer har liknende 

uttrykksformer, og deler ofte en type smak, et verdisett og et verdens[nasjons]bilde. Deres 

sosiale samhandling og faste møtesteder representerer en type livsstil som er begrenset til 

de som identifiserer seg med la izquierda abertzale som fellesskap. Livsstilen er en av deres 

felles referansepunkt, og er en viktig del av deres liv. 
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Mellom livsstil og nasjonalt prosjekt - en 

avslutning 

Parallelle møter - urbane kontekster. Avhandlingens tittel viser hva som har vært dens 

anliggende. Ved å benytte meg av kontekst som analytisk verktøy, har jeg i denne 

avhandlingen sett radikal baskisk nasjonalisme utlevd, fortalt og reprodusert i en urban 

setting. Ved å rette oppmerksomheten mot forholdet mellom abertzales de izquierda og andre 

personer eller fellesskap i byen, har jeg stilt spørsmålet om de radikale nasjonalistene jeg 

møtte kan leses som en subkulturell gruppe. Bildet som ble tegnet av byen da Beckham-

fansen og Segi-demonstrantene henholdsvis levde ut sine drømmer og protester, viser at 

møter, drømmer, livsstiler, politiske agendaer, og smakskulturer foregår parallelt i den 

mangfoldige og urbane settingen Donostia - San Sebastian, som har vært scenen for mitt 

prosjekt. Donostia - San Sebastian anno 2007 var en by med mange stemmer, og ved å se på 

byen som en mangfoldig arena der ulike drømmer og verdisett utspilles, har jeg vist 

hvordan unge voksne radikale nasjonalister former et fellesskap parallelt med andre del-

fellesskap. Jeg har hevdet at denne konteksten er viktig i vår forståelse av det radikale 

baskiske fellesskapet. Dette er en annen måte å tilnærme seg temaet enn tidligere 

antropologer (Heiberg 1989, Moshuus 1993, Zulaika 1988) har gjort. Empirien som har vært 

diskutert i avhandlingen viser at de unge voksne abertzales de izquierda som jeg møtte i 

Donostia - San Sebastian er en del av noe mer enn en kamp som har et konkret politisk mål. 

De er en del av en livsstil, der livlighet og kamp [liveliness and struggle] knyttes nært 

sammen.  

Å være abertzales de izquierda innebærer å engasjere seg i kampen. Det innebærer å vise 

solidaritet til felles verdier basert på en drøm om et selvstendig Euskal Herria, og et 

sosialistisk samfunn. Det innebærer å kjenne kodene for ytring av budskap (som Marz 

smertelig fikk kjenne da han bommet på fargene ved valg av t-skjorte). Det innebærer å 

engasjere seg i mer enn det rent politiske, i å delta på musikk- og matfestivaler, å gå ut på 

de ‛rette‛ stedene, og å vise sin interesse for det baskiske språket euskera. Abertzale de 

izquierda er ikke noe en fødes som, men en identitet som stadig må vedlikeholdes gjennom 

praksiser som nevnt ovenfor. Nettopp av denne grunn er også Marz en interessant person, 
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som viser fellesskapets konstruktivistiske kriterier. Gjennom et fokus på blant annet 

Thorntons (1995) begrep om subkulturell kapital, og smak har jeg vist hvordan 

grensemarkørene for fellesskapet la izquierda abertzale er forskjellig fra en dikotomisering 

mellom spanjoler og baskere, og fransker og baskere som for eksempel Heibergs (1989) 

studie representerer. De abertzales de izquierda som jeg møtte i løpet av feltarbeidet besitter 

en type kunnskap om ‛sin verden‛, en type smak og en felles drøm som forener dem. 

Gjennom et fokus på det konstruktivistiske aspektet har jeg vist hvordan radikal 

nasjonalisme som subkultur overtar for radikal nasjonalisme som nasjonalt-etnisk prosjekt. 

Marz, Ikers venn og Juana Chaos er noen eksempler på flere personer som engasjerer seg i 

kampen uten å være opphavsmessig baskere. Marz viser hvordan han forhandler seg fram 

til, reproduserer og vedlikeholder en nasjonal tilhørighet, - som en kosmopolittisk 

nasjonalist.  

Mot slutten av avhandlingen har vi sett at Jokin har et kritisk blikk på det han hevder er en 

‛forelskelse i kampen‛, en slags romantisering. Han hevdet at enkelte abertzales de izquierda, 

noe han selv også identifiserer seg som, ikke retter blikket fremover. Han hevder at de ikke 

har konkrete tanker om hvordan de kan endre strategier eller realisere drømmen om 

selvstendighet. Jokins utsagn er betimelig, men bare delvis holdbart. Oritz og Iñakis 

engasjement i studentorganisasjonen Ikasle Abertzaleak, og deres kamp mot konkrete 

politiske saker som Bologna-prosessen viser at aktivismen er rettet mot konkrete saker og 

en bedre fremtid, slik de ser det. Denne aktivismen når derimot ikke ut til ‛hele nasjonen‛, 

‛alle studenter‛ eller ‛hele byen‛. Langt i fra alle i Donostia - San Sebastian identifiserer 

seg med disse verdiene og drømmene. Dette bringer inn nye ’signifikante andre’, 

Asamblea, Sara, Fran, Unai og Ibais søster er eksempler på dette.   

Innledningsvis stilte jeg spørsmålet om den radikale baskiske nasjonalismen fundamentert 

i ETAs kamp om selvstendighet fortsatt har symbolsk og reell kraft til å favne bredt i 

befolkningen? Som tidligere nevnt hadde organisasjonen bred støtte også utenfor 

Baskerlands grenser under Francos diktatur. Caset om Bologna-prosessen viser hvordan 

studentgrupperingen Asamblea tok avstand fra streiken fordi den hadde for mange 

konnotasjoner til la izquierda abertzale. Enkelte hadde også slike konnotasjoner til 

løpestafetten Korrika. Unai sin forakt for demonstrasjoner, gatevold og et ‛altfor stort fokus 
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på la izquierda abertzale‛, viser hvordan enkelte som ikke er engasjert i 

selvstendighetskampen er lei at ‛alt‛ dreier seg om Euskal Herrias fremtid som selvstendig 

nasjon. I streiken mot Bologna og i løpestafetten Korrika så vi hvordan den radikale 

baskiske nasjonalismen beveger seg mot det subkulturelle, og støttes på langt nær av alle 

byens (nasjonens) innbyggere. Kampen har blitt mer rigid enn den var i årene som fulgte 

av overgangen til demokratiet, da selvstendighetskampen hadde bred støtte.  

Min hensikt har ikke vært å undervurdere de radikale nasjonalistenes reelle politiske 

kamp. Snarere har jeg vist at livsstilen de er en del av dreier seg om noe mer enn en 

politisk målsetning. Det handler om den ‛rette tro‛, smak og verdier. Innledningsvis i 

denne avhandlingen stilte jeg spørsmålet om fellesskapene som Segi-demonstrantene og 

Beckham-fansen representerte, handlet om mye av det samme. Jeg har vist at fellesskapet 

la izquierda abertzale er et av flere del-fellesskap i byen. Fotballfansen som ventet på 

Beckham, kunstløperne som brydde seg om alt annet enn baskisk selvstendighet og 

sosialisme, mine internasjonale bofeller, Frans vennegjeng, samt Unai var relevante andre 

for abertzales de izquierda. De hadde ikke samme referansepunkt hva gjaldt verdier, 

fremtidsdrømmer og smak. De abertzales de izquierda som jeg møtte i Donostia - San 

Sebastian befinner seg mellom en livsstil og et nasjonalt prosjekt.  

Et annet blikk 

Informantene som har vært presentert som abertzales de izquierda i denne avhandlingen, er 

unge voksne, og det er følgelig her mitt fokus har ligget. Det betyr imidlertid ikke at la 

izquierda abertzale som nettverk ikke består av personer som er eldre enn 20-30 år. Mange 

av de eldre radikale nasjonalistene har opplevd diktatur og undertrykking i voksen alder. I 

39 år var ikke demokrati en selvfølgelighet i Spania, og regionale språk var forbudt. 

Frigjøringsarbeidet som ETA utrettet fra 50-tallet og frem mot demokratiets start, hadde 

bred støtte også utenfor Baskerlands grenser. Mange spanjoler sympatiserte også med 

organisasjonen.  

Dagens unge voksne var barn eller var ikke født da Franco døde for 33 år siden. De er 

oppvokst i et Spania som har vært preget av økonomisk vekst og med retten til 
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demokratiets grunnprinsipp om valgdeltakelse. Disse var ikke født under, eller kan ikke 

huske diktaturet. Likevel er de unge voksne abertzales de izquierda som jeg møtte i Donostia 

- San Sebastian, opptatt av andre demokratiske prinsipper som retten til å ytre seg fritt og 

retten til å danne politiske partier. Et interessant skritt å ta videre i forståelsen av den 

radikale nasjonalismen, kunne derfor være å undersøke fenomenet i et tidsperspektiv på 

20-30 år. Gitt situasjonen at et selvstendig Euskal Herria ikke er oppnådd. Vil det da, hos 

den nye generasjonen som ikke har foreldre som har opplevd diktatur, være et 

ungdomsfenomen å støtte kampen om selvstendighet? Vil kampen også ha støtte blant de 

eldre, eller er dagens eldre som støtter et selvstendig Euskal Herria preget av deres fortid, 

som heroiske frigjøringskjempere under Francos tid? I et slikt prosjekt kunne det vært 

interessant å ha fokusert nærmere på de unge abertzales de izquierda sine personlige 

motivasjoner for å engasjere seg i kampen om selvstendighet. Et fokus på enda yngre 

informanter enn de som har vært presentert i denne avhandlingen, kunne belyst et 

interessant aspekt ved kampen om selvstendighet i Euskal Herria.  
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Appendiks 

Spanias Grunnlov av 1978, artikkel 2-4(Moncloa 2008).  

(Min oversettelse)  

Artikkel 2: Grunnloven baserer seg på den spanske Nasjonens uløselige enhet, felles 

hjemland, og er en udelelig del av alle spanjoler. Den gjenkjenner og garanterer retten til 

autonomi for nasjonaliteter og regioner som Grunnloven omfatter, og garanterer 

solidariteten mellom dem alle.  

Artikkel 3: Castellano er statens offisielle språk. Alle spanjoler har plikt til å kjenne til det 

og retten til å bruke det. De øvrige spanske språkene er også offisielle i de respektive 

Autonome Regioner, i samsvar med deres vedtekter. Spanias rikdom av lingvistiske former 

er en språklig kulturarv som vil være gjenstand for spesiell respekt og beskyttelse.  

Artikkel 4: Spanias flagg består av tre horisontale striper: rød, gul og rød, der den gule 

stripen er dobbelt så stort som hver av de røde. De Autonome Regioners vedtekter kan 

vedkjenne egne flagg og mønstre. Disse vil bli brukt sammen med det spanske flagget ved 

de Autonome Regioners offentlige bygninger og ved offisielle aktiviteter. 

Constitución Española de 1978, articulo 2-4(Moncloa 2008).  

Artículo 2: La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, 

patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la 

autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas 

ellas. 

Artículo 3: El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen 

el deber de conocerla y el derecho a usarla. Las demás lenguas españolas serán también 

oficiales en las respectivas. Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos. La 
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riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que 

será objeto de especial respeto y protección. 

Artículo 4: La bandera de España está formada por tres franjas horizontales, roja, amarilla 

y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas. Los estatutos podrán 

reconocer banderas y enseñas propias de las Comunidades Autónomas. Estas se utilizarán 

junto a la bandera de España en sus edificios públicos y en sus actos oficiales. 

Forkortelser 

AEK -  

ANV - Acción Nacionalista Vasca - Baskisk Nasjonalistisk Handling (regionalt sosialistisk 

og separatistvennlig parti) 

CAV - Comunidad Autónoma Vasca - Den Autonome Baskiske Region 

ETA - Euskadi Ta Askatasuna - Baskerland Og Frihet  

MLNV - Movimiento de Liberación Nacional Vasco - Baskisk Nasjonal Bevegelse for 

Frigjøring 

PNV - Partido Nacionalista Vasca - Baskisk Nasjonalistisk Parti (regionalt konservativt 

parti) 

Emiske navn og begreper 

Abertzale de izquierda - en person som identifiserer seg med kampen om et selvstendig 

og sosialistisk Euskal Herria, enkelte mener at dette også bør skje gjennom væpnet kamp.  

Batsuna - regionalt baskisk parti. Venstreorientert og separatistvennlig . Erklært illegalt i 

2003.  

Bertzolarik – Improvisasjonskonkurranse mellom to deltakere som improviserer på vers 

mot hverandre.  
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Bote - vennegruppers spleisekasse ved barrunder.  

Comida Popular - Noen ganger en matfestival, andre ganger et tre retters måltid. Ofte som 

en ciderìa-meny.  

Cuadrilla - relativt stabile vennegrupper beholdt fra barndom/skolegang. Mange har en 

sterk tilknytning til sin cuadrilla.  

Etxerat - organisasjon startet av familemedlemmer av baskiske fanger som sitter fengslet 

utenfor regionens grenser. Etxerat jobber for å få fangene hjem til baskiske fengsler.  

Euskal Herria - de syv provinsene som utgjør det historisk kulturelle området Baskerland. 

Tre av provinsene er under fransk styre, mens fire av provisene er under spansk regjering.  

Gara - Avis knyttet til la izquierda abertzale. Dannet i 1999, etter at det daværende Egin ble 

stengt av spanske myndigheter, anklaget for nært samarbeid med ETA.  

Ikasle Abertzaleak - baskisk studentorganisasjon. Definerer seg som en del av nettverket 

la izquierda abertzale.  

Ikurriña - det offisielle baskiske flagget, tegnet i sin tid av Sabino de Arana, grunnleggeren 

av PNV.   

Korrika - stafettløp arrangert hvert 2.år av språkakademiet Aek. Stafetten er for bevaring 

og ekspansjon av euskera.  

La izquierda abertzale - nettverket som kjemper for et selvstendig og sosialistisk Euskal 

Herria.  

Patxaran - likør laget av villplommer, vanilje og anis.  

Pintxo - baskisk fingermat, servert på barer.  

Poteo - barrunde med vennegrupper. De fleste gangene man er ute og ‛gjør en poteo‛, er 

man med de samme hele kvelden, og man bryter først opp med vennegruppen når man 

går hjem for kvelden.  
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Segi - ungdomsorganisasjon knyttet til nettverket la izquierda abertzale. Definert som en 

terrororganisasjon av spanske myndigheter 19. januar 2007.  




