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Del 1. VOY A PRESENTAR ALGO DULCE 

¡Gracias madre!  

Takk mor! 

Maria, min mor, er annerledes. 

Det er Marias “annerledeshet” som gjorde meg bevisst på hva det var som måtte til for å 

skille seg ut som kvinne i Algo Dulce. Maria introduserte meg for Tulia, som “viste meg 

et kvinneliv”. Denne oppgaven har blitt til ved mine spørsmål til Tulia, Tulias svar og 

Marias tålmodige forklaringer på alt jeg ikke skjønte. Det er i så måte en kulturell 

tolkning på tvers av forståelse og kommunikasjon, som jeg tar det hele og fulle ansvaret 

for. 

 

Algo Dulce og algodulcenerne fascinerte, interesserte, forskrekka, irriterte og trollbandt  

meg fra begynnelsen, i 1995. Jeg var frivillig for Unicef og bodde i Algo Dulce i ett år. 

Før jeg påbegynte feltarbeidet mitt i januar 1999 hadde jeg vært tilbake i Algo Dulce to 

ganger. 

Dette er en skildring av algodulcenerne og deres liv sånn jeg har opplevd det.  

 

¡Me fascina!  

Det fascinerer meg! 

I Algo Dulce er det sjalusi, vold og sladder. Det er glede, tårer, hyl og latter. Det er drøm, 

tro, svik og resignasjon. Alle følelsesuttrykk er “lov”. Menn gråter åpenlyst, de er 

sentimentale i ord og uttrykk, de klemmer hverandre og de lovpriser kvinner. Menn leiker 

og koser med barn i full offentlighet og gir kvinner komplimenter og 

kjærlighetserklæringer, men med like stor selvfølgelighet avstraffer de kvinner, barn og 

hverandre i den offentlige sfære. Machokulturen er mannens kultur, det er han som er i 

fokus, det er han som elsker, det er han som hater, det er han som bestemmer.  

Bakom står kvinnene og tar i mot. De trøster, de oppdrar, de gråter, de øser av sin 

kjærlighet. De er sterke og handlingskraftige. De er avhengige og uavhengige. Kvinnene 

er horer og madonnaer. De er uoppnåelige og tilgjengelige. De tilbes og de undertrykkes. 

De lar seg undertrykke og de bedrar. Kvinnene blir sett og de ser. De er utfordrende og de 

utfordrer. En mann føler seg ikke trygg på at hans kvinne vil være trofast, like lite som de 
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sjøl er trofaste mot sine kvinner. Kvinnene har mange hemmeligheter, sjølom det nesten 

er umulig i Algo Dulces gjennomsiktige samfunn. 

 

Machokulturen i Algo Dulce kan virke konstant og ubrytelig, med klare manns- og 

kvinneroller. Kvinnen er inne og tar seg av hus og barn. Mannen er ute og har økonomisk 

ansvar overfor kvinnen og barna, men er ellers fri til å gjøre som han vil. 

Det er virkeligheten i Algo Dulce, men bare en del av den og det finnes mange 

virkeligheter. 

I denne oppgaven skal jeg tegne historier om kvinner og om deres liv. Historier om avvik 

og om konformitet, om ønsker, drømmer, realiteter og former for virkeligheter. Om 

sanksjoner og overlevelse. 

Om kvinneliv og machokultur i en by prega av fattigdom. 

 

El sueño de algo dulce 

Drømmen om noe søtt 

Alle navn i oppgaven er anonymisert. Personer, steder og  navn på arbeidsplasser og 

bygninger som kan gjenkjennes har fått “algodulcenske” og latinamerikanske navn. 

“Algo Dulce” betyr direkte oversatt “noe søtt”, og er oppkalt etter en drøm og stående 

spøk jeg hadde med en av kvinnene jeg blei kjent med i 1995 og som i 1999 er en av 

mine informanter under feltarbeidet.  

Drømmen tar utgangspunkt i at vi skal åpne et barnehjem for gatebarn midt i sentrum og 

ved siden av drive “hostal turistico” der unga kan jobbe og tjene egne penger. En 

forutsetning for drømmen er turistene...Der kommer spøken inn siden ryggsekkturistene 

og turister med interesse og åpenhet for en annerledes kultur ikke finnes i Algo Dulce. Vi 

har ledd mye av det, men har allikevel hatt drømmen gående over mange år, og tilfører og 

modererer den hver gang vi møtes. Drømmen begynte jeg å omtale som “el sueño de algo 

dulce”  (“drømmen om noe søtt”), siden den står i sterk kontrast til Algo Dulces rykte og 

virkelighet. 

Algo Dulce var kjent som et fattig område med stor arbeidsledighet, kriminalitet, 

analfabetisme og narkotikamisbruk.  
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I følge uoffisielle kilder er Algo Dulce gjennomferdsåre og dumpingområde for narkotika 

fra nabolandet. Det er først og fremst marijuana og kokain som dumpes i Algo Dulce og 

narkotikamisbruket sies å være høyt. 

 

Algo Dulce er byen hvor jeg har gjort feltarbeidet mitt.  

Algo Dulce befinner seg i landet “La Madrugada” (morgengry).  

Hovedstaden i La Madrugada har jeg kalt “El Cielo”(himmelen) og La Madrugadas 

største by har jeg valgt å kalle “Los Aguas”(vannene).   

 

Algo Dulce- en el Mundo  

Algo Dulce- i verden 

Algo Dulce er en by i La Madrugada, et lite land i Latinamerika.  

La Madrugada er størrelsesmessig en tredjedel av Norge og har rundt 11 millioner 

innbyggere. Landet er delt inn i 21 provinser som igjen er inndelt i mindre kantoner. I alt 

er det 212 kantoner1 i La Madrugada. 

Byen Algo Dulce er sentrum i en provins som består av 6 kantoner.  

Provinsen grenser til nabolandet. 

 

La historia y los datos  

Historien og talla 

Algodulcenerne (fellesbetegnelse for alle folk fra-, eller bosatt i provinsen Algo Dulce) 

kom som slaver fra Afrika under den spanske kolloniseringa fra 1532 til 1809. Ingen ser 

ut til å vite med sikkerhet hvor i Afrika slavene kom fra eller når de kom til Algo Dulce, 

men jeg har blitt fortalt at forfedrene til dagens algodulcenere kom i løpet av 1700 tallet. I 

dag utgjør de mørkhudede algodulcenerne 2,7 % av den samla befolkningen i La 

Madrugada. Til sammen er det omtrendt 300 000 algodulcenere og av dem bor 100 000 i 

provinsens største by Algo Dulce. Provinsen har noen mindre byer, men består først og 

fremst av små tettsteder med husklynger på 3-4 hus og spredt bebyggelse. 

 

                                                 
1Det spanske ordet “canton” (kanton) betyr område/distrikt, mens “provincia” betyr provins. 
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¡Aye hombre- que clima caliente!  

Oy menneske – her er det varmt klima! 

Provinsen består av tropisk regnskog, jungel og kyst.  

Det er tropeklima i Algo Dulce. I regntida, fra desember til juni, ligger temperaturen 

rundt 43-45 celcius grader hele døgnet og luftfuktighet er fantastisk høy. Utafor regntida 

faller temperaturen til rundt 35 celcius grader, men luftfuktighet er fortsatt høy. Rent 

vann er en konstant mangel i Algo Dulce og det er vanskelig å holde god, personlig 

hygiene. Diaree er utbredt og spesielt barn dør som følge av dette. Ellers er Malaria og 

Dengue Fever sjukdommer som hjemsøker algoducenerne jevnlig og som er dødsårsak 

for både barn og voksne. Malaria og Dengue Fever er virussjukdommer overført via 

mosquitostikk i tropiske områder. Dengue Fever er det ingen vaksine eller piller mot, 

mens mot Malaria finnes det såkalte Malariatabletter. Begge er dødlige sjukdommer i 

Algo Dulce fordi algodulcenerne tror at den som har blitt smitta har blitt besatt av onde 

ånder og blir overlatt til seg sjøl. Huset der den smitta befinner seg, blir fraflytta og den 

smitta dør. Av egen erfaring med disse sjukdommene er det rimlig å tro at folk dør på 

grunn av dehydrering. Den som har sjukdommen har ikke krefter til å stå oppreist og 

finne/drikke vann og siden de blir forlatt er det ikke noe hjelp å få. Til algodulcenernes 

forsvar må jeg si at de smitta kan oppføre seg veldig skremmende: Svetten renner mens 

de fryser og er glovarme samtidig, de snakker høyt og voldsomt, skriker og har mareritt 

med øya vidåpne, kaster opp, er voldsomme, kan ikke stå/gå eller gjøre rede for seg. 

Dette er ting som gjerne kjennetegner det å være besatt.   

 

Identitad como costeño y afroalgodulceño  

Identitet som kystfolk og algodulcener 

Algodulcenerne omtales som-, og omtaler seg sjøl som kystbefolkning,2 (“somos gente 

de la costa” som betyr; vi er folk fra kysten, eller “costeños”, kystfolk). 

 

I tillegg til å være costeños kaller de seg afroalgodulcenere, ikke madrugenere eller 

afromadruganere. Afroalgodulcener er en identifikasjon som viser til det geografiske 

                                                 
2 På grunn av problemer med å opprettholde anonymiteten kan jeg ikke oppgi referanser for informasjonen 
gitt i dette avsnittet. Kilder for informasjon har vært historiebøker, bistandsrelaterte prosjektbeskrivelser, 
kart, reisehåndbøker og avisartikler finni i El Cielo og Algo Dulce.  
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område algodulcenerne kommer fra og rasen de tilhører. Sted og rase er viktigere 

identitetsfaktorer enn nasjonalitet. Los costeños er i utgangspunktet en ganske homogen 

gruppe og det har vært lite blanding av svarte, hvite og indianere. Folk flest i La 

Madrugada vil automatisk assosiere la costa med los negros: Folk bosatt på kysten har 

mørk hudfarge. Sånn sett er det strengt tatt ikke nødvendig å presentere seg som 

afroalgodulcener annet enn for av hensyn til bevisstgjøring av gruppeidentitet og som 

tegn på politisk bevissthet/engasjemang.   

 

Rasetilhørighet er en identitetsfaktor som på godt og vondt alltid er til stede i 

algodulcenernes liv.  

Algodulcenerne utgjør ei frykta minoritetsgruppe. Algo Dulces rykte som et sted med 

utilslørt fattigdom, rå vold, narkotikamisbruk og uoversiktelig kriminalitet kleber til 

algodulcenerne i likhet med ryktet om deres latskap, deres ukontrollerte sexliv og deres 

danseevner. Disse ryktene preger algodulcenerne og er med på å forme deres sjølbilde. 

 

¡Baile-baile!  

Dans- dans! 

Når det er fest og marimbamusikken3 egger barn, voksne og gamle til dans er det positivt 

å være svart algodulcener. På fester fortelles myter, livshistorier og sagn om dengang 

forfedrene til dagens algodulcenere kom til Algo Dulce. Det danses, drikkes, flørtes og 

forføres.Ved disse anledningene viser algodulcenerne hverandre hvor stolte de er av å 

kunne kalle seg afroalgodulcenere og være en del av en egen kultur og historie. 

 

Men i hverdagen er det ikke alltid like godt å være afroalgodulcener. Algodulcenske 

kvinner og menn, i likhet med resten av madruganerne, rangerer skjønnhet etter grad av 

“hvithet” i huden. “Finest” er det å være hvit.  

Informantene  mine uttrykte ofte et ønske om å være noe annet i form av å se ut som noe 

annet. De følte at de satt fast i mytene om algodulcenere og var lei av volden og det “å 
                                                 
3 Marimba er egentlig et musikkinstrument, men er også ordet/betegnelsen som brukes om musikken som 
kommer fra instrumentet. Marimbamusikk i Algo Dulce er marimbainstrumentet (et høyt pianoliknende 
instrument med tagenter i tre som en slår på med “trommestikker” med mjuke baller på tuppen. Sjølve 
marimbaen står på tynne stolper/trebein), kastanjetter, tamburin og maraccas. Ofte er det menn som synger 
og alt som kan krype og gå, uansett kjønn og alder, danser.  
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tilhøre”. Det å tilhøre vil i Algo Dulce si å ha mista en sønn, en elsker, en partner, en 

onkel eller far i en knivfeide. Det å tilhøre vil si å være tilknytta et hushold som fra tid til 

annen blir hjemsøkt av sjukdom og død. Det å tilhøre er det samme som å være fattig og 

ute av stand til å planlegge eller kontrollere morgendagen eller framtida. På grunn av 

fattigdom hadde samtlige kvinner jeg kjenner i Algo Dulce opplevd at ihvertfall ett av 

barna hennes ikke vokste opp.  

 

 

¡Soy negra!  

Jeg er svart! 

Maria, min mor, er svart aktivist og feminist. Hun mener at algodulcenerne må lære seg å 

være stolte av det de er og å være kritiske til ideen om at hudfarge aleine bestemmer en 

persons mulighet for utvikling. “Det er ikke rasen vi tilhører, men situasjonen vi befinner 

oss i, som gjør at vi oppfører oss og lever som vi gjør”, sier hun. Maria ønsker å forandre 

situasjonen i Algo Dulce og hun omtaler seg som kvinne, svart- og stolt. 

 

La locura de mi gente  

Mitt folks galskap 

Algodulcenerne har et tvilsomt rykte.  

De er berykta for sin bruk av vold og sin lettsindige omgang med våpen.  

Det kommer daglig til voldelige konfrontasjoner i Algo Dulce. Vold i hjemmet er noe 

alle kvinner kan fortelle om. Vold og voldelige møter mellom ungdom og eller voksne 

menn i nabobarrioer, blei jeg regelmessig oppdatert på. I tillegg kommer gateslagene der 

algodulcenerne står sammen som gruppe og kollektivt protesterer mot øvrighetene. På det 

kollektive plan er det gjerne frustrasjon over fattigdommen, mangelen på jobber eller 

uenighet i politiske beslutninger som får algodulcenerne til å mobiliseres i gatene. Politiet 

anser algodulcenerne som fienden. “Politiet holder du deg bare unna, samma hvor gæli 

fatt det er med deg”, advarte algodulcenerne. 

En nødsituasjon er aldri ansett som så stor at politiet må tilkalles. Algodulcenerne har 

mer tiltro til det militære enn til politiet. Det er allmen verneplikt blant menn og de 

militære blei ansett som lite korrupte i motsetning til politifolk. I følge algodulcenerne 
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hadde politiet mye makt, men ingen gode intensjoner. Fordi det er så stor motstand mot 

politiet blir de militære tilkalt for å skille partene når det kom til trefninger mellom 

barrioene i Algo Dulce. Voldshandlinger innenfor familen, mellom naboer eller på barer, 

blir skjelden eller aldri  rapportert til politiet.  

 

Algodulcenske kvinner har en sterk tradisjon på å støtt seg til sine venner, bekjente og 

familien når de trenger hjelp, beskyttelse, råd og veiledning. Mannfolka derimot greier 

seg sjøl. Uenighet mellom menn blir gjerne avgjort i form av slåsskamp. Bruk av våpen 

som kniver, pistoler, macheter (lange kniver som likner tjukke sverd) er vanlig blant 

algodulcenske menn.  

Kvinnene brukte andre metoder. Ikke skjelden kunne en se og høre kvinner stå å hyle til 

hverandre på gata for etterpå å bli forlikte ved at en av dem for eksempel sender en 

matbit med en nabo eller et av barna over til den andre kvinnen. Matbiten er et symbol på 

ønske om opprettholdelsen av vennskapet og fred mellom partene. Hvis konflikten var 

stor kunne kvinnene nekte å ha mer kontakt med hverandre og/eller de kunne bruke 

venner og familie til å spre rykter og sladder om hverandre. 

 

Etter det jeg har erfart har rettsvesenet representert ved politi og domsstol liten innflytelse 

på algodulcenerne, verken i å forebygge kriminalitet eller som potensielle meglere i en 

konflikt. Det juridiske lovverket har ingen fremtredende rolle i algodulcenernes liv, i 

motsetning til forståelsen for- og viljen til å følge machokulturens normer og regler. 

 

MI CIUDAD, MI BARRIO Y MI CASA 

Min by, min bydel og mitt hus 

 

Los parques y el centro  

Parkene og sentrum 

Algo Dulce har to parker. Når en kommer hovedveien inn til Algo Dulce, ligger den 

første på venstre side (nord). Den er en rektangulær betong plass, med en lav, hvitmalt 

mur rundt og et par trær på utsiden. Den andre ligger tre minutters gange lenger inn (mot 

sør), og heter Parque Central. Parque Central er hovedparken. Som den første, er den 
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også i betong, men Parque Central er kvadratisk, har en tørr fontene i midten og et par 

store, grønne trær og noen medtatte blomsterbedd. På den østlige siden av parken stopper 

bussene som har kjørt fra hovedstaden. Kvartalene rundt Parque Cental er sentrum av 

Algo Dulce. I sentrum er husene bygd av betong, mur eller bølgeblikkplater. Betong- og 

murhusa kan være et par, tre etasjer høye. De har stort sett armeringsjern stående ut av 

betongen på taket og et virvar av elektriske ledninger på kryss og tvers mellom seg. Noen 

bygninger har sota skyvevinduer, mens andre bygninger ikke har glass i vinduene i det 

hele tatt. Til og med nye bygg ser raskt nedslitte ut.  Vedlikehold av bygningene består 

stort sett av maling og overmaling av reklame for forbruksvarer eller slagord tilhørende 

politiske partier og grupper. Bølgeblikkhusa har kommi til i de smale smuga mellom 

betong- og murhusa. De er ikke egentlige hus, men folk bor der allikevel, og det er 

mange av dem.  

Las calles en un mapa mental  

Gatene i et mentalt kart 

Det er to hovedveier i Algo Dulce. Hovedveiene går parallelt i sør-vestlig retning og 

krysses med jevne mellomrom av andre veier. I fugleperspektiv er det et rutemønster av 

veier. På sørsiden av hovedveien, altså på nedsiden av Parque Central, ligger markedet. 

Videre framover (mot øst) ligger sjukehuset, så havneområde og så stranda. Nord vest for 

Parque Central, oppi hellinga, ligger el cementerio (gravlund), el carcel (fengselet for 

menn) og el estadio (idrettsstadio’n som, så vidt jeg veit ikke har vært i bruk på mange år 

og har forfalt). Det er videre i nordvestlig retning, “innover i landet” og bort fra kysten de 

beste/ bedrestilte barrioene ligger. De nyeste barrioene ligger langs veien inn til Algo 

Dulce, nær militærforlegninga, ikke langt fra krysset der veien fra hovedstaden i sør og 

fra nabolandet i nord møtes.  

 

I sentrum av Algo Dulce er det dessuten en håndfull hoteller, et reisebyrå, et tjuetalls 

bordeller og 30-40 mindre spisesteder (alt fra matboder der det selges stekt mais og 

bønner til små restauranter med menykart).  

Av større arbeidsplasser og institusjoner har Algo Dulce havna, oljerafeneriet, 

militærforlegninga og to universiteter4. I tillegg har Algo Dulce et sjukehus, et 

                                                 
4 Universitetene er når dette skrives fortsatt bare delvis åpne etter 3-4 år med politisk streik 
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postkontor, en bank, et telefonkompani, en politistasjon, en brannstasjon, et fengsel for 

kvinner og et fengsel for menn, tre katolske kirker og fire barneskoler. 

Turisme er ikke et satsningsområde og turismen per i dag består i hovedsak av 

forretningsmenn fra nabolandet på gjennomreise. 

 

El mercado, la compania telefonica, el correo y el banco 

Markedet, telefonkompaniet, postkontoret og banken 

Sør for Parque Central ligger markedet.  

På markedet kan en få kjøpt nesten alt en trenger. Der er det nyfanga fisk og innramma 

postere av Maria med Jesusbarnet, dyre epler, og knall gule toldo’r (myggnett til å ha 

over senga), medesiner som har gått ut på dato,  hårspenner, kokebananer (platanos) og 

minimale truser.  

 

 

Ved siden av markedet, på vestsida, ligger telefonkompaniet. 

Telefon er et kommunikasjonsmiddel som ikke er spesielt godt utbredt i Algo Dulce. 

Bare en av mine informanter hadde egen telefon. For å telefonere må algodulcenerne gå 

til telefonkompaniet. Sjøl innenlands samtaler er dyre og det kan gå dages- og ukesvis 

mellom hver gang det er kontakt mellom Algo Dulce og omverdenen. “No hay linea” 

(“det er ikke linje”) er det faste omkvedet. 

 

I første etasje, under telefonkompaniet, ligger postkontoret. Ingen sender noe av 

økonomisk- eller bruksverdi i posten siden posten er kjent for å ikke komme fram til 

adressaten. Brev blei sendt i tynne, gjennomsiktige konvolutter. På den måten unngikk en 

at brevet blei åpna og innholdet tatt, siden alle kunne se at det bare inneholdt ord og ikke 

var noe å stjæle. Kommunikasjon via post er en sein og upolitelig kommunikasjonsform, 

men økonomisk overkommelig, i motsetning til bruk av telefon. 

 

Banken er noe for seg sjøl. Banken er en 3-etasjers, brun bygning nær Parque Central. 

Den er av sota glass og betong og har tunge dører med store håndtak i forgylla metall. 

Utafor står to menn med maskingevær, begge kledd i svart, med skuddsikre vester, 
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militærstøvler og mørke solbriller. De stopper folk, og spør hva de skal. Innafor døra er 

det sparsommelig møblert og mørkt og det er flere vakter med maskingevær og identisk 

utseende som de som står utafor. En blir igjen stoppa og spørt om identitetspapirer før en 

kan stille seg i den enorme køen av folk som venter på tur. 

De eneste som ikke blir stoppa hverken utafor eller innafor døra er menn fra nabolandet. 

De blir vist opp i etasjen over, der administrasjonen holder til. Det er en allmen forståelse 

blant algodulcenerne at disse mannfolka i realiteten “eier” Algo Dulce og algodulcenerne. 

To av åtte mulige ekspedisjonsluker er åpne og de som betjener dem har uhyggelig god 

tid. En tur i banken betyr  å stå i kø en hel dag.  

 

Mi barrio y mi casa  

Min bydel og mitt hus 

Jeg er ikke riktig sikker på hvor mange barrioer det er i Algo Dulce. Sjøl kjenner jeg folk 

i 11 barrioer. 9 av de 11 barrioene jeg kjenner til er blant de fattigste og mest berykta i 

Algo Dulce. 

 

Sør for markedet ligger de fattigste barrioene. 

For å komme dit på den enklest måten, går en gjennom markedet. 

De fattigste og mest berykta barrioene ligger helt nede ved den brune, forurensa sjøen i et 

område der vannet ligger brakk og lukta av kloakk og forråtnelse er sterk, spesielt utafor 

regntida. Husa er stort sett bygd av bambusstokker, eller andre tynne trestokker. De er 

enkle, uten do og vask, gjerne bare bestående av et rom med jordgølv. Husa er ikke bygd 

med felles vegger (som i rekkehus), men kan se sånn ut, siden de ofte har detti over ende 

og støtter seg på nabohusets vegg. Hvis det er et gleppe mellom husa, er det gjerne en do 

der. Det vil si et porselensklosett, satt over et hull i bakken, uten rennende vann. 

Regnvann blir samla i ei tønne uten lokk og når det ikke regner fyller kvinnene tønna 

med vann fra sjøen. Det er også i det stillestående sjøvannet, de fattigste kvinnene vasker 

klær, forbereder mat og vasker opp bestikk, kopper og kar. Søppel legger en i en haug 

ved inngangen til barrioen. Siden det er så mange skrantne løsbikkjer, rovfugler og folk 

som lever av det de finner i søpla, dras søpla utover og er stort sett over alt. 
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Det antas at hvert algodulcensk hushold består av 7-8 personer. I et algodulcens hus bor 

som regel en kvinne, hennes barn og hennes gamle mor pluss eventuelle yngre søsken 

som kvinnen tar seg av. Mannen, som er faren til barna (ihvertfall noen av dem), bor 

sammen med kvinnen og hennes barn fra tid til annen. Mannen har ofte flere hjem. 

En algodulcensk manns gjennomsnittelige månedslønn ligger, i 1999, på i underkant av 

500 kroner (500 000 sucres i januar 1999. I år 2000 gikk landet over til å bruke US dollar 

som pengeenhet). Kvinner som har lønna arbeid (vanligvis ved å påta seg klesvask eller 

jobb som hushjelp) får i gjennomsnitt 300 kroner måneden.  

 

Stort sett spiser alle almuerzo i la casa. Almuerzo koster fra 10 til 35 kroner på gata, noe 

som det ikke er mange som har råd til.  

Almuerzo er vanligvis de fattige algodulcenernes eneste måltid og spises midt på dagen. 

Almuerzo består av to retter: først av en skål tynn suppe. Så følger en tallerken med mye 

hvit, oljete ris og  fiske- eller høne biter liggende i en rød, tynn, tomat- og løk saus. Ved 

siden av er det enten søte kokebananer, salte patacones (stekte bananer) eller yoka.  

Etter måltidet drikkes supersøt jugo, eller bittersøt limonada. Jugo er friskpressa fruktsaft 

av små mango, ananas eller andre tropiske frukter, avhengig av pris og tilgjengelighet,  

mens limonada er pressa lime, vann og sukker.  

 

Til spesielle anledninger serveres ceviche de camaron. Det er ukokte reker i lime, tomat, 

koriander og løksaus som serveres med masse ris, patacones og popkorn. Når en spiser 

ceviche de camaron drikker en coca cola til maten. Coca cola er dyrt og kjøpes i 2 liters 

plast flasker for hjemmebruk. Plastflaska er det selgern som eier og du får ikke ta den 

med deg hjem før du instendig har forsikra at du vil komme tilbake med den umiddelbart 

etter å ha tømt innholdet over i noe annet. Kjøper du en liten glassflaske med coca cola 

får du innholdet av flaska i en plastpose med et sugerør. I pose kan du ta med deg coca 

colaen. Hvis du vil drikke fra flaska må du stå utafor butikken eller overfor selgern og 

drikker coca colaen opp på stedet. 

 

Alle barrioer har små hjørne butikker. De er umulige å finne for utenforstående siden de 

er helt alminnelige hus der det er et kjøleskap hvor kvinnen i huset har jugo, cerveza (øl) 
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eller coca-cola. Kan hende selger hun også chiclets (tyggegummi), ukokte blåskjell i lake 

(“¡muy bueno por la salud!”, betyr: veldig bra for helsa!) brennevin og dopapir. Alle i 

barrion veit hvem som har ting å selge.  

Ofte er det et lite friareale av betong eller jord i midten av barrion der unggutta spiller 

uorganisert baskett- eller fotball mens jentene ser på.  

Det er husa som ligger tettest inntil dette arealet som oftest er “festhusa”. I de bekksvarte 

kveldene (det er mørkt som i en sekk klokka 5) flokker folk fra hele barrioen seg sammen 

under noen enkle lyspærer utafor dissa husa. Det spilles kort,  danses og drikkes, mens 

unga jager løsbikkjer med kjepper og drar hverandre i håret til allmenn forlystelse og 

latter. Festen er stort sett over når mannfolka sloss og unga griner, sånn i 9-10 tida, og 

alle går hvert til sitt (fredager og lørdager varer festene til dagen etter og blir bare mer og 

mer høylytt jo seinere/tidligere de blir). 

 

Barrioene har ikke grenser som skiller dem fysisk og det er vanskelig å forstå hvor en 

barrio slutter og en ny begynner. På tross av mangel på klare skiller veit alle godt hvilken 

barrio de tilhører. Barrioens navn og rykte er en viktig del av algodulcenernes identitet. 

Et eksempel på dette er måten algodulcenere presenterer seg sjøl overfor hverandre når 

de møtes for første gang: De forteller hvilken kanton i provinsen Algo Dulce de kommer 

fra, deretter hvilken barriotilhørighet de har og så til slutt hvilket familienavn de bærer. 

(Eksempel: Yo soy Raul, de San Martin. Barrio Rio Grande de familia Montano. Jeg 

heter Raul, er fra San Martin. Barrio Rio Grande fra/tilhørende Montano familien).  

 

¿Las noticias?  

Nyhetene? 

Det å ha et fjernsynsapparat er veldig populært i Algo Dulce. Også husa i de fattigste 

barrioene har antenner stikkende opp av taka sine og mange familier har satt seg i gjeld 

for å ha et fjernsyn. I følge mine informanter er det å ha et fjernsyn både et luksussymbol 

og et symbol på frihet. Fjernsynet gir algodulcenerne frihet til å kunne drømme seg bort 

og såpeoperaer og voldsfilmer er spesielt populært. Såpeoperaene er nye og av 

latinamerikansk og amerikansk opprinnelse. Voldsfilmene er produsert i USA en gang på 

80-tallet. 
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Nyhetene er det ikke mange som følger med på, men siden mange har fjernsynsapparatet 

stående på hele tida, får en del med seg nyhetsoverskriftene. 

Nyhetene er derimot ikke noe samtaletema blant mine informanter. Noen av dem 

begrunner dette med at det brukes så mange invikla ord og faguttrykk på 

nyhetssendingene at de ikke riktig veit om de forstår det som blir sagt.  

 

Radio er like utbredt som fjernsyn, men på samme måte som for fjernsyn er mitt inntrykk 

at algodulcenerne ser ut til å foretrekke musikk-kanalene framfor de kanalene som har 

debatt, diskusjon, opplesning fra bøker og nyheter. Dette kan blant annet skyldes at det 

sistnevnte krever mulighet for konsentrasjon5. 

 

Storparten av mine informanter kan ikke lese eller skrive og aviser er ingen allmenn 

informasjonkilde. På grunn av den begrensa kundekretsen er aviser vanskelig å oppdrive 
6 i Algo Dulce. 

 

Trabajo  

Arbeid  

På tross av at det blant annet finnes sjukehus, skoler, oljerafeneri, butikker og hoteller i 

Algo Dulce er det ikke arbeidsplasser nok. 

I fengslene i Algo Dulce er det ytterst få fengselsbetjenter, en sterk kontrast til antall 

innsatte, og barneskolene hadde i januar 1999 vært lukka i over ett år på grunn av mangel 

på lærerlønninger. Streiker og oppsigelser er dagligdags i Algo Dulce og den katolske 

kirke, politiet og oljerafeneriet henter arbeidsstyrken sin utenifra. Begrunnelsen for dette 

er at algodulcenerne ikke har kompetansen som kreves for å utføre disse jobbene. Høyere 

utdannelse eller spisskompetanse er det ikke mange som har i Algo Dulce. 

 

                                                 
5 Muligheten til å være aleine og konsentrere seg om en ting om gangen er veldig liten for folk flest i Algo 
Dulce (se beskrivelse s.51) 
6 Maria pleier å omtale Algo Dulce som “planeta Algo Dulce” (“planet Algo Dulce”) fordi Algo Dulce ser 
ut til å være utafor det som foregår i resten av verden. 
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Det er først og fremst på havna algodulcenske menn kan finne langvarig arbeid. Den 

vanligste formen for arbeid er likevel å ta dagsjobber som sjauere, bygningsarbeidere og 

selgere. Både kvinner og menn selger mat, klær, fruktsaft og parfyme på gata. Folk fra 

provinsen reiser inn til byen for å søke lykken på arbeidsmarkedet i Algo Dulce. Mange 

av dem blir i Algo Dulce sjøl om de hverken har arbeid eller bosted. Dette skyldes at det 

er enda vanskeligere å finne inntektsgivende arbeid der de kommer fra. De 

arbeidssøkende fra provinsen har forpliktelser overfor familiene de har reist fra: Enten må 

de sende penger hjem eller holde seg unna sånn at det ihvertfall er en munn mindre å 

mette. (Spesielt gjelder dette barn, som jeg omtaler seinere i del 5 kapittel 1, kalt: Verdien 

av fattige barn).   

 

I løpet av de fire åra som gikk mellom første gang jeg kom til Algo Dulce og da jeg 

gjorde feltarbeidet mitt, så det ut som om arbeidsledigheten og fattigdommen i Algo 

Dulce hadde blitt betraktelig verre. I 1995 kunne en telle antall barn som levde på gata i 

Algo Dulce. I 1999 var det så mange gatebarna at ingen lenger riktig visste hvor mange.  

 

“Planeta Algo Dulce”  

Planeten Algo Dulce 

De store filosofiske eller politiske samtalene finner nesten aldri sted i Algo Dulce.  

Det er få mennesker med overskudd og mulighet til denne type refleksjon og 

engasjement.  

Folk flest, både når det gjelder kvinner og menn, har liten kjenskap til hva som skjer, hva 

som er skrivi og hva som er fortalt. Teoretisk sett er dette kunnskap algodulcenerne 

kunne ha erverva seg gjennom nyhetssendingene, via radioprogram og gjennom å lese 

aviser og bøker.  

I realitetens verden bruker de algodulcenske kvinnene stort sett all sin energi på å 

bekymre seg for unga sine og problemstillinger som har direkte betydning for dem. 

Kvinnen må sørge for at de har medesiner, mat, drikke og et tak over hodet der de kan 

søke ly for varme og regn. Hun må skaffe penger til klær og andre nødvendigheter, før 

hun kan sette seg ned å tenke gjennom sammenhenger og filosofere.  

 21



Mannfolka i Algo Dulce engasjerer seg heller ikke i filosofiske eller politiske spørsmål. 

De lever på sett og vis i et “parallelt univers” som bare fra tid til annen åpner seg mot og 

inkluderer kvinnene, men ellers ser ut til å stort sett dreie seg om gata og gateaktiviteter 

sammen med andre menn. Dette avhengighets/uavhengighets forholdet mellom kvinner 

og menn er noe jeg kommer til å nevne flere ganger i løpet av oppgaven.    

 

Inntrykka i barrioene er mange, lydene høye og konkurrerende, folk og dyr er overalt og i 

stadig bevegelse, lyset og elektrisiteten er upolitelig og blafrende, lukta av mat, blod og 

kloakk går sammen og ingensteder er en aleine.  

Algo Dulce er ikke stedet for ettertanke, ro og refleksjon, eller politikk og filosofi. Det er 

“en planet for seg sjøl”. 

Når algodulcenerne fikk tid til å tenke på hva det var de hadde lyst til, uttrykte de ofte et 

ønske om å reise. 

 

¿A viajar- pero donde?  

Å reise, men hvor? 

Det er sjelden at algodulcenerne har private biler eller motorsykler. De bilene og 

motorsyklene som finnes er gamle, bråkete og forurensende. De brukes til de er 

fullstendige vrak. Bilene i Algo Dulce tilhører stort sett arbeidsplasser, det er taxier, 

busser, militærkjøretøy og en og annen politibil. Brannstasjonen har en brannbil, men 

sjukebiler finnes ikke.  

 

Det å skulle forflytte seg geografisk innen provinsen kan i seg sjøl være utfordrende. 

Provinsen består av en blanding av jungel og kystområder og er delvis uframkommelig. 

For å bevege seg innad i provinsen legger de fleste ut til fots, de haiker med 

forbipasserende biler med lasteplan, padler i små kanoer og rir på esler og hester. 

 

Veiene er dårlige eller ikke eksisterende og en reise innen provinsen kan ta flere dager. 

Blant annet skyldes dette at de veiene som finnes stort sett er et par dype gjørmespor der 

vannet ligger konstant og gjør det vanskelig for motorkjøretøy. I regntida renner elvene 

over sine bredder og ødelegger det som er av broer og asfalterte veistrekninger.  
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Avstanden mellom tettstedene og den spredte bebyggelsen i provinsen kan være stor og 

ofte må man krysse elver som kun kan krysses med kano eller båt. Ved de store 

elveleiene bor det folk som i bytte mot matvarer, verdisaker som klokker, kniver og 

liknende, transporterer reisende over elva.  

 

En reise til San Martin, provinsens neststørste by, fra Algo Dulce tar gjerne 8 timer eller 

mer sjøl med buss og motorisert kano. Bussene på kysten ser ut som ombygde, gamle 

lastebiler og kalles costenitas. I stedenfor et lasteplan har de åpne sider og lange seter 

lagd i tre. Folk sitter både på taket og på tresetene og bussene er ofte fyldt til randen av 

folk, dyr og sekker med appelsiner, ananas og andre ting som er mulig å selge, eller som 

folk har kjøpt for å ta med seg hjem.  

 

Algodulcenerne reiser ikke mye, sjølom de snakker om det og ofte drømmer om det. 

Mange algodulcenere sier de har lyst til å reise til El Cielo (hovedstaden) eller til Los 

Aguas (landets største by) der de tror at arbeidsmulighetene er bedre. Mange 

algodulcenere prater som om denne reisen er konkret og gjennomtenkt og som om det er 

noe som vil la seg gjennomføre med det aller første. For de fleste blir det med drømmen 

fordi de ikke har reisepenger.     

 

Fra Algo Dulce til  hovedstaden går det både buss og fly. Det går to fly i uka og 

bussforbindelsen mellom Algo Dulce og hovedstaden er god, sjølom avreisetider og 

avreisedager ikke er helt til å stole på.  

Med buss tar turen fra Algo Dulce til hovedstaden, 5-6 timer og koster mellom 30 til 80 

norske kroner en vei, avhengig av hvilket buss-selskap man tar. Fly koster 3-400 kroner 

en vei. Bussbilletten er for dyr for de fleste algoducenere og å fly er da et utelukka 

alternativ (Det er forretningsfolka fra nabolandet som stort sett tok fly). Los Aguas  ligger 

lenger unna enn hovedstaden og å reise dit koster enda mer.  

 

I tillegg til dårlige veier og dyre transportmidler er algodulcenerne stigmatiserte som 

gruppe. Dette stigmaet hindrer dem i å reise til El Cielo, fordi de veit at ingen vil komme 
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til å gi dem arbeid der. Algo Dulce og algodulcenernes rykte hindrer både dem i å reise 

og turister og madrugenere i å komme til Algo Dulce. Madruganerne jeg har møtt andre 

steder i La Madrugada har fortalt meg at de ikke vil reist til Algo Dulce under noen 

omstendighet. Mens de mange turistene fra USA, Europa, Canada og Australia som 

befinner seg i La Madrugada blir fraråda å reise dit gjennom reisehåndbøker, 

turistkontorer og i møte med andre turister og madrugenere.  

 

Det finnes noen algodulcenere i El Cielo. De jeg har kjennskap til var enten gift med 

utlendinger som jobba i El Cielo eller livnærte seg som prostituerte eller ved kriminell 

aktivitet. 

 

Hablamos de Estados Unidos  

La oss snakke om/snakker vi om USA 

Informantene mine drømte om noe annet. De drømte om å reise bort, om å finne en mann 

som var “annerledes”, om å tjene egne penger og ikke lenger være fattig. Og de drømte 

om ikke å måtte følge et mønster som de følte allerede var lagt opp for dem i form av 

kjønn, rasetilhørighet og geografisk tilknytning. 

 

På tross av at algodulcenerne gjennom det de ser på fjernsynet kan få inntrykk av at 

omverdenen utenfor La Madrugada består av kaos, konflikter, sjalusi og vold, glorifiseres 

USA og alt som har med USA og gjøre. Algodulcenerne ser ikke bare intrigene og volden 

i fjernsynsseriene/filmene, men også innpakkinga: de vakre menneskene, de raske bilene, 

den gode maten, de flotte husa, de nystrøkne skoleuniformene og de nyvaska kjæledyra. 

Alt som kommer fra USA tilhører algodulcenernes drømmeverden. Algodulcenerne føler 

at de kjenner USA fra det de har sett på fjernsynet og ønsker å være en del av 

såpeoperadrømmen. De som har mulighet flytter til USA, og de som er igjen fortsetter å 

drømme seg bort. Jeg har kjennskap til at enkelte algodulcenere som har flytta til USA 

ikke har det spesielt godt der, men i Algo Dulce hører en skjeldent snakk om dem og 

deres situasjon. Drømmeverdenen forblir akkurat det som kjennetegner den; en drøm, for 

de aller fleste. 
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Oppgavens innhold og problemstilling  

Denne oppgaven skal handle om kvinner som bor i Algo Dulce.  

Den skal handle om konformintet, brudd, livsløgn og overlevelsesmekanisme.  

Jeg skal skrive om kvinner som skiller seg ut og “ikke er som de andre”. De kvinnene 

som med liv og livsførsel avviker i forhold til forventningene som ligger i en macho- og 

fattigdomskultur.  

 

Del 2. A PIENSARLO DE HASERLO 

Fra å tenke det til å gjøre det 

 

¿Como hacer algo differente como mujer en Algo Dulce? 

Hvordan skiller en seg ut som kvinne i Algo Dulce?  

I Algo Dulce var det, fra første gang jeg var der, kvinner som skilte seg ut. Da jeg kom 

tilbake seinere for å skrive denne oppgaven ville jeg forsøke å få større klarhet om 

hvordan og på hvilken måte de gjorde det.  

 

Jeg begynt feltarbeidet mitt med å prøve å  danne meg et bilde av hvordan kvinner 

generelt lever i Algo Dulce. Jeg var interessert i å finne ut  hva de tenker på, hva de gjør i 

løpet av en vanlig dag, hva de spiser, hvilke klær de bruker, hvordan de snakker, under 

hvilke sosioøkonomiske forhold de lever og liknende. Jeg følte at det var viktig  å finne 

ut hvilke ting kvinnene i Algo Dulce har til felles. Det generelle kvinnelivet tar jeg 

utgangspunkt i når jeg skriver om- og møter kvinner som lever annerledes. 

 

Det som er vanlig for kvinner i vår vestlige kultur behøver ikke fortone seg vanlig for 

algodulcenerne eller omvendt. I denne oppgaven har jeg forsøkt å få tak i det 

algodulcenske kvinner sjøl anser som annerledes hos kvinner innenfor sin egen kulturelle 

kontekst. 

 

I denne oppgaven skal jeg belyse det som er ansett som ønska og akseptabel oppførsel 

blant kvinner i Algo Dulce. Jeg skal også se på valg kvinnene står overfor, hvilke valg  
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som er reelle valg, hvilke følger valga kan få og hvilke tanker kvinner gjør seg omkring 

sin egen og andre kvinners livssituasjon. 

 

En la calle  

På gata 

Når en hører om deltakende feltarbeid, kan en få inntrykk at det bare er å gå ut på gata og 

så kommer informasjonen og informantene av seg sjøl. 

 

Kvinnene i Algo Dulce advares fra de er rundt 10 år mot å befinne seg på gata aleine. 

Gata er ubehagelig, og det føles uttrygt der om en er kvinne. Gata domineres av mannfolk 

som henger rundt på gatehjørnene, som spiller kort i butikkene, og som drikker øl i 

kneipene. For mannfolka representerer gata frihet og et sted der de gjør som de vil. 

Kvinnene som jobber på gata ved for eksempel å selge lotteribilletter, saft eller sko, 

jobber bare så lenge det er lyst. Kvinnene som jobber på barene har alltid mannen, eller 

sønnen sin på bakrommet, med mindre de jobber som prostituerte. 

 

Kvinnene slenger ikke rundt en la calle sånn som mennene. Praktisk sett betydde detta at 

de få gangene jeg følte for å sette meg på en stol på en utendørs bar, midt på dagen, blei 

jeg utsatt for sexsjikane og trusler fra menn som satt på baren og fra menn på gata utafor. 

Som hvit kvinne fikk jeg mye utrivelig og skremmende oppmerksomhet på gata. Jeg 

hadde ingen steder å søke tilflukt, siden jeg så og si var sjøllysende blant algodulcenerne.   

 

Etter som  tida gikk blei jeg nok på sett og vis en del av gatebildet, på tross av min egen 

frykt. Fra mitt første opphold i Algo Dulce da jeg spilte- og koordinerte 

baskettballtrening- og kamper i 11 av sentrumsbarrioene, kjente jeg så og si bare menn. 

Nå, fire år seinere trengte jeg  mine mannlige bekjentes beskyttelse mot andre menn. 

Denne beskyttelsen var allikevel helt tilfeldig i form av overraskende møter på gata.   

På gata var jeg i utgangspunktet alltid aleine (om ikke jeg var i følge med Tulia, som jeg 

skal presenterer under “los informantes” ) og jeg gikk fort og målbevisst enda jeg slett 

ikke hadde noe sted å gå. Jeg lagde meg ruter jeg gikk, lagde meg fluktveier, lagde meg 

mål og begrunnelser for hvor jeg skulle gå og når (I dag bør jeg få kjøpt meg noe frukt, 
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eller jeg får sjekke om det er noe post til meg på postkontoret). Min daglige gatetur var en 

del av sosialiserings prosjektet mitt.  

 

På gata lærte jeg meg at en mulig måte å komme i kontakt med folk på, var å stoppe opp 

når de gjorde det. Jeg la merke til at der det var forsamlinger av folk, om det var fordi de 

stod å så på en slosskamp eller hørte på et politisk opprop, der var det prat. Ved å stoppe 

å late som om jeg ikke forstod det som skjedde foran meg, kunne jeg henvende meg til 

den som stod ved siden av meg å spørre. På den måten kunne jeg få forklaringa og 

synspunktene på en situasjon, og ofte endte de som stod rundt meg opp som ”papegøyer” 

til det som blei sagt foran dem:  

Her er et utdrag og eksempel på dialog mellom mann og kvinne som sloss i gata, 

gjenfortalt til meg øyeblikket etter at det er sagt: En mannlig tilskuer til opptrinnet, svarer 

på mitt spørsmål om (¿Que pasa?) hva skjer?, ved å fortsette å se på opptrinnet, men 

henvendt til meg, forklarer: 

El dihco: ¡veng, puta! (Han sa: Kom hit, hore!) 

Ella; ¡no es mi culpa! (Hun: Det er ikke min feil!)  

Tilskuende mann sier, til meg: ¡Ella es culpable! (Hun er skyldig!) 

I sånne tilfeller kan jeg for eksempel fortsette å spørre om han veit hvorfor de sloss og 

hva som gjør henne skyldig, eller stille meg uforstående til et ord, uttrykk eller en 

handling. Svara jeg fikk kom ofte på en uvøren, udetaljert og utålmodig måte som i stor 

grad kjennetegner algodulcenernes dialekt/slang (se mer om det seinere, under “La lingua 

de mi gente”). 

En annen innfallsvinkel på å komme i prat med folk som stod å så på noe, var å 

kommentere det som skjer, snakke til folk og oppføre meg som om jeg kjenner til Algo 

Dulce (noe jeg til en viss grad også gjør) for å, om mulig, minske avstanden mellom 

algodulcenerne og meg.  

 

Uansett var det ikke lenge jeg, som kvinne, kunne stå sånn ute i gata. Da jeg stoppa opp 

for å se på demonstrasjonstog, gatefeider, slåsskamper og ulykker stod jeg akkurat lenge 

nok til å få et inntrykk og en forklaring på det som skjedde. Akkurat kort nok til ikke å bli 

for godt lagt merke til. 
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Ofte kunne jeg snakke med kvinner som jeg seinere i feltarbeidet mitt kom i kontakt med, 

om ting jeg hadde sett og opplevd på gata. Det var fint å ta utgangspunkt i noe nøytralt 

sånn som gatesituasjoner, fordi jeg følte at kvinnene fikk mulighet til å bruke kunnskap 

om sin egen kultur på å forklare og fortelle meg ting og sammenhenger uten å måtte være 

private. Allikevel brukte kvinnene stort sett eksempler fra sine egne liv og kvinner de 

kjenner sine liv som svar på- eller for å illustrere situasjoner jeg snakka om eller lurte på.    

 

På gata følte jeg at jeg så og opplevde bruddstykker av livet sett i “overskrifter”. Jeg 

trengte derfor mine kvinnelige informanters forklaringer på hva som kunne være de 

bakenforliggende årsakene til det jeg så eller hørte. Men kvinnene var hjemme i barrioene 

og ikke på gata. Og jeg kunne ikke gå inn i de ulike barrioene aleine fordi det var utrygt. 

Jeg måtte derfor avtale å møte en av mine mannlige kontakter sånn at han kunne følge 

meg inn i barrioen sin eller vente på Tulia. Algo Dulce er for farlig å ferdes i hvis en ikke 

har en kontakt og Tulia hadde mange. 

 

El camino de mi investigacion 

Veien til investigasjonen min  

Jeg var mye for meg sjøl. Innimellom var det godt å være aleine. Jeg fikk tid til å tenke 

og tid til å skrive ned iakttakelser og tanker omkring ting som hadde gjort inntrykk på 

meg. Jeg trengte også tid til å legge strategier for hvordan jeg skulle gå fram for å nå,- og 

bli kjent med de informantene jeg ønska meg.  

 

Belmonte kommenterer denne type strategi på følgende vis: “ [...]Moreover, most 

anthropological fieldworkers do not choose their informants. Their informants choose 

them, and in a place like central Naples one counts oneself lucky to have been chosen at 

all” (Belmonte,1989.s.53)      

 

Belmonte har rett. Jeg kan legge så mange planer jeg vil, inne i sitt eget hode, men i 

virkelighetens verden er ofte ting litt annerledes. 
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I Algo Dulce går det slett ikke alltid sånn som en planlegger og jeg tror jeg tør å lansere 

det som en “regel”. Algodulcenerne planlegger ikke ting sånn som vi ofte gjør i vår 

kultur. I Algo Dulce leves det her og nå...ting bare skjer, eller skjer ikke i det hele tatt. 

For mitt vedkommende ville det i praksis si at jeg en kveld kunne falle i søvn helt utslitt 

etter alle de nye inntrykka som uventa bare hadde kommi til meg, for å ligge og vri meg 

den neste, fordi jeg ikke følte at noe som helst hadde skjedd. Det er mye hverdag i Algo 

Dulce og til tider kan jeg nok ha mista potensiell informasjon. Sjøl en voldsom hverdag 

kan blir ensformig og stå i fare for ikke å gjøre spesielt inntrykk. Midt i feltperioden følte 

jeg at jeg hadde slutta å se ting og jeg reiste da på helgetur til El Cielo. Jeg trengte å se 

Algo Dulce med nye øyne ved å få litt avstand7.   

 

¿Mas tiempo para entender mejor? 

Mer tid for å forstå bedre? 

Jeg skulle etter planen, oppholde meg i Algo Dulce i 6 måneder, men reiste hjem litt før 

fordi jeg fikk både Malaria og Dengue Fever.  

Til å være et feltarbeid er 6 måneder ikke spesielt mye, men siden jeg ikke umiddelbart 

fikk kontakt med de jeg ønska, følte jeg at tida både snegla seg avgårde og  samtidig bare 

blei borte.  

I denne forbindelse fikk jeg av og til “hastverket innvendig” av å tenke på det den norske 

sosialantropologen  Hylland Eriksen skriver i innføringsboka si i sosialantropologi: “ [...] 

Et mål er også at hun (her, sosialantropologen, min tilføyelse) bør oppholde seg der så 

lenge at hennes tilstedeværelse synes tilnærmet naturlig for de fastboende, selv om hun 

naturligvis alltid i større eller mindre grad vil bli oppfattet som en fremmed” (Hylland 

Eriksen. 1993. s. 27) 

 

Enda jeg allerede hadde vært i Algo Dulce mange ganger tidligere, følte jeg nok aldri at 

jeg var fullt og helt en naturlig del av samfunnet der. Algodulcenerne som hadde sett meg 

komme og gå opp igjennom tida derimot uttrykte at de anså meg som en av dem.  

 

                                                 
7 Om vane i feltarbeidet se f.eks. Cardona Kristiansen, 1999, om “feltbreake” se Nielsen, 1996. 
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I boka “Learning from the field. A guide from experience”, skriver Foot-Whyte og King 

Whyte: “It takes time to fit into the scene, adjust to people, gain acceptance, and begin to 

understand what is going on” ( Foot-Whyte/ King Whyte. 1984. s. 27). 

 

Det er en priviligert situasjon å ha mulighet for å få informasjon så og si hele døgnet i 

drøye 5 måneder. Problemet var at jeg blei så innmari sliten.  

Sjøl om jeg visste hva jeg gikk til, blei jeg sliten av slummen, av mangelen på mat og 

vann, jungelheten og alle sjukdommene. Jeg blei til tider mer opptatt av å overleve enn å 

observere. 

 

På tross av mine forsett om aktivt å gå ut og finne informasjon, var det ofte lange dager 

uten begynnelse og slutt der jeg fikk inntrykk av at alt det jeg trodde jeg syntes var 

interessant, virka fullstendig meningsløst. 

 

I hovedoppgaven sin i kriminologi, skriver Cardona Kristiansen at det kan være veldig 

vanskelig å avgjøre hvor lang tid i felt som er “lenge nok” og hvor mye tid en må ha for å 

få tak i gode data (Cardona Kristiansen, 1999). Jeg er enig i det. Noen ganger kan man 

kanskje oppholde seg i felt for lenge, og på den måten ikke se noen verdens ting.  I 

Nielsens metodebok for sosialantropolgi, “Nærmere kommer du ikke”, kalles blindheten  

å gå “bush”, Hylland Eriksen bruker begrepet “go native”. Så vidt meg bekjent betyr 

begrepende det samme, det vil si at en blir blindet for det en i utgangspunktet var ute etter 

å se. Denne blindhet kan ha mange årsaker, som nevnt kan det at en er sliten av alle nye 

ting eller utfordringer som befinner seg på feltarbeidsstedet være en faktor, mens for 

eksempel sterk sympati og forståelse med de en skal skrive om kan være en annen.  

De amerikanske sosiologene William Foote Whyte og Kathleen King Whyte skreiv i 

boka “Learning from the field. A guide from experience” om en ung, mørkhudet sosiolog 

som studerte et mørkhudet nabolag i New York. Denne unge mannen beskreiv sin 

opplevelse av å være deltakende observatør sånn: 

“I began as a non-participating observer and ended up as a non-observing participant” 

(Foot Whyte/King Whyte. 1984. s. 29). 
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De engelske sosiologene Martyn Hammersley og Paul Atkinson har også skrivi bok om 

feltarbeid. Den heter “Feltmetodikk. Grunnlaget for feltarbeid og feltforskning” og i den 

forklarer,- og advarer Hammersley og Atkinson mot det å “go native” på følgende måte: 

“Den koselige følelsen av å være “hjemme” er et faresignal. Fra perspektivet til den 

“marginale”, reflekterte feltforsker kan det ikke være tale om  totalt engasjement, om å 

“overgi seg” eller “bli innfødt”. Det må alltid være en del som holdes tilbake, en eller 

annen sosial og intellektuell “distanse”.  For det er i det “rommet” som denne distansen 

skaper, at feltforskerens analytiske arbeid foregår" (Hammersley/Atkinson. 1987. s. 109). 

 

Med de to foregående eksemplene er det enkelt å se at idealet om å tilstrebe forståelse og 

empati med stedet en er på, kulturen en befinner seg i og menneskene en befinner seg 

blant, står i kontrast til det å kunne se ting med friske øyne. En skal jo både være en av 

dem og samtidig fortsette å se ting som en utenforstående som må bli forklart 

sammenhenger mellom de enkleste og mest opplagte ting og som stadig fortsetter å stille 

spørsmål. Jeg kommer tilbake til spørsmålet som Cardona Kristiansen innledningsvis 

stilte: om hvor lenge som er lenge nok ?, og vil tillegge: hvor nær skal en feltarbeider 

være og hvor fjern? 

 

Amor y amistad  

Kjærlighet og vennskap 

Som vi så i forrige avsnitt er det på den ene siden en fare for å bli for oppslukt i 

samfunnet en skal observere. På den andre siden er det muligens enkelt å holde en 

distanse til omgivelsene fordi det følest trygt å være for seg sjøl. I verste fall kan distanse 

oppfattes som arrogant og skape et unødvendig gap mellom deg og informantene.  

 

Kanskje kan følgende eksempel illustrere dillemmaet mellom det å ønske å være nær, 

men der en allikevel virker distansert og fjern i forhold til det samfunnet en skal gjøre 

feltarbeid i. Mange ganger blei jeg fortalt at for riktig å kunne forstå det algodulcenske og 

kanskje også det latinamerikanske samfunnet, måtte jeg ha en algodulcensk kjæreste. Når 

jeg blei spørt om jeg hadde en algodulcensk kjæreste og svarte at jeg hadde kjæreste 

hjemme, var oppfølgingsspørsmålet alltid det samme; “Liker du ikke mørkhuda 
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mennesker?” (“¿no te gusta los negros? ”). Det at jeg allerede har en kjæreste er ikke 

argument godt nok for ikke å ville ha fler. Jeg visste at det er vanlig å flere kjærester på 

samme tid i Algo Dulce og kunne forstå at de ville foreslå potensielle kjærestekandidater 

for meg. Jeg følte meg derimot “satt på plass” når jeg blei spørt om hvilken preferanser 

jeg hadde når det gjalt hudfarge. Fordi spørsmålet om hudfarge, etter min oppfatning, var 

negativt formulert, eksempelvis som; “liker du ikke mørkhuda mennesker? ”, i steden for, 

“liker du mørkhuda mennesker? ”, befant jeg meg raskt i en form for forsvarsposisjon. 

Jeg tolka spørsmålet stilt på den første måten som at jeg i deres øyne trodde at jeg var 

bedre enn dem og egentlig ikke ville ha noe med dem å gjøre. Jeg visste også at 

algodulcenernes sjølbilde ikke er spesielt høyt og at de er vare for “kritikk” som lett blei 

oppfatta som kritikk av deres hudfarge. I verste fall kunne jeg, ved ikke å ha en 

algodulcensk kjæreste, bli anklaga for uttrykke en form for taus kritikk av algodulcenske 

menn. 

 

Det hjalp at jeg var i Algo Dulce for fjerde gang i løpet av 4 år (i 1999) som bevis på at 

jeg ihvertfall likte noen algodulcenere, sjølom jeg ikke hadde en algodulcensk kjæreste. 

Riktig fornøyde fikk jeg inntrykk av at algodulcenerne aldri var med min “utenforhet” i 

det at jeg ikke hadde en kjæreste blant dem. 

 

Jeg er sikker på at algodulcenerne hadde rett i at å ha en lokal kjæreste ville vært fint. Og 

jeg tror at jeg ville ha fått en annen forståelse for deres kultur og liv på den måten, men 

som bevisst strategi var dette ikke aktuelt for meg.  

 

Finn Sivert Nielsen skriver om feltarbeidet som et slags kjærlighetsforhold i seg sjøl i 

boka “Nærmere kommer du ikke. Håndbok i antropologisk feltarbeid”. Han skriver: 

“Vi betas og bedras av stedet selv, av det “arbeid” vi gjør, av den konstante “flørt” 

mellom oss selv og det ukjente” (Nielsen,1996.s.158).  

For min del var dettte den formen for kjærlighetsforhold jeg følte meg involvert i. 

 

“Under “ren” deltagende observasjon forsøker man å utslette skillet mellom oss og dem 

for den perioden feltarbeidet varer; man søker medmennekelighet og gjensidig sympati. 
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Ved bruk av formelle intervjumetoder inngår man snarere en kontrakt. Kanskje er dette 

ærligere enn den andre holdningen til feltarbeid, der antropologen later som om hun er et 

mer eller mindre fullverdig medlem av et fremmed samfunn, for så å forlate det etter en 

stund for å bygge en akademisk karriere på innsikten hun har skaffet seg ved å snylte på 

andre menneskers gjestfrihet” (Hylland Eriksen,1993.s.30). 

 

Kanskje må en være ganske kynisk for å kunne gjennomføre et feltarbeide der deltakende 

observasjon er en hovedfremgangsmåte?  

 

Jeg tenkte ofte på denne problemstillinga da jeg var i Algo Dulce. Og enda mer da jeg 

kom hjem igjen. Jeg brukte å tenke at jeg har billetten til den verdenen de drømmer om 

og samtidig  mulighet til å være her i Algo Dulce, på besøk i algodulcenernes liv. Jeg 

tenker fortsatt på hvor urettferdig det er.  

 

Det er mange måter å oppnå en forståelse av et samfunn på.  

Jeg har i denne oppgaven blant annet benytta deltakende observasjon som metode, men 

ikke “kjæreste-metoden”, hvis det er mulig å kalle noe for det.  

I boka “Bakgater”, setter Høigård og Finstad “vennskap” opp som metode og skriver litt 

om hvorfor de mener det kan betraktes sånn. De skriver: 

“Det kan se kynisk ut å liste dette opp som en metode. Men faktisk er dette kanskje den 

viktigste kunnskapskilden, selv om vennskapet ikke hadde noe mål utover vennskapet” 

(Høigård/Finstad,1993.s.24).  

 

 Ja, kanskje er det kynisk og det kan ihvertfall ansees som- og muligens også bli et 

dillemma. Jeg tenker meg at en forutsetning for vennskap, ihvertfall et godt vennskap er 

en viss form for likevekt, åpenhet og gjensidighet. Når en gjør et feltarbeid er 

utgangspunktet ofte skjeivt: Feltarbeidern velger interesseområde. Jeg valgte Algo Dulce 

og algodulcenerne. Algodulcenerne kunne velge å ikke ta eller ha kontakt med meg, men 

de kunne ikke velge å reise hjem med meg og forske på meg i min egen kultur sånn som 

jeg gjorde med dem. Algodulcenerne og jeg er ikke økonomisk likestilte og vi har ikke de 

samme utdanningsmuligheter. På bakgrunn av sosioøkonomiske forhold har vi ikke de 
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samme livserfaringene ved for eksempel tidlig barnefødsel, sykdom og død. Med dette 

som bakgrunn kan det være utfordrende å være en god venn overfor informantene sine.  

 

Den deltakende observatøren har som mål å skrive en oppgave, mens informantene en 

innleder vennskap med kanskje bare lever de liva de må leve og glemmer at de blir 

observert.  

Den deltakende observatøren må vurdere hvor langt hun vil strekke seg- både i form av å 

bruke et vennskap for å få informasjon og hvilke begrensninger og forpliktelser det ligger 

i å bli oppfatta som en venn.  

 

Cardona Kristiansen skriver dette om sin rolle som feltforsker blant rusmisbrukere på 

behandlingshjem: 

“Jeg ville ikke gi inntrykk av å være en venninne, mens jeg i realiteten bare var på jakt 

etter data” (Cardona Kristiansen,1999.s.48). 

 

I likhet med Hylland Eriksen så Cardona Kristiansen de moralske betenkelighetene ved å 

bruke informantenes velvillighet til henne som venn for å oppnå noe annet enn reint 

vennskap,- da avstod hun snarere fra å bruke vennskap som metode. Høigård og Finstad 

på den andre side brukte vennskap som metode, men der vennskapet var nettopp et 

vennskap, også utover forskninga. 

 

I mitt arbeide er det helt klart at vennskaper med for eksempel Maria er en viktig del av 

metoden. Uten Marias vennskap ville jeg sannsynligvis ikke reist tilbake til Algo Dulce 

så mange ganger som jeg gjorde og uten hennes vennskap ville jeg nok ikke hatt 

muligheten til å forstå og få den innsideinformasjonen som jeg har fått. Vennskapet er 

ikke over nå som feltarbeidet er tilbakelagt. Vi holder fortsatt kontakten så langt det lar 

seg gjøre og jeg forsøker å følge med i det som opptar henne i hennes verden, akkurat 

som før.  

 

Tulia derimot har jeg nå liten kontakt med. Vårt forhold var av det “prosjektmessige 

slaget”, det vil si at vi kun møttes når det var noen som skulle intervjues. Tulia var en 
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viktig guide og døråpner for meg. Hun hadde sett meg komme og gå i Algo Dulce før om 

åra og hadde samarbeida med meg om et prosjekt i en tidligere periode. Overfor Tulia var 

det viktig for meg å fortelle at jeg ikke skulle bli boende i Algo Dulce, men reise hjem 

igjen, som før.    

 

“Fra antropologens synspunkt er et vennskap alltid et vennskap med forbehold, noe vi 

ikke kan regne med at gjelder for informanten”, skriver Finn Sivert Nielsen i boka 

“Nærmere kommer du ikke...Håndbok i antropologisk feltarbeid”  (Nielsen,1996.s.157).  

 

Jeg forsøkte å gjøre det tydelig for alle at Tulia var en viktig person i prosjektet mitt og at 

vi var arbeidskamerater. Tulia og jeg møttes ikke på fritida og når vi var sammen, var vi 

arbeidskamerater og la vekt på prosjektet og ikke oss som personer. Vi så begge ut til å 

ha glede av å arbeide sammen og når vi tilfeldigvis møtte kjente fortalte vi gode historier, 

spøkte og vitsa om det vi gjorde.   

 

Los informantes 

Informantene 

Foot-Whyte, Belmonte og Lancaster hadde alle sin “Dock” (Foot-Whytes 

hovedinformant i boka “Street Corner Society”. 1993). Jeg hadde to hovedinformanter, 

med veldig ulik rolle: Maria jeg kunne diskutere med, bodde hos til tider, spiste med og 

spurte om alt jeg måtte lure på. Og Tulia som tok meg med til kvinner jeg ellers ikke ville 

kommi i kontakt med, hun tok meg med til venner og bekjente, på jobb og hjem. Tulia 

var ikke den jeg først og fremst kunne spørre om ting, men gjøre ting med. Både Maria 

og Tulia er kvinner jeg har kjent siden første gang jeg kom til Algo Dulce og begge har 

stor kontaktflate og kommer lett i kontakt med folk.  

 

Tulia og Maria er veldig forskjellige som typer og de lever, uttrykker- og oppfører seg  

ulikt hverandre. Maria er velreflektert, velger ord med omhu og bruker klær og oppførsel 

som strategi for å oppnå velvillighet. Maria utstråler en eller annen form for distanse. 

Maria har oppnådd økonomisk status ved å ta høyere utdannelse og gjort yrkeskarriere.  
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Tulia er i midten av 30 åra eller i begynnelsen av 40 åra. Hun er tynn og lita, men fysisk 

og psykisk sterk, Hun er dårlig,- men praktisk påkledd og har en  “karslig” fremtoning. 

Tulia er impulsiv og direkte. Hun erter på seg folk, men er fortsatt på god fot med alle og 

hun forvalter Algo Dulces røffeste, groveste språk. Tulia bor i Algo Dulces fattigste og 

mest berykta barrio. Der bor hun sammen med svigerforeldra i et lite “skur” av et hus 

som rommer i alt 7 personer. Tulias mann er arbeidsufør og sitter hele dagen på en stol 

utafor huset, full.  Tulia arbeider for Las Mujeres.  Las Mujeres er ei kvinnegruppe som 

Maria var med på å starte og der jeg møtte Tulia første gang i 1995 ( Jeg presenterer Las 

Mujeres nærmere i del 3, kapittel 3.5). Hver gang Tulia kommer innom kontoret prøver 

hun å få sykepleierne som arbeider der til å komme å se til sin sterkt funksjonshemmede 

sønn. Tulia maser og maser, men det er skjelden sykepleierne har tid eller lyst til å 

komme hjem til Tulia. Tulias voksne sønn, er multihandikappa og bare ligger der, helt 

hjelpesløst. Det er ingen som veit hva de kan gjøre for at han skal bli bedre. Sykepleierne 

i Las Mujeres forteller Tulia ofte at det ikke er noe de kan gjøre, men Tulia gir ikke opp 

håpet om at det en dag skal finnes en kur.  

 

Gjennom Maria fikk jeg nær tilgang til familien hennes og menneskene rundt henne, som 

jeg omgikk daglig. Maria var også den som informerte meg om landets økonomiske og 

politiske situasjon og som forklarte meg om livet i Algo Dulce og om de ting jeg ikke 

forstod. Av en eller annen grunn forstår Maria min tenke,-og uttrykksmåte bedre enn 

andre algodulcenere jeg har møtt. Det er derfor naturlig at hun er min kulturelle 

“hovedtolk” i oppgaven. 

 

I tillegg til deltakende observasjon, som også inkluderer vennskap, brukte jeg intervju 

som metode. 

 

Jeg hadde 22 enkeltintervju og to gruppeintervjuer med algodulcenske kvinner.  

I alt (enkeltintervju + gruppeintevju) snakka jeg med 38 kvinner. 

16 av kvinnene kom jeg i kontakt med gjennom Tulia, 17 gjennom Maria og 

kvinnegruppa Las Mujeres, 2 som hadde hørt av noen som kjente Tulia og via dem fått 
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vite hva det var jeg dreiv med og sjøl tok kontakt og 3 som jeg fikk kjennskap til ved å gå 

gatelangs. 

 

Oversiktsmessig ser enkeltintervjuene ut som følger: 

På havna: 4 kvinner (med Tulia) 

På bordellet: 4 kvinner (med Tulia) 

I barrioen i fjellet: 2 kvinner (aleine, de tok sjøl kontakt) 

Las Mujeres: 2 kvinner  

Marias familie: 2 kvinner 

Marias hushjelp 

Barnepassere i Marias familie: 2 unge jenter 

Rosa på hjørnet (aleine) 

I skobutikken: 2 kvinner (aleine) 

Jorge (med Tulia) 

Carmen (med Tulia) 

 

Gruppeintervjuene foregikk i barrion ved elva, der 6 kvinner +  tilskuere, var tilstede 

(med Tulia).  

Og i barrioen i fjellet med 10 kvinner (aleine. Barrion var tilknytta Las Mujeres). 

 

Los situationes raros 

De merkelige situasjonene 

Det var mange underlige situasjoner jeg kom opp i når jeg skulle intervjue. Ofte utvikla 

intervjuene seg i retninger jeg ikke på forhånd hadde greid å forutse. 

 

Det var vanskelig for meg å konstruere informasjons-/intervju-møter uten at det blei 

nettopp det,- en konstruksjon. Da jeg skulle intervjue kvinner i barrioene fikk jeg et sterkt 

inntrykk av at det blei forventa en “klassisk intervjusituasjon”. Jeg følte at de forventa at 

jeg skulle stille spørsmål og skrive ned svara.  
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I Algo Dulce er det å kunne lese og skrive skjeldne egenskaper. Dette er egenskaper som 

tillegges de priveligerte med hvitere hudfarge enn det dem sjøl, de som er fra 

hovedstaden eller er fra utlandet.  

Av mine informanter var det bare Maria, som i utgangspunktet var lærer, som kunne 

skrive og lese. De andre informantene mine hadde liten eller ingen skolegang. 

 

På mine tidligere turer til Algo Dulce har jeg tilstreba å være likest mulig algodulcenerne. 

Jeg har forsøkt å ikke gjøre noe poeng av at jeg både kan skrive og lese. Av og til har jeg 

blitt bedt om å lese brev og offentlige dokumenter som folk har fått, men dette har vært 

skjelden. Jeg har slippi billig unna avstanden mellom algodulcenerne og meg som oppstår 

ved at jeg kan disse tinga. Nå følte jeg at forventningene de hadde til meg som ”bedre enn 

dem” plutselig dukka opp og at det  åpna seg et stort gap mellom oss. 

 

Vi stirra ned i boka mi og ned på arket der jeg skreiv, alle sammen. Og gapet mellom oss 

var like stort som ei fjellkløft. 

Det blei stive og ubehagelige situasjoner. Den mest fargerike og talatrengte kvinne, som 

før uhemma hadde prata i vei, kunne bli stum ved synet av meg og mine blanke ark. Bare 

det å vite at nå skulle det intervjues, nå skulle det stilles spørsmål og avgis svar fikk skinn 

av en eller annen eksamenssituasjon.  

 

Dette var ikke noe godt utgangspunkt. Informantene mine hadde alle kommi til meg, 

gjerne gjennom rekruttering i barrion, gjennom Tulia eller gjennom Las Mujeres. Mitt 

inntrykk var at de stilte opp frivillig og ville intervjues. Problemet var alle de uttalte og 

underliggende forventningene som lå til det å skulle intervjues. Litt uventa for meg, så 

jeg ut til å representerte skriftkulturen for dem.  

 

De første intervjuene fikk jeg veldig lite ut av. 

Informantene satt forventningsfulle og rette i ryggen på en stol foran meg. De var 

stålsatte og klare til å svare for seg. De svarte ordknapt og/eller unnvikende på spørsmåla 

jeg stilte. Det var på mange måter en spennende opplevelse, ikke minst fordi stemningen 

og rollene skifta så og si umiddelbart i det jeg klappa igjen feltboka mi. Når jeg gjorde 
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tegn til at intervjuet var slutt gikk det anstrengende forholdet jeg følte oppstod mellom 

informanten og meg naturlig over til å bli en prat mellom oss kvinner. Etter intervjuet 

småprata vi om løst og fast og mange ganger kom informanten tilbake til spørsmål jeg 

hadde stilt og ga mer utfyllende svar på disse. Da jeg spørte om denne informasjonen var 

noe jeg kunne få skrive om, svarte de uten unntak at det var greit. 

 

¡Por favor, hablamos como siempre! 

Vær så snill, la oss snakke som alltid! 

Jeg fikk raskt forståelsen av at tradisjonell intervjusituasjon ikke egentlig fungerte, men 

at informantene mine så ut til å forvente den. Jeg fikk inntrykk av at det var litt stas å bli 

intervjua og at det var fint å bli spørt av noen utenifra om ting de kunne svare på. Jeg 

spørte dem om liva deres, om hvor de bodde, hvor mange som bodde i samme hus og 

liknende. Dette var ting jeg sa jeg kom til å spørre dem om før intervjuet begynte, men 

allikevel så det ut som om de frykta en eller annen form for eksamen eller test. Jeg syntes 

det var vond å oppleve informantens distanse eller frykt for hva som måtte skje. Følelsen 

av å bli testa er en frykt jeg kjenner godt til sjøl og av og til kom jeg opp i 

“vitsesituasjoner” (beskrivi under “La lingua de mi gente”) som jeg likte mer enn dårlig. 

Jeg ville ikke utsette mine informanter for noe tilsvarende. 

 

Jeg ville gjerne få til en samtale og brukte tid på å småprate og å spørre om ting jeg visst 

kvinnene kunne svare på og hadde interesse av å prate om. For å få det til måtte jeg 

forsøke å få besøkt kvinnene hjemme, der de forhåpentligvis følte seg vel. 

 

Hjemme hos kvinnene blei jeg av og til servert “dulce” (noe søtt). Arroz con leche for 

eksempel, som er hvit ris, kokt i melk, sukker og kanel. Den serveres kald og spises med 

ei skje fra et glass. Mat var alltid et fint tema å snakke om siden det var naturlig å spørre 

om hvordan den var lagd, hvordan man fikk tak i ingrediensene og liknende.  

Det var også greit å snakke om ting som skjedde der og da. Når et av barna blei sendt ut 

for å hente vann eller kjøpe cola, var de naturlige samtaleemnene barn, vann eller rettere 

mangelen på vann og cola, det vil si hvor mye prisene har stigi i det siste.  
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Når vi så sirkla oss inn på ting jeg ville ha vanskelig for å huske, spørte jeg om det var 

greit at jeg skreiv ned stikkord i boka mi. Jeg begrensa meg da til å skrive ned stedsnavn, 

tall og navn og påpekte at jeg hadde dårlig hukommelse. Ofte svarte informantene at de 

skjønte at jeg ville skrive, siden de også hadde vanskelig for å huske. Spesielt hadde de 

problemer med å huske navn, sa de, men i steden brukte de ofte kallenavn og fysiske 

forklaringer. Nabokona kunne derfor navngis som; La gorda (hun tjukke), en mann som 

bor oppe i barrion El Norte kunne forklares som, el feo ariba en barrio El Norte (han 

stygge, øverst i barrio El Norte), og søstra hans kunne for eksempel være; La flacca, con 

pello corto (hun tynne, med det korte håret) osv8. 

 

Av og til lyktes jeg ikke i å løse opp intervjuet til å ta form av en samtale. Da blei 

intervjuet gjort fort unna og i de fleste tilfellene kom da samtalen umiddelbart etter 

intervjuet. I 2 tilfeller gikk det helt i stå for oss og jeg takka for praten og spørte om jeg 

kunne komme igjen ved en seinere anledning. Da jeg så kom tilbake på et uformelt “bare-

stakk-innom fordi jeg var i nabolaget-besøk” følte jeg den samme velvillighet som hos de 

andre jeg hadde intervjua. Jeg spørte om jeg kunne få bruke det vi denne gang snakka 

om, og det gikk greit. 

Samtalesituasjonene åpna for kvinnene til å stille spørsmål om meg på samme måte som 

jeg spørte om dem. Ofte dreide det første spørsmålet seg om barn. Det vil si om hvor 

mange barn jeg har. Det var gjerne det eneste spørsmålet de stilte siden det ofte leda 

tilbake til dem eller over til andre tema. Forklaringa er relativ enkel: Siden jeg svarte at 

jeg ikke har barn, men har kjæreste, var det klart for kvinnene at forklaringa var at jeg er 

steril. Min barnløshet blei ansett som en mangel ved meg og fikk samtlige kvinner til å 

komme med gode råd og øse av sin sympati. De fortalte gjerne historier om hva de sjøl 

og andre kvinner i liknende situasjoner hadde gjort for å få barn og vi endte gjerne opp 

med å snakke om viktigheten av det å ha familie. Min barnløshet fikk fram hva 

informantene mente forventes av en kvinne og hva en kvinne er i form av hva hun har. 

Dette var nyttig informasjon å ta med seg da jeg blant annet skulle skrive kapittelet om 

Maria. 

 

                                                 
8 Om kallenavn se også Prieur.1994. 
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Mi libro y mi memoria 

Boka mi og hukommelsen min 

Jeg hadde alltid med meg ei bok som jeg noterte i. I den skreiv jeg ned alt informantene 

og jeg hadde snakka om i løpet av dagen, i hvilken situasjon samtalen fant sted, og så 

mye som mulig av samtalen. Med andre ord løp jeg tilbake til rommet mitt etter at jeg 

hadde hatt et intervju/samtale og skreiv ned mest mulig av det jeg kunne huske. Det er 

klart at det er en haug potensielle feilkilder her. Ikke minst kan tiden ha “tolka for meg”, 

det vil si at jeg ubevisst har glømt ting og fremheva noe annet som kanskje ikke var 

spesielt viktig under sjølve intervjuet eller i samtalesituasjonen, og det er klart at det er 

vanskelig å sitere folk på ting. Med unntak av de prostituerte. 

 

De prostituerte oppfordra meg til å skrive mens de snakka. De kunne for eksempel spørre 

etter en setning “fikk du med deg det? ” og følge med på at jeg hadde skrivi noe mens de 

hadde snakka. De ville også gjerne se siden sin i det jeg skulle gå og nikka samtykkende 

når de så at jeg hadde fylt en side med deres navn øverst. På tross av at ingen av dem sjøl 

kunne skrive eller lese, fikk jeg inntrykk av at det var viktig at jeg gjorde det. Jeg fikk 

inntrykk av at jeg viste at jeg tok dem på alvor ved å skrive9.  

 

 

“Nunca somos solitas” 

Vi er aldri aleine 

Det var i det hele tatt to svært forskjellige intervjusituasjoner det å befinne seg sammen 

med de prostituerte på bordellet og det å befinne seg blant kvinnene på havna, i Las 

Mujeres eller i barrion. 

 

Bortsett fra med de prostituerte var det så og si umulig å intervjue kvinnene aleine.  

Unntaka var intervjua jeg hadde med Jorge og Carmen, som var hjemme hos dem, aleine 

(se Carmen s.131 og Jorge s.142)  

                                                 
9 Ingen av mine informanter, bortsett fra enkelte i Las Mujeres, beherska det å kunne lese og skrive utover 
det å kunne skrive sitt eget navn og navna til sine barn og eventuelt far til barna. Svært skjeldent kunne de 
stave navna for meg, og det så ut til at de skreiv navn etter vane. De hadde såkalt; mekanisk skriveferdighet 
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Intervjuene blant kvinnene i havna, i Las Mujeres og i barrion foregikk ofte mens folk 

kom å hørte på, gikk til og fra og  kommenterte det som blei sagt. 

 

Fordelen ved å ha andre kvinner en kjenner rundt seg når en skal la seg intervjue, kan 

være at det føles trygt og ikke fult så fremmed som det om det bare var informanten og 

meg. Algodulcenerne er vant til å være sammen med andre folk hele tida og det finnes  

ingen “private rom” sånn jeg ser det. Du sover med andre, du spiser med andre, du elsker 

med kjæresten din mens søstra og mora di sover i senga som står ved siden av og du går 

på do bak et forheng i et rom der resten av familien ser på fjernsynet. Du lever og dør i 

fellesskap med andre og da er det vanskelig om ikke umulig å holde noe privat. Noe 

“nøytralt” intervjusted, et sted informanten og jeg kunne være for oss sjøl finnes ikke, 

bortsett fra på bordellet, der intervjua ihvertfall nesten var uavbrudte.  

 

Ulempen med denne formen for kollektive enkeltintervju kan være at kvinnene bli hindra 

i å si ting de tenker og føler. Kanskje hadde det også vært flere ting de ville ha sagt noe 

om, eller spørt meg om hvis vi bare hadde vært to. Virkelighets- og sjøloppfatninga som 

informanten uttrykte blei også retta på og kommentert av de som stod rundt. Korreksen 

inntraff med andre ord umiddelbart, og den sosiale kontrollen var merkbar i samspillet 

mellom den som blei intervjua og de som var tilstede. Jeg kommer tilbake til dette i neste 

avsnitt. 

 

Jeg tror at det av og til kan være greiere å fortelle om livet sitt til en fremmed enn til noen 

en kjenner. En fremmed har ikke nærhet, posisjon, forkunnskap eller makt til å dømme 

og stemple på den samme måten og med den samme betydning som naboer og venner. 

Jorge, Carmen og de prostituerte hadde anledning til å benytte seg av min fremmedhet, 

mens resten av informantene fikk mindre sjans til det fordi de hadde folk som kjente dem 

rundt seg.  

 

El Primera vez 

Første gang 
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Av og til utvikla intervjusituasjonene seg helt annerledes enn det jeg hadde kunni forutse 

og gruppeintervjuene jeg holdt var i utgangspunktet tenkt å være enkeltintervju. 

 

En morgen gikk jeg til barrion ved elva. Tulia var med som “døråpner”. Vi skulle finne 

noen kvinner å intervjue. Det var helt sikkert noen, mente Tulia. Som alltid var det en 

steikvarm og klam dag og det var langt å gå for å komme fram til barrion. Den lå på den 

andre siden av byen og var en av de mest berykta. Det var slum, det var kloakk i 

jordgatene og stillestående dammer fulle av moskitoer og fluer og larver. Husa stod mer 

eller mindre oppreist av gammal vane og det var skabbete bikkjer, tynne unger og skrål 

og kjefting overalt, med andre ord så det ut som en et bilde av Algo Dulce, hverken mer 

eller mindre.  

Tulia vinka på ei kvinne for at hun skulle komme. De to kvinnene stod karslig og 

breibeinte ved siden av hverandre. Tulia sa hun bodde i det midterste huset på høyre side 

når en kom inn i barrio Rio Negro. De to kvinnene fant ut av hverandre ved å fortelle 

hverandre om hvor de bodde, hvem de var barn av og hvem de kjente. Sekvensen tok et 

par minutter så kunne intervjuet begynne. Tulia og kvinnen hadde felles bekjente, de 

hadde begge menn som en gang jobba på havna. Jeg blei gitt en trebeint plaststol og blei 

anvist til å sette meg midt på plaza'n (plassen midt i barrion). Den breibeinte kvinnen 

henta en tilsvarende vaklete pinnestol, som den jeg hadde i plast og satte seg rett i mot 

meg. Tulia forsvant for å se om hun hadde noen kjente der og om det var noen hun kunne 

bomme en cerveza (øl) av. Hun kom tilbake tre timer seinere, full. 

 

Jeg forklarte hvem jeg er og hvor jeg kom fra og hva det var jeg ville. Kvinnen 

lytta...Eller rettere: kvinnene lytta...De var brått blitt mange og stod i tett ring rundt oss 

og overvar det hele. Det tok ikke lang tid før de begynte å snakke, gjerne i munnen på 

hverandre, gjerne korrigerende, gjerne fleipende, gjerne i form av å fortelle historier om 

den som blei intervjua eller en annen kvinne. Situasjonen utvikla seg sånn at kvinnen som 

blei intervjua, sa mye mindre om seg sjøl enn det som blei sagt om henne,- det vil si at 

tilropa og kommentarene var fler enn de ho sjøl kom til orde med. Det kunne også utvikle 

seg en samtale mellom den som jeg forsøkte å intervjue og en av tilhørerne. Denne 
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samtalen behøvde ikke nødvendigvis å ha noe med sjølve intervjuet å gjøre, men kunne 

dreie som om alt fra et brått dødsfall til hvor mange høner nabokona har. 

 

Anne Solberg, som har skrivi om sine erfaringer fra feltarbeid, har liknende erfaringer 

som dette og skriver: “Sammenlikner vi individuelle intervju med gruppeintervju, har 

gruppeintervju den fordelen at deltakerne i større grad gis anledning til å definere 

diskusjonen selv. De styres i mindre grad enn i individuelle intervju av forskerens 

spørsmål. De stiller blant annet spørsmål til hverandre, fører samtale med hverandre og 

tar styringen selv” (Solberg. 1996. s. 158). 

 

“Alle” ville sitte på stolen foran meg og kvinnene bytta øyeblikkelig plass etter at jeg var 

ferdig med den forrige. Kvinner som de tilstedeværende syntes var spesielt interessante, 

eller som de trodde jeg ville synes var spennende blei henta fra hva det enn var de dreiv 

med. Spesielt skulle det vise seg at dette var kvinner som hadde en seksuell “karriere" 

bak seg, eller som hadde et “utsvevende seksualliv”. Dette var noe jeg ikke til å begynne 

med var innforstått med, men som gikk opp for meg etterhvert som situasjonen utvikla 

seg. Kvinnene styrte sjøl situasjonen og ordvekslinga var kjapp, latter'n like grov som 

språket og ordforrådet veldig seksualisert. På et tidspunkt blei følgende historie fortalt: 

 

Historien som følger er gjengitt på engelsk sånn jeg fikk den i oversatt, i skriftlig versjon 

fra Tulia. Tulia hadde skaffa til veie en person som både kunne engelsk og kunne skrive 

sånn at jeg forsto historien “ordentlig” som hun sa. Jeg har valgt å ikke oversette historien 

enda en gang. Orginalt blei historien fortalt på castillano, som er latinerspansk. 

 

 

 

 

Historien om hvordan Gud utrusta kvinnen med vagina: 

“They say that our Holy Father entrusted the Keys of Heaven to the Saints Peter and 

Paul. 
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Since Peter liked alcohol, he went out drinking. In his drunkenness he remembered that 

God had given him a mission: He was to distribute vaginas to all the women of the 

World. After wasting so much time drinking, he hurried back, still drunk, to find the bag 

of vaginas nearly spoiled. In his deperation to fulfill his mission before they were 

completely rotten, he began handing out vaginas to all the waiting women. He was in 

such a hurry that he didn't consider the body of the woman or how the vagina would fit. 

So, it turned out that to a small woman he gave a big vagina, to a larg woman a tiny one, 

to a fat woman a slim vagina, and to a thin woman a wide one. 

The only thing he didn't mistake was color; to all the black women he gave black vaginas 

and to all the white women, white ones. Because, just imagine! A black woman with a 

white vagina? ” 

 

Poenget her er at jeg måtte gjenfortelle historien med egne ord. Det var en test mente 

kvinnene. Kunne jeg bevise at jeg forstod og kunne prate som dem?  Jeg gjenfortalte 

historien. Tilsynelatende hadde fortellingen blitt fortalt på en tilfredsstillende måte og rett 

etterpå gikk praten som før blant kvinnene. Etter å ha “intervjua” 6 kvinner i plenum og 

blitt utsatt for språk og forståelsestester var jeg full av inntrykk, men også veldig sliten. 

Kvinnene konstruerte, sånn jeg opplevde det, de intervjuede kvinnenes liv og historie i 

fellesskap.   

 

Det var, etter min oppfatning ikke noe problem å få folk i tale når en stod overfor et 

gruppeintervju som det her utvikla seg til. Men det var vanskelig å skille mellom hvem 

som sa hva om hvem.  

Da jeg seinere tenkte tilbake på det som var sagt og forsøkte å rekonstruere 

intervjusituasjonen, gikk det opp for meg at kvinnene hadde brukt et seksualisert språk og 

språkbilder som skilte seg ut fra språket til andre kvinner jeg hadde snakka med. 

Både Tulia og Maria bekrefta ved ulike anledningere på seinere tidspunkt at barrion ved 

havna er spesielt “røff”. Tulia og Maria ga uttrykk for at det var “en generelle 

oppfatningen”, i Algo Dulce, om at kvinnene i visse barrioer ofte lever av,- og for sex. 

Kvinnene som de jeg møtte har det ikke kun “i kjeften”, var inntrykket og ryktet om dem.  
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Men dette er bare et rykte, et rykte som kvinnene på en måte bekrefter ved rå munnbruk. 

Deres påståtte sexuelle utsvevenhet bevises allikevel ikke på noen måte. I  større grupper 

snakker kvinnene grovere og fleiper med seksuelle ting, men aleine sammen med en 

kvinne har jeg ikke opplevd det samme. I intervjusituasjoner der det bare har vært 

informanten og meg, som med Jorge, Carmen og til en viss grad de prostituerte, har jeg 

opplevd våre møter som en streben etter å finne en felles forståelse av situasjoner og 

virkelighet. I samtalene med de prostituerte fikk jeg inntrykk av at vi som kvinner var 

mer like enn ulike. Begge parter søkte å minske avstanden mellom oss ved å møtes på 

halvveien og det tror jeg kanskje skyldes at det ikke var flere tilstede. Ulempen var 

selvfølgelig at den som blei intervjua kunne komme til å si ting hun forventa at jeg ville 

høre, ting hun antok ikke ville støte meg og kanskje ville hun holde tilbake ting som ville 

virke lite flatterende om henne.   

 

Når det gjelder det å forholde seg til rykter, kan informanten muligens i større grad enn 

ved enkeltintervju, representere fellesskapet. Hvis fellesidentiteten går på det å høre til en 

bestemt barrio og denne barrioen har et “røft rykte” kan intervjusituasjonen der en har en 

ukjent, i dette tilfellet meg, muligens fremkalle en røff fremstilling.   

 

Mellom forskjellige barrioer verserte mange ulike rykter. I barrio Santa Monica var det 

bare kjeltringer og en ville bli rundstjælt og banka opp viss en gikk inn der, blei det sagt. 

I barrio El Rio var kvinnene prostituerte. I barrio Segundo Pizo trodde de at de var bedre 

enn i andre barrioer og i havna ville du aldri gå om du hadde livet kjært. Sånn gikk 

ryktene og avstanden mellom en del barrioer i sentrum av Algo Dulce var fysisk kort, 

men psykologisk og sosialt veldig stor. 

 

Otra vez 

Andre gang/en gang til  

I den andre barrion jeg var i for å intervjue ei kvinne, sammenkalte kvinnen brått til et 

allmøte der 10 av barrions kvinner møtte opp i løpet av et kvarters tid. Jeg blei overraska 

og hadde ikke den minste idé om hva møtet skulle dreie seg om. Jeg fikk uansett en sterk 

følelse av at det var noe som var viktig for dem. Jeg blei presentert og deretter presenterte 
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jeg meg sjøl. Det var en forsåvidt grei presentasjon, mente jeg, jeg blei presentert som 

“hija de Maria” (datra til Maria) og presenterte meg sjøl som student som skulle skrive 

om kvinner i Algo Dulce. Overraska blei jeg derfor da det hele starta med spørsmål om 

hvor mye jeg ville betale for den informasjonen jeg ville ha. Jeg svarte at jeg ikke ville,- 

eller kunne betale noe som helst. Men siden jeg representerte Las Mujeres kunne jeg vel 

ihvertfall hjelpe dem, og hvorfor ikke økonomisk? Jeg forsøkt å uttrykke klarere at jeg 

ikke representerte andre enn meg sjøl, at jeg ikke jobba for Las Mujeres sjølom jeg kjente 

mange der. Det  siste var noe “alle” visste.  

 

Det blei stille blant kvinnene og stemninga var trykkende. Jeg spørte hva som var i veien. 

Kvinnene fortalte meg da at Las Mujeres hadde forlatt barrioen etter eget 

forgodtbefinnende. De sa at Las Mujeres ikke hadde holdt løftene sine om hjelp til 

barrion, og at kvinnene var skuffa over den nye ledelsen. Kvinnene følte seg forbigått og 

glemt av Las Mujeres. Arbeidsløsheten var svimlende blant mannfolka i barrion, 

motløsheten stor og alkoholmisbruket og volden mot kvinner hadde økt i takt med 

fattigdommen, spesielt etter “El niños” herjinger (en stor storm høsten 1998), der hus, 

elektrisitet, vann og alt som minna om sanitæranlegg hadde bryti sammen.  

 

De ville klage til Las Mujeres gjennom meg.  

Uansett hvor mange ganger jeg forsøkte å gjenta at jeg ikke jobber i eller for Las 

Mujeres, prelte dette av. Siden jeg bodde i nabohuset til kontoret til Las Mujeres tilbød 

jeg meg å bringe klagene fra kvinnene i barrioen til dem. Kvinnene mente det var en 

absolutt forutsetning at klagene blei framlagt skriftlig, så  jeg skreiv dem ned punktvis 

ettersom de kom. 

 

Det blei mye snakk kvinnene i mellom om hva fattigdommen gjorde med familiene deres 

og hva de mente var årsakene til fattigdommen. Det blei også snakka om penger og hva 

kvinnene kunne gjøre seg for å skaffe seg penger og hva mannfolka godtok at de gjorde. 

Som eksempel bragte kvinnene opp det å ta jobb som  prostituert som en potensiell 

løsning på de økonomiske problemene de hadde (om prostitusjon se del 4). 
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Jeg lagde en liste over ting kvinnene sa de mangla, eller som var ødelagte i barrion (for 

eksempel en sprekki vanntank) og deres forslag på løsninger og forbedringer. Jeg leste 

dette deretter høyt for dem. Jeg foreslo også at de skulle invitere ledelsen i Las Mujeres 

til et møte, sånn at det blei en konstruktiv dialog mellom dem og Las Mujeres. Til slutt 

fortalte jeg dem at jeg gjerne ville bli betrakta som en nøytral part og ikke ta side, 

hverken mellom kvinnene i enkelte barrioers forhold til Las Mujeres, eller kvinner i 

mellom. Kvinnene så ut til å godta min innstilling, så lenge jeg i denne situasjonen hjalp 

dem. Jeg lovte å overbringe beskjeden. 

 

Ett par dager etter blei det avholdt møte mellom ledelsen i Las Mujeres og 18 kvinner fra 

barrion. Etterpå kom kvinnen jeg i utgangspunktet skulle ha intervjua og takka for at jeg 

bragt kvinnene fra barrion og Las Mujeres sammen igjen. 

 

Det var en lærerik opplevelse. Fra å skulle foreta et tilsynelatende ukomplisert intervju, 

endte jeg opp med å bruke min posisjon, som Marias datter, og bruke kontakter jeg hadde 

fra tidligere tider, til å overbevise ledelsen i Las Mujeres om at det var viktig å prioritere 

et møte med kvinnene i denne barrion. Dette på tross av at jeg veit at de jevnlig holder 

møter med lederne fra alle barrione. Møtene holdes fast annenhver uke og hyppigere 

foran større anledninger: aksjoner, dugnader, markeringer og liknende.  

 

Til slutt satt jeg igjen med mye viktig informasjon og tanker omkring det jeg hadde hørt 

kvinnene i barrioen snakke om, men også følelsen av å ha gitt Las Mujeres ekstra arbeid. 

  

Una realidad fantastica 

Den fantastiske virkeligheten  

Algodulcenerne snakker ikke lett eller utdypende om liva sine, eller hverdagen. Ofte 

svarer de kort eller “nada” (“ingenting”) på spørsmålet “¿que pasa?” (“hva skjer?”).  

Det er vanskelig å finne roen til å reflektere og fortelle, spørre og lytte til den enkelte 

kvinnen i Algo Dulce. Jeg fikk, stort sett bare med meg bruddstykker av kvinnehistorier 

og kvinnenes egne virkelighetsoppfatninger. Derfor måtte jeg forsøke å se sammenhenger 

og konstruere kvinneliv basert på informasjon og viten jeg fikk over tid.   
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Når jeg ved enkelte anledninger fikk mulighet til å få algodulcenerne til å fortelle, hørte 

jeg historier fulle av dramatikk, ulykke og lidenskap. Algodulcenerne har en fascinerende 

fortellerform der den muntlige historien er fortetta sånn at en får inntrykk av at ting skjer 

fra dag til dag. År og tidspunkt blir blanda sammen eller hoppa over.   

Tid og tidspunkter er i seg sjøl ikke viktig, begivenheter sees stort sett ikke i 

sammenheng med tid, men i forhold til hvem og hva det fortelles om. 

 

De samme kvinnene som svaret “nada” (“ingenting”) på spørsmålet om hva som har 

skjedd i løpet av det siste året kan seinere fortelle bruddstykker av viktige begivenheter. 

“Ingenting” kan vise seg å være to barnefødsler, en død i nærmeste familie, at broren er 

drept og naboen tatt av politiet. “Ingenting” kan være at kvinnen har sendt deg brev om 

hjelp som du aldri har fått, at familien har vært livstruende sjuke, at mannen igjen har fått 

ei ny elskerinne, at yngstesønnen på seks har stikki hjemmeifra og livnærer seg av å 

stjæle i en naboby og kvinnen sjøl er gravid og vurderer å jobbe som prostituert. Når 

ingenting har skjedd i en algodulceners liv det siste året, er dette hendelser jeg sjøl og 

folk jeg kjenner, kanskje også kan oppleve, men da gjerne gjennom et langt liv. Mer enn 

en gang har det slått meg at det algodulcenerne betegner som ingenting, for  meg er det 

samme som “alle ting”.  

 

Når algodulcenerne forteller historier er åndeverdenen en vesentlig faktor. Hendelser som 

for eksempel sjukdom og død, krangel mellom naboer, og å miste jobben forklares utifra 

åndeverdenen. Ulykker er tegn på åndenes misnøye eller på hevn fra noen som vil deg 

vondt. Det er sjamaner, sinnslidende og hekser som har makt til å påkalle de onde 

åndene. I enhver algodulceners liv og fortalte historie, har ånder, guder og mirakler en 

naturlig plass. 

 

Carmens historie (i del 4, kapittel 3) er et eksempel på hvordan algodulcenerne forteller. 

Jeg fikk inntrykk av å høre en fantastisk historie, en bekjennelse tett av begivenheter, 

men samtidig forenkla, uten rom for avbrytelser og spørsmål, fortalt med få forklaringer 

og ikke noe sjølforsvar.  
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Det er vanskelig å gjenfortelle historier som den Carmen fortalte med den samme ekthet 

og innlevelse som de har blitt formidla og følt. Faren for å virke banal i 

gjenfortellingsprosessen er overhengende.  

Historier i Algo Dulce kan til tider virke utrolige. 

Allikevel betraktes de ikke som løgnaktige eller usanne. De er historier fortalt på en måte 

som framhever viktigheten av enkelte begivenheter i liva deres, og utelater ting de anser 

som mindre viktige eller ikke viktige i det hele tatt.  

 

I Algo Dulce var “mañana” (i morgen) begrepet utbredt, det vil si at ting skal skje i 

morgen, men at dette “morgen” kanskje aldri kommer. Når ting skal skje “en la mañana”, 

innebærer dette begrepet et usynlig  “kanskje” eller “muligens”, det sier mer om 

intensjonen enn at det er et løfte som sikter til tid. Algodulcenerne bryter ofte sine løfter, 

skryter av å eie noe de ikke har, eller sier det er noe de ha gjort uten å har gjort det. 

Allikevel anklager de ikke hverandre for å fare med løgn.  

Dette skyldes algodulcenerns redsel for åndenes forbannelse. Å beskylde en annen for 

løgn er risikabelt, fordi alle beskyldninger har en speileffekt. Ved å si at en  betviler et 

annet menneskes troverdighet kan en risikere sjøl å ikke bli trodd. Offisielt er det bare 

heksene og de sinnslidende som farer med løgn, men disse har også større kontakt med 

åndene enn andre mennesker. På tross av at mange av mine informanter ler av andres 

åndetro, bli heksene og de sinnslidende skjelden eller aldri nevnt på noen negativ måte. 

Det er ingen som bevisst vil utsette seg for eventuell forbannelse...i tilfelle... 

Vi kjenner igjen denne type forsiktighet i vår norske folketro der vi, på tross av at vi 

“ikke tror noe på det” unngår å gå under stiger som er satt opp mot veggen, umiddelbart 

tenker på “sju års ulykke” når vi har knust et speil fortsatt signaliserer, og liknende. Også 

vi tar våre forhåndsregler; vi banker tre ganger i bordet,  sier  “tvi, tvi” før  noe vi gruer 

oss til, og krysser veien hvis vi går bak en svart katt sånn at den ikke skal krysse veien før 

oss. 

 

Realitetsoppfattelsen og måten å fortelle en historie på kan kanskje være annerledes i 

Algo Dulce enn hjemme. Men ugjenkjennelig er virkeligheten derimot ikke.  
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Algodulcenske kvinner er ikke opptatte av å huske tall om talla ikke har en direkte 

sammenheng med noe viktig. Eksempler på sammenhenger mellom tall og begivenheter 

kan blant annet være som her: “Jeg husker at det var det året jeg fikk jobb på 

bananplantasjen,- jeg var åtte år og var med broren min som er tre år eldre enn meg”. Om 

den første jobben var en viktig begivenhet i livet huskes kanskje alder eller årstall, men 

ikke alltid. 8 av de 22 kvinnene jeg intervjua enkeltvis, anslo sin egen alder, men visste 

ikke direkte hvor gamle de var. Kanskje var alder ikke så viktig for dem. Tall kunne også 

av og til virke gåtefulle. En kvinne kunne for eksempel fortelle meg at hun hadde 6 barn, 

mens jeg i utgangspunktet bare visste om 4 av dem. Det viste seg da at 2 av dem var 

døde. Når en spør en kvinne om hvor mange barn hun har blir døde barn regna med på lik 

linje med de levende. De døde barna lever videre som ånder og er nærværende i kvinnens 

liv og historie og vil alltid regnes med som tilstede. 

 

La lingua de mi gente 

Språket til mitt folk 

Da jeg første gang kom til Algo Dulce i begynnelsen av 1995, begrensa castillano’n 

(latinspansk) min seg til “buenos dias”, “yo soy Ingrid” og muligens et par fraser til.  Jeg 

forstod fort at jeg måtte lære meg algodulcenernes språk, deres formuleringer og deres 

tanke,- og uttrykksmåte for at jeg i det hele tatt skulle ha en sjanse til å forstå hva som 

foregikk. 

 

Jeg lærte meg castillano med algodulcensk dialekt ved å bo og jobbe i Algo Dulce. 

Framgangsmåten for å lære språket var å henge-rundt, fekte med armer og bein, kjefte og 

smelle, smile og le, grine og dra meg i håret. 

Algodulcenerne er kjente i La Madrugada for å ha et såkalt bredt språk. I utgangspunktet  

snakker algodulcenerne castillano, som i resten av La Madrugada, men i tillegg bruker de 

en del ord og uttrykk som er spesielle for dem. Algodulcenerne har sin egen dialekt som 

blant annet består av mye banning, slang og bruk av presensform. De snakke fort, 

“sluker” ord og setninger og er direkte. Kroppsspråket er veldig viktig. Algodulcenerne 

beskriver ved hjelp av mimikk, flørt, latter, tristhet og sinne hva de mener.  
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Når det kommer til det å mestre språket, kom jeg, både før og nå, av og til opp i “test-

situasjoner”. Det vil si at det blei fortalt historier som var “litt på kanten”, eller en grov 

vits som jeg blei bedt om å gjenfortelle ved hjelp av egne ord (se side 36). I disse 

historiene var det alltid brukt mye slang og vittige, lokale uttrykk. Algodulcenerne ville 

vite om jeg hadde forstått dem. Uansett hvordan gjenfortellinga mi gikk, oppleve jeg 

alltid disse situasjonene som innmari pinefulle. Ofte “spilte” jeg hakket mer ubekymra 

enn det jeg var10 og av og til syntes jeg det var enklest å ta klovnerollen. Det var bedre 

for sjølfølelsen min å gjøre ting morsomt med vilje, og å kunne le med, enn å prøve å  

gjenfortelle som det var blitt fortalt og kanskje bli ledd av 11

(i testsituasjoner kan jeg få vanskeligheter med å huske noe som helst).  

 

Det var en lettelse når tilhørerne kom med tilrop og sa at jeg brukte uttrykk og 

kroppsspråk som de mente var typiske for Algo Dulce.  

 

Hughes og Månsson skriver blant annet dette om å mestre språket: 

“När vi använder språket kan vi inte bara sätta ihop rader av ord. Om vi vill göra oss 

förstådda, måste vi hålla oss till bestämda mönster av gångbara uttryck. Samtidigt är det 

just dessa uttrycksmönster som gör det möjligt for oss att vara oändligt kreativa” 

(Hughes/Månsson. 1988. s.95). 

 

Etter hvert fikk jeg kommentarer, både i Algo Dulce og i El Cielo om at jeg snakker som 

ei “costeña” (fra kysten). Jeg fikk en sterk følelse av “å høre hjemme” på kysten på grunn 

av språket mitt.  Belmonte skriver: “ [...] I was to learn later, how the dialect as an exotic 

language enhances the fact of community, closing off outsiders” (Belmonte.1989. s.5).  

 

Språket er i stadig utvikling og nye slanguttrykk blir innført. I 1999 så utdanningsnivået 

ut til å være i ferd med å ta seg opp i Algo Dulce og flere mennesker bøyer for eksempel 

verb nå enn da jeg lærte meg deres språk. 

  
                                                 
10 se forøvrig Goffmans teori om livet som teater/skuespill i Hughes/Månsson. 1988. 
11 om klovnerollen i feltforskning se f.eks. Hylland Eriksen. 1993). 
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Solita en la realidad 

(Aleine i virkeligheten).  

I vår vestlige kultur kan vi definere vi oss sjøl og folk rundt oss på bakgrunn av hva vi 

gjør. Vi er det vi gjør.  

 

Jeg hadde mitt sjølbilde knytta til det jeg skreiv, og hadde problemer når jeg ikke skreiv. 

Jeg hadde forventninger til meg sjøl og om det jeg skulle skrive. Men ofte skreiv jeg ikke.  

Jeg fikk ikke tak i de informantene jeg gjerne skulle snakka med eller jeg visste ikke hva 

jeg skulle skrive. Ofte virka dagene totalt meningsløse.  

 

Jeg var priviligert og uten reelle bekymringer og oppgaver sånn som andre kvinner i Algo 

Dulce, jeg var fri til å gjøre som jeg ville. Men i Algo Dulce er du ikke på ferie. Som 

kvinne kunne jeg ikke sette meg på en bar og se på det som foregikk i gata. Som kvinne 

kunne jeg ikke gå aleine på stranda (ingen bada i havet, solte seg på stranda eller gikk dit 

aleine). Mannens privilegier som fri, hadde ikke jeg, men ikke kvinnenes binding (på 

godt og vondt) til et hushold heller. I min priviligerte situasjon som fremmed hadde jeg 

ikke min egen familie å bekymre meg for eller et hushold å holde i orden.  

 

Jeg hadde mitt eget rom. Rommet jeg leide lå midt i mellom de to parkene i sentrum av 

Algo Dulce. I bygningen ved siden av lå  kontoret til Las Mujeres og Marias leilighet. La 

Señora, som jeg leide av, lot meg aller nødigst leie mot Marias gjentatte forsikringer om 

at hun personlig skulle garantere for at det ikke var noe tull med meg. La Señora leide 

bare bort til menn som var i Algo Dulce på korte oppdrag for La Rafeneria 

(oljeselskapet), aldri til kvinner, så hvis jeg noengang hadde besøk på rommet var det rett 

ut. (Dette var selvfølgelig en regel som gjaldt meg og ikke mannfolka, som i tilsvarende 

rom som mitt, bodde på hver side av meg og kom og gikk som de ville –og med hvem de 

ville). Rommet var umøblert og skittent, men med egen do (uten vann, riktignok, men 

allikevel). På kortveggen var det et vindu med gitter og hønsenetting, med utsikt rett inn i 

en murvegg, en og en halv meter unna. Lyset nådde inn i rommet en times tid i løpet av 

dagen, men ellers var det mørkt, med unntak av en lyspære som hang over doen. Maria 

skaffa meg en gammal seng og en plaststol, mens jeg kjøpte meg ei tørkesnor jeg hang 
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opp i taket og en plastvifte som stod på gølvet ved senga mi og som stod på så lenge det 

var strøm (det var stadige strømkutt som varte i 4-6 timer av gangen + hver natt fra 

klokka 10 om kvelden til neste morgen). 

 

I min priviligerte, men til tider, tomme tilværelse, begynte jeg å få besøk av en firfisle. 

Av mangel på andre jeg kunne kalle venner, blei han min venn. 

 

 

Yo, la gringa 

Jeg, gringan 

I Algo Dulce er du det du ser ut til å være. 

At jeg ikke har noen kjent kontekst eller rolle som kvinne med familieforpliktelser og 

oppgaver i hverdagen, skiller meg fra algodulcenerne. Jeg skiller meg også ut fordi jeg er 

et bleikansikt, ei gringa. (Gringa er opprinnelig en benevnelse som blei brukt på 

nordamerikanske kvinner, gringo er det samme for menn. Benevnelsen brukes nå om alle 

utlendinger, både fra USA, Australia, Canada og Europa).  

Når jeg er i Algo Dulce bruker jeg store bukser, med praktiske lommer, ledige t-skjorter 

og mørke fargede klær i “mannfolk-stil”. De algodulcenske kvinnene kler seg i trange, 

små skjørt og neonfargede topper, har høyhælte gullfargede småsko og fargesterk 

sminke. De har fletta hår med innvevde tråder, eller fulgte hårmoten i 1999 som var å ta 

antipermanent (det vil si slette håret med ett eller annet kjemikalie). 

 

For meg blei klærne jeg brukte en trygghetsfaktor,- noe usensuelt, noe å gjemme seg i. Å 

bruke sminke når det er mellom 30 og 45 graders varme og vann hører med til 

sjeldenhetene ville jeg ikke. Jeg fikk stadig kommentarer, fra både kvinner og menn, men 

særlig fra kvinner om hvor lite attraktiv jeg var. Ofte fikk jeg høre at folk blei skuffa da 

de møtte meg fordi gringaer per definisjon er attraktive, og jeg var det ikke. 

Spesielt syntes kvinnene det var forkastelig at jeg ikke en gang gjorde et forsøk på å bli 

vakrere.  Kroppen min kunne da ikke være så stygg at den måtte dekkes til helt! Jeg 

syntes det var merkelig og ikke veldig behagelig å bli kommentert på denne måten, enda 

 54



jeg i de fleste tilfellene er sikker på at det var godt ment. Resultatet blei ihvertfall at jeg 

niholdt på “mannfolk klæra” mine, som om det gjaldt for livet. 

 

Men det var fordeler ved å være uattraktiv også. Da jeg fikk kontakt med kvinner fikk jeg 

inntrykk av at de ikke oppfatta meg som en rivalinne eller en potensiell “otra” (Den 

andre. Omtales mer utfyllende i eget avsnitt seinere)  

En gang jeg skulle intervjue en kvinne første gang, slo hun seg på knæra og sa noe sånn  

som “...jeg trodde du skulle være så pen... ”. Jeg blei målløs og begynte å le. 

Algodulcenerne kunne være nådesløst ærlige.   

En annen fordel ved mitt “mandige” utseende var at jeg kunne ha mer kontakt med menn 

på et vennskaplig plan enn hva jeg muligens kunne hatt ellers. Jeg så ut til verken å være 

en rival for kvinnene eller ei potensiell elskerinne for mannfolka. Ihvertfall er dette mitt 

inntrykk av situasjonen.   

 

Ella es Ingrid, hija de Maria 

Hun er Ingrid, Marias datter 

I tillegg til å være gringa var jeg kjent som “hija de Maria” (Marias datter). Da jeg 

presenterte meg som Ingrid (jeg presenterte aldri meg sjøl som Marias datter) blei jeg tatt 

for å være “mini Maria”. Jeg blei tillagt egenskaper Maria har. Det blei framlagt 

forventninger om at jeg skulle mene det samme som henne, gjøre det samme og leve det 

samme livet som Maria gjorde. Når jeg møtte folk, følte jeg at jeg representere det Maria 

er, eller det folk tror hun er. Maria er ei kjent og respektert kvinne, men som 

algodulcenske kvinner og menn også ser ut til å frykte. (Hun blir presentert i del 3, 

kapittel 3) 

 

Det er fordeler og ulemper ved å være Marias datter. Fordelen var at jeg blei tatt på alvor 

og algodulcenerne tok det for gitt at jeg var hardt arbeidende. Jeg hadde også fordel av 

Marias arbeid i Las Mujeres, kvinneforeninga som mange kvinner kjente- eller hadde 

tilknytning til. Ulempen kunne være at det var vanskelig å småprate med kvinner og å få 

høre sladder. Maria var veldig dårlig til å småprate og kjent for ikke å sladre. Fordi jeg i 

mange kvinners øyne representerte henne, var det vanskelig å få til småprat og de eneste 

 55



kvinnene jeg hørte sladder fra var de som ikke visste hvem jeg var (Om sladder se side 

156).  

 

I Algo Dulce er jeg under Marias beskyttelse. “Alle veit” at den som forsøker å skade 

meg, skader henne. Problemet var at det i 1999 var mange som ville skade Maria. Maria 

ville ikke stoppe meg i å rundt i de forskjellige barrioene og på gata, sånn som jeg alltid 

hadde gjort. Men jeg var veldig klar over at min frihet til å bevege meg som jeg ville, 

kunne være Marias svake punkt når det gjaldt hennes sikkerhet. 

 

Jeg er et bleikansikt-   

Maria, en svart kvinnesakskvinne og stolt forkjemper for de svartes sak, kalte meg og 

presenterte meg for andre som “mi hija”. 

Da Maria blei spørt hvordan det kunne ha seg at jeg, hennes datter, var så hvit, svarte 

hun: “Ingrid hvit ? Da skulle du ha sett hennes far,- han er hvit som melk... ” Og det var 

det. Det er ingen grunn til å betvile at Maria er forberedt på å forsvare meg som sin 

datter. Det sammen gjør hun med sin vesle mørkhudede datter. Maria har aldri blitt sett 

gravid, allikevel er det ingen som tør å tvile på at Maria er mor...hun unngår bare å si noe 

om hvem som fødte datra,- og ingen spør heller. Folk respekterer Maria. 

 

En ting “som ikke stemte” med meg var hudfargen min, en annen ting, som jeg  allerede 

har nevnt er måten jeg kler meg på. Klær er en viktig indikator på posisjon og rikdom, 

eventuelt fattigdom. Folk “kler seg til status”. Jeg derimot var ikke fin i klærne etter 

algodulcensk målestokk og kom i et motsetningsforhold til hva folk forventa av Marias 

datter. 

 

En tredje ting “som ikke stemte” i forhold til å ha identitet som Marias datter, var språket 

mitt. Det var lett både for algodulcenerne og meg og se forskjellene mellom dem og meg. 

Utfordringa lå i å finne likhetspunktene. Språket er et godt redskap siden jeg prater som 

en uutdanna algodulcener. Det var de uutdanna algodulcenerne jeg lærte av i 1995. Jeg 

bøyer blant annet ikke verb og bruker mye slang når jeg snakker.  
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Problemet var bare det at det lå andre forventninger til språket til Maria, en utdanna 

kvinne, og datra hennes. Så da jeg snakka “som en costeño” kunne det bli forvirrende for 

algodulcenerne. De så ut til å ikke riktig vite hva de skulle tro. 

 

Meg bekjent hadde jeg tre identiteter, som Ingrid, gringa og hija de Maria. Men det er 

klart at jeg også kunne ha eller bli gitt andre identiteter og roller. Noen kan ha sett meg 

skrive og trodd jeg var fra overklassen eller hadde utdannelse, andre  kunne på grunn av 

klærne jeg brukte tro jeg var fattig, mandig og lesbisk (Jeg kommer tilbake til det å være 

lesbisk under kapittelet om sladder). Jeg kunne muligens forvirre noen ved å bruke deres 

språk, og jeg forvirra til tider meg sjøl ved å være feltarbeider. Dette får stå som små 

forsøk på å plassere meg inn i en større kontekst og å konstruere et bilde av hvem jeg 

kunne være og kanskje også var og er. Alle identiteter og motsetningsfylte roller danna 

forhåpentligvis en helhet som sammen utgjorde  og utgjør enkeltindividet meg.  

 

 

 

 

Las simpatias 

Sympatiene 

Når det gjelder identitet, sympatiserer jeg med algodulcenere. Jeg har ingenting i mot å 

bli kalt “una costeña” (ei kystdame/ ei fra kysten) I Algo Dulce blei jeg det ofte møtt med 

negative reaksjoner da jeg kalte meg sjøl “gringa” hvis det ikke var i en kontekst der jeg 

gjorde narr av meg sjøl eller noen fra min del av verden. Gringa benevnelsen skulle bli 

brukt om andre bleikansikt, ikke om meg. Algodulcenerne likte at jeg spøkte om min 

mangelfulle hudfarge som dårlig egna seg i algodulcensk sol, feil jeg gjorde (sjølironi) 

eller kom med kommentarer om min hemmelige dollarforsyning. Denne dollarforsyninga 

var det ingen som så ut til å tro det aller minste på fordi jeg med penger ville ha vært et 

hvilket som helst annet sted enn i Algo Dulce, mente algodulcenerne. 

 

“Som deltakende observatør er antropologen prisgitt menneskene i den fremmede 

kulturen som sin eneste eller i alle fall sin viktigste menneskelige kontakt. Følgelig spiller 
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det overordentlig stor rolle for henne hvorledes disse menneskenes gemytt, deres 

følelsesliv og deres stil samstemmer med hennes eget. Dette vil påvirke hvordan hun 

føler seg til pass, og hennes evne til innlevelse og forståelse av det fremmede samfunnet”, 

skriver Unni Wikan i boka “Fattigfolk i Cairo” (Wikan,1976.s.19).  

 

I utgangspunktet har algodulcenerne og jeg hverken lik gemytt, likt følelsesliv eller lik 

stil. Allikevel likner vi hverandre såpass både i temperament og væremåte at jeg føler at 

jeg “kan overleve” i den algodulcenske kulturen. Hele tida tolker og oversetter jeg et 

verbalt og fysisk språk inn i min forståelsesramme. Jeg tolker det jeg ser og opplever og 

jeg tolker min og andres deltakelse eller mangel på deltakelse. Denne oppgaven er en 

tolkning. Min tolkning. Den kan være feil sett gjennom andres øyne.  

 

Me falta los libros, articulos y estadistica 

Jeg mangler bøker, artikler og statiskikk 

Det er vanskelig, og av og til umulig å finne statistikk og skriftlig materiale om Algo 

Dulce. Det er derfor vanskelig å underbygge en påstand, for eksempel om 

barnedødlighet, om antall voldtekter, om antall mennesker som reiser ut av landet per år 

og hvor mange av dem som er unge kvinner og liknende. Jeg skriver om disse temaene i 

oppgaven, og bruker av og til uakademiske mengdebegrep som “mange” eller “få”  for å 

beskrive et inntrykk jeg har.  

 

For eksempel er det er mitt absolutte inntrykk at barnedødligheten er høy i Algo Dulce. 

Dette inntrykket fikk jeg ved å snakke med kvinner om hvor mange barn de har født og 

så å spørre dem om hvor mange av dem som døde før de fylte et halvt år, ett år, fire år 

også videre. Stadig vekk hørte jeg snakk om “barneånder” (åndene etter døde barn). I El 

Cementerio (kirkegården) i Algo Dulce, der blant annet Marias første barn ligger 

begravet, vitner mange små kors om at det er gravlagt mange barn der. Ofte kom det 

foreldre med døde barn i armene opp til Las Mujeres og bad om penger til å få kjøpt seg 

plass på kirkegården. Sjøl har jeg opplevd to ganger at foreldre har kommi på døra mi for 

å få økonomisk hjelp til å gravlegge barna sine.  
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På bakgrunn av det jeg hørte folk fortelle og fra det jeg så og opplevde sitter jeg igjen 

med et inntrykk av at barnedødligheten er høy i Algo Dulce. Hvor høy, målt i tall, kan jeg 

ikke si noe om.  

 

Et annet eksempel på noe jeg kan ha en formening om, men ingen tallmessige bevis for, 

er at det er mange arbeidsledige innbyggere i Algo Dulce. Dette er et inntrykk bygd på 

informasjon om informantene mine og deres familier, pluss informasjon fra mannfolka 

jeg engang spilte baskettball med. I 1995 var baskettballspillerne stort sett arbeidsledige. 

Men dengang var de mer gutter enn voksne menn. I 1999 har gutta blitt menn, men de er 

fortsatt like arbeidsledige som de var i 1995. De arbeidsledige i Algo Dulce oppfordres 

av de lokale styringsmaktene til å registrere seg. Når de er registrert har de krav på en 

form for arbeidsledighetstrygd. Algodulcenerne registrerer seg ikke, og 

arbeidsledighetstrygden finnes uansett bare som byråkratisk prat og ikke i praksis. 

 

Av og til møtte jeg voksne mennesker som ikke eide fødselsattest og ikke hadde sedula 

(identitetskort. Viser at du er registrert i La Madrugada). I La Madrugada er det 

stemmeplikt. For å stemme må du kunne fremvise fødselsattest og sedula. Du får et 

stempel som bevis på at du har stemt. Med fødselsattest, sendula og stemme stempel kan 

du søke om å få “fattiglønn” (en form for trygd for fattige) og som gammel søke om 

minstepensjon/alderspensjon. Det er bare en familie i Algo Dulce jeg veit om som har fått 

utbetalt “fattiglønn”, og det var et engangsbeløp. Jeg fikk inntrykk av at ingen virkelig 

hadde tro på at det var noe sted de kunne gå for å få økonomisk hjelp. For å søke i det 

hele tatt måtte papira være i orden og det var ikke så enkelt siden mange (ved spørsmål 

fra meg) ikke visste hvor de oppbevarte papira sine, om de i utgangspunktet hadde dem.   

 

I Algo Dulce kan man leve og dø fullstendig uregistrert ved at du fødes og dør hjemme. 

Algodulcenerne fortalte meg morsomme historier om problemene som oppstår når folk 

som ikke er registrert noe sted dør. Fordi det alltids er muligheter for å kjøpe 

identitetspapirer (korrupsjonen er stor i Algo Dulce og en kan nesten kjøpe hva som helst 

for penger) har familien til den avdøde sjansen, hvis de har penger til det, til å få kjøpt en 

plass på kirkegården allikevel. Men det er ikke alltid lett å finne penger blant folk som i 
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utgangspunktet er hardt ramma av fattigdom. Det er et stort problem å skaffe seg papirer 

som koster penger.  

 

Mye informasjon i denne oppgaven er ting folk har fortalt meg, ting jeg har sett og ting 

jeg antakelig har trodd jeg har hørt eller sett. Faktisk, såkalt etterprøvbar informasjon i 

form av skriftlige kilder er det mindre av. Foreløpig er Algo Dulce og algodulcenernes 

liv, kultur, historie og meninger lite dokumentert. 

 

Del 3.  MACHOKULTUREN OG KVINNENE 

Kapittel 1. Introduksjon til machokulturen 

I denne oppgaven skal jeg først og fremst se på kvinneroller og brudd på forventa 

kvinneroller i det algodulcenske samfunnet. Jeg kan ikke se på disse rollene uten å se 

dem i sammenheng med det som er rundt og har innledningsvis forsøkt å si noe om de 

fysiske omgivelsene i Algo Dulce. Kulturelt oppfatter algodulcenerne seg sjøl som en del 

av en machokultur.  

 

Det er forskjell på hva som forventes av kvinner og menn i machokulturen. 

Kvinnerollen og det som ansees som kvinnelig blandes stort sett ikke med mannsrollen 

og det som ansees som mandig.  

Mannfolkas oppgave og frihet er å nedlegge flest mulig kvinner og å reprodusere seg.   

Mannen er en omreisende i elskovskunsten, mens kvinnen skal være trofast, ta seg av hus 

og barn og vente på at mannen kommer hjem og være tilgjengelig for hans ønsker. 

Kvinnen er på sett og vis mannens ”eiendom”, mens barna er kvinnens. 

Mannen påtar seg sjelden ansvar for det som foregår i hjemmet, men forventer at kvinnen 

skal oppholde seg der så mye som mulig sånn at han kan føle seg trygg på at hun ikke er 

utro. 

Den algodulcenske mannen er stort sett hjemme for å sove, spise og  kontrollere at alt er 

som det skal. Når mannen ikke er hjemme tilbringer han tida si i parker, på bar, på torget 

eller hvor det måtte passe han å ferdes. Ingen har eiendomsrett på mannens 

bevegelsesområde. I motsetning til kvinnen har mannen en personlig autonomi, han er 

uavhengig og behøver ikke stå til rette for andre enn seg sjøl 
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Det er ulike komponenter i machokulturen og disse er kun iøyenfallende forskjeller på 

forventninger til kvinne-og mannsrollen. Siden oppgaven skal ta for seg brudd med 

machokulturen skal jeg komme nærmere inn på hvilke  komponenter i machokulturen 

som blir bryti under hvert kapittel. 

 

Kapittel 2.  Kvinneroller i Algo Dulce 

Både kvinner og menn har egne roller, men spesielt kvinnerollen er mer sammensatt enn 

det man først kan få inntrykk av. Til å begynne med skal jeg fortelle om hvilke 

forventninger og myter som finnes om kvinnene og seinere skal jeg si noe om hvilke 

forventninger og myter som følges og hvilke som brytes. 

 

Jeg skal til å begynne med beskrive tre kvinneroller. Først tegner jeg et bilde av hvordan 

en algodulcensk kvinne lever i hverdagen (kvinnen som husmor) Deretter hva mytene 

sier om den algodulcenske kvinnen (kvinnen som fristerinne) Og til slutt skal jeg skrive 

om det som sies å være kvinneidealet i Algo Dulce (kvinnen som helgen). 

 

2.1. Kvinnen som husmor 

Det er mange slags kvinneliv og kvinneroller, men en gjennomsnitlig kvinnes hverdag 

kan kanskje la seg nedtegne på følgende måte: 

Husene står og lener seg på hverandre. De er bygd i betong eller planker og har stort sett 

jordgølv. I husa der det er jordgølv er en pappeske rivi opp og fungerer som teppe. Gølvet 

er gjørmete i regntida og jordstøv resten av året. Veggene og taket er ikke tette. På 

vinduene er det tjukke jerngitre istedenfor glass, og når folk kommer på besøk titter de 

igjennom gitteret og roper på den som befinner seg der inne. En kvinne (som blei kalt “la 

mujer”, “kvinnen”) står ved en vask i ett hjørne innerst i rommet og tilbereder mat. Er 

hun heldig, er det innlagt vann i huset hennes.  

 

I bakgården, som er bitteliten, omkransa av høye murer tilhørende naboenes hus, har hun 

ei vannkran og en benk der hun kan vaske, henge opp klær og tilberede mat. Det er ikke 

ofte vann så hun sparer det hun har i et plastfat og bruker det mange ganger.  
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Rundt beina sine har kvinnen to barn som griner og slåss og ønsker å få moras 

oppmerksomhet. På gølvet ligger et spebarn. En radmager katt smyger seg langs hjørnene 

til kvinnen kjorer et metallkrus etter den og den piler under noen klær oppå bordet. 

Kvinnen har en unge på armen mens hun jobber med matlaginga. Hun kjefter på barna og 

tørker svetten fra panna med håndbaken. Ingen ser ut til å høre det som blir sagt når 

kvinnen kjefter. Det er fluer, mauer og andre innsekt hvor du enn snur og vender deg, 

tiltrekki av matlukta og halvdøsne i den stikkende varmen.  

 

På en brukken pinnestol i hjørnet, sitter ei gammel dame stille og bivåner det hele til hun 

irriteres, banner, slår etter barna, kjefter på kvinnen og går ut for å vaske klær. Den gamle 

dama er kvinnens mor og det er egentlig hennes hus.  

 

Bak et plastforheng i hjørnet der den gamle dama har sitti, er do. Doen er ei plastbøtte. 

Den blir tømt i renna mellom huset og veien utafor døra eller bak i bakgarden. I varmen 

er stanken fra matrester, søppel, råtnende dyr, avføring og stillestående vann 

overveldende, både ute og inne.  

 

På gata utafor huset er de haltende, mannevonde, bikkjene og de mentalt forstyrrede 

tiggerne. Tiggerne ligger på knærne i veien og i rennene langs etter veien og roter 

igjennom avfallet etter ting å spise eller selge. De blir jaga bort av folk som kommer 

forbi. En gang i uka kommer en pickup med to store, skitne, uflidde menn med flakkende 

øyne og store innbydende smil og soper søpla opp. De små barna får beskjed om å holde 

seg unna dem, men klarer ikke å motsta fristelsen til å oppsøke dette spennende og 

ulovlige, så der søplemennene er, er barna. Barna sirkler rundt, nærmer seg mennene, 

erter og tergrer dem spøkefult og med skrekkblandet fryd. Mennene gliser tilbake, mens 

de lokker barna nærmere.   

 

Inne i huset står en tv og larmer gjennomtrengende. På tross av at rommet er halvmørkt 

og, etter vår målestokk, sparsomlig møblert, er inntrykket urolig. Det er masse lyd; fra 

naboens tv og radio som står på samtidig, fra unger som ser ut til å være over alt, fra 
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kjefting og beskjedroping mellom kvinnene i nabohusene og fra musikk som kommer fra 

gata. 

 

Om det er en mann i huset, sitter han og spiser og skjeller over barnas manglende 

oppdragelse, eller han sover i leilighetens eller husets eneste soverom som hele familien 

deler. Det er adskildt fra resten av leiligheten med et fillete laken. 

Som regel er mannen ikke hjemme. 

 

Av og til er nabokona på besøk. Hun har kanskje med seg sitt yngste barn, eller hun lar 

det være hjemme sammen med de eldre barna. Ved besøk ryddes det plass på en 

pappeske eller det hentes fram en stol fra et hjørne der den besøkende får beskjed om å 

sette seg. Den besøkende blir så sittende sånn ei god stund før hun får servert litt mat. 

Hvis besøket kommer i almuerzo tid, (formiddagsmat ca. klokka 12) skal det serveres 

almuerzo og et av barna får penger til en kjærlighet på pinne eller en kjeks i steden for sin 

porsjon av almuerzoen. Er det utenfor almuerzo tid, kan den besøkende få et krus jugo 

(søt fruktsaft), noen blåskjell, kjeks eller liknende.   

 

Kvinnen livnærer seg og barna sine ved tilfeldig arbeid. Det kan være vasking av tøy, 

eller salg av noen grønnsaker hun har fått tak i via en slektning som bor på landet. 

Kvinnen kan gå ærend for folk og få litt mat som betaling eller hun bytter til seg varer på 

mirakuløst vis, eller ikke mer mirakuløst enn at det er på krita. Kvinnen får som regel noe 

økonomisk støtte av mannen når han er hjemme, men må stort sett se til at endene møtes 

sjøl.  

 

Hvis det ikke er for å gå et ærend eller for å gjøre et arbeid er kvinnen stort sett ikke 

utenfor hjemmet i løpet av dagen. Hun står opp når barna vokner om morgenen og går 

som regel til sengs med dem om kvelden. Det kan gå dagesvis mellom hver gang hun ser 

og snakker med et annet voksent menneske hvis da ikke mora hennes bor sammen med 

henne og unga. Kvinnens fokus er barna og hjemmet. Hun er ofte ustelt, irritabel, utslitt, 

bekymra og sulten. Hun slår barna ofte og favoritiserer de eldste, de som kan være til 

hjelp. Det eller de barna hun slett ikke ville ha, går stort sett for lut og kaldt vann, de 
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klynger seg til moras bein og sutrer og ber om mat og kjærlighet. Men i denne form for 

virkelighet har mora ingen tid eller energi for sentimentalitet eller fintfølelse og hun 

dytter dem bryskt vekk. Når de bare blir litt eldre kan hun kanskje sende dem vekk så de 

kan gjøre nytte for seg ved å tjene penger til familien. Men kvinnen har ofte ikke noe 

lengre perspektiv enn morgendagen. Fattigdommen og virkeligheten av denne gir lite rom 

for langtidsplanlegging eller drømmerier. 

 

De drømmene kvinnene hadde og fortalte meg om, tilhørte, stort sett, fortida. Før tida 

med matlaging, innkjøp, vasking av klær, fordeling av mat, feiing av gølv, barnefødsler, 

sykdom, død og barnepass. Før de var hovedforsørgere i sine familier og måtte ta det 

fulle ansvar både for seg sjøl og barna. Fortida med de fantastiske historiene, de 

spennende festene, drømmene om framtida og om kjærligheten. Var en flere kvinner 

sammen som mintes fortida, blei det ofte et lystig lag, med sjølironiske anektoter og 

vennligsinna erting.  

 

I såre øyeblikk av fortidsdrømmerier kunne en for en liten stund, glemme kvinnenes 

enorme raseri, mannfolkas sjalusi og de daglige utfordringene kvinnene måtte takle.  

Når drømmeseansen blei brutt, forfekta de algodulcenske kvinnene tro på at det var 

skjebnen, det var skjebnen og Vår Herre som avgjorde det hele . “Så måtte det ende sånn 

da”, kunne de algodulcenske kvinnene sukke og smile. “Ende”- i en alder av 22. 

 

Blant mine kvinnelige venner, bekjente og informanter er “la carretera” som betyr 

“veien/livsløpet” ulik, men allikevel lik, fordi den ser ut til “å ende” så likt. Når kvinnene 

snakker om la carretera, så viser de til bildet ovenfor, bildet av mann og barn og hverdag.  

 

I tillegg til bildet jeg har skapt og kvinnenes egne fortellinger om livsløpet, eksisterer det 

et par parallellbilder av kvinner. Et av disse parallellbildene er et bilde jeg har kalt 

“mytenes algodulcenerinne”, et bilde først og fremst framført av menn, men også 

opprettholdt av kvinnene sjøl.   

 

2.2. Kvinnen som fristerinne 
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Mytene rundt de mørkhudede kystkvinnene er mange. Menn både i Algo Dulce og i El 

Cielo forteller myter om “las mujeres de la costa” (kystkvinnene).  

Ifølge mytene finnes det ikke bedre elskerinner eller kvinner med flottere kropper enn de 

algodulcenske. De algodulcenske kvinnene framstilles som sensuelle, sjølvstendige og 

sterke. Algodulcenske kvinner er “farlige”, seksuelt overlegene, lekne og ansvarsløse, 

sies det. Den algodulcenske kvinne kan bruke og såre menn som ingen andre. Overfor 

henne er enhver mann forsvarsløs.  

 

På tross av sin fattigdom sier mytene at den algodulcenske kvinne danser gjennom livet, 

og på grunn av sin hudfarge har hun lyster og begjær hun knapt kan kontrollere.  

(Jeg vil kommentere mytene om hudfargens betydning nærmere under avsnittet om Raul, 

del 3, kapittel 4.1) 

 

Om man ser de algodulcenske kvinnene kun i festlige anledninger antar jeg at de klarer å 

forbli mystiske fristerinner. De algodulsenske kvinnene liker og ha på seg de minste 

klesplagga det er mulig å få tak i. De kler seg i sterke farger, bruker gullfarga store 

smykker, høye hæler og mye sminke i klare farger. De er stolte av kroppene sine og håret 

sitt. De algodulcenske kvinnene er i sannhet et vakkert syn, når de vil og har mulighet til 

å pynte seg.  

 

I Algo Dulce er kvinnene bevisste mytene om dem som fristerinner. De sier at de veit 

hvilke virkemidler som skal til for å underbygge myten og de liker å spille på det ved for 

eksempel å fortelle seksualiserte myter og vitser, danse erotiske danser og flørter ofte og 

mye.  

 

Jeg kommer tilbake til “mytenes algodulcenerinne” seinere i oppgaven. Jeg skal blant 

annet se på hvorfor kvinner er med på å opprettholde denne myten, hva de kan vinne på 

myten og eventuelle følger det kan få å leve opp til myten.  

 

Nå skal jeg først presentere motpolen til mytenes algodulcenerinne, 

idealet om “Chica de la casa”og  “La Madre Sagrada” 
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2.3. Kvinnen som helgen 

Idealet om kvinnen som husmor og den ærefulle kvinne. 

Betegnelsene  “Chica de la casa” (jenta i huset), og “La Madre Sagrada” (den 

hellige/ukrenkelige mor) brukes om den uskyldsrene husmorstypen. Uttrykket “Chica de 

la casa”, er et uttrykk jeg av og til hører brukt om jenter og unge kvinner i Algo Dulce. 

Dette er en betegnelse brukt om menns offesielle ønskepartner, det vil si ei jente som 

“tilhører” hjemmet. Ei “ordentlig” jente.  

 

“La Madre Sagrada” er “Chica de la casa” i voksen utgave, som kvinne og husmor. 

“Chica de la casa” og “La Madre Sagrada” er på mange måter to betegnelser som 

kommer etter hverandre i tid, avhengig av jentas/kvinnens alder. 

 

Betegnelsene “La Madre Sagrada” brukes om kvinner som fullt og helt dedikerer liva 

sine til å ta vare på mann og barn, en kvinne som ikke krever eller forventer noe tilbake, 

men uforbeholdent øser av sin tilsynelatende bunnløse kjærlighet. Hun blir verdsatt om 

ikke direkte, så ihvertfall i fortellingens form.  

 

Det er som sagt menn som portretter drømmekjæresten sin eller mora si som “Chica de la 

casa” eller “La Madre Sagrada”. Jeg har aldri hørt uttrykket brukt av kvinner. En mulig 

årsak kan være begrensningene som ligger bakenfor disse betegnelsene. Ikke minst 

økonomisk var det å leve som en “La Madre Sagrada” en umulighet for de fleste 

kvinnene. Fordi mannen stadig var fraværende og inntekten han bragte hjem var 

uregelmessig, måtte kvinnene ut å skaffe seg arbeid for å forsørge seg sjøl og barna sine. 

 

Utafor hjemmet er både jenter og kvinner mer utsatt for fristelser og å opptre “fristende”. 

Jeg opplevde at de algodulcenske kvinnene heller ville assosiere seg sjøl med “mytenes 

algodulcenerinne” enn det å leve opp til betegnelsen “Chica de la casa” og “La Madre 

Sagrada”. Kvinnene ønska seg mulighetene til å være noe mer enn bare ei husmor. De 

visste også at hvis de virkelig bare ville være hjemme og leve opp til “Chica de la casa” 
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og “La Madre Sagrada” betegnelsene, ville dette vært vanskelig og i de fleste tilfeller 

umulig. 

 

Forventningene og mytene er ikke alltid i samsvar med hvordan kvinnene faktisk er- og 

hvordan de faktisk lever. Kvinnerollen er sammensatt, men de tre kategoriene, 

hverdagskvinnen (husmora), mytekvinnen (fristerinnen) og idealkvinnen (helgenen) har 

fortsatt betydning har for den algodulcenske kvinne. Jeg skal si noe om hva slags 

betydning disse kategoriene har for kvinner og på hvilke måter kvinnene bryter og lever 

opp til forventningene og mytene om dem. 

 

Kapittel 3. Maria 

Maria skiller seg ut fra de andre kvinnene i Algo Dulce ved for det første ikke å være gift 

eller samboende, ved for det andre ikke å ha egenfødte barn og for det tredje å ha en egen 

profesjonell yrkeskarriere. Hun er kjent i Algo Dulce som en kvinne som går sine egne 

veier. 

 

3.1. Maria kommer hjem 

Maria kommer seint hjem fra jobben. Hun er sjef på havna, Algo Dulces viktigste 

arbeidsplass, og har flere hundre ansatte. Bilen som kjører Maria til og fra jobben, 

stopper på den hullete jordveien som går mellom husa i sentrum av Algo Dulce. Sjåføren 

Max åpner døra for Maria. Maria gir beskjeder, ler, smiler og hilser på noen kvinner som 

går forbi før hun går de få gjørmete meterne fra bilen inn i gangen. Hun passerer en 

hilsende, småpratende vakt som låser opp den tunge døra til en relativ fin leilighet. Maria 

bor aleine, i sentrum av Algo Dulce. 

 

Inne i leiligheten til Maria er det folk, mye lyd og høye kvinnerhæler som klikker over 

gølvene. Marias to søstre er på besøk og rommet fylles med forlangende stemmer og 

barnehyl. Maria setter fra seg gullveska si, tar av seg alle de store, falske smykkene hun 

har rundt halsen og håndledda og setter seg på en stol ved bordet. Det er mørkt i Algo 

Dulce når Maria kommer hjem. Også i leiligheten hennes er det mørkt, der er det 
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forresten alltid mørkt: lyset når bare ikke inn, ikke lufta heller. Maria silsvetter. Hun spør 

søstrene om hvordan det er med mora.  

 

Doña Celia, som er Marias hushjelp og har vært i Marias leilighet hele dagen, gjør tegn til 

å ville gå. Maxima svarer at alt er greit med mora og spør om Maria kan gi henne mer 

penger til å kjøpe medisiner for, samtidig som hun henvender seg til Doña Celia og 

klager over at det ikke er noe mat i huset.  

Det blir utveksla noen beskjeder og penger bytter hender. 

Etter enda litt tid med mange høye stemmer i munnen på hverandre og beskjedgiving 

pakker damene sammen og brått er de vekk.  

 

Bare Maria sitter tilbake. Hun tar opp noen dokumenter fra veska si, setter på radioen og 

skrur samtidig opp volumet på fjernsynet. Det er mørkt, fuktig-varmt og mye lyd.  

Klokka er halv 9. Det kunne vært en hvilken som helst dag. Maria jobber alltid lange 

dager og hver eneste dag i uka er hun på kontoret. Om kveldene er hun aleine hjemme.  

Hun sender vakta ut for å hente meg fra leiligheten jeg leier i nabohuset. Maria vil gjerne 

få fortalt noen om dagen i dag og ha litt selskap. 

 

Når jeg kommer kort tid etter, har Maria skifta til hjemmeutseende: hun har håret til alle 

kanter, har på seg et stort rufsete skjørt og en liten glitrende topp og er barbeint.  

 

3.2. Kjærlighet og sjølstendighet 

Jeg spør om jeg kan få se på fotografiene hennes. Hun er den eneste i Algo Dulce jeg 

kjenner som har fotografier og jeg liker å se på dem.  

Maria har fotografier fra den gang hun var ung, fra demonstrasjonstog og opprop, fra 

strandturer, arbeidsfester og familiebursdager. Og av kjærestene sine fra tidligere tider. 

Maria sitter og tvinner en kopp med jugo (søt fruktsaft) mellom fingrene mens jeg ser og 

kommenterer. Jeg spør hvem den kjekke mannen er, han på bilde med armen rundt 

henne. Maria svarer: 

“I 1988 hadde jeg en kjæreste, han var av israelsk opprinnelse, men var født og oppvokst 

her omkring. Han var narkoman og hadde 1000 problemer”, Maria ler litt og ser ned, han 
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var “un hombre problematico” (en problematisk mann). Han hadde kommi til daværende 

AIRE (betyr luft)12 der Maria jobba og spørt om hjelp. Maria hjalp han, hun var ugift og 

uten barn og hadde massevis med tid. Forholdet mellom dem utvikla seg til å bli et 

kjærlighetsforhold. De hadde hatt det riktig fint sammen. Men mora til Marias kjæreste 

var rasist og hun ville ikke at sønnen skulle være sammen med ei mørkhuda kvinne. 

Situasjonen hadde blitt for komplisert for Maria. Hun er stolt av hudfargen sin, og har 

kjempa mang en kamp på vegne av seg sjøl og andre med mørk hudfarge, men i denne 

situasjonen orka hun ikke å ta opp kampen og forsvare seg. Hun så at kjæresten blei dratt 

mellom kjærligheten til henne og lojaliteten mot mora og Maria avslutta 

kjærlighetsforholdet. Familielojaliteten og tilhørigheten står sterkt i Algo Dulce. Det var 

best å gi seg mens det enda var tid.  

Etter beslutningen om å avslutte kjærlighetsforholdet til mannen hun var så glad i, hadde 

Maria lidd mye og lenge. I et år hadde forholdet vart, men hun hadde virkelig elska han, 

og hun er sikker på at han elska henne også, sier hun.  

 

Forholdet hadde lært henne at hun aldri skulle la noen få komme så nær inn på seg igjen.         

 

“Da jeg var 14 år sa læreren min til meg: “Du bør studere medisin du, Maria. Men et lett 

liv kommer du nok ikke til å få, for intelligente kvinner blir aleine”.  

Maria tok læreren utsagt som et kompliment og var stolt, men hadde helt glømt bort 

advarselen om at hun kunne bli aleine ved å satse på en utdannelse. 

“Når en er 15 år leiter mødre etter potensielle ektemenn til døtrene sine, men min mor var 

veldig konservativ og tilbaketrukken. Hun leita ikke på mine vegne og det var greit nok 

for meg. Min mors historie hadde skremt meg. Hun hadde blitt forlatt med barn to ganger 

og endte ved tredje forsøk opp med en mann som trua og slo. Jeg bestemte meg for ikke å 

gifte meg tidlig, jeg ville støtte familien min og studere først”, sier Maria. 

 

“Jeg hadde det ikke travelt med å finne meg en partner da jeg var 15 år, og ikke da jeg 

var 16 heller. Alle sa “fort deg, fort deg, ellers blir du etterlatt og ingen vil ha deg”. Dette 

                                                 
12 Statlig organisasjon som dreiv med  narkotikaopplysning i Algo Dulce. De hadde også et 
avrusningsprogram. 
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foregikk til jeg var 20 år. Jeg fortod ikke alvoret. “Men hva er feilen”, sa alle, “hun har jo 

så mange friere, men sier alltid nei”. Jeg hadde friere, men jeg ville ha en spesiell, en som 

ikke var mujeriego (benevnelse for kvinnenedlegger), en som var snill mot meg og som 

jeg kunne være snill mot tilbake. 

Uten mann og barn er du ingenting, men jeg forstod det ikke og ryktene begynte å gå om 

at jeg ikke likte menn, eller at jeg var snobbete eller at jeg ikke likte mørkhudede menn. 

Hudfarge har ikke noen betydning for meg, det er personligheten som teller. 

En gang da jeg reiste til Los Aguas fikk jeg en tysk kjæreste, han sa: “Jeg vil gjerne gifte 

meg med deg og få barn, for med deg er jeg sikker på at barna vil bli intelligente”. Jeg 

hadde aldri hørt noe sånn før, og har aldri hørt noe sånt siden heller. Han hadde et annet 

syn enn alle andre menn jeg har hørt om. Andre menn vil ha barn for å skryte av hvor 

potente de er og hvor pene barn de kan få og ikke noe annet. Den tyske mannen var 

annerledes, men jeg elska han ikke”.  

 

I Algo Dulce gifter en seg ikke når en vil, men når en kan. Maria advarer sin yngre søster 

Maxima og sier hun må gifte seg så fort som mulig. Maria veit at Maxima er redd for å 

ende opp som henne. 

 

“Akkurat nå for tida har jeg en kjæreste igjen. Det er mange år siden forrige gang. 

Kjæresten min hadde hørt om meg på forhånd. Han hadde hørt mange fæle ting, men 

bestemte seg for at det var meg han ville ha, jeg veit ikke hvorfor, kanskje av rein 

erobrertrang. “Kan ikke du lage frokost til meg?”, spør han når han en sjelden gang er 

her. “Hvorfor kan ikke du lage frokost til meg i steden?”, svarer jeg. “Du lager ikke mat 

en gang”, sier han. “Hvis du er her for å finne en kvinne, så er jeg her”, sier jeg, “hvis du 

vil ha ei kokke, så må du ansette en”. Vi krangler mye.  

Han er stolt av å ha rykte på seg for å gå til sengs med den Maria, men innerst inne vil 

han ha ei tradisjonell kvinne: ei mor til sine barn, ei kokke og elskerinne, ei som vasker 

klærne sine og gjør livet lett for seg.” (Forholdet til denne mannen tok slutt ikke så lenge 

etterpå).  
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I Algo Dulce er det utenkelig for en kvinne å bo aleine, allikevel gjør Maria nettopp det. 

De eneste kvinnene som lever uten en mann er de prostituerte blir jeg fortalt, eller 

kvinner som kan regnes som prostituerte. Jeg spør Maria hvorfor hun vil leve sånn og 

hvordan hun finner det mulig å gjøre det når det er så uvanlig. 

 

“Folk snakker mye her”, sier Maria. “En lider mye hvis en lar folkesnakket komme inn 

på seg. Du veit, det er større status å være skilt eller forlatt enn å være “soltera” (soltera 

betyr enslig). Når folk omtaler meg eller tiltaler meg med “soltera” eller “señorita” 

(frøken) da veit jeg hva jeg er i deres øyne. Da er jeg ingenting. Det vil ikke endres før 

jeg er gift, ingenting annet teller. (“å være gift” behøver ikke å bety at du har stått brud og 

er gift i kirken. Det er mer en måte å prate på og kan bety å være samboer eller ha et 

tilsvarende seriøst forhold til en mann)  Nå kan jeg ikke få barn lenger og da må jeg ta til 

takke med den som vil ha meg. Det er et vanskelig utgangspunkt. Jeg vil ikke gifte meg 

bare for å være gift, nei jeg vil gjøre som jeg sjøl vil. Jeg er ei sjølvstendig kvinne, jeg har 

gjort karriere og er voksen og ansvarsbevisst. Jeg spør ikke en mann om lov til å reise til 

El Cielo eller om å få lov til å møte ei venninne, sånn andre kvinner gjør. Jeg bestemmer 

sjøl”. 

 

Maria har en spesiell uavhengighet ved at ingen menn kontrollerer henne. Hun vokste 

opp farløs. Hun har to halvsøstre og to halvbrødre. Halvsøstrene møter hun daglig, mens 

halvbrødrene ser hun aldri. Fordi halvbrødrene ikke har noe innpass i Marias liv, har de 

heller ingen innflytelse over henne og kan ikke kontrollere det hun foretar seg og hvordan 

hun lever.  

 

Maria er den eldste i barneflokken og blei gitt bort til ei barnløs tante da hun var lita. Den 

barnløse tanta fikk overraskende, etter mange år, egne barn og Maria blei bedt om å flytte 

hjem igjen til mora. Da Maria flytta hjem bodde mora sammen med en ny partner. En 

mann som var både truende og voldelig. Mora var bare en skygge av den hun engang var, 

hun var oppfarende, irritabel og nervøs. Hun gråt for den minste lille ting og var fryktelig 

redd. Maria kom spesielt dårlig ut av det med moras partner. Mora var utilsnakkelig og 

orka ingen ting og Maria syntes situasjonen hjemme var uutholdelig. Hun beslutta at det 
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var hun, som eldst, som måtte ta kontroll over situasjonen. Hun kasta mannen ut. Da han 

seinere kom tilbake med en machete 13og trua mora med å drepe henne hvis hun ikke tok 

han tilbake, hadde Maria gått i mellom. Maria hadde trua med å drepe mannen om han 

viste seg der igjen. Mannen hadde gått, men raserte og ødela alt inventaret i huset på vei 

ut. Tida som fulgte hadde vært turbulent og mora anklagde Maria for det som hadde 

skjedd. Hun ville ha mannen tilbake. Maria jobba som lærer på gymnaset og bestemte seg 

for å flytte ut, hun skjønte at mora måtte gjøre seg sine egne erfaringer og styre sitt eget 

liv.  

 

Marias har positive forventninger til menn som partnere, men inntil hun finner en spesiell 

mann, har hun i motsetning til andre kvinner valgt å sørge for seg sjøl. 

 

Ingen har kunni holde Maria tilbake fra å bo aleine. Ingen far, ingen bror, ingen partner 

eller ektemann. Da Maria flytta for seg sjøl for mange år siden, begynte sladdern å gå, 

men Maria brydde seg ikke om det som blei sagt om henne. Hun var sikker på at alt ville 

rette seg så snart folk fikk se hvor fint hun greide seg sjøl. 

Der tok hun feil14.  

 

3.3. Forpliktelser og økonomisk ansvar 

Følelsesmessig og økonomisk var Maria hele tida knytta til mora og hennes familie.  

Etter at Maria begynte å undervise som 18 åring, har hun vært hovedforsørger i moras 

hus. Det var også inntektene fra Marias arbeid hos tanta som Marias familie så og si 

levde av da Maria var yngre. 

 

Maria fikk uansett ikke anerkjennelse ved å forsørge seg sjøl og moras familie, kanskje 

snarere tvert i mot. Ved å være forsørger tok hun mannsrollen og viste omgivelsene at det 

i moras hus, og i sitt eget mangla en mann. Et hus uten mann mangler ære, at husholdet 

allikevel klarer seg uten mannlig økonomisk støtte, betyr ikke det samme som at det da er 

ærefult på lik linje med andre hushold der en mann har en form for familiær tilknytning.   
                                                 
13 Lang kniv, ser nesten ut som et sverd. 
14 Sladder kommer jeg tilbake til i del 7 . 
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Som Marit Melhuus skriver i boka, “Todos tenemos madres. Dios tambien” (om kjønn og 

roller i Mexico): “Women who have been able to fend for themselves (and their children) 

do not automatically gain respect through their work, though they may receive 

compassion. On the contrary, when I asked women about this, they would emphasize that 

women would gain respect despite the fact that they work and that esteem is primarily 

tied to how you treat people” (Melhuus,1992 .s.91). 

 

I Mexico der Melhuus gjorde feltarbeidet sitt, var det viktig å vite hvordan en skulle 

omgås folk for å få respekt, det samme kan sies om Algo Dulce. Maria ser ikke ut til å ha 

tatt mange synlige hensyn til det som kan ha blitt sagt om henne og om det som nå sies. 

Hun forsøker å være høflig mot de menneskene hun møter, men virker distansert. Maria 

oppnår muligens å få respekt i form av den maktposisjon hun besitter ved jobben hun har. 

Men om vi antar at Melhuus utsagn også gjelder i Algo Dulce, vil hun ikke oppnå respekt 

for det økonomiske ansvaret hun har tatt for moras hushold og for sin egen økonomiske 

sjølstendighet.  

 

Dette leder over til det neste temaet, som er å høre om Marias yrkesvalg og yrkeskarriere. 

 

 

 

3.4. Maria og karriereambisjoner 

“Til å begynne med”, sier Maria, “hadde jeg store drømmer om alt det jeg skulle bli. 

Tidlig hadde jeg lyst til å bli sekretær, men fikk høre at det var det dummeste jeg kunne 

utdanne meg til, for hvem skulle vel ha ansatt ei mørkhuda sekretær? Det var en 

umulighet. Jeg kunne bli lærer i steden, sa tanta mi, hvis det nå på død og liv var sånn at 

jeg måtte gå på skolen. Jeg elska skolen og ville gjerne få lære mer. Sånn blei det til at 

jeg tok lærerutdanning. Da jeg var ferdig utdanna, blei jeg tilbudt jobb som sekretær i en 

stor bedrift, men takka nei. Hele verden syntes jeg var gal. Min begrunnelse for ikke å ta 

jobben var at jeg ikke var utdanna sekretær: det vil si det samme som at jeg måtte liggi 

med alle mulige menn som det måtte passe sånn for, for å i det hele tatt å få jobben, og 
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etterpå fortsatt å ligge med mannfolka der for å beholde den. Det var ingen faglige 

kriterier for å ville ansette meg, og jeg var ikke villig til å ligge meg til jobben. Jeg takka 

nei og jobba i steden som lærer i 13 år”.  

 

“Hvert år reiste jeg for penger jeg hadde spart til Los Aguas for å kjøpe bøker. Jeg ville 

oppdatere min egen kunnskap og lære nye ting som jeg kunne formidle videre til 

studentene mine. Etter 13 år følte jeg plutselig at det ikke var noe mer jeg hadde å gi og 

jeg orka ikke å tenke på å fortsette i jobben av gammel vane, da ville jeg heller slutte. 

Folk fortalte meg at det var vanvidd å gi opp en fast jobb og jeg er i grunn enig i det, men 

jeg måtte bare videre. Sånn endte jeg først opp i AIRE. Jeg koordinerte arbeidet med å 

kartlegge narkotikaen som fantes i Algo Dulce, hvor tilgjengelig narkotikaen var og hvor 

stor bruken så ut til å være. På bakgrunn av dette skulle en sette inn tiltak for å stoppe 

spredning av narkotika. Det var en interessant jobb, men jeg ville aller helst gjøre noe 

med og for kvinner. Sjansen fikk jeg ved danninga av kvinneforeninga Las Mujeres”. 

(Maria var pådriveren bak oppstarten av Las Mujeres i 1992 og var den første lederen).  

 

“I Las Mujeres diskuterte vi kvinnenes rettigheter og hva vi kunne gjøre for å forbedre 

kvinnenes situasjon. Det å jobbe for mitt folk i Algo Dulce var det eneste som stod i 

hodet på meg. Jeg hadde finni meninga med livet og jobba og jobba.  

Jeg hadde sett at det var så mange kvinner rundt meg som blei dårlig behandla av 

partnerne sine og av samfunnet generelt og jeg ville være med på å gi dem en stemme”.  

 

 3.5. Las Mujeres 

“Med Las Mujeres ville jeg starte opp noe som kunne beskytte og verne om kvinners 

interesser og rettigheter. Det var mye å ta fatt i. Til å begynne med tok vi for oss 

kvinnemishandling som tema. Du kan sikkert sjøl tenke deg hvor vanskelig det er å 

definere noe som mishandling, når vold mot kvinner er legitimt i kulturen vår. I 

utgangspunktet er det et viktig å finne ut om algodulcenske kvinner føler at det er noe de 

kan gjøre for å forebygge vold og informere dem om at de ikke behøver å tålerere vold 

mot dem sjøl eller andre kvinner. Machokulturen og holdningene som oppretholdes og 
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underbygges ved mangel på motstand mot den, lar seg ikke forandre over natta”, sier 

Maria. 

 

Jeg avbryter Marias historie her og går litt nærmere inn på hva som ligger i 

machokulturen sånn at jeg kan skape et klarere bilde av hva Maria og Las Mujeres står 

for og arbeider mot.   

 

Kapittel 4. Machokultur, en kult  basert på menns virilitet 

I Evelyn P. Stevens artikkel “Marianismo: The Other Face of Machismo”, som er basert 

på en undersøkelse hun gjorde blant middelklassekvinner i Mexico i 1973, står det blant 

annet at kvinnenedleggelse og reproduksjon er viktige symboler for mandighet i en 

machokultur. I en machokultur, som den vi finner i Algo Dulce har menn mange 

elskerinner. Jo fler kvinner en mann har liggi med og jo fler barn han klarer å produsere 

jo mer mann er han.  

   

4.1. Raul, en kvinneforfører 

Den nordamerikanske etnologen Paul Kutsche skriver i artikkelen “Latin American Male 

Homosexualities”: “Whether needing money or not, Costa Ricans of the lowest class 

exhibit directness, lack of social mask, and a simple masculinity”   

(Paul Kutsche, 1995. s. 119).  

 

Raul15 er en gammel bekjent, tilhørende kystbefolkningen.  

Han passer godt til Kutsches beskrivelse og er en mann det går ann å spørre om ting.   

 

Jeg møter Raul i El Cielo. Han i sannhet en kjekk mann, og veit å utnytte det. Han er 

profesjonell kvinnenedlegger. Rauls proffesjon går ut på å sjarmere unge, vestlige 

kvinner, ligge med dem og å være sammen med dem så lenge de befinner seg i –eller i 

nærheten av El Cielo. Kvinnene han er ute etter er vestlige ryggsekkturister med penger å 

bruke. Det er den kvinnelige ryggsekkturisten som betaler det hun og Raul trenger av 

mat, hotell, reise og liknende så lenge de er sammen. Hun og Raul er som kjærester å 

                                                 
15 av anonymitetshensyn kan jeg ikke presentere han nærmere 
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regne så lenge hun er der ved hans side. Når hun omsider reiser hjem syns hun ikke at 

hun kan reise i fra Raul uten å gi han de pengene hun eventuelt har til gode, eller hun 

sender han penger når hun kommer tilbake til hjemlandet sitt. Det er på denne måten Raul 

finansierer livet sitt. Han velger gode kvinner, kvinner som forelsker seg. Raul forelsker 

seg også,- han er en drømmer av det rastløse slaget.    

 

Raul er 34 år, har offisielt 4 barn med samme kvinne og driver en form for hjelpearbeid i 

San Martin, nord i Algo Dulce. Raul finansierer hjelpeprosjektet sitt ved å nedlegge 

omreisende gringas. Raul er en dyktig kvinneforfører, og ikke minst fordi han er diskret 

har han fått mange muligheter. Han har både vært i Nederland, England og Tyskland en 

rekke ganger, “på vegne av jobben”, som han sier, men han vender alltid tilbake til La 

Madrugada.  

 

Når jeg nå møter Raul sitter han litt utålmodig foran meg og lurer på hvorfor han ikke har 

finni seg una mujer (betyr en kvinne). Tida løper fra han, sier han. Han blir stadig eldre, 

gringaene stadig yngre.  

Det er ei gringa han vil ha. Ei gringa som er bestemt og har lest noe. Ei gringa som vil 

bosette seg på hjemstedet hans. Men det ser dårlig ut. Gringaene tar han med seg hjem og 

det er vel og bra det, men der, i gringoland, er han ingenting. Han kan knapt lese heller.  

 

“Men her”, spør jeg, “hva vil du tilby ei gringa her?”   

Raul har drømmer. Mange drømmer. Men han må forsørge unga sine også.  

Han vil ha ei gringa, men må også ha mer...Han er jo mann, sier han, og ler. Han har 

ingen venner, men mange fiender...det teller jo for noe. Han nedlegger ikke 

algodulcenere i frykt for å få en dolk i ryggen, og cielosianerne (folk fra El Cielo) ligger 

langt unna mørkhuda menn.  

Raul har mange morsomme historier fra dengang han var ung og jakta på kvinner i 

hjembyen, men han forteller sjelden, det har han lært i møte med gringaene. Han har et 

rykte å leve opp til som kvinneforfører, men han har lært å være diskret. Gringaer liker 

ikke at det har vært mange kvinner i livet hans før dem. 
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Når eieren av kafeén kommer og spør meg om “morenoen”  plager meg, reiser Raul seg 

og hilser som om de to er gamle kjente. (Moreno betyr neger/ mulatt. Går for å være et 

høflig uttrykk som brukes i El Cielo om mørkhuda mennesker, men ser også ut til å en 

underforstått brådd.) Mannen rygger bakover og forlater oss med en spydig replikk. Raul 

er kjent. Han kjenner mange og mange kjenner han. Og han spiller på “høflig-frykt” (jeg 

forklarer dette om et øyeblikk). 

Når jeg går, går Raul også. Han er ensom, sier han.  

Vi blir enige om at det er aldern. 

 

Raul passer inn i manges fordommer og myter som mørkhuda mann. Han sier da også at 

han lever av mytene om hvem han er og hva han står for. Bill Hooks, nordamerikansk 

feministisk forfatter, som blant annet i bøkene “Feminist theory from margin to center” 

og “Black Looks. Race and Reprensentation” tar opp mytene omkring mørkhuda kvinner 

og menn, skriver: 

“The commercial nexus exploits the culture´s desire (expressed by whites and blacks) to 

inscribe blackness as “primitive” sign, as wildness, and with it the suggestion that black 

people have secret access to intense pleasure, particularly pleasures of the body. It is the 

young black male body that is seen as epitomizing this promise of wildness, of unlimited 

physical prowess and unbridled eroticism” (Hooks, 1992.s. 34). 

Dette er det Rauls rykte som kvinneforfører i stor grad bygger på.  

 

Raul er kvinnenedlegger, men er også kjent for å være en gentlemann. Som sagt forteller 

han så og si ingenting om sin egen fortid, men konsentrerer seg om gringaene han er 

sammen med i øyeblikket. Gringaene oppholder seg stort sett bare i La Madrugada i en 

kort periode. De føler seg trygge i Rauls nærvær. Hvis de lærer han og kulturen de 

befinner seg i å kjenne, vil de oppdage at deres følelse av trygghet  sammen med Raul 

blant annet skyldes andre menns frykt for “los costeños” (kystfolk). Som costeño er Raul 

fryktesløs, dominerende, oppfarende og voldelig. Dette skaper distanse mellom han og 

cielosianske menn.  

I tillegg til ryktet om voldelighet frykter menn i La Madrugada at menn tilhørende 

kystbefolkningen skal fatte interesse for deres kvinner. 
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I doktorgradsavhandlingen sin “Todos tenemos madre. Dios tambien” ( betyr “Alle har vi 

mødre. Gud også”) skriver Marit Melhuus noe som jeg føler forklarer madrugenernes 

sistnevnte frykt. Hun skriver : “Men´s confidence in women seems low, wheras their 

confidence in other men´s conquering abilities seems high”  

(Melhuus 1992. s.105).  

 

Menn har grunn til å frykte andre menns erobrerinstinkt og virilitet. Ofte føler mannen 

seg “kringsatt av fiender” i samvær med andre menn og  foretrekker å være aleine 

framfor å være medlem av en fast gruppe eller vennegjeng. I Algo Dulce “streifer” 

mannfolka mellom grupper av menn og de bytter ofte venner. I enkelte tilfeller har de 

gjort seg så upopulære blant andre menn at de ender opp aleine, sånn som i Rauls tilfelle. 

Grunner til slik upopulærhet kan være rivaliserig om kvinner, pengegjeld, feider som 

utvikler seg ved fyll og kortspill og liknende. For Rauls del sier han at han ikke trenger 

menn i sitt liv. Kvinner er hans lidenskap, hans hobby og hans yrke. Jo mindre han har 

med menn og gjøre jo mindre komplisert er det for han å skaffe seg et levebrød. 

 

Sett utenfra, som utenlandsk kvinne kan nok distansen mellom menn som Raul og andre 

menn fortone seg som respekt. I enkelte tilfeller kan det nok også være respekt mellom 

menn som fører til distanse, men Raul er av den oppfatning at distanse mellom menn 

først og fremst skyldes frykt. Raul forteller ikke dette til gringaene.  

Raul gir ved hjelp av diskresjon og mangel på åpenbar rivalisering om kvinner inntrykk 

av å være en gentlemann, et inntrykk og et ryktet han sier han er stolt av.  

 

Rauls rykte fører han ofte i trøbbel. Han reiser derfor mye og oppholder seg skjelden på 

samme sted over lengre tid. Raul har grunn til å frykte sitt eget rykte. Det støtter opp 

under de negative assosiasjonene enkelte cielosianerne har til han som costeño. Han er 

ikke spesielt godt likt. Mannlige cielosianere som veit hvem han er forteller meg at de 

anser han som arrogant, og innrømmer at han blir oppfatta som en trussel. De mannlige 

cielosianerne tror de vil komme til kort om de må konkurrere om kvinner mot menn som 

Raul. Mørkhuda menn og mytene om deres overlegne seksualitet blir sjeldent utfordra 
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fordi de mannlige cielosianerne har en oppfatning om at kvinner foretrekker mørkhuda 

menn framfor mestizo menn (mestizo er blandingen mellom indianer/spanjol).  

Raul forholder seg rolig til mytene om kystbefolkningen og folks til dels rasistiske 

oppfatning om hva og hvem han er. Når det gjelder mytene om hans overlegenhet 

seksuelt, så har han ingen grunn til å prøve og motbevise denne. Det er jo tross alt 

profesjonell kvinnenedlegger han er.   

 

Rasisme er et problem i La Madrugada. Det er med bittersøt ironi at  kystbefolkningen 

utkonkurrere mestizo og den hvite bybefolkningen på det seksuelle planet. Utklasseringa 

baserer seg på en rasistisk antakelse/ myte om at los costeños er særskilt seksuelle. På 

dette område kommer kystbefolkningen positivt ut i sammenlikninga med mestizo og 

bybefolkningen fordi seksualitet er en så bærende kraft i machokulturen.  

 

På alle andre områder blir kystbefolkningen sett ned på eller oversett. Da er det igjen “de 

hvite” madruganerne, de som har europeisk blod i årene og nordamerikanske familiebånd 

som er høyest oppe i hierarkiet. Det er de hvite som er pengesterke og som bor i eller 

rundt El Cielo og Los Aguas. Det er der forretningsdriften foregår, der bestemmelsene tas 

og der turistene tar utgangspunkt. Allikevel kan seksualitet ikke bare være et 

konkurransemoment mellom ellers konkurrerende, ikkelikestilte menn, men også være en 

vare. Raul befinner seg i en situasjon som andre madruganske menn sier er 

misunnelseverdig. Han har sex med mange attraktive, selvstendige og eksotiske kvinner 

fra vesten. Men hva er alternativet for Raul? Han er heldig som har et tiltrekkende ytre og 

sjarm som gir han mulighet til å leve sånn som han gjør. For på kysten, der han kommer 

fra og bor, har han ikke arbeid og noe og leve av. I El Cielo ville han neppe fått arbeid på 

vanlig måte.  Ingen vil ansette en mørkhuda person, om de kan unngå det, sier 

cielosianerne. 

 

4.2. Tilvenning til- og opprettholdelse av machokulturen 

Den naturlige autoritet machokulturen har gir den en unik sjanse til å rettferdiggjøre 

forskjeller og maktbruk.  
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Machokulturen gir menn mulighet og rett til å bestemme over sitt eget og sin kvinnes liv. 

Kvinnene i Algo Dulce omtaler machistaene som undertrykkere og machokulturen som 

negativ, men på tross av dette blir machokulturen ført videre.  

 

Det var stort sett bare Maria av alle kvinnene jeg snakka med som så ut til virkelig å ville 

machokulturen til livs. 

Maria uttrykte at den største faren ved machokulturen ligger i tilvendinga til den. Las 

Mujeres er et kvinneforum der en jobber med vanene og selvfølgelighetene som preger 

machokulturen, men Maria uttrykte at forandring ikke var noen enkel sak. “Et av 

hovedproblemene er at vi er så vant til det kjønnsrollemønsteret vi har, at mødrene, som 

er de som er i hjemmet og oppdrar barna, oppdrar jentebarna til å godta og guttebarna til 

å bli machistas”, sa hun.  

 

I den samme anledning og med et syn som underbygger det Maria sier, skriver Hooks i 

boka “ Feminist theory from margin to center”: “Even in families where no male is 

present, children may learn to value dominating, authoritative rule via their relationship 

to mothers and other adults, as well as strict adherence to sexist-defined role patterns”. 

(Hooks, 1984 .s.36). 

 

Kvinner må bli mer kritiske til kulturen rundt seg og bryte med de kulturelt betinga 

selvfølgelighetene, mente Maria. En kulturell selvfølgelighet er at kvinnene er i hjemmet. 

Som forretningskvinne bryter Maria med den tradisjonelle kvinnerollen, men hun føler 

allikevel forventninger til seg som kvinne innen den machokulturelle kontekst stadig 

vekk. Sjølom Maria har vist seg som en sterk og uavhengig kvinne sier hun at hun føler 

forventninger til seg om å bekrefte sin likhet til andre kvinner. Maria slipper ikke unna 

omgivelsenes krav om konformitet sjølom hun utad er “ansiktet” både til Las Mujeres og 

“myten Maria: kvinnen som er annerledes”. Både hjemme hos mora, på jobben og 

sammen med kjæresten sin er det små ting som minner henne om at hun har tatt et annet 

valg i livet enn de fleste kvinnene rundt henne. Hun illustrere en liten, dagligdags ting  

med følgende eksempel: 
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“Da “el bravo” (kallenavn om kjæresten, betyr: den sinte/irriterte) overnatta hos meg her 

om dagen, ringte han meg på kontoret da han hadde våkna om morgenen”.  

Han spurte: “Hvor er frokosten?” 

Jeg svarte: “Det er ingen. Du må kjøpe noe”. 

- “Men hva spiste du til frokost?” 

- “Ingenting” 

- “Ingenting! Hva mener du med ingenting?” 

- “Jeg mener “ingenting”. Soy una mujer libertada. No soy cocinera!” (Jeg er en 

fri/frigjort kvinne. Jeg er ingen kokke). 

El bravo hadde blitt kraftig sint og slengt på røret. 

(El bravo var en kjæreste Maria hadde i en periode) 

 

“Det mannfolka vil ha, og er vant til å få, er en sengekamerat og ei kokke”, forklarer 

Maria. “Det er veldig vanskelig å finne en mann som støtter deg hvis du er annerledes”.  

Men så er det ikke så mange som blir annerledes heller. Det koster å skille seg ut. En står 

veldig aleine. En får frihet, men må samtidig være forberedt på å forsvare seg og å 

oppfattes som annerledes. Siden jeg kjenner Maria godt og har levd tett innpå henne16 og 

fulgt henne i de fleste situasjoner over flere år, veit jeg at hun daglig utsettes for 

spørsmål, blir gjenstand for provokasjon og utsettes for utfordrende situasjoner der 

omgivelsene ser ut til å ønske hennes “overgivelse til likhet”.   

 

En amerikansk kvinne, Catrin, var en stund i Algo Dulce som Fredskorpsmedarbeider. En 

dag sa hun noe som fikk meg til å tenke på hva Maria hadde fortalt meg om kjønnsroller. 

Hun sa: 

“- Julio haven´t taken me out for a month now. I have been in, doing nothing”. 

Når Julio, den algodulcenske kjæresten hennes, ikke er sammen med henne, går Catrin 

ikke ut. Sjølom Julio og Catrin ikke er samboere, gift, forlova eller har barn sammen 

oppfører Catrin seg som om de har et bindende forhold. Et forhold “uansett 

alvorlighetsgrad” vil uansett ikke være bindende for en mann, mens det vil det for en 

                                                 
16 Jeg bodde hos henne i 1995. Hun bodde dengang i en annen  leilighet sammen med den yngre søstra si 
Maxima 
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kvinne. Hun venter på mannen, hans utspill og hans bestemmelser. Catrin viser at hun 

ikke bryter machokulturens normer og regler sjølom nettopp hun mer enn andre kvinner 

hadde hatt anledning til å oppføre seg annerledes. Som gringa hadde Catrin allerede i 

utgangspunktet en forventning tilknytta sin person. Gringastigmaet portretterer blant 

annet nordamerikanske og europeiske kvinner (og menn) som selvstendige/egosentriske, 

seksuelt og økonomisk frie, kalde/følelsesløse og atteistiske/kapitalistiske. Med dette som 

bakgrunn og ballast kunne Catrin, om hun ville, levd annerledes enn andre kvinner i Algo 

Dulce.  

Catrin valgte i steden å følge machokulturens normer og regler. Hun åpna samtidig øya 

mine for hvor annerledes Maria er. I motsetning til Catrin bryter Maria machokulturens 

regler og normer uten at hun i utgangspunktet kan dra fordel av å være annerledes enn de 

andre kvinnene i Algo Dulce17.  

 

I samtaler med kvinner i Algo Dulce framheva kvinnene at det lå forventninger i det 

machokulturelle normsettet til at de skulle befinne seg i den hjemlige sfære. Kvinner 

skulle ikke reke gatelangs, det vil si, bli observert på gata uten mål og mening og ikke ta 

seg lønnet arbeid utafor hjemmet. Både kvinner og menn jeg snakka med så ut til å dele 

denne generelle oppfatningen om kvinnenes rolle, sjølom kvinnene som uttalte seg og 

forsvarte normene ikke egentlig levde sånn sjøl. At kvinnene i Las Mujeres, der ihvertfall 

enkelte av dem hadde en høyere yrkesutdanning som de brukte i det daglige (for 

eksempel som advokat, lege, sosialarbeider), også ga utrykk for å ha denne oppfatningen 

syntes jeg var underlig. Dette kan skyldes at deres yrkesprofesjonelle standpunktet som 

tilsier at det ikke er noe selvfølgelighet at kvinnenes plass er i hjemmet, i en privat setting 

er i konflikt med deres kulturelle oppdragelse og utgangspunkt. Kvinnenenes ambisjoner 

dras mellom interessen for høyere utdanning (colegio, universitet) og det å ha mann og 

barn. Vi kan anta at også profesjonelle yrkeskvinner som de vi finner i Las Mujeres dras 

mellom egne forventninger, machokulturelle normer, og hva de kan ha lyst til å gjøre 

med liva sine.  

  

                                                 
17 Jeg har innledningsvis kommentert det å være gringa i “Yo, la gringa”.       

 82



Det er også verdt å minne om at kvinner som i dag har et proffesjonelt yrke er oppdratt av 

ei mor som var hjemmeværende. Det er først nå, det vil si de siste 20-30 år at enkelte 

kvinner har tatt noen form for utdannelse i Algo Dulce og skaffa seg en egen karriere, og 

enda er dette sjeldent. Med andre ord er absolutt flesteparten av de algodulcenske 

kvinnene hjemmeværende husmødre. 

  

Ofte diskuterte Maria og jeg dobbeltheten i det at kvinnene uttrykker stolthet over å være 

sammen med mandige, virile menn og samtidlig uttrykte misnøye med  los 

machistas.(Det vil si menn som lever opp til forventningene om menn som machomenn 

og mujeriegos, kvinnenedleggere) 

Sjølom disse mandige, virile menn var machistas ville ingen av kvinnene jeg snakka med, 

med unntak av Maria, vært dem foruten. Maria syntes det var ironisk at kvinnene støtta 

opp om et system der de nettopp på grunn av mannens virilitets monopolsituasjon måtte 

avfinne seg med at de ikke får brukt sin egen kvinnelige virilitet. Machokulturen er 

mannlig virilitetskult, ikke kvinnelig, men for Maria var det verken nok, eller riktig å 

være til begjær og å leve på menns premisser.  

 

Det er allikevel ikke kvinner og menn med Marias tankegang og holdning som dominerer 

i machokulturen. I boka “Life is hard. Machismo, Danger and the Intimacy of Power in 

Nicaragua”, skriver den nordamerikanske antropologen Roger  Lancaster: 

“A strongly gendered division of the world sets the terms for relations between men and 

women. But this division occurs within a system of contrasts- the man´s active, violent 

penis; the woman´s passive gentle vagina- not along its border. And in this mirror world 

of gender, the values can be just as easily inverted without altering the integrity of the 

system: the man´s beleaguered, inadequate penis; the woman´s demanding, insatiable 

vagina. This underside of machismo is very much a real and indispensable part of its 

routine operation, which demands male initiative and male action to reassert the original 

picture. Which is to say: the system of machismo relegates women to the margins of 

power, but it by no means excludes women from the operation of a system whose values 

they carry” (Lancaster, 1992 . s. 43). 
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Jeg tolker det Lancaster skriver som at både kvinner og menn har en rolle i 

machokulturen og at begge parter er viktige i opprettholdelsen av den. Lancaster bruker 

det fysiske kvinne- og mannskjønnet som eksempel og symbol på machokulturen og på 

rollene de to kjønn har blitt tildelt eller har tatt. I machokulturell sammenheng er mannen 

den virile, utøvende part, mens kvinnen er den som mottar og bringer videre. På tross av 

kvinnens tilsynelatende mindre innflytelsesrike rolle, er hennes rolle ikke ubetydelig når 

det gjelder videreføringa av machokulturelle verdier.  

 

4.3. Sjalusi, vold og voldtekt  

Menns sanksjoner mot kvinner som bryter forventningene til kvinnerollen og reglene i 

machokulturen, kan være alvorlige og harde.   

 

Det er viktig for menn å framstå som macho i andre menns øyne. Menn frykter for 

kvinnens potensielle utroskap og for å ikke være menn nok.  De er redde for å miste andre 

menns respekt ved å ikke ha kontroll over sine kvinner.  

Ved mistanke om utroskap eller for å vise kvinnen at han har kontroll over henne, kan 

mannen bruke fysisk eller psykisk18 vold.  

 

I boka “The Violence of men. How men talks about and how agencies respond to mens 

violence to women”, skriver sosiologen Jeff Hearn, (som i boka si undersøker britiske 

menns voldsmønster i forhold til maskulinitet og mannsidentitet) at frykt for feminitet 

kan være en mulig årsak til voldsbruk mot kvinner.  

 “[...] men´s violence towards women may be explained through their own childhood 

experiences, and, in particular, their attemps to assert an “exaggerated masculinity” as 

compensation for their fears of femininity” (Hearn., 1998. s.22). 

 

I den algodulcenske machokulturen er femininitet forbeholdt kvinner. Men da er 

femininitet synonymt med det å fysisk pynte seg (som menn i Algo Dulce ikke gjør), å 

gjøre husarbeid, passe barn, se etter eldre slektninger og liknende. I Algo Dulce kan 

                                                 
18 psykisk vold i form av trusler om fysisk vold, eller trusler om vonde ting som vil skje deg eller noen som 
har betydning for deg om du ikke gjør som mannen sier 
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oppførsel betegnes som feminin eller maskulin, men av og til er den begge deler. Både 

algodulcenske menn og kvinner gråter, danser, klemmer barn og gir dem 

kjærlighetserklæringer i full offentlighet. Dette er følelser og handlinger vi kanskje anseer 

som feminine, men algodulcenske menn blir ikke mindre macho eller mer feminine i 

egne eller andre kvinner og menns øyne av den grunn.  

 

Det er først og fremst kvinnenes seksualitet den algodulcenske mannen må kontrollere. 

Og samtidig må de markere at ingen kvinne kan ta fra dem friheten til å gjøre som de sjøl 

vil.  Det forventes at mannen kontrollerer og disiplinerer sine omgivelser.    

 

I Algo Dulce sa både kvinner og menn at machokulturen som system var grunn for fysisk 

og psykisk vold mot kvinner. “Volden ligger så lite skjult hos oss, det er en godtatt del av 

machokulturen”, blei jeg fortalt.  

 

Ofte hørte jeg Maria undre seg over videreføringa av machisto-oppførselen og  

“rettferdiggjøringa” av vold mot kvinner. “Guttebarn tror at det er måten menn uttrykker 

seg på”, sa hun. “Gutter vil under oppveksten se faren, og andre novios (kjærester) til 

mora, være voldelige. Og mannfolka vil ikke bli møtt med sanksjoner for voldsbruken, 

fordi det er sånn det er i samfunnet vårt. Det er sånn menn oppfører seg mot kvinner”.  

 

Når en oppholder seg i Algo Dulce over litt tid, er det nesten umulig ikke å ha sett eller 

hørt vold mot kvinner (spesielt fysisk vold). Rachel som nå er lederen for 

kvinneforeninga Las Mujeres, mente at kvinner som levde i forhold prega av vold var 

mer regelen enn unntaket i Algo Dulce (Rachel blir presentert nærmere i del 3, kapittel 

7). 

 

Da jeg ba kvinnene jeg kjente til om å forklare meg hvorfor de blir utsatt for vold svarte 

de at volden var et utslag av sjalusi. Mannens sjalusi og eierdomsrett. Det er omtrent like 

mange kvinner og menn i Algo Dulce og ofte konkurrerer menn om de samme kvinnene. 

Denne konkurransen så av og til ut til å være en direkte årsak til vold mot kvinner. 

Kvinnene ga meg eksempler på situasjoner de betrakta som typiske der sjalusi førte til 
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vold. Et eksempel på en slik situasjon kunne være at kvinnen hadde gått ut for å kjøpe 

noe og ikke hadde tatt med seg barna eller voksne bekjente. På handleturen hadde hun 

møtt på noen av hans (det vil si hennes partners) kamerater som hadde bedt henne med 

seg ut om kvelden. Hun hadde ikke svart nei, men smilt og latt svaret forbli åpent. Var 

hun uheldig og partneren hennes var av det sjalu slaget, kunne dette møtet på gata være 

nok til at hun ville bli fysisk straffa når det kom han for øret. Var hun “heldig med 

partner”, som kvinnene uttrykte det, ville partneren bli stolt over at andre menn også fant 

henne attraktiv og kun verbalt irettesette henne. 

  

For kvinnene var det en kunst å finne ut av hva som var å betrakte som en uskyldig flørt 

og hva som kunne oppfattes som en invitt. Det kvinnene imidlertid visste var at det alltid 

så ut til å være noen som visste om flørten og at partneren hennes med relativ stor 

sikkerhet ville få vite om det via kamerater og kjente (gjerne fra menn som skryter eller 

vil provosere/ erte til kamp). 

 

“The chief characteristics of this cult (machismo, min tilføyning) are exaggerated 

aggressiveness and intransigence in male-to-male interpersonal relationships and 

arrogance and sexual aggression in male-to-female relationships”, skriver Evelyn P. 

Stevens i artikkelen “Marianismo: The Other Face of Machismo” (1973. s.90).  

 

Stevens skriver at forholdet mellom kvinner og menn preges av eller karakteriseres ved 

blant annet seksuell aggresjon. Menn rivaliserer, slåss med hverandre, måler styrke og 

markerer territorium overfor hverandre. Jeg har skrivi at konkurransen om de samme 

kvinnene kan være en årsak til at menn blir sjalu og slår kvinner. 

Av og til avstraffes kvinner ved verbal korreks. Men kvinner utsettes også for seksualisert 

vold. 

 

Jeg spør Daniella, en av advokatene som jobber i Las Mujeres, om voldtekt og 

strafferammene for voldtekt. Hun finner fram lovsamlingene og leser dem høyt. 

“Problemet er ikke strafferammene”, sier hun. “Problemet er at “voldtekt” som begrep  

ikke egentlig finnes i vårt samfunn. Det er så og si umulig å påvise at en voldtekt har 
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finni sted. Som utgangspunkt forventes det at mannen tar det han vil ha, uansett om 

kvinnen gjør motstand. At kvinner gjør motstand før sex blir oppfatta som en teatral gest 

for å vise at hun er en kvinne med verdighet. Dette er machokultur på sitt verste”, sier 

Daniella, “Machokulturen rettferdiggjør vold og seksualisert vold”.  

 

“Men hvis det foreligger fysiske bevis da, som f.eks er dokumenter av lege?”, spør jeg. 

“Ja, da har du i utgangspunktet med en svært ressurssterk kvinne å gjøre”, svarer 

Daniella. “Jeg veit at alt kan kjøpes for penger, men de færreste doktorer vil ta en slik 

sak, og om du skulle være heldig å komme borti en, så ender saken din der og da 

allikevel. I Algo Dulce anmeldes bare ikke sånne saker, og folk flest gjør nesten hva som 

helst for å unngå politiet og autoritetene. Med andre ord blir denne typen vold 

usynliggjort. Det er bare vi i Las Mujeres som fører noe som helst register over vold mot 

kvinner i Algo Dulce. Dette gjelder alle typer vold, deriblant også voldtekter som foregår 

både innafor og utafor ekteskapet. Kvinner i Algo Dulce har ingen beskyttelse mot 

voldtekt fordi de ikke anmeldes og fordi lovverket er i dyp søvn”, sier hun. 

 

“Violencia sexual” (seksualisert vold), som var uttrykket Daniella brukte da vi snakka om 

voldtekt var et begrep som nesten virka fullstendig ukjent blant kvinnene jeg snakka med. 

Voldtekt var et vanskelig tema og komme inn på og kvinnene jeg snakka med om dette 

benekta at de noensinne hadde blitt voldtatt, eller hadde hørt om kvinner som hadde blitt 

det. Da jeg derimot spørte dem om de noen gang i livet hadde opplevd å ha sex med en 

mann, fremmed eller kjent mot fri vilje, hadde samtlige kvinner opplevd det. Trusler, 

tvang og vold var grunnene de oppga for at det var gjennomført samleie. Mange kvinner 

kunne fortelle om kvinner som hadde blitt gravide som følge av dette og mange hadde 

blitt redde menn etter slike hendelser. Når jeg spørte hvordan det hadde seg at de ikke 

brukte begrepet “violencia sexual” eller “violacion” (voldtekt) om det de sjøl eller andre 

kvinner hadde opplevd, var svaret at det ikke egentlig var et begrep som var i bruk. 

Kvinnene sa at det å være voldtatt var det samme som å være et offer, det å være svak. En 

kvinne som hadde vært utsatt for et seksuelt overgrep burde heller legge hendelsen bak 

seg å “tåle det livet måtte by på av utfordringer”, som ei kvinne sa, enn å dvele ved det, 

synke ned i offerposisjonen og ikke komme seg videre. Jeg spørte om det å ha sex mot 
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sin vilje var noe kvinnene snakka om seg i mellom. “Alle veit og lider med dem som 

opplever det, men det er ingenting å gjøre med det når det allerede har skjedd og vi prater 

ikke om det. En må passe på døtrene sine sånn at det ikke skjer med dem, men det er en 

del av livet. En blir sterk i møte med virkeligheten og fysisk sett er vi nesten alltid menn 

underlegne”, sa ei kvinne i en barrio (en bydel).  

 

Kvinnene ser ut til å utvise en tause solidariteten  med hverandre på bakgrunn av egne 

erfaringer, men i følge kvinnene jeg snakka med var voldtekt ikke noe kvinnene åpent 

snakka om. Det er da også et vanskelig tema i forhold til definisjoner. Jeg veit av erfaring 

og av kjennskap til algodulcenernes bo- og familieforhold at kvinnene jeg kjente var 

glade når deres partnere ikke var hjemme. En manns (partner, elsker, kjæreste) fravær 

ville si ingen krav om sex og i realiteten ingen ny, uønska graviditet

(prevensjonsmidler er ikke vanlig i Algo Dulce). Mannens tilstedeværelse betød i praktis 

å skulle rette seg etter hans ønsker om sex når det måtte passe han.  

 

Daniella sa at rettferdiggjøringa av vold og seksualisert vold mot kvinner er det verste 

ved machokulturen. 

Kanskje er det også rettferdiggjøringa av vold som er det mest oppsiktsvekkende ved 

volden i machokulturen. Den tilsynelatende store utbredelsen av vold mot kvinner kan 

muligens hvile på denne rettferdiggjøringa. Men vi veit også at vold finnes i kulturer som 

ikke kalles “machokulturelle”. Vi veit at fysisk og psykisk vold ikke bare brukes av menn 

overfor kvinner, men også overfor barn og andre menn. Videre har vi også kjennskap til 

at kvinner er voldsutøvere. Kvinner slår og straffer, både fysisk og psykisk. De er 

voldsutøvere overfor barn, andre kvinner og overfor menn.  

 

I sine studier om arbeiderkvinner og sladder, skriver den britiske historikeren Melanie 

Tebutt at engelskmenn på 1930 tallet var kjente for konemishandling. Kvinnene var 

generelt stadig uten penger, overlatt til seg sjøl med alle slags bekymringer og stor 

arbeidsbyrde. Kvinnens plass var i hjemmet og det var mannen som hadde det siste ordet 

i beslutninger om det som gjalt hjem og familie. I denne situasjonen skriver Tebbutt at 

kvinnene i hjemmet ikke bare var kjærlige, og  “gode” husmødre, men at de var slitne og 
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frustrerte. Og kvinnene slo. De slo i sinne og frusterasjon. De slo fordi de var fattige. 

Fordi bekymringene var for store og gledene for små (Tebbutt, 1995).  

 

Tebbutt beskriver et samfunn der den økonomiske situasjonen kan likne litt på den som er 

i dagens Algo Dulce. Mine informanter brukte machokulturen som forklaring på hvorfor 

menn var voldelige, mens Tebbutt beskriver et fattig samfunn som en potensiell scene for 

vold.  

Å leve i en fattigdomskultur som den vi finner i Algo Dulce, betyr å leve med frykten for 

sykdom, høy barnedødlighet, arbeidsledighet, sult, rusmiddelmisbruk, kriminalitet og 

uvisshet. Vold kan være en bivirkning og et resultat av frustrasjonen over denne 

usikkerheten.  

 

Fattigdomssituasjonen i Algo Dulce er ikke noe algodulcenerne uten videre kan gjøre noe 

med. Maria mente at det i Algo Dulce er en sammenheng mellom machokultur og 

fattigdom og at opprettholdelsen av machokulturen viderefører fattigdommen. 

 

De algodulcenske kvinnene tror, uten grunn, at de er økonomisk avhengige av mannen, 

mente Maria. Offesielt venter kvinnene på at mannen skal komme og gi dem penger og 

det er han som offesielt har det økonomiske ansvaret for husholdet. I realiteten må 

kvinnene ta småjobber i det skjulte for å overleve. Maria mente at kvinnene måtte bli mer 

realistiske når det gjelder deres økonomiske avhengighet. Hun mente det var en psykisk 

avhengighet og en vilje til avhengighet, mer enn en reell avhengighet. I steden for å vente 

på en mann som allikevel ofte ikke kommer, burde  kvinnene oppmuntres til gå ut og 

forsøke å få seg en bedre betalt jobb enn den de gjør i det skjulte. Kvinnene må lære seg å 

stole på sine egne evner og være stolte av seg sjøl, mente Maria.  

 

Machokulturen gir ikke kvinnene i Algo Dulce noen reell sjanse til å åpent gå ut og 

forsørge familien, derfor jobber kvinnene i skjul, i frykt for å bli oppdaga av mannen og i 

den tro at de faktisk er økonomisk avhengig av han. Machokulturen gir dem ikke 

mulighet til å være stolte av seg sjøl eller å tro på egne krefter. Maria mente at en form 

for vold som machokulturen utsatte kvinner for blant annet var mangel på tillitt. 
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Machokulturen har både en voldelig og en forførende side. Den inneholder mange 

forventninger, gir muligheter og begrenser. I dette kapittelet har jeg beskrivi et møte med 

Raul, kvinneforføreren og jeg har snakka med kvinner om sjalusi og vold. Jeg har tatt for 

meg litt mer av machokulturen for å forhåpentligvis bygge en bedre scene for kvinnene 

som bryter med machokulturens normer og regler. 

I det neste kapittelet skal jeg vende tilbake til Marias historie  

 

Kapittel 5. Maria går inn på den politiske mannsarenaen 

I 1997 blei det et brudd i Marias arbeid i Las Mujeres. Maria bevega seg fra arbeidet sitt 

retta mot kvinner leda av kvinner til å jobbe for kvinner og deres rettigheter på et, til da, 

fullstendig mannsdominert plan, i det politiske liv. I 1997 stilte Maria som kandidat til 

alcalde (borgermester) i Algo Dulce. De som ikke visste hvem Maria var fra før fikk 

kjennskap til henne da. Hennes kandidatur var noe utenom det vanlige i det politiske 

miljøet: Maria er både kvinne og mørkhuda og i dette lå hennes største kampsaker. Tv og 

landsdekkende aviser skreiv om “fenomenet”. Det vitna om at noe var i gjære i Algo 

Dulce, området man ellers aldri hørte noe positivt om19.  

 

Jeg skal illustrer hva slags forandringer Maria var i ferd med å få igjennom ved sitt 

kanditatur til alkaldestillingen i 1997 ved først å hoppe framover i tid. I dag er Maria sjef 

for havna i Algo Dulce, en prestisjetung og utfordrende stilling på en tidligere fullstendig 

mannsdominert arbeisdplass. Maria har fått lære mye om politikk, diplomati og om 

kvinners tradisjonelle fravær i sånne typer stillinger. Maria har ført kvinnesaken videre 

inn i det mannsdominerte arbeidslivet og for det har hun måttet tåle mye motgang og 

kritikk.  

 

                                                 
19 Hvert fjerde år velger algodulcenerne alcalde (borgermester) der alle over 18 år er pålagt å stemme. I 
valgkampåret males det veggbilder av kandidatene til alcaldestillingen og slagord på så og si alle 
bygningene i Algo Dulce. Kandidatene og tilhengerne deres deler ut kjærligheter på pinne, t-skjorter, 
medesiner og valgløfter. Alcalden som velges i Algo Dulce behøver ikke være fra eller bosette seg i Algo 
Dulce. De siste 10-15 åra har det vært menn fra hovedstaden, El Cielo eller Los Aguas (landets største by) 
som har vinni alcaldevalget i Algo Dulce. 
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Jeg skal fortelle om Marias karriereretning ved å ta utgangspunkt i et portrettintervju som 

noen journalister hadde med henne. Jeg kommer nærmere inn på de bakenforliggende 

årsakene til valga hun gjorde som førte henne til dette “pilotarbeidet” i neste avsnitt. 

 

Fredag 12 februar 1999 kom to økonomiske journalister fra hovedstaden til Algo Dulce. 

De hadde kommi for å skrive en artikkel om “La famosa Maria” (den berømte/velkjent 

Maria). Hun som kan snu en bedrift som lå konkurs, gjennomsyra av korrupsjon og 

karteller til å bli “årets bedrift” ett år etter at hun tok over styringa.  

Journalistene får omvisning på Marias arbeidsplass og blir invitert hjem til henne etterpå 

for intervju og et glass coca cola og kjeks. Maria ber meg om å være tilstede under 

intervjuet. 

 

Journalistene vil vite hva som førte Maria inn i politikken og hvordan hun hadde nådd dit 

hun er nå. Maria sier at det er tilfeldigheter. Maria forteller journalistene at    

det høsten 1996 var allmøte i Las Mujeres og stemninga hadde vært stor og oppilda. Det 

kommende alcaldevalget var bakgrunnen for det kvinnelige engasjementet denne kvelden 

og det var enighet om at det var på høy tid at det var en kvinnelig valgkandidat. 

Mørkhuda skulle hun også være. Det var på tide med forandring. Maria hadde engasjert 

seg i diskusjonen og følt sterkt på hvor rett de alle hadde. Det var på høy tid at kvinnene 

kom på banen. Maria var leder for Las Mujeres, en organisasjon samtlige kvinner i Algo 

Dulce kjente til. Ikke bare var Las Mujeres opptatte av å fremme kvinnenes rettigheter, de 

dreiv også informasjonsarbeid i hver eneste barrio (bydel) i Algo Dulce om helse, 

hygiene, kostholdslære, seksualundervisning og blant annet om nytten av å ta utdanning. 

Las Mujeres hadde siden oppstarten i 1992 blitt en ikke ubetydelig forening, men hadde 

ingen politisk makt eller støtte. På allmøtet blei det klart at kvinnene i Las Mujeres ville 

ha forandring og Maria hadde tatt utfordringa og stilt sitt kandidatur med moralsk støtte 

fra Las Mujeres. 

 

“Problemene stod imidlertid i kø. For å stille som kandidat kan en ikke ha lønna arbeid 

det siste halve året før valget, noe som betyr at en må være rik eller ha noen til å forsørge 

seg mens en driver valgkamp”. Maria jobba som besatt det første halve året etter 
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lanseringa av sitt kandidatur, det siste halve året jobba hun frivillig og levde av mat 

søstrene ga henne, hun ler mot journalistene og sier hun endelig gikk ned i vekt.  

Venner og bekjente støtta Maria med penger sånn at hun kunne få trykt opp noen flyere 

med navnet og kandidatnummeret sitt på. Hun hadde fått et høyt kandidatnummer og det 

var et dårlig tegn, siden ingen ville komme til å huske det. Maria stilte med uavhengig 

kanditatur.  

Alle spurte: “Hva vil vel “la pobre negra”?” (den fattige/stakkarslige, mørkhudede 

kvinnen). “Hva kan vel hun gjøre for oss, hun har jo ingenting økonomisk å tilby?” 

 

Maria fikk repetert ved sitt kandidatur noe hun hadde lært før: At arbeid blant kvinner 

ikke gjør henne kjent blant menn, og hvis kjent, så kjent på en negativ måte. Dessuten 

fikk hun erfare at kvinner har liten tiltro til sitt eget kjønn og derfor heller støtter manlige 

kandidater. “Selvfølgelig teller også etternavn og rikdom”, sier Maria.  

Hun forklarer journalistene: “I Algo Dulce tror vi nemlig at alcaldekandidater som 

kommer utenifra vil bringe med seg rike venner og utenlandske bekjenskaper hvis de 

vinner, og vi nekter å innse at absolutt ingenting skjer med Algo Dulce etter at valget er 

over. De to foregående alcaldene har ikke engang bodd i Algo Dulce, hverken før eller 

etter valget”, sier Maria. “Folk vil lures. Algodulcenerne er fornøyde så lenge de får ei t-

skjorte med valgreklame på, hodepinetabletter eller slikkerier. Det er sånn det er her hos 

oss og jeg hadde ingenting å gi bort”. 

 

“Da innspurten kom og jeg fortsatt ikke hadde gitt meg, begynte de store partiene å 

komme på besøk. De ville ha meg på sin side. Da var det for seint for mitt vedkommende, 

jeg hadde gått aleine så langt, da kunne jeg gå aleine resten av veien også”. 

Maria forblei uavhengig kandidat og tapte. 

 

Journalistene tar bilder og spør om hun kunne tenke seg å gjøre det samme igjen. Maria 

svarer at det var viktig læring, men at hun her og nå ikke kunne tenke seg å gjøre noe 

sånn. Til det var forsakelsene for mange og nederlaget for stort, hun ler. 
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Men hva er egentlig ditt politiske mål, vil journalistene vite: “Bli den første mørkhudede 

kvinnelige presidenten i dette landet?” Maria ler høyt. “Jeg har aldri hatt politiske 

ambisjoner. Sosialt engasjement krever imidlertid politisk engasjement”. 

Journalistene nikker og spiser kjeks.  

 

5.1. Maria som sjef for havna 

“Du er kanskje ikke den mest populære kvinnen i Algo Dulce?”, antydes det fra 

journalistene. Maria ser ut til å vite hva det siktes til. Etter valget blei hun spørt om hun 

ikke kunne være sjef for havna der hun nå jobber. Til journalistene sier hun at hun tok 

utfordringen og at det var en ære. 

“Men du sa opp samtlige som jobba der umiddelbart”, invender en av journalistene. 

“Ja, det var en nødvendighet og en forutsetning for at jeg skulle kunne ta over. Jeg fikk 

fullstendig frie hender til å gjøre de forandringer jeg anså som nødvendige for at bedriften 

igjen skulle kunne stå oppreist. Det er ingen hemmelighet at bedriften gikk særdeles 

dårlig. Privelegiekulturen som eksisterte på stedet måtte bort før noe som helst kunne 

skje. Vi måtte bygge opp bedriften på nytt og hadde ikke råd til å ta med oss folk som 

ville motsette seg det nye”. 

Maria ansatte umiddelbart tre kvinner. To advokater og en sekretær. Sammen begynte de 

å håndplukke folk og å omorganisere bedriften. 

 

Journalistene sier at Marias bedrift er kjent som en kvinnearbeidsplass og lurer på hva 

hun har å si til dette.  

“Det er kun i de administrative stillingene at kvinnene dominerer. Der er vi tolv kvinner 

og to menn. Jeg ansetter bare de beste”, Maria legger hodet på skakke og smiler. 

Journalistene, to mannlige, hvite cielosianere smiler tilbake.     

I det de pakker sammen utstyret sitt, sier den ene at han likte dokumentarprogrammet 

som gikk om Maria på fjernsynet og at det er en ære og møte henne i levende live. Han 

har sett henne på avstand ved flere anledninger når hun har holdt taler og vært med i 

politiske diskusjoner. Maria smiler og glitrer og mennene går. 
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Maria puster letta ut og er glad de ikke spørte for personlige spørsmål. De hadde tiltalt 

henne som “señora”, som like gjerne kunne være av respekt for hennes alder enn noe 

annet, men det var godt allikevel, syntes hun. 

 

Hun sier at hun gjene vil fortelle meg hvordan det var å bli sjef i havna, nå som hun 

hadde hatt anledning til å tenke tilbake på det. Sannheten var at hun hadde blitt spørt tre 

ganger om hun ville stille som sjefskandidat for havna, men svart nei.  

Alle de tidligere sjefene i havna hadde vært menn fra El Cielo.  

Havna hadde et fryktingytende rykte som mannsbastion, drivi konkurs gang på gang. Hun 

visste de ga havna en siste sjanse med henne; fordi hun var mørkhuda var det allikevel 

ikke mye og vente, enda mindre når hun i tillegg var kvinne. Hvis hun aksepterte tilbudet 

om å være sjef visste hun at det kom til å bli en kamp mot alles fordommer og 

forventninger. 

Hun tok allikevel utfordringa da styreformannen kom på besøk for fjerde gang. Et 

ultimatum hadde hun: Hun skulle få gjøre det hun ville det første halve året. Hvis hun 

ikke hadde oppnådd økonomisk ballanse etter et halvt år var styret velkommen til å kaste 

henne som leder. Dette gikk styret med på. 

Fagforeninga derimot blei en hard nøtt og det kom til mange sammenstøt den første tida 

da det var klart at Maria sa opp alle arbeiderne. De arbeiderne som ville gå med på 

Marias anti-korrupsjons linje blei oppfordra til å søke jobb på nytt, men ingen fikk de 

gamle jobbene sine tilbake. Arbeiderne fikk nye arbeidsområder der de kunne starte på 

nytt. Følgende av dette var at Maria blei trua på livet og styret forlangte at hun ansatte 

livvakter og aldri bevege seg ute aleine. (Dette er også grunnen til at Maria blir kjørt til 

og fra jobben i egen bil og har vakt utafor leiligheten sin) 

 

Jeg antok at Maria til slutt sa ja til å ta jobben som sjef for havna fordi det var en 

annerledes og ny utfordring for henne til å vise hva hun duger til som kvinne. På vegne 

av kvinner har hun nemlig vist at de alle tok feil i å dømme ferdighetene, viljen og 

arbeidsmoralen hennes nedenom og hjem. Maria hadde nevnt for meg tidligere at de mest 

optimistiske trodde hun kunne klare seg i jobben i toppen to måneder.   
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Men antakelsen min var nok litt feil på tross av at den passer til den offesielle forklaringa. 

Realiteten har ofte fler aspekter enn ett og når det gjelder grunnene for at Maria gikk med 

på å ta jobben viser det seg at Maria mer av private årsaker enn kvinnesak eller 

konkurranse instinkt, sa ja til jobben. Planen var at Maria, som var fullstendig utslitt etter 

nederlaget i valgkampen, skulle komme til hektene igjen ved å ta det rolig og tenke mer 

på seg sjøl og sine egne behov. Det var dessuten avtalt på forhånd at Maria etter 

valgkampen skulle ta seg av datra til søstra si og oppdra jentungen som sin egen. 

Barnløse Maria skulle få ei lita datter. 

Maria forteller om valgkampen og tida etterpå ikke blei sånn hun hadde tenkt seg den og 

at dette førte henne til å ta jobben hun blei tilbudt, på tross av at hun først hadde takka 

nei.  

 

“Min første datter, dattera til Colerada, var en fryktelig sjuk baby. Hun blei tynnere og 

tynnere. Jeg holdt henne inntil meg sånn at hun skulle bli varm, men hun var alltid iskald. 

Hun spiste ikke og holdt  ikke på det lille hun fikk i seg. Da valgkampen var over lå hun 

for døden. Det var ingenting jeg kunne gjøre. Jeg gråt og gråt og hadde ikke lyst til å 

leve. Opp i dette kom jobbtilbudet. Jeg sverga på at jeg aldri skulle jobbe så hardt igjen 

som under valgkampen om min datter bare ville overleve. Men hun døde. Fire dager etter 

begravelsen tok jeg fatt på jobben i havna. Jeg måtte bare få jobba sorgen ut. Ingen 

oppgave synes for stor for energien jeg hadde bygd opp av sorg. Jeg grein og sa opp folk, 

jeg grein over regnskapene, jeg grein i korridorene og i pausene på møtene. Det var en 

fryktelig tid, men fordi jeg hadde mista den jeg hadde lagt så mange planer for, den 

eneste jeg kunne elske, var jeg ikke redd for å jobbe. Jeg var redd for å være aleine. 

Aleine med sorgen og tankene”.  

 

Maria verner om sitt privatliv. Ingen veit hva hun gikk igjennom under og etter 

valgkampen. Ingen veit noe om hennes første barn som døde. Ingen veit at hun tok 

jobben som sjef for havna fordi hun trengte å jobbe seg ut av sin private sorg. Kanskje 

ville Maria vært et helt annet menneske i dag om hennes datter hadde overlevd. Mest 

sannsynlig ville hun da ha gått tilbake til jobben i Las Mujeres og jobba på et mindre 

prestisjetungt nivå. Nå er hun en kjent forretningskvinne i La Madrugada. Tilsynelatende 
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drivi av ambisjoner om å være et forbilde for kvinner, som et levende eksempel hvor 

langt de kan nå i yrkeslivet. Maria er ambisiøs, men det er ytterst få som veit noe om 

henne utover det hun ser ut til å være. I intervjuer forsøker hun å unngå å fortelle noe om 

privatlivet sitt. 

 

Offisielt skiller hun ikke mellom privatliv og jobb og hun har de samme ambisjoner for 

begge deler: å forandre Algo Dulce til det bedre. Det er allikevel i privatlivet sitt og på 

bakgrunn av egne erfaringer at Maria tar utgangspunkt for kampsakene sine. Som for 

eksempel hennes engasjement for kvinnene i Algo Dulce.   

 

Maria er opptatt av kvinnesak. Hun er feminist, sier hun, sjøl om det ikke er noen 

hedersbetegnelse i Algo Dulce. I dag reiser Maria på kvinnekonferanser både innen- og 

utenlands. Hun har opplevd å være landets kvinnelige representant på kongresser som 

dreier seg om bistandsutvikling og hun har vært representant for minoritetsgruppa hun er 

en del av. Hun er ei mørkhuda, feministisk forretningskvinne fra et slumområde som i de 

seinere år ser ut til også å ha fått en stemme på det nasjonale og internasjonale plan. Hun 

er stolt av det og synes det er spennende å kunne få være med på å diskutere ting. Det er  

mange dyktige kvinner i verden som holdes i tømme uten annen grunn enn at de er 

kvinner, mener Maria. 

 

Karrieremessig er Maria forretningskvinne når hun er forretningskvinne, sier hun. Det er 

ikke veldedighet hun driver. Men hun innrømmer at hun først og fremst velger seg 

kvinner å arbeide sammen med. Vel og merke om de er dyktige. Hun vil at flest mulig 

kvinner skal ha en sjanse til å få et betalt yrke, og hun sitter sjøl i posisjon til å kunne gi 

dem den sjansen, så hun bruker den så langt og mye som mulig. Dessuten er hun opptatt 

av å være mørkhuda. Hun vil gjerne at algodulcenerne skal kunne respektere folk med 

den samme hudfarge som sin egen.      

 

I dette kapittelet har vi sett hvordan Maria arbeider og hva hun er kjent for. Vi har også 

sett at Maria tok jobben som sjef for havna for å kunne jobbe så mye som mulig etter 

datras dødsfall og hvordan denne side av Marias liv er holdt skjult for omverdenen. I det 
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neste kapittelet skal jeg skrive mer om Marias lengsler etter sin egen familie og om hva 

det vil si for en kvinne å være barnløs. 

 

Kapittel 6. Barnløshet og Marias ønske om familie 

Maria skulle være egna som forbilde for mange av de sakene hun står for og for ting hun 

har gjort i livet. Men fordi hun bryter på så mange områder med det machokulturen 

forventer av en kvinne, er det ikke enkelt å følge Maria i hennes valg av livsførsel.  

 

Dessuten er det heller ikke alltid Marias egen vilje å bryte kjønnsrollemønsteret. 

Maria ønsker seg mann og barn akkurat som andre algodulcenske kvinner.  

Ofte satt vi oppe om kvelden og forestilte oss henne med familie og hun var undrende til 

hva det var livet hadde gitt henne. Maria var takknemlig for å ha en jobb hun setter pris 

på og for inntektene hun får fra den. Hun var også takknemlig for utdannelsen hun hadde 

fått ta, for leiligheten hun bodde i og for reisene hun gjorde i forbindelse med jobben.  

 

Men hun var trist fordi hun ikke hadde kunni få egne barn. Barnløsheten hadde skilt 

Maria fra de andre kvinnene og gjort henne ukvinnelig i deres og hennes egne øyne. Hun 

forstod at hun ikke kunne få noen mann med det utgangspunktet, ihvertfall ingen 

algodulcensk mann. Hun hadde leita, men det var en hemmelighet. Utad så det ut som om 

Maria hadde nok med seg sjøl og hun var et enkelt mål for sladder og misunnelse. 

(Sladder kommer jeg tilbake til i del 7)  

 

6.1.Verdien av det å føde barn 

Machokulturen gir menn og kvinner forskjellige roller som innebærer ulike 

forventninger. På tross av alle forskjeller mellom manns- og kvinnerollen møter de 

allikevel felles forventninger om å få barn.  

Gjennom antall barn blir mannens potensiale som mann bekrefta, mens kvinnen blir 

kvinne i form av å bli mor. 
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Det at en blir kvinne gjennom graviditet og barnefødsler er en utbredt holdning blant 

både kvinner og menn i Algo Dulce. Men også i Algo Dulce er det kvinner som ikke har 

barn.  

Barnløshet hos et par forteller omverdenen at kvinnen fysisk sett ikke kan få barn. At en 

mann ikke kan få barn er så og si utenkelig. Det er ikke engang sikkert at mannen vil 

oppdage at han ikke kan få barn. Forklaringa er at kvinnen han er sammen med vil få 

barn så sant hun kan og dekker over mannens manglende fertilitet ved å være utro og bli 

gravid. Sjansen for at kvinnen vil fortelle partneren sin at han er far til barna som har 

kommet til etter at de to møttes er stor og mannen vil tro de er hans. Hittil har jeg ikke 

hørt om menn som har ønska og teste seg for å benekte farsskap. Jeg har heller ikke hørt 

om sterile menn. 

 

Barnløse kvinner blir ofte omtalt med sympati av de andre kvinnene så lenge det er klart 

for alle at hun ikke kan få egne barn. Å bruke barnløsheten mot en kvinne i en sånn 

situasjon ansees som smålig og sjofelt. 

Barnløshet blant algodulcenske kvinner er et relativt skjeldent fenomen og kvinner 

generelt blir utsatt for kommentarer og graviditetspress fra mødrene sine og kjærestene 

sine fra tidlig ungdomsalder20. Barnløse kvinner betraktes ofte som egoistiske og 

barnslige hvis de kan mistenkes for å ha valgt bort å få barn. Ironisk nok har jeg ikke 

møtt noen kvinne i Algo Dulce som sjøl har valgt å være barnløs, allikevel er det noe 

barnløse kvinner mistenkes og beskyldes for både fra andre kvinner og fra menn. Hvorfor 

valgt barnløshet provoserer algodulcenerne til den grad at frivillig barnløshet ikke har 

kommi meg for øret er vanskelig å forklare. En mulig forklaring kan være at det 

algodulcenske samfunn er så tradisjonelt at ting som kan betraktes som nye, som for 

eksempel høyere skolegang for kvinner, større kvinnebevissthet rundt egen posisjon i 

samfunnet og for eksempel valgt barnløshet truer det bestående. Barn kan være en måte å 

styre kvinner på. Når en har barn å ta seg av blir en mer binni i den tradisjonelle 

kvinnerollen enn om en er uten forpliktelsene som hører med morsrollen.  

 

                                                 
20 Det er ikke uvanlig at 13-14 åringer føder barn i Algo Dulce. 
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Mange algodulcenere ønsker forandring når jeg snakker med dem, men de ser at en 

eventuell forandring vil råkke ved mye av det de grunnleggende står for og tror på. En 

eventuell forandring vil være smertefull og ikke minst kvinnene ser ut til å ha et dobbelt 

forhold til dette. Kvinnene er de som forteller meg om drømmene de har for døtrene sine, 

om at de skal få ta utdanning og finne seg en godt betalt jobb og heva levestandard. Mens 

det ironisk nok er de samme kvinnene som forteller døtrene sine at de får finne seg en 

kjæreste så fort som mulig og stifte familie. 

 

På tross av at det også i Algo Dulce er kvinner som ikke kan få barn er det få kvinner som 

ikke har barn. Dette skyldes at kvinner som ikke kan få egenfødte barn uformelt 

adopterer. Uformell adopsjon vil si at de tar til seg søsteren eller en bekjents barn og 

oppdrar dem som sine egne, men uten formell saksbehandling eller noen formell avtale 

om at barna har bytta mor etter fødselen. Formell adopsjon er ikke vanlig i Algo Dulce, 

og det sies å være svært vanskelig å adoptere på lovmessig vis. Den uformelle 

adopsjonen er desto mer vanlig, ofte så vanlig at den er vanskelig å få greie på om en 

ikke direkte spør om alle i husholdet er født av samme mor. Dette er forøvrig et spørsmål 

jeg aldri har hørt noe stille. I et algodulcensk hushold er det ofte mange mennesker som 

befinner seg der til forskjellige tider på døgnet og for den saks skyld: i forskjellige 

perioder i livet. Dette gjør det vanskelig for utenforstående å holde rede på hvem som har 

kommi som empleada (husholderske), hvem som er la chica (løpejenta/husjenta), hvem 

som er født inn i familien, hvem som tilhører perifer familie eller hvem som ikke i 

utgangspunktet tilhører familien i det hele tatt. Mengden mennesker i et hushold er med 

på å skjule at en kvinne eventuelt ikke kan få egnefødte barn. 

 

Det er altså viktig at både kvinner og menn framstår som fertile for utenomverdenen. 

Dette var fordi kjønnsbegrepene kvinne og mann er så sterkt knytta til deres mulighet til å 

produsere barn. Når kvinnen var barnløs kan dette sees på som et tegn på manglende 

kvinnelighet.  

 

6.2. Rita og Maria har ikke født barn, men er allikevel mødre 

Rita og Maria er to kvinner som ikke sjøl har født barn. 
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Rita sier at håpet om en dag å  føde barn har blitt borte med tida. Hun er i midten av 30 

åra, og for en kvinne som ikke er mor eller ihvertfall bortlova i en alder av 18 er det for 

seint. Dette var Rita klar over allerede som ung jente, men den gang som nå måtte hun 

passe på og sørge for de gamle foreldra sine. Rita var eldst av to søstre, å ta vare på 

foreldra blei hennes oppgave. Både søstra og Rita er adoptert som barn og Rita bor enda 

sammen med foreldra sine mens søstra flytta for mange år siden. Rita har en “media 

naranja” (kjælenavn om novio, kjæreste. Betyr: halv appelsin) som jobber utenbys og 

kommer på besøk til Rita og foreldra hennes omtrent en gang hvert halve år. Kvinner i 

Algo Dulce som kjenner til Ritas kjæreste forteller at han har barn forskjellige steder i 

landet. Rita sier at kjæresten hennes bare har et barn og at det er gutten som nå bor 

sammen med Rita og foreldra hennes. Gutten er 18 år og funksjonshemma. Kvinnene 

som kjenner Rita finner det fantastisk urettferdig at Rita ikke veit at kjæresten har barn 

andre steder og at barnet han kommer til henne med, og påstår er sitt eneste, er 

funksjonshemma. Blant kvinnene som kjenner til Rita er det en generell oppfatning at 

Rita blir ført bak lyset og brukt av kjæresten. At Rita tar seg av en ung, funksjonshemma 

mann, sønnen til kjæresten som så og si aldri er hos henne, mente kvinnene var å tøye ett 

eventuelt morsinstinkt eller ønske om å ha barn til det ytterste. Funksjonshemma barn har 

liten verdi i Algo Dulce og vokser sjelden opp. Det er veldig sjelden man ser barn med en 

funksjonshemming sammen med andre barn i gatene eller i det hele tatt. Innendørs blir de 

gjemt bort når folk kommer på besøk. På tross av at kvinnene synes Rita er dumsnill er 

det ingen som har hjerte til å fortelle henne deres verson av historien.  

 

Ritas situasjon inviterer til sladder, men dette skjedde ikke i noen videre utstrekning. Hun 

ser ut til å bli verna for sladder fordi hun viser for omverdenen at hun ønsker å har sin 

egen familie og være mor for kjærestens sønn. Rita er Marias sekretær. Hun tjener gode 

penger og er i tillegg kjent for å være en god skredder, men det er først nå når den unge 

mannen har blitt Ritas ansvar at hun har fått en rolle som kvinne.  

 

Rita ønsker å adoptere en baby på formelt vis. Adopsjon er imidlertid en innvikla prosess, 

og for hennes tilfelle helt umulig da hennes sivile status er “soltera” (enslig), og 

kjæresten ikke vil gifte seg. 
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Mer sannsynlig for Rita enn formell adopsjon vil være at hun en dag blir kontakta av en 

bekjent av ei venninne som jobber på sjukhuset, og at det blir formidla kontakt mellom en 

fødende kvinne og Rita uten å gå via lovverket. Uformell adopsjon på denne måten der 

barnet byttes bort mot forsikringer om at det skal få lov til å ta utdanning, vil vokse opp i 

trygge omgivelser eller mot medisiner og penger hørte jeg om ganske ofte. Blant annet 

fikk Ritas foreldre begge sine døtre på denne måten. 

 

Rita visste at det var viktig å finne seg en mann i tidlig alder, noe Maria ikke skjønte. 

Maria trodde hun hadde livet foran seg til å finne seg en mann og å stifte familie. 

 

Som 46 årig kvinne er Maria mor til sin søsters datter (Den første datra Maria skulle 

adoptere døde, men så blei Colerada gravid igjen og fødte ei datter til). Maria har papir på 

at hun fødte ei datter, sjølom det ikke er sant. På slutten av feltarbeidet mitt flytta Inesita 

inn til Maria. Inesita var da 1 år gammel og Maria skulle trappe ned jobben for å være 

mest mulig sammen med henne. Maria er en kjent kvinne som har gjort en 

bemerkelsesverdig økonomisk og politisk karriere, men det var først da hun blei mor at 

hun følte seg betydningsfull og respektert av algodulcenerne. Respekten kom ved å være 

mor og kvinne. 

 

“Motherhood”, skriver Melhuus, “...is the central value for women, and being a good 

mother is tantamount to being a good woman” (Melhuus. 1992 s. 103). 

Mora til Maria er ei gammal kvinne nå. Hun har hatt mange fordeler av Maria fordi 

Maria tok rollen som både sønn (passa på mora overfor mannfolka) og datter (tok vare på 

hus og hjem) som yngre. Maria har også sørga for inntektene i familien. De økonomiske 

levevilkåra til familien har forbedra seg i takt med Marias inntekt. Maria har vært ei god 

datter, men allikevel klager mora over barna Maria aldri fikk. Maria sier hun ikke bryr 

seg om det lenger, men det gjør allikevel vondt å ikke være verdt noe i seg sjøl, forteller 

hun meg. 

 

Både Rita og Maria har tatt ansvar for sine foreldre og foreldras hushold. De er begge 

yrkesaktive kvinner med god inntekt og utdannelse. De har kommi langt i en kultur der 
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kvinner ikke vanligvis tar høyere utdannelse eller får godt betalte jobber. Men egne 

erfaringer med menn og ansvaret for foreldra fikk dem til å fokusere på andre mål enn å 

få mann og barn som unge jenter. Sånn gikk tida og muligheten fra dem til å føde barn. I 

dag er allikevel Rita og Maria mødre.  

 

Kapittel 7.  Rachel 

Rachel blir snart 29 år og er leder for Las Mujeres. Rachel har jobba i Las Mujeres i 4 år. 

Rachel var Marias sekretær, nå har hun tatt over lederjobben etter Maria. 

 

Las Mujeres har forandra seg mye det siste året, sier Rachel. Blant annet tjener kvinnene 

som arbeider i Las Mujeres penger, og det er helt nytt (i 1999). Minstelønna i Las 

Mujeres er 400 000 sucres i måneden (ca. 400 norske kroner i januar 1999). I Algo Dulce 

tjener kvinner som er i lønna arbeid mellom 100 000 og 600 000 sucres per måned, sier 

Rachel. Lønningene i Las Mujeres er midt på treet og kvinnene som jobber for Las 

Mujeres er fornøyde. Lønningene kommer fra sponsororganisasjoner i USA og Sveits og 

er noe Maria har forhandla seg til på reisene sine.   

Rachel regner med å gå opp i lønn fra 1 000 000 sucres til 3 000 000 (i mars 1999).  

Hvis det skjer er det et eksempel på at den økonomiske forskjellen mellom kvinner med 

inntekt øker, og at forskjellene mellom kvinner med og uten inntekt øker enda mer. 

Andre kvinner med lønn kan ikke forvente noen tilsvarende lønnsøkning som Rachel, 

arbeidsmulighetene for de kvinnene som ikke har jobb er dårlige og levekostnadene 

stiger. 

 

Jeg spør hva Rachel bruker pengene sine til, for hun ser ut til å være stolt av at hun har 

god inntekt. Rachel svarer at hun forsørger mora og de fem søsknene sine. Familien til 

Rachel lever i barrio Rio Negro, etter sigende den mest beryktede og fattigste barrioen i 

Algo Dulce. Rachel forteller gjerne om barrioen sin. “Du veit jo hvordan den er”, sier 

hun, og sikter til dens slum og dårlige rykte, og tilføyer: “men en blir glad i den 

barrioen”. For Rachel er Rio Negro “hjemme” og hun føle seg trygg der, sjølom Rio 

Negro egentlig ikke er noe trygt sted verken for beboere eller utenforstående (det er 
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stadig fysiske feider, der det blir brukt våpen, mellom Rio Negro og nabobarrioene og da 

er alle innvolverte om de vil det eller ikke).   

 

Opprinnelig er Rachel fra et område lenger nord. Rachel drømmer fortsatt om sitt 

barndomssted; “Der hadde vi frukttrær utafor huset, og vi bytta til oss appelsiner, kakao 

og kokosnøtter fra naboer mot våre egne fikner og platanos”  

(middagsbananer/kokebananer). Stedet Rachel opprinnelig kommer fra er slett ikke kjent 

for å være noe godt sted å vokse opp, snarere tvert i mot, men de som gikk på skolen der 

fikk en fin skolegang. Mens Rachel gikk på skolen kom lærerne og holdt undervisning 

for elevene når det var meninga at de skulle gjøre det, og de hadde lærebøker, sier 

Rachel. Det var godt å bo der oppe, minnes hun, men familien hennes var nødt til å flytte 

derifra da hun ennå var lita. De flytta til Algo Dulce, men hun veit ikke hvorfor. Etter at 

familien hadde bodd i fem forskjellige barrioer i sentrum av Algo Dulce døde faren. 

Mora fikk en form for kompensasjon fra Staten og ville kjøpe seg et sted å bo for 

pengene. Men pengene nådde ikke langt og mora og de seks små barna endte opp med et 

hus i Rio Negro. Rachel tok over ansvaret for husholdet. Hun både jobba og gikk på skole 

og mora var stolt av henne. Rachel sørga for at søsknene skulle få gå på skole også og i 

dag har alle høyere utdannelse. “Det er arven fra hjemstedet”, sier Rachel.  

Rachel har gått på Universitetet i seks år (og studert økonomi og samfunnsvitenskap), 

men i ett av dem var det streik. Aller helst ville hun lært data i El Cielo, men det hadde 

hun ikke penger til. Så måtte det bare bli som det blei og hun var i grunn fornøyd med 

det, sa hun. 

 

7.1. I Marias fotspor 

Når jeg spør om Rachels ambisjoner svarer hun at hun ikke har tenkt å være evig i Las 

Mujeres. Maria har vist at det er nye ting kvinner kan gjøre og hun frykter ikke for å gå i 

Marias fotspor, sjølom hun blir advart mot å gjøre det. Rachel mener Maria har vært 

lykkelig med sine valg, på tross av alle ryktene. Jeg spør hva ryktene går ut på. “Ryktene 

sier blant annet at Maria er lesbisk, at hun ikke liker menn, og ja, sånne ting som kan 

ødelegge karrieren din. Men Maria er en sterk kvinne”, sier Rachel, “hun overlever og er 

dyktig i jobben sin, på tross av alle de ødeleggende ryktene som går om henne”. 
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Jeg lurer på om Rachel tror det er mange kvinner som kommer til å følge Marias karriere-

mønster framover, og om algodulcenerne nå er stilt overfor et generasjonsskifte. Rachel 

har ikke noen tro på at det vil komme mange nye Mariaer med det første, men kanskje 

noen få. “På tross av at kvinner i Algo Dulce nå tar høyere utdannelse vil det ikke si det 

samme som at de vil gi opp drømmen om mann og barn. Drømmen om mann og barn er 

fortsatt den samme i “nuestro medio” (i vårt medie/vår kontekst)”, sier Rachel. Barna 

kommer kanskje seinere, men antall novios er det samme.  

 

Målet blant algodulcenske kvinner, sier Rachel, er å finne en mann og stifte familie, først 

med det gir livet mening. Da følger en forventningene til det å være kvinne, og det 

vanlige livsløpet.  

 

Rachel sier: “Hør her, i min kultur er vi livredde for å være aleine og vi er livredde for å 

bli aleine seinere eller å bli betrakta som aleine av andre. Jeg blir spørt av jenter på 15 år 

hvor mange kjærester jeg har hatt, og når jeg som snart er 29, svarer tre, så tar de meg 

ikke på alvor. Her har jentene på 15 år hatt 15 kjærester”, hun legger til “Det er sånn det 

er her hos oss, men jeg er ikke redd for å være aleine. Jeg er ikke redd for å bli 

sammenlikna med Maria. Alt har sin tid, til nå har jeg hatt tre forhold som alle endte i 

frieri, men jeg hadde så mye annet jeg skulle ha gjort først, jeg ville utdanne meg og 

jobbe i Las Mujeres. Og nå må jeg forsørge mora mi nå som de andre søsknene mine 

flytter ut. Jeg skjønner at folk bekymrer seg for meg og bruker Maria som eksempel på 

hvordan det også vil gå med meg om jeg ikke passer meg. Jeg skjønner det, men jeg er 

ikke redd”.  

 

“Jeg har en kjæreste nå som er skilt og har ei lita datter. Han snakker aldri om ekteskap 

eller om å være trofast, og det er greit for meg. Jeg veit ikke hvor lenge forholdet vårt vil 

vare, men jeg har bestemt meg for å nyte hver dag vi har sammen. Vi lever nå og han veit 

hva jeg står for. Jeg godtar ikke at han har andre kvinner. Kvinner her er så vant til å dele 

og så redde for å bli aleine at de ikke stiller noen krav. Jeg deler ikke. Når kjæresten min 

vil være sammen med en annen kvinne så får det heller bli slutt. Jeg har ikke tenkt til å 

stille meg i en situasjon der jeg vil være avhengig av en mann. Jeg veit at Maria har blitt 
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beskylt for å være lite kvinne fordi hun ikke har hatt mann og barn, men for meg er hun 

mer kvinne, fordi hun kan klare seg sjøl i et samfunn der ingen venter dette fra en 

kvinne”.  

 

Rachel møtte kjæresten sin da hun hjalp Maria i valgkampen om å bli alcalde 

(borgermester) i Algo Dulce. Maria visste godt hvem han var og introduserte Rachel for 

kjæresten. Han visste hva slags kvinne Maria er kjent for å være og visste hva han gikk til 

i møte med Rachel. Kjæresten støtter Rachel i arbeidet, sier hun. Sjøl jobber han på tre- 

månederskontrakter i havna. 

 

Forholdet mellom Rachel og Maria er som de fleste av Marias forhold; et reint 

arbeidsforhold. Maria sier hun har venninner, men at ingen av dem bor i Algo Dulce. I 

Algo Dulce har hun ingen mennesker hun omgås bare for vennskapets skyld. Når Maria 

ikke jobber besøker hun familien i moras hus.  

Rachel blir ofte sammenlikna med Maria, men i motsetning til Maria har Rachel mange 

venner hun ofte treffer. 

 

Kapittel 8. Kvinneidealer eller negativ omtale av et kvinneliv 

Både Rachel og Maria betegna seg sjøl som kvinnesakskvinner. Rachel roste Maria som 

kvinne og Maria sa hun var stolt av å møte sterke, dyktige kvinner når hun var på 

konferanser og seminarer.  

 

Rachel snakka kvinnesak ved å definere alle kvinner som kvinner uansett fysisk eller 

psykisk ballast. (Mann og barn er de enkleste kjennetegna for  denne ballasten og kan 

sikkert virke både fysisk og psykisk). Rachel framheva Maria som et positivt eksempel 

for kvinner. Etter Rachels mening var Maria mer kvinne enn andre kvinner, fordi hun 

hadde tatt egne valg i livet og ikke bare hadde fulgt strømmen.  

 

På tross av Rachels rosende omtale av Maria, og Marias stolthet i møte med sterke 

kvinner, er det mitt inntrykk at spesielt Maria nesten virka litt “umenneskelig” for mange 

fattige kvinner. Jeg har også et inntrykk av at Rachel og Maria på en måte roste 
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hverandre og kvinner i den samme posisjon som dem, men bevisst eller ubevisst ikke tok 

med seg den jevne algodulcenske kvinne i sin rosende omtale. Dette mener jeg ikke gir 

grobunn for økt generell kvinnebevissthet blant algodulcenske kvinner, noe både Rachel 

og Maria sa at de jobba for og ønska. Det er etter min mening en fare for at kvinner som 

Rachel og Maria kan bli oppfatta som så fremmede og annerledes i ord og handling av 

resten av kvinnene, at de ikke klarer å forandre noen andre enn deres egne liv. I møte 

med algodulcenske kvinner fikk jeg inntrykk av at de ikke hadde noe tro på at Maria 

(som var best kjent blant kvinnene) hadde møtt eller kjente til de samme 

hverdagsproblemene som de andre kvinnene daglig måtte forholde seg til. Maria hadde 

sjøltilitt og ambisjoner som de andre kvinnene ikke hadde eller klarte å forestille seg og 

blei som “veldig annerledes” ikke noe opplagt kvinneideal i Algo Dulce. 

 

Jeg syntes det var interessant at Rachel brukte begrepene kvinne og mere kvinne fordi jeg 

syntes det vitna om større og mer positiv kvinnebevissthet enn det jeg var vandt til å høre 

i Algo Dulce. Kvinnebegrepet blei ellers brukt i form av kvinne (det vil si hunkjønn med 

barn) eller mindre kvinne (hunkjønn uten barn) av kvinnene i Algo Dulce. Mannfolka 

derimot beskreiv alle hunkjønn som kvinner, og kvinner uten barn var enten unge og 

attraktive (kvinner de kunne få barn med) eller gamle og uaktuelle (fordi de ikke kunne få 

barn med dem). Kvinner var de uansett, men hva slags kvinner var en annen sak: de var 

horer og våte drømmer (mytenes algodulcenerinne), madonna og idealkvinnen (Chica de 

la casa/La Madre Sagrada), eller bare “mujer” (som betyr kvinne og er hverdagskvinnen. 

Hun kan være den en mann tar for gitt og en annen manns “otra”21, elskerinne og mor til 

hans andre barn).   

 

Kvinnebegrepet blei ellers brukt i negativ betydning av kvinnene i Algo Dulce. Det å 

være kvinne var bare noe de var nødt til å leve med og leve som innafor de rammene som 

var satt for kvinnene av mannfolka, men også av kvinnene sjøl. Kvinnene er like viktige i 

videreføringa av mavhokulturens forventninger til kvinner og menn som det menn er. De 

er kanskje til og med de viktigste videreformidlerne siden det er de som oppdrar barna 

som er framtidas algodulcenere. 

                                                 
21 Om “ la otra” se del 3, kapittel 9.2 
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Det er derfor bemerkningsverdig at ingen andre kvinner på noe tidspunkt ga uttrykk for at 

de var stolte av å være kvinner, eller at de var positive til den kvinnerollen de hadde tatt. 

De eneste gangene jeg hørte noe som kunne tolkes i positiv retning var når de 

sammenlikna seg sjøl med noe negativt. Utsagn som “ja, du veit jo hvordan mannfolk er” 

(i betydningen, de er ikke som oss, vi er bedre, mer fornuftige, mer praktiske eller 

liknende), var det nærmeste jeg kom uttalt kvinnestolthet. Dette kan helt klart skyldes at 

jeg ikke spørte dem direkte om de kunne fortelle meg om positive ting rundt det å være 

kvinne. Fordi jeg ikke spørte lot de meg kanskje automatisk få et innblikk i hverdagsliva 

deres og deres daglige gjøremål som sa noe om hvor hardt det var å være kvinne. 

Samtalene jeg hadde med kvinner dreide seg i liten grad om drømmer, ambisjoner, 

potensialer og kvaliteter til den enkelte kvinne.  

 

Når jeg tenker tilbake på mine tidligere opphold i Algo Dulce, og med kvinner jeg har 

møtt der opp igjennom åra kan jeg ikke huske å ha hørt noe positivt om livet som kvinne 

eller det å være kvinne. Hadde jeg tenkt på hvor påfallende jeg synes dette er før og ikke i 

etterpåklokskapens lys, hadde jeg spørt dem mer direkte om de positive sidene ved 

kvinnerollen og det å være kvinne. Men når det er sagt er det allikevel ikke de positive 

sidene eller mulighetene ved kvinnelivet som “slår deg” i møte med kvinner og 

hverdagen i Algo Dulce, men de harde realitetene.   

 

Kapittel 9. Konformitet og brudd 

Jeg skal nå vende tilbake til begrepet “La Madre Sagrada ” som brukes som betegnelse på 

den kvinnen mannen sier han virkelig vil ha. “La Madre Sagrada ”er kvinnen som 

representerer den konforme kvinnerollen. Det er ikke lett å finne eksempler på kvinner 

som lever opp til denne rollen. De fleste kvinnene er husmødre som passer mann, hus og 

barn og fyller krava til den konforme kvinnerollen, mens de i hemmelighet også er 

arbeidstakere, elskerinner og La Otra. For de fleste kvinner er det en kunst å  ballansere 

mellom rollen som hore og madonna. 

 

9.1. Er Doña Elena et eksempel på La Madre Sagrada? 
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“The “saint-mother” preserves the family as a strong, united institution”; skriver Jane 

Jaquette i artikkelen “Literary Archetypes and Female Role Alternatives”og siterer Rosa 

Signorelli de Marti: “She keeps alive traditions, preserves memories dear to the heart, 

encourages everything that strengthens family unity, rejects everything that might 

threaten to weaken it.  She is, as it were, the family priestess, who watches over the life of 

its members from the cradle to grave” (Jaquette, 1973. s.19) . 

 

Rosa Signorelli de Marti beskriver kvinnen som styrer, tar vare på og konserverer 

oppgavene i hjemmet. Hun beskriver “the saint-mother”som uklanderlig utfører de 

oppgavene hun er satt til å gjøre. Jeg velger å tolke det engelske begrepet “the saint-

mother” som sammenfallende med det algodulcenske22 begrepet “La Madre Sagrada”. 

“La Madre Sagrada” var voksenutgaven av “Chica de la casa” (disse begrepene blei igjen 

forkorta til henholdsvis “La Madre” og “La chica”). Jeg skal i mitt eksempel fra Algo 

Dulce bruke benevnelsen “La Madre Sagrada”, om Rosa Signorelli de Martis beskrivelse 

av den dedikerte husmoren og hellige kvinnen. 

 

For fire år siden husker jeg Doña Elena som nabokvinnen som alltid var hjemme. 

Mannen hennes hadde emigrert til USA og oppholdt seg ulovlig der. Doña Elena var i 

begynnelsen av 40 åra og hadde tre barn. Hun var kjent for å være litt “finere” enn de 

andre kvinnene siden hun var halvt indiansk og derfor hadde andre fysiske kjennetegn 

enn det som var vanlig i Algo Dulce.  

 

Doña Elena hadde “gjort det godt” og gifta seg med en mørkhudet hvit mann (en 

blanding mellom indianer, spanjol og afrikaner) . Barna hennes var mer mørke enn 

svarte, ja, nesten spanske av utseende, blei det påstått. Nåvel. Doña Elena hadde aldri 

behøvd23 å jobbe utafor huset, det hadde mannen hennes sagt, og hans ord var lov også 

når han sjøl ikke var tilstede. Han hadde lovt å sende penger og klær til henne og barna 

fra USA. I mellomtida måtte Doña Elena handle på krita. Det var to år siden mannen 

hadde reist og enda hadde de ikke mottatt annet enn et vagt brev om at penger snart var 

                                                 
22 Dette er helt sikkert ikke et utrykk som er unikt for Algo Dulce, jeg har hørt dette og liknende uttrykk 
brukt i flere Latinamerikanske land. 
23 Som i realiteten betyr at hun ikke fikk lov av mannen til å ta seg arbeid utafor hjemmet 
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på vei og at mannen hadde vanskelige tider i det nye landet. Doña Elena hadde tunge 

stunder og gråt på Marias skulder, men de lovte pengene lot vente på seg, det samme 

gjorde mannen (han hadde lovt å komme hjem så fort han hadde tjent nok penger til seg 

og familien). 

Situasjonen likner den samme som Lancaster skriver om i boka si “Life is hard”. Han 

siterer et brev hjem fra en emigrert latinamerikansk mann i USA på 80-tallet: 

“Celia, I know I haven´t written or sent anything, and for that I am sorry. Life is hard, it 

has been very hard, and there was nothing I could do. But I am going to try to make it up 

to you. For the last year, I´ve been saving up things, and collecting things, and now I 

have a mountain of clothes saved up! I´m going to send them to you and the children” 

(Lancaster, 1992. s.xiv).  

Kanskje var dette oppriktig ment, men viste seg i praksis å være tomme ord. 

 

Da jeg så oppsøker Doña Elena nå, fire år etter, er det ei gammal dame jeg møter. Hun og 

barna har måttet flytte og de har solgt alt inventar og alt det de engang eide. Doña Elena 

farger ikke lenger håret, og klærne er fillete. Mannen kom aldri tilbake, og kynisk sagt 

hadde det ikke kommet som noe overraskende på andre enn Doña Elena. Doña Elena 

hadde håpa til siste slutt på at mannen ville komme hjem igjen. I steden for å komme 

tilbake hadde mannen hennes gifta seg på nytt i USA kort tid etter ankomst. Doña Elena 

var nå gift med en mann som hadde to koner og som ba henne sende den eldste sønnen til 

USA, “du klarer vel å skrape sammen no´” (her i betydning reisepenger for sønnen), som 

han hadde skrivi i brevet hun hadde mottatt sammen med ønske om skilsmisse.  

 

“Men in Nicaragua often maintain more than one household, and informal polygami is a 

sanctioned aspect of the culture of machismo. When life gets harder, however, men often 

abandon wives, compañeras, and families, burdening them with all the economic and 

social disadvantages that await households headed by women” ,skriver 

Lancaster.(Lancaster, 1992. s.xiv).  

Og det var nettopp dette Dona Elena nå opplevde. 

Når en mann i Algo Dulce begrunner sine hensikter for å reise med at han vil bedre den 

økonomiske situasjonen for familien sin, sies det at alle stilltiende veit at det betyr at han 
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forlater familien for godt. Og at kvinnen aldri mer vil komme til å se noe til hverken han 

eller penga han lover å sende.  

 

At menn reiser, enten til utlandet (da først og fremst til USA) eller til andre, store byer i 

La Madrugada skjer med jevne mellomrom i Algo Dulce. At mannfolka ikke kommer 

tilbake er regelen mer enn unntaket. Kvinnene har lagd seg et mønster med kommentarer 

og holdninger de bruker overfor kvinner som er forlatt. 

Jeg deler disse kommentarene og holdningene inn i tidsepoker, der den første reflekterer 

optimisme, den andre viser medlidenhet og den tredje består av fortielse.  

Etter fortielse finnes det også potensielt en fjerde epoke som består av forakt og rykter.  

 

Mottakeren for disse reaksjonene/kommentarene er kvinnen som er igjen etter at mannen 

hennes har reist. Avsenderne (av reaksjonene/kommentarene) er de andre kvinnene (de 

kan sjøl være forlatt, eller komme til å bli det, men dette er noe de ikke tilsynelatende tar 

hensyn til når de kommenterer andre kvinners siuasjon).  

 

I første del blir den forlatte kvinnen oppmuntra og støtta av kvinnene som befinner seg 

rundt henne. Optimisme og ønske om at han snart må skrive eller sende henne og barna 

noe blir stadig uttrykt fra de andre kvinnene. Det ser ut til at det er et levende håp om at 

denne gangen skal det bevises at ikke alle menn stikker av. Nettopp denne gangen skal alt 

gå godt, mannen skal sende penger og livet til kvinnen og barna bli bedre.  

Del to inntreffer etter en stund, ofte etter ett år med optimisme. Når det ikke lenger er 

grunnlag for optimisme, når brevene lar vente på seg eller ikke kommer i det hele tatt. 

Når en ikke får noe tilsendt eller hilsen via kjente og kvinnens fortvilelse vokser 

etterhvert som dagene, ukene og månedene går, da overtar medlidenheten. 

Medlidenhetsfasen er allikevel en kort fase, er min erfaring. Å være forlatt er du ikke mer 

enn i ett par måneder, fordi du skulle ha skjønt da han dro at han aldri kom til  å komme 

tilbake. Så hvis kvinnen har venta og håpa på at mannen skulle komme tilbake i ett helt 

år, da er det på høy tid at kvinnen ser realiteten i øya: Hun er forlatt, det er ingen grunn til 

å vente lenger!   

 110



“Om du så har vært ventende i det hele tatt mens mannen din er borte da”, som Tulia sa 

det (med ventende mente hun å være seksuelt avholdende, og å oppriktig tro at mannen 

kom til å komme tilbake) . “Det er bare idioter som venter på en mann” . 

 

Så raskt over i del tre: Fortielse. Kvinnene rundt den forlatte spør sjeldnere og sjeldnere 

etter mannen. Stillheten og det uuttalte rår og kvinnene kan igjen enes om at en ikke kan 

stole på andre enn seg sjøl, og kanskje også Vår Herre, hvis det skulle bli riktig så ille. 

Det er på dette tidspunktet at del fire kan inntreffe: Kanskje mener noen at det er grunner 

for at mannen reiste...at kvinnen er en tyran og et utyske...og at det var den eneste måten 

han, den stakkars mannen kunne overleve på. Kvinners sladder, hva du som forlatt  har 

gjort eller ikke gjort; det vil bli brukt mot deg. Har den forlatte kvinnen levd i sølibat 

mens hun venta på at mannen skulle komme tilbake, har jeg sjøl hørt utsagn som “hun 

tror hun er bedre enn oss andre”,  har hun det ikke så “ har hun da fått som fortjent sånn 

som hun flyr”24.  

  

Men tilbake til Doña Elena. På tross av at også hennes mann tidligere hadde  klaga over 

livet i USA, sendte Doña Elenas mann nå bud på sønnen. Doña Elena hverken kunne 

eller ville sende sønnen fra seg. Det var nå den 18 år gamle gutten som hadde tatt over 

farens rolle og skaffet til veie penger til familien. Søstra hans på 16 jobba ved siden av 

skolen, men måtte snart slutte skolegangen fordi utgiftene var for store til at broren kunne 

dekke dem aleine. Kanskje drømte begge de eldste barna om å få prøve lykken i USA, 

eller ihvertfall den eldste sønnen siden han hadde blitt budsendt. Det er vanskelig å si. På 

den ene siden kan jeg ikke ha huske å ha møtt et ungt menneske i Algo Dulce uten denne 

drømmen, på den andre side hadde akkurat denne gutten virkelig tatt på seg det voksne 

ansvaret å ta vare på mora i farens fravær og ville av den grunn neppe forlate henne. Om 

gutten hadde fått reisepenger av faren og fått lov til å reise av mora ville det antakelig 

vært større sannsynlighet for at han i stedenfor å komme med unnskyldninger faktisk 

ville sendt penger hjem til mora og søsknene. Det sies at barn som reiser ut, oftere enn 

sine fedre, ser ut til å huske hjemmeansvar sitt og holde sine løfter. 

                                                 
24 Jeg tar opp sladder som kontrollmiddel i del 7, kapittel 1.3.    
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En dag jeg traff Doña Elena og den yngste sønnen, Xavier, i sentrum, stopper jeg dem for 

å forsøke å slå av en prat. Xavier, som blir regna som en liten og sykelig gutt blant de 

som kjenner han, drar mora si videre med slik en kraft at jeg tenker at folk undervurderer 

styrken hans. Når mora gir tegn til å ville stoppe, minner han henne om hva broren har 

sagt...Når jeg spør hva det er, smiler Doña Elena unnskyldende og sier at hun ikke får lov 

til å vise seg på gata, og får aller nødigst gå ut for å handle, men da med minstegutten 

som anstand. Doña Elena får heller ikke lov til å ta seg lønna arbeid utafor hjemmet. 

 

Når det gjelder Doña Elena ser vi at hennes eldste sønn har tatt over ansvaret for moras 

rykte og hva som ansees som anstendig oppførsel for henne. Han viderefører farens 

forsett om å holde mora i huset og nekter henne å ta lønna arbeid ute, sjølom  blant annet 

søstera har vært nødt til å ta lønna arbeid for å hjelpe til å betale utgiftene i familien. 

Doña Elena er den av kvinnene jeg kjenner som med eller mot sin vilje kanskje kan sies å 

være “La Madre Sagrada” i form av det å være hjemme og ta vare på hus og barn, ikke 

omgås andre mennesker, bevege seg utendørs eller ta seg en liten jobb. Det kan allikevel 

stilles spørsmål om hvor aktiv Doña Elena sjøl er i å opprettholde eller ville bryte med 

denne rollen. Da jeg traff Doña Elena for noen år siden snakka hun om at hun gjerne ville 

ta seg en liten jobb for å lette på den trange økonomiske situasjonen hun og barna befant 

seg i mens mannen var borte. Nå var dette derimot ikke lenger noe tema. Da jeg snakka 

med Maria om min bekymring for Doña Elena sa hun at hun faktisk hadde tilbudt henne 

en jobb, men at Doña Elena hadde avslått med den begrunnelse at den eldste sønnen 

hennes ikke ville tillate det. 

 

Kvinnene som kjenner til restriksjonene Doña Elena blir utsatt for fra sønnen, uttrykker 

medfølelse med henne fordi de føler det nedverdigende å skulle bli fortalt hva de kan og 

ikke kan gjøre av sine sønner. Doña Elena har også “falt” fra en ganske god høyde i og 

med at de kvinnene som kjenner til henne veit at hun tilsynelatende “hadde alt” i 

utgangspunktet, både et fint hjem , et velstelt utseende og et “ryddig familieliv” der hun 

blant annet hadde tre barn som alle hadde samme far. Den gang trodde ingen at hun 

trengte å arbeide. Nå veit enkelte at hun ikke får lov til å arbeide. Kvinnene betrakter 
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Doña Elena som en eksempel på “La Madre Sagrada” fordi hun ser ut til  å ha ofra sin 

egen vilje og egne drømmer, ambisjoner og lyster og i steden lever for,- og igjennom 

barna.  

 

De andre kvinnene betrakter ikke Doña Elenas rolle som misunnelsesverdig. Doña Elena 

er den av kvinnene jeg veit om som tydeligst lever opp til forventningene til hvordan 

kvinner skal leve. Denne konformiteten blei hun allikevel ikke beundra for av de andre 

kvinnene. De andre kvinnene uttrykte glede over ikke å være henne eller å være i en 

liknende livssituasjon. De andre kvinnene uttrykte glede ved den vesle friheten de har ved 

ikke å være “hellig”. Jeg veit ikke hvordan menn betrakta Doña Elena, men etter mange 

år innendørs var det kanskje ikke så mange menn som visste om henne heller. Mitt 

inntrykk er allikevel at kvinner som Doña Elena tiltrekker menn mer i teorien enn i 

praksis, og at de aller færreste har tro på at de noen gang vil møte henne, kvinnen de sier 

de drømmer om, men som de mest sannsynlig ikke hadde finni tiltrekkende (jeg skal 

følge opp det argumentet om et øyeblikk i fortellinga om “La Otra”) 

 

Ideologisk sett kan man kanskje si at Doña Elenas rolle som “La Madre Sagrada” likner 

det som ligger innunder marianismo begrepet. Marianismobegrepet brukes, som et 

kvinnelig svar på machobegrepet i enkelte bøker om Latin Amerika (blant annet 

Melhuus.1992. Melhuus og Stølen. 1996. Lancaster.1992). 

Evelyn Stevens beskriver marianismo på følgende måte i artikkelen “Marianismo: The 

Other Face of Machismo”: 

 “Marianismo is just as prevalent as machismo but it is less understood by Latin 

Americans themselves and almost unknown to foreigners. It is the cult of feminine 

spiritual superiority, which teaches that women are semidivine, morally superior to and 

spiritually stronger than men” (Stevens, 1973. s.91)  

 

Jeg har ikke hørt uttrykket marianismo brukt i Algo Dulce, men har vært borti 

portretteringa av kvinner som halvgudommelige og moralsk og åndelig sett sterkere enn 

menn. Dette er beskrivelser jeg har hørt menn bruke om sine mødre. Mødrene ser ut til å 

bli halvgudommelige ved å ha jobba og slitt, ved å ha måtti tatt imot bank, heva seg over 
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sladder, tilgitt mannens mange sidesprang og ved å ha rydda opp i tilfeller av krise for 

eksempel når barna blir beskyldt for tyveri. Mødrene er de som besøker sønnene i fengsel 

og hiver ut unge kvinner som krever å få snakke med en av sønnene hennes fordi hun er 

gravid. Det er mødrene som lager til mat og låner penger fra bekjente når det er dårlige 

tider. Mødrene er der gjennom sjukdom og død og bærer sorgen og byrdene uten å kreve 

noe tilbake. Sånn beskriver menn sine mødre. Mannfolkas mødre er og må være sterkere 

enn det machokulturen forventer av dem og mannfolka veit at mødrene deres er nødt til å 

brødfø familiene sine for å holde dem samla og i live. Mannfolka veit hvor viktige 

mødrene deres er for familien. Ironisk nok kan mannfolka tegne bildet av mødrene sine 

som halvguder, mens andre kvinner ikke er stort bedre enn prostituerte å regne. Hans 

egen partner kan være hakket bedre, men ikke sammenliknbar med hans mor. Men jeg 

har også hørt algodulcenske menn omtale sine mødre med forakt og det er ikke skjelden 

at sønner bryter kontakten med mødrene sine når de flytter hjemmenifra.  

 

Det er igjen dobbeltheten som råder. Kvinner blir portrettert som både horer og 

madonnaer, enten eller, eller begge deler samtidig. Til tider kan kvinnerollene og 

forventningene til hvordan kvinner skal være virke forvirrende. Både kvinner og menn 

har sterke forventninger, men fra mitt ståsted ser de ut til å forandre seg hele tida. Jo mer 

jeg veit om kvinner og om kvinneliv, jo mer sammensatte roller synes jeg å se. 

Mannfolkas uttalte ønsker om å finne igjen “sin tapte” mor (eller den mora de aldri 

hadde) i form av å finne “La Madre Sagrada” ser ut til å være mer teori enn praksis.   

 

Kanskje blir Doña Elena såpass sterkt kontrollert av sin eldste sønn nettopp fordi hun i 

hans øyne er halvt gudommelig. Hun har holdt motet oppe i familien mens faren var borte 

og før de fikk vite at han aldri ville komme tilbake. Hun har lånt penger, holdt hus og 

hjem i stand, vårt trofast mot mannen og passa på barna. Da hun til slutt måtte gi opp alt 

var det sønnens tur til å ta vare på mora for å bevare hennes ære og gudommelighet. Dette 

står i motsetning, sånn jeg ser det, til hans forhold til søstra. Han ser ikke ut til å bry seg i 

like stor grad om søstra befinner seg i en “Chica de la casa” rolle, som mora i en “La 

Madre Sagrada” rolle. For søstras del betyr dette blant annet at hun må jobbe for å hjelpe 

den eldste broren med det økonomiske ansvaret for familien. Som ung jente i Algo Dulce 
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i dag antar jeg allikevel at dette er noe hun vil sette pris på å gjøre hvis alternativet er å 

være hjemme hele dagen sammen med mora og lillebroren.  

 

Uansett ser det ut som om Doña Elena har fått en “La Madre Sagrada” rolle med eller 

mot sin vilje, en rolle som det ser ut som om få kvinner rundt henne hverken ser ut til å 

ha mulighet til eller lyst til å ta. Doña Elena har en sønn som vokter over henne og 

beskytter henne. Sønnen er trofast overfor mora, og kanskje mer trofast enn det en mann 

er overfor sin partner. Doña Elena er ved å være “La Madre Sagrada”, beskytta av rollen 

og hun vernes fra utenomverdenen, men hun har samtidig mista muligheten til å ha et 

eget liv utafor denne rollen, en rolle som voksen, sjølvstendig kvinne.  

Vi har sett at det ikke er lett å være  “La Madre Sagrada”, men så er det heller ikke lett å 

skulle kunne oppfylle alle ønsker, myter og forventninger som kleber til den 

algodulcenske kvinnerollen. Og midt i blant mytene om La Madre Sagrada, den 

algodulcenske fristerinnen og hele “hore-madonna problematikken”, presenterte  

kvinnene sjøl det de anså som sin største trussel; den andre kvinnen. 

 

9.2. Frykten for “la otra” 

La otra er den andre kvinnen, hun som får skylda for at mannen er utro og/eller reiser sin 

vei. På tross av forventa utroskap fra mannen, er det få som kan tillegges skyld som 

henne. Dette fordi hun ikke kun forblir et ubetydlig nummer i rekka nedlagte kvinner, 

men snarere representerer en reell trussel for forholdet mellom partnerne. 

 

Pedro kommer innom for å selge meg noen smykker. Han selger dyrt og er i “trikse- og 

fiksebransjen”. Pedro er en gammel arbeidskollega, kjent som upålitelig, umandig og 

underholdende. Han har en samboer og to små barn som jeg kjenner godt. Siden jeg ikke 

har vært i Algo Dulce på ei stund (5 måneder), har han nyheter når vi møtes igjen. Han 

har finni seg en ny kvinne. Med henne innreder han en leilighet der hun og hennes 5 år 

gamle datter skal bo. Kvinnen er gravid og Pedro har to husstander å forsørge og ingen 

fast inntekt. Han vil at jeg skal møte la otra. 

 

9.3. Møte med la otra 
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La otra er en storvokst kvinne. Kanskje er hun uinterresert i meg, eller sjenert, uansett 

grunn er det ihvertfall umulig for meg å få øyenkontakt med henne. Hun er 20 år, men 

mangler fortenner og er tung i kroppen. 

Rundt overalt i rommet løper en fillete kledd jentunge. Hun griner og hyler og vil gjerne 

ha oppmerksomhet. Til meg gjeiper hun og drar meg hardt i håret. Leiligheten er et rom 

med en seng, et skap, to plaststoler og en do uten dør. I hjørnet står det noen planker som 

Pedro har stjælt fra sin siste arbeidsplass. Med tida skal det bli et bord. Det er ingen 

vinduer i huset, men en vask. Ved vasken står kvinnen og parterer en kylling. På ei 

kokeplate tilberedes ris. Pedro har “fiksa” et plastforheng som han fånyttes prøver å få 

hengt opp foran doen. Det går ikke særlig godt før kvinnen tar det fra han og stikker det 

resolutt gjennom to spiker, og sånn blir det hengende. 

 

For å ha noe å snakke om, spør jeg kvinnen om hun arbeider “afuera la casa” (utafor 

hjemmet). Hun gjør en grimase, som jeg tolker som et smil og ser på Pedro. “No me 

gusta a trabajar” (jeg liker ikke å arbeide), svarer hun. Pedro nikker bekreftende. 

 

Rommet er mørkt og helt uten antydning til frisk luft. Jentungen ser ut til å få et anfall av 

et eller annet slag, hun rister over hele kroppen. Ingen gjør noe for å hjelpe henne og etter 

en stund går ristinga over og jenta synker utmatta sammen på gølvet. 

Matlaginga tar to timer. Ingen av oss sier noe. Svetten renner og det er vanskelig å puste. 

 

Pedro og jeg spiser. Kvinnen står og ser på. Jentungen har fått noe mat på en tallerken. 

Hun sitter på gølvet og vekselsvis kaster maten rundt seg og gnir den inn i håret sitt. 

 

Når vi skilles, sier Pedro: “Asi es “la otra”...Ahora tu sabes” (“Sånn er “den andre”, nå 

veit du”). Jeg får beskjed om ikke å si det til “la mujer” (hoved kvinnen), siden han jo bor 

der også. 

 

 I boka “Iscenesettelser av kjønn. Transvesitter og machomenn i Mexico by”, skriver 

Annick Prieur følgende om menn og sex i Mexico: 

 116



“I Mexico står synet på den mannlige seksualdrift som en grunnleggende essens svært 

sterkt. Det ses som “naturlig” at en mann har mange partnere, og moralen er det eneste 

som kan få han til å begrense seg” (Prieur. 1994. s.187). 

Pedros moral ser ut til å strekke seg til å hemmeliggjøre la otra. La mujer har tidligere 

ved flere anledninger fortalt andre kvinner, når jeg har vært til stede, at hun er stolt over å 

være Pedros eneste kvinne. Jeg har også sjøl tenkt på Pedro som den eneste mannen jeg 

veit om i Algo Dulce som lever i et monogamt forhold. Nå var den myten over og Pedro 

er “som alle andre menn”. 

 

9.4. Hvem er la otra ? 

Så har jeg altså møtt henne, la otra, eller ihvertfall sett henne. Hun kunne i grunn vært 

hvilken som helst kvinne som jeg daglig møter i Algo Dulce. Hun var hverken spesielt 

vakker eller virka spesielt forførende, noe jeg fikk inntrykk at la otra skulle være når hun 

blei fortalt om og beskrivi av de andre kvinnene. 

Hun er en kvinne som deler den samme hverdagen som de andre kvinnene i deres arbeid i 

hus og hjem (se side 51) og det er lite som er iøyenfallende annerledes med henne 

sammenlikna med de andre kvinnene. Det er da også her poenget ligger; i Algo Dulce er 

det ikke en eneste kvinne jeg har møtt som ikke kan kalles nettopp “la otra”. En eller flere 

ganger i livet tar kvinnene i Algo Dulce rollen som den andre. Alle tar ikke nøyaktig 

samme rolle og ser og oppfører seg likt som “la otra” i min historie, for alle er 

forskjellige, men allikevel. La otra er i en hver kvinne. Ihvertfall de kvinnene jeg 

forholder meg til her. 

 

Ofte har det seg sånn at kvinnen blir boende hjemme hos mora si, mens hun har et 

forhold til en mann som har forpliktelser også et annet sted, eller flere andre steder. 

Imidlertid føder hun i de fleste tilfeller sin novios (kjæreste) barn, på tross av at hun er 

inneforstått med situasjonen om at hun må dele hans oppmerksomhet med andre kvinner. 

Det er også sånn at det oftest er en kvinne som er favorisert, kalt “la mujer”, der mannen 

bor, og der hans økonomiske ansvar og ansvaret som farsfigur for barna ser ut til å spille 

større rolle enn hos den/de andre.  
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Doña Celia møtte jeg daglig. Hun var hushjelp hos Maria og en respektert arbeidsom 

kvinne. Hun klager stadig over at mannfolka er “mujeriegos” (kvinnejegere) og over 

trussel fra la otra. “At ikke kvinnfolka kan la opptatte mannfolk være i fred”, sukker hun 

og sier hun har mista to partnere på den måten. Doña Celia har en sønn som jeg kan ta 

med meg til Norge. “Han kan passe for deg”, sier hun. Ved en tilfeldighet blir vi 

presentert for hverandre og jeg er sikker på at hun tar feil. Seinere samme uka møter jeg 

kona hans og ungene deres. 

Doña Celia veit sjølsagt at sønnen har familie, allikevel ser hun etter nye muligheter på 

hans vegne. Jeg spør om hun ville gjort det samme for døtrene sine, sett etter  andre 

partnere for dem når de allerede har familie. Hun blir forskrekka ved tanken, “men de er 

kvinner, min sønn er en mann, og du veit jo hvordan mannfolk er”, svarer hun. Doña 

Celia er sjøl la otra til en gift mann.  

 

Det å være la otra er noe kvinnene ikke utbroderer eller forteller hverandre historier om, 

men det er heller ingen hemmelighet at kvinnene er la otra, og dette er noe kvinnene veit 

om hverandre. At kvinnene på tross av at de ikke forteller hverandre om det allikevel 

veit, skyldes at Algo Dulce er lite og gjennomsiktig. Det er vanskelig å holde på 

hemmeligheter i Algo Dulce.  

På mitt spørsmål om hvorfor kvinner ikke snakker med hverandre om hvordan det er å 

være la otra, men konsekvent omtaler henne i tredjeperson, svarte ei kvinne følgende, 

“Skrifte gjør du ikke til andre enn deg sjøl. Det er sånn vi lever og overlever her”. Svaret 

tolker jeg dithen at det er greiest å ha en ukjent fiende for kvinnene å forenes om. La otra 

er et godt utgangspunkt for et fiendebilde siden hun kan utrette skade i et parforhold og 

friste den mannlige part i å forlate la mujer (hovedkvinnen/den første kvinnen). Enkleste 

er det muligens å forholde seg til la otra som noe ukjent, nesten som et abstrakt begrep, 

eller danne et bilde av ei vakker, bekymringsløs og skruppelløs kvinne framfor å framstå 

som la otra og sjøl personifisere fiendebildet25.  

 

                                                 
25 Sladder omtales i del 7 . 
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Stadig vekk fikk jeg opplysninger om kvinner som blei bedratt og av og til også forlatt til 

fordel for la otra. Jeg lurte på hva kvinner som blir bedratt kunne gjøre med situasjonen 

og om det var noe sted hun kunne henvende seg for å få økonomisk hjelp i tilfelle det 

kom til et brudd med mannen. Jeg spurte Rachel, lederen for Las Mujeres. 

Når en kvinne blir svikta, bedratt eller forlatt, må hun, som hvilken som helst annen 

kvinne, hjelpe seg sjøl så godt det lar seg gjøre, fortalte Rachel. Las Mujeres prøver først 

og fremst å hjelpe kvinner som blir stygt mishandla, kvinner som trenger medisinsk hjelp 

for seg og mindreårige barn og kvinner som ønsker å ta en yrkesutdannelse. Men bedratte 

og /eller forlatte kvinner kan ikke få hjelp fra Las Mujeres. Bedratte kvinner er i 

utgangspunktet altfor mange.  

 

Seinere snakka jeg med Maria om avhengigheten mellom kvinne og mann og om den 

økonomiske situasjonen i et hushold. Både Rachel og Maria viste seg å mene det samme 

om menn og svik. De mente at så lenge kvinnene godtar at en del av realiteten i 

machokulturen er å dele på mannen, er det lite en kan gjøre med svik. Maria er spesielt 

opptatt av at kvinnene skal lære seg å stå på egne bein, ikke minst økonomisk. Først må 

kvinnene innse at det er de som i det daglige sørger for familien, også økonomisk. Når 

kvinnene forstår at de ikke er økonomisk avhengige av mannen, kan de sette grenser for 

hva de vil finne seg i fra mannens side. Inntil hun økonomisk blir fri fra mannen vil hun 

heller ikke være følelsesmessig fri fra han. Og inntil det skjer er det ikke stort hun kan 

gjøre for å verne seg mot mannens svik, mente Maria. 

  

Mye av kvinnenes avhengighet skyldes det at de har barn og ikke har mulighet til å ta 

arbeid utenfor hjemmet i den grad de skulle ønske eller må. Eller de tvinges inn i 

avhengighetstankegangen fordi mannen ikke lar henne få mulighet til å ta betalt arbeid 

eller ved at hun tar seg en liten, dårlig betalt jobb i hemmelighet uten å våge og tro at hun 

gjør noe bra for seg sjøl og familien. Som vi har sett er det kvinnen som har ansvaret for 

barna og hjemmet mens mannen ideelt sett har et økonomisk ansvar for å forsørge 

kvinnen og barna. Det er bare det at mannen kan ha flere hushold og dårlig eller ingen 

inntekt. 
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9.5. Spørsmålet om ekteskap 

I en machokultur som den vi finner i Algo Dulce legges det ikke skjul på at lidenskap, 

kjærlighet og heftighet spiller en viktig rolle i møte mellom kvinner og menn. Mannen er 

den som bestemmer og ikke den som bestemmes over. Han er stadig på jakt, men må 

samtidig sikre seg en havn å komme hjem til når jakta er over. Det nærmeste en kommer 

en garanti mot utroskap er om mannen er villig til å inngå ekteskap. Det er ikke vanlig å 

gifte seg i Algo Dulce. Kanskje nettopp av denne grunn.  

Blant kvinnene jeg har snakka med er det er ikke mange som tror på kjærlighet over 

lengre tid. Og det var sjelden jeg hørte kvinner ha noe offisielt romantisk syn omkring det 

å inngå ekteskap og å være gift.  

Noen yngre kvinner innrømmer at de drømmer om romatikk, det å finne “mannen som er 

annerledes”, giftemål og det harmoniske familieliv. Eldre kvinner sier de en sjelden gang 

drømmer når de står lent over klesvasken eller lager mat og at disse drømmene er om 

fortida og ikke framtida eller nåtida. Drømmene er en flukt fra  virkeligheten, sier de og 

de kan ingen ta i fra dem. 

Ikke helt. 

 

Sjøl nyforelska par ser ikke ut til å tenke seriøst på å gifte seg i Algo Dulce. Til det er 

framtida i Algo Dulce for usikker og en har sett for mye av livet til å være naiv. I Algo 

Dulce har man derfor compañeros/compañeras, novios/novias, amorados/amoradas (alle 

er uttrykk brukt om kjæreste) og liknende, men svært skjeldent exposo/exposa 

(ektemann/hustru). 

Av og til inngås allikevel et ekteskap. 

Betty, ei ung, vakker, utdanna dame i Las Mujeres gifta seg rett før jeg kom. Hun har 

med seg bilder som vi ser på på kontoret til Las Mujeres. Det er 5-6 kvinner som flokker 

seg rundt Betty og vil se. Jeg ser av bildene at det har vært mange jeg kjenner i selskapet. 

Hun er fryktelig stolt og peker, smiler og ler, hun navngir alle i selskapet og forteller at 

alle fikk slikkerier og noe å drikke. Sjøl hadde hun en overdådig kjole på og sier det var 

den beste dagen i sitt liv. Det skråles og les, alle kommenterer hvor vakker Betty var og 

hvor gjerne de også kunne tenke seg å giftes.  
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Tulia kommer inn og avbryter seansen ved å fortelle alle kvinnene til stede om hvor dumt 

hun synes det er. “Ekteskap”, sier hun, “er den største fellen kvinner kan gå i. En kommer 

ingen vei i det, og ut av det kommer en jo heller ikke”. 

Kvinnene rundt mangedobles. Jeg teller 23 rasende, opprørte og ivrig gestikulerende 

kvinner. 

“Ekteskapet er for dem som vil seg sjøl vondt”, sier Tulia, “for de kvinnene som vil 

knebles på hender og føtter, for de naive som tror de kan forandre mannens oppførsel ved 

å binde han til seg for bestandig i påsyn av Vår Herre”. Tulia er ei røff dame, hun er ikke 

redd for å trå noen på tærne og gjør det til gangs. Det hele utvikler seg til et voldsomt, om 

enn interessant spetakkel der det er urå å skille den ene stemmen fra den andre. Ikke før 

Rachel, lederen for Las Mujeres, kommer og spør om de ikke har annet å gjøre, roer 

gemyttene seg og alle går til sitt. 

 

I utgangspunktet har ikke folk hatt råd til å gifte seg og holde selskap, blir jeg fortalt. Og 

det er ikke fryktelig mange i Algo Dulce som er så religiøse at de ikke kan leve sammen 

med noen uten å være gift, på tross av at de egentlig er katolikker.  

De fleste par bor sammen i lengre eller kortere perioder, uten å være gift. Samboerskap er 

godtatt i Algo Dulce.  

En kvinne kan allikevel ikke velge å bo aleine og forvente at det skal godtas på samme 

måte som hvis hun hadde bodd sammen med den manlige kjæresten sin. Et hus uten en 

mann mangler respekt, noe som ikke er unikt for Algo Dulce, men som er en situasjon 

som er beskrivi i mange andre latinamerikanske land også (Prieur 1994, Melhuus 1992, 

Lancaster 1992). I Algo Dulce vil det å mangle respekt si det samme som at kvinnen i 

huset er å anse som prostituert. Hvis en som kvinne ikke har finni seg en partner å leve 

med, må hun fortsette å bo hjemme. Alt annet var faktisk ikke å betrakte som noen reell 

mulighet. Også når en kvinne har en partner er det mulig å bli boende hjemme, alternativt 

å bo sammen med han i hans mors hushold. 

 

Tulia mener at ekteskapet binder kvinnen til mannen, men ikke omvendt. Det er mange 

som i realiteten er enig med henne, men få som direkte liker å høre det. Allikevel er det 

nok en utbredt oppfatning blant folk at ekteskapet er mer til fordel for mannen enn 

 121



kvinnen og at det å være gift ikke er noen forsikring mot brudd mellom partnerne. Det ser 

ut til at mange kvinner har dette i bakhodet når drømmen om ekteskap ser ut til å kunne 

realiseres. Det er heller ikke noen ekteskaplig tradisjon i Algo Dulce.  

Ekteskapsinngåelse setter ekstra krav til kvinnen, hun har for eksempel få muligheter til å 

stikke av fra en ektemann som mishandler henne fysisk og/eller psykisk. Det er dessuten 

svært vanskelig å få skilsmisse. Som gift tilhører kvinnen sin ektemann og er å betrakte 

som hans eiendom. Mannen derimot kan når som helst stikke av akkurat som i et vanlig 

forhold. Forskjellen er bare at han som gift kan komme tilbake igjen og gjøre krav på sin 

kone. Den gifte kvinnen kan bare ikke stenge døra, sjølom det skulle være år mellom 

hver gang mannen kommer hjem. Hun kan ikke inngå nye seriøse forhold heller. Ei gift 

kvinne må vente, ei ugift kvinne kan innlede nye forhold og komme seg videre.  

 

Betty kunne stolt fortelle at hun og mannen snart skulle leie en liten leilighet og flytte for 

seg sjøl. Men hun fikk mange advarsler mot dette nå som hun var gift, og spesielt fordi 

hun var gift. Hun kunne ikke bare rømme hjem igjen da, blei hun fortalt. Betty tok seg 

nær av alle advarslene, men ville allikevel forsøke. Hun var i en priviligert situasjon for 

ei kvinne i Algo Dulce, mente hun, og sa at mange av hennes venninner hadde lyst til å 

bo aleine med kjærestene sine, men hadde ikke økonomiske muligheter til det. Og det er 

nok sant. Majoriteten par, gifte eller ugifte bor hos en av partenes mor i hennes hushold. 

 

Kapittel 10. Er machokulturens normer til for å brytes ? 

Det finnes normer  og regler om hvordan kvinnene i Algo Dulce skal oppføre seg og leve, 

men vi ser at rollene kvinnene tar kan være veldig forskjellige. Idealene og teoriene om 

hvordan en kvinne skal leve kan til tider virke ganske avvikende fra hvordan kvinner 

faktisk lever.   

Machokulturen fremhever mannen som den dominerende parten i et forhold. Det er 

mannen som skal ta det økonomiske ansvaret for familien, men i praksis er det ikke alltid 

sånn. I skjul tar kvinnene seg en jobb, for å mette sine barn og seg sjøl. Maria, Rachel og 

Rita lever uten menn og tar det økonomiske ansvaret i deres hushold også utad. Maria bor 

aleine og er karrierekvinne. Hun har ingen mann som “bevis” på at hun er like avhengig 

av menn som det andre kvinner tilsynelatende er. På grunn av dette blir hun fremmed for 
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andre kvinner. Maria fortalte meg at hun savner en mann å snakke med, gjøre ting med, 

legge planer med og i det hele tatt å ha fysisk og psykisk kontakt med. Hun likte ideen 

om å være to voksne og ett barn, som i en ordentlig familie, men hun kunne klarer ikke å 

forholde seg til en mann som vil dominere henne. Maria ville finne en mann som 

respekterte henne som den hun er, en mann som er annerledes. Men sålangt har ikke 

guttebarn blitt oppdratt til å bli menn som tiltrekkes av og respekterer kvinner som Maria. 

 

Rachel og Rita har også egne yrkeskarrierer, men bor sammen med foreldra i foreldras 

hushold. Fordi de ikke bor aleine, blir de ikke fremmedgjort av andre kvinner i 

tilsvarende grad som Maria. 

Tulia er den eneste kvinnen jeg veit om som har mann og barn, men som allikevel 

offesielt har tatt det fulle ansvaret både for hjem og økonomi. At dette ansvaret ikke blir 

kommentert av andre kvinner, skyldes at Tulias mann er ufør26. 

 

Hushold, barnepass og barneoppdragelse er kvinnenes oppgave, men det er viktig for 

både kvinner og menn å ha barn. Maria og Rita har ikke sjøl født barn, men har som godt 

voksne blitt mødre og oppfyller dermed kriteriet til det å være kvinne. For kvinnene 

finnes et ideal om å være “Chica de la casa” eller “La Madre Sagrada”, men få kvinner 

prøver på alvor å leve opp til idealene om kun å befinne seg i huset og leve for sine barn. 

Doña Elena er den som kommer nærmest i å ha tatt denne kvinnerollen, men hun får 

ingen spesiell respekt fra andre kvinner, eller menn av den grunn. For meg ser det ut som 

om dette idealet er et utopisk ideal som ingen i realiteten tror på.  

 

Alt folk tror på og hevder er “sannheter” forandres i forhold til hvordan det passer med 

omgivelsene i Algo Dulce. Tulias arbeids-og livssituasjon er et eksempel på hvordan det 

alltid er unntak for regelen: “Kvinner skal ikke jobbe utafor huset, med unntak av Tulia 

som ikke har noe annet valg”. Eller “Kvinner skal ikke jobbe utafor huset, men Doña 

Elena lever i en verden der hun er umyndiggjort og hun bør ta ansvar for sitt eget liv og ta 

seg en jobb”. 

                                                 
26 Da Las Mujeres innførte lønninger i 1999 fikk Tulia minstelønn, fra før hadde hun og familien ingen fast 
inntekt. 
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Machokulturen er ikke uforanderlig, og min erfaring i Algo Dulce, er at den ikke  

representerer et spesielt “trangt” og rigid system eller regelverk. Det å gifte seg for 

eksempel, er ikke noe ideal. Doña Elena og Betty er de eneste kvinnene jeg kjenner til 

som er gift. Betty blei ettertrykkelig advart av de andre kvinnene mot å gifte seg. Og nå 

som Doña Elenas mann vil skilles, blir Doña Elena brukt som eksempel av de andre 

kvinnene i historien om “hun som blei lurt”.  

 

Som kvinne har en muligheter til å leve opp til idealene, sånn som Doña Elena har gjort, 

eller å utvide kvinnerollen innenfor de rammene som finnes, men fortsatt være en 

respektert del av den. Doña Celia, som jobba som Marias hushjelp hadde egne barn og et 

bittelite hus å ta vare på. Hun var, som de fleste kvinner forlatt av en mann som hun 

hadde barn med. Hun hadde deretter flere barn med en annen mann og nå var hun “la 

otra” til en annen. Monogami blant kvinner glorifiseres, men forventes ikke hverken fra 

kvinner eller menn. Kvinnene som er i forhold frykter la otra. Denne frykten ser ikke ut 

til å være ubegrunnet siden alle kvinner jeg kjenner til, er eller har  vært i forhold der 

mannen allerede har et forhold til en annen kvinne.  

 

Machokulturens normer er ikke i utgangspunktet til for å brytes, men det er lett å se at det 

er mange unntak siden så og si alle kvinnene jeg kjenner til bryter på en eller annen måte. 

Mannfolka jeg kjenner til ser ikke ut til å bryte normene i tilsvarende grad. Dette er med 

unntak av hvordan de overholder sine økonomiske forpliktelser overfor kvinnene de er 

sammen med og barna de får med dem. Jeg kjenner ikke til en eneste mann som ikke er i 

et økonomisk uføre. Fordi mannfolka har barn med mange kvinner og sjelden har fast 

inntekt, løper de fra de økonomiske forpliktelsene sine. Dette er regelen snarere enn 

unntaket for menn i Algo Dulce.  

Menn ønsker av og til å portrettere seg sjøl som annerledes og ikke machistas, og i den 

sammenheng har menn fortalt meg at de ikke fysisk eller psykisk avstraffer sine kvinner. 

Jeg har allikevel aldri fått dette bekrefta fra kvinnene de er sammen med. Menn har også 

fortalt meg at de bare har en kvinne og er monogame, men også det har vist seg å være 

vanskelig for dem å få bevist.    
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Vel, det finnes små og litt større brudd på machokulturens normer og regler. Og i neste 

del skal jeg skrive om kvinner som bruker seksualitet og sex på en måte som 

machokulturen ikke i utgangspunktet godkjenner.  

 

Del 4. KVINNE KROPPEN SOM INNTEKTSKILDE 

Kapittel 1. Kontroll og frykt for kvinnens seksualitet 

I boka “Gender, culture and Social Change in Latin America. A Nordic Perspective” står 

det blant annet følgende om det seksuelle maktforholdet mellom kvinner og menn: “She 

(Stølen, min tilføyning) observes that her male informants are strong and dominant, but at 

the same time they feel threatened by women, by their sexuality and by their sexual 

behaviour, which may have fatal conseguences for their respectability in their own eyes 

and in the eyes of “society”. Therefore, women are submitted to a regime of close 

control” (min uthevelse, Stølen. 1994.s.14).  

Jeg skal ta utgangspunkt i Stølens sitat i det jeg spør hva mine informanter synes om det 

seksuelle forholdet mellom kvinner og menn.  

 

Jeg har allerede sagt at det tildels forventes at kvinner er seksuell trofaste, mens menn 

forventes å ha mange seksuelle forbindelser. Men vi veit at kvinner er utro.  

 

Jeg snakka med Tulia om kvinnelig utroskap og hun sa: “Om en kvinne har en annen 

mann og hennes partner får vite om det, vil han slå henne helseløs”. På spørsmål om hva 

som vil skje med den andre mannen, svarte hun: “ Det er en selvfølgelighet at han ikke 

hevner seg på den andre mannen. Menn respekterer hverandre. De aksepterer hverandres 

valg og er jevnbyrdige. Det er kvinnen som er annerledes. Hun er hans eiendom. Det er 

han som bestemmer og han kan ikke la henne føre han i vanry. Det vil jo si det samme 

som at han ikke er mann nok seksuelt om hun må finne seg en annen elsker for å 

tilfredsstille seg, veit du”. Tulia fortalte at kvinner, på tross av risikoen for å bli tatt i 

utroskap var utro. De var ikke utro i like stor grad som menn kanskje, men var allikevel 

utro.  
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Jeg spørte Maria om det seksuelle forholdet mellom kvinner og menn. Maria, som Tulia, 

sa at menn frykter kvinners virilitet, men godtar andre menns virilitet. Dette er, i følge 

Maria, fordi menn forstår at andre menn er nødt til å erobre for å opprettholde sine rykter 

som menn. Kvinner derimot skal erobres, ikke erobre i mannens verden.  

I en samtale med Raul27 spørte jeg han om han trodde det var noen forskjell mellom 

menns og kvinners seksualitet og om han eventuelt kunne forklare meg forskjellen. Raul 

mente at den seksuelle drivkraften var like kraftig hos begge kjønn. 

I sin partners fravær kunne en kvinne komme til å overgi seg til de seksuelle lystene, på 

tilsvarende måte som menn gjør, hvis muligheten var til stede, mente Raul. Men i 

motsetning til en mann kunne hun komme til å ødelegge rykte sitt ved å ligge med andre 

menn enn sin partner.  

Hvorfor ødelegger ei kvinne rykte sitt ved å  ligge med andre menn enn sin partner når 

menn ikke gjør det, spørte jeg Raul. 

Han svarte “Som mann i machokulturen skal jeg vise verden hvor potent jeg er og det 

gjør jeg ved å ligge med flest mulig kvinner. Som kvinne skal du holde deg til en, 

ihvertfall i teorien. Når din kvinne ikke holder bånd på seg og ligger med andre menn, får 

både hun og du et dårlig rykte. Hun kan lett bli betegna som ei prostituert. Som 

prostituert har kvinnen ingen rettigheter over sin egen kropp og de er tilgjengelige for 

alle. Partneren hennes blir betrakta som lite mann i andre menns øyne, fordi han lar det 

skje. Hvis du ikke kontrollerer din kvinne, er det andre menn der ute som ikke kan la en 

sjanse gå fra seg, derfor kontrollerer vi kvinner. Sånn er reglene i machokulturen”. 

Sjøl Raul som storparten av tida forholder seg til gringanes såkalte frie seksualliv28, og 

som ikke har problemer med å godta eller forstå dette, følger machokulturens krav til 

hvordan forholdet mellom kvinner og menn skal være når det kommer til sine egne. Dette 

på tross av, eller kanskje enda mer på grunn av hans oppfatning om at seksualdriften hos 

kvinner og menn er mer lik enn ulik. 

 

I doktorgradsavhandlingen sin “Todos tenemos madre. Dios tambien” ( betyr “Alle har vi 

mødre. Gud også”) skriver Marit Melhuus: “Where men´s honour is intrinsically tied to 

                                                 
27 Som er omtalt i del 3, kapittel 4.1 
28 Et rykte som går om gringaer/vestlige kvinner. 
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women´s sexual conduct, men have vested interest in upholding the virtue of women. 

Hence, women are the keepers of men´s honour, while men are the guardians of women´s 

virtue” (Melhuus, 1992.  s. 159). 

 

Menn forventes å benytte seg av hver situasjon som byr seg til å nedlegge en kvinne. Om 

kvinnens mann ikke er til stede kan det være tvil om kvinnen avslår et tilbud om en 

affære. Både mannen og kvinnen ser ut til å bli skadelidende hvis kvinnen ikke er trofast. 

Mannen blir lite mann, fordi han ikke klarer og kontrollere sin kvinne. Han kan mistenkes 

som en dårlig elsker siden hun må gå til andre for å få tilfredsstilt sin seksuallyst. 

Kvinnen kan få et rykte som prostituert ved å ta en elsker fordi dette viser at hun er 

tilgjengelig for alle og ikke har kontroll over sin egen kropp eller seksualdrifter. Allikevel 

har jeg et inntrykk av at det er mannen som har størst utbytte av kvinnens trofasthet. 

Kvinnens trofasthet viser omgivelsene at han er mann nok til å klare og beholde henne, 

noe som blir ansett som positivt,  men det sier i grunn ikke noe positivt om henne annen 

enn at hun klarer å kontrollere sine lyster når hun ikke har noe annet valg. 

 

I Algo Dulce er det allikevel sånn at kvinner som har barn, har flere barn enn ett, og 

gjerne med flere partnere. De fleste kvinnene jeg snakka med hadde fått sine første barn i 

en alder av 14-15 år. De hadde dessuten hatt og har mange seksualpartnere som ikke 

nødvendigvis førte til graviditet. Den “magiske grensen” for “ordentlige” forhold var å ha 

inngått 3 samboerskap...etter det var det kun akseptert med mer løse forbindelser, ellers 

blei en sett på som useriøs, blei jeg fortalt. Andre kvinner jeg snakka med mente 

imidlertid at grensen gikk ved 4, så jeg antar at dette er et noe variabelt tall. Om en 

kvinne ikke “tilhører” noen spesiell mann, står hun friere til å velge og gjøre som hun vil, 

men hun må allikevel beherske seg i valg av og antall seksualpartnere. En kvinne med 

tenåringssønner blir gjerne passa på av dem sånn at hun ikke får et dårlig rykte som 

løsaktig. Et dårlig rykte er vanskelig å forandre. 

 

Ingen av mannfolka jeg snakka med tvilte på kvinnenes seksuelle lyst. Mannfolka jeg 

snakka med klarte ikke å se for seg at kvinner generelt kunne være trofaste mot menn når 

de så sjeldent var der hos dem. Samtidig mente de allikevel at deres kvinner var trofaste. 
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Det er de andre kvinnene som er utro. Allikevel var de nok ikke alltid like sikre på om 

denne teorien holdt stikk. Menns frykt for kvinners utoskap var en årsak til at menn 

brukte vold mot kvinnene sine, sa de. 

 

 

 

 

I artikkelen “Like wounded stags: Male sexual ideology in an andalusian town”, 

beskriver den nordamerikanske etnologen Stanley Brandes forholdet mellom kvinner og 

menn på følgende måte: “It is an ideology that reverses the state of affairs that exist in the 

realm of actual behavior: Women are portrayed as dangerous and potent, while men 

suffer the consequences of female whims and passions. Male fears and fantasies are 

codified in and expressed through cultural formulae, which form the elementary units out 

of which an ideological stance may be constructed”  

(Brandes, 1981. s. 218). 

 

De mannlige spanjolene sør i Spania, som Brandes skriver om, og algodulcenerne  frykter 

muligens at kvinnenes virilitet er lik deres egen virilitet. I Algo Dulce forsøker mannfolka 

å hindre kvinnene i å leve sånn de sjøl lever blant annet ved å bruke og opprettholde de 

regler og normer som ligger i machokulturen.  

I mannens verden lever myten om den algodulcenske fristerinne, parallelt med ønsket om 

en kvinne han kan være trygg på. 

 

Kvinner som virkelig lever opp til myten om den algodulcenske fristerinne29 blir utsatt 

for hardhuda spøk fra de andre kvinnene, men også misunnelse og beundring.  

 

1.1. De prostituertes brudd med de seksuelle forventningene til kvinner 

“El Sueño”, som betyr “drømmen”, er navnet på et lite bordell midt i sentrum av Algo 

Dulce. For å komme inn i El Sueño må jeg først godkjennes av La Señora (bestyrerinnen) 

blir jeg fortalt, i det jeg dyttes opp ei smal trapp på siden av en liten drikkebule. 

                                                 
29 Myten om den algodulcenske kvinne blei presentert i del 3. kapittel 2.2 
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Mannfolka ler og applauderer i det vi passerer. I et nakent, stort rom i etasjen over sitter 

La Señora. Hun er ei stor, grov dame som hverken smiler eller hilser. Hun viser ingen 

ytre tegn til å være oppmerksom på at jeg er i rommet. Hun skjeller og smeller, mens hun 

sitter breibeint ved et lite plankebord og drikker øl rett fra flaska. I tillegg til La Señora er 

Tulia (min informant og døråpner) og jeg, ei annen kvinne og tre, fire barn i rommet. Den 

andre kvinnen har jeg sett før, Margarita. Hun er sosialarbeider i Las Mujeres og dattera 

til La Señora.  

Barna i rommet er La Señoras barnebarn.  

Tulia stiller seg foran La Señoras og sier jeg vil snakke med jentene nedenunder, hun 

nikker i min retning. 

Etter en stund snur La Señora seg mot meg og ser meg rett i øya. Hun spør hva jeg vil 

betale for informasjon. “Ingenting”, svarer jeg. Hun ser. Hun ser på Tulia. Tulia går til 

kjøleskapet som står i et hjørne og tar ut en øl. Tulia setter seg ned ved bordet og drikker 

rett fra flaska. Ingen sier noe. Tulia drikker opp, skyver flaska fra seg og takker. La 

Señora har granska Tulia hele tida, nå ser hun på meg og sier jeg må være kort og ikke 

hindre jentene i arbeidet. Jeg sier takk og ha det. 

Jeg har fått passere. 

Tulia og jeg går ut samme vei som vi kom, og ned ei trapp på siden av huset. Så står vi 

brått i et knøttlite gårdsrom. Det virker som om vi er under bakken, for det er nesten ikke 

sollys her. På hver side er det mur. I muren er det 5 små dører. Bak dørene er de 

prostituerte. Bak en vegg lagd av morken plank er det en dusj. På en stol sitter en gutt 

med blyant og ark i fanget. Han holder telling på hvor mange klienter hver enkelt 

prostituert har. Det er noen menn som henger rundt, de går når vi kommer.   

  

1.2. Inne i muren 

På noe som likner en ørliten celle, ligger Mira halveis oppreist på en benk. Benken har 

vegger på tre sider og er neppe mye mer enn en meter brei. Ved enden av benken er ei 

dør med et hjerte på og et nummer. Mira er i celle nummer 1. På endeveggen bak henne 

henger et klesplagg og en treplanke som er hylle for sminke og speil. Mira smiler, ser litt 

usikkert på meg og spør hva jeg vil. Hun er ei vakker, velsminka jente med fyldig hår og 

nyvaska hud. Mira forteller at hun er 28 år, har to barn på 3 og 4 år og at hun har jobba 
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som prostituert i 3 år nå. Hun vil gjerne legge seg opp litt penger og så slutte, men hittil 

har det vært vanskelig siden dette er en så mye bedre betalt jobb enn de fleste andre 

jobbene rundt her. Hun begynte på et massasjeinstitutt, etter å ha blitt anbefalt det av ei 

venninne. Siden begynte hun for seg sjøl som “trabajadora”30...Det var der penga var. 

Ihvertfall om du er svart. “Jeg er ikke svart, men jeg er ikke hvit heller”, sier hun. Så blei 

det trabajadora da. Hun jobber fra klokka 09.00 til 22.30 hver dag. Mira har daglig 

mellom 15 og 20 klienter. De kommer gjerne sammen i mindre grupper og venter på 

hverandre. Hun får 20 000 sucres per person (i april 1999 var 1000 sucres ca. 1 norsk 

krone). For hver femte klient betaler hun 25 000 sucres til La Señora. “La Señora er ikke 

urimelig”, sier hun. “Hun tar vare på arbeiderne sine”. Når jeg spør hva det betyr, svarer 

Mira noe vagt og “hay mas malas” (“det er verre” (folk, enn henne)). 

 

Auria er i celle nummer 2. Hun fikk barn som 15 åring, er nå 24 år og har vært prostituert 

i 5 år. Hun har ingen planer om å slutte. Det er Auria som får de fleste klientene, opp til 

30 om dagen. Hun er stolt av det og sier at det er viktig å vite hvordan en skal behandle 

mannfolka. Auria har langt, bleika hår og et tørkle rundt hoftene. Hun er 

oppsiktsvekkende vakker og sover på hotell31. Hun er den eneste som gjør det. Hun liker 

å skille mellom jobb og privatliv, sier hun. Hun liker å gå ut. Mannen hennes har nettopp 

vært på besøk og henta penger for å imatrikulere sønnen deres på skolen. Da var de på 

hotell sammen. “Det er så guffent her”, sier Auria, “men en blir vant til det”. Hun har 

vært mange steder, har vært på mange bordell og har hatt alle slags kunder. Når jeg spør 

om det er noe hun er redd for, svarer hun, etter først å ha sagt seg fryktesløs, “hombres 

violentas...tal vez” (“voldelige menn...kanskje”). Jeg spør om klientene bruker kondom; 

hun svarer “Nunca” (“aldri”). 

 

Pricilla er 20 år og er fra Santa Terra. Hun har en sønn på 3 år som bor på hjemstedet 

sammen med mora hennes. Pricilla befinner seg i celle nummer 3. Hun har vært 

                                                 
30 Trabajadora er en forkortelse for trabajadora sexual som betyr sexarbeider/prostituert. 
31 Hotellene i Algo Dulce er særdeles nedslitte og røffe. Kvinner i sin alminnelighet legger seg aldri inn på 
hotell. Par og familier er heller ikke å finne på hotell. Med andre ord er det menn som er innvolvert i 
omreisende virksomhet, fiksere-triksere, mafia og andre som er innvolvert i lysskye aktiviteter som er på 
hotell. Å oppholde seg på hotell i Algo Dulce er ikke ufarlig, hverken for menn eller kvinner, men siden 
“vanlige folk” ikke ville hatt råd til å overnatte på hotell, har det allikevel en form for status. 
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prostituert i kun 3 måneder og har reist til Algo Dulce hver gang fordi det ikke er så langt 

unna, men allikevel langt nok til at sjansen for å møte på kjente vil være liten. Hun liker 

seg i “El Sueño” og sier at jentene der har et godt samhold så lenge de er der.  

 

Jentene er der som regel mellom 2 til 3 uker om gangen og så reiser de hjem for å hvile 

eller videre til neste bordell. Å være prostituert er gjerne det samme som å være 

omreisende. Sånn har det vært for alle jentene i El Sueño, bortsett fra Pricilla. Så langt.  

 

Når jeg spør hvordan de andre kvinnene er å samarbeide med, svarer Pricilla at de blir 

godt kjent, men at de alle er profesjonelle og “no lloran” (“griner ikke”). Alle respekterer 

hverandres område og hverandres rykte. Det er viktig at de er forskjellige å se på, sånn at 

de kan dekke forskjellige kunders behov. Sjøl er Pricilla ung i kroppen og litt mer enn 

lubben. Hun har masse gullsminke rundt øya og ingen øyenbryn, er brystfager og har 

lange, syntetiske trencer (fletter) i en hestehale. Det er Pricilla som jobber lengst ut over 

kvelden og har færrest kunder. 

 

Betty, i celle 4, vil diskutere. Hun vil snakke om de prostituertes rettigheter og diskutere 

hvordan det kan ha seg at klientene ikke bruker kondom. Det ser ut til å være umulig, sier 

hun, og få alle de prostituerte til å samarbeide om kondombruk. Når hun sier at at hun 

ikke tar imot klienter uten at de beskytter seg, går klientene bare til en annen. Det er alltid 

noen jenter som ikke har råd til å avvise klienter. Sånn sett er det ikke snakk om 

solidaritet, sier hun, men de advarer hverandre mot visse menn, det gjør de. Brutale 

menn. Betty syntes det ville vært greiere om det hadde blitt “politisk enighet” blant 

jentene om å ta 20 000 sucres av klientene (som de gjør nå) når klientene brukte kondom, 

og 50 000,- om de ikke vil...det ville løst mange problemer og en slapp å hele tida frykte 

for en eller annen seksuelt overførbar sjukdom. Betty er veldig engasjert og snakker høyt. 

Tulia stikker hodet inn og lurer på om alt er i orden. Tulia og Betty begynner å diskutere 

kvaliteten på forskjellige bordeller rundt i landet og kommer på felles bekjente. Tulia har 

en bror som driver et bordell på et større sted. Han er en ordentlig gris, det er de begge 

enige om, men Tulia er tydelig stolt over broren sin også. Det er et stort bordell han 

driver. Betty har vært der og skryter av det.  
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Betty er 32 år og har vært over alt. På hvert eneste lille, bortgjemte bordell i La 

Madrugada og noen i nabolandet også. Hun har vært prostituert i 4 ½ år, har nedslitte 

tenner, et gult og rødt øye og snakker med grov røst. Det hun sier kommer rett fra levra. 

Hun har kunder som ikke er lettskremte, sier hun. Det er hun som har kontrollen.  

  

I løpet av tida jeg tilbragte inn på brisken hos hver enkelt kvinne, blei vi stadig avbrudt av 

at  nysgjerrig kunder stikker hodene sine inn for å “sjekke varene”, av at sjampooselgere 

skal vise fram hva de har å tilby eller av Tulia som maser om at vi må videre. Hver gang 

vifta kvinnene jeg snakka med, de fremmede vekk. Dette er deres små rom, deres jobb og 

deres tid.  

De prostituerte så ut til å ta intervjusituasjonen alvorlig, uten at jeg på noen måte dermed 

vil si at de andre  kvinnene jeg intervjua ikke gjorde det samme. Det som skilte de 

prostituerte fra de andre kvinnene var deres evne til å skape seg et “eget rom”. Da de 

snakka med meg ville de ikke at andre kom inn og avbrøyt oss. I større grad enn de andre 

kvinnene så det ut som om de konsentrerte seg om det som blei sagt. De var også mer 

intime i sine uttalelser enn de andre kvinnene jeg intervjua. 

 

Kvinnene så ut til å sette pris på at jeg var på besøk, men på en høflig, distansert måte. 

Ikke før en klient stikker hodet inn og (etter å ha fått klargjort at jeg hverken er politi eller 

sykesøster), begynner å kjøpslå om oss begge, brøyt vi alvoret med latter.  

- “Du syntes han var stygg, gjorde du ikke?”, spør Mira.  

- “Jo”, svarer jeg.  

- “Ja, det er mange stygge kunder”, sier Mira. 

- “Hvem er de verste da?”, spør jeg.  

- “Politifolk. Av og til kommer de i sivil, og av og til i uniform. De betaler aldri”.  

 

Den eneste gangen jeg lo i “El sueño” var når en kunde begynte å kjøpslå om oss begge. 

En blir så herda i møte med realiteten i Algo Dulce. En blir så avstumpa på en litt 

uforklarelig måte. Det var godt å kunne le med noen. Det er ikke ofte. 

 

Jeg tenkte på det den natta.  
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De vakre, sjølvstendige kvinnene.  

De stygge mannfolka.  

Og de som ikke betalte.   

 

Kapittel 2. Historien om cabareene 

På kontoret til Las Mujeres møter jeg Margarita igjen. Jeg visste ikke på forhånd at hun 

var La Señoras datter, før vi møttes i El Sueño. Men sånn er det. Det er mange former for 

virkeligheter og mye som ikke blir sagt. Nå som vi begge veit, snakker vi om 

bordellvirksomheten og “gamle dager” i Algo Dulce. 

 

Margarita arbeider, som nevnt, som sosialarbeider i Las Mujeres og har vokst opp i 

etasjen over et bordell. Bordellet Margarita har vokst opp på, starta for over 30 år siden 

med bestemora til Margarita som eier. I dag eies og drives det av mora hennes. En dag 

skal Margarita overta.  

 

Margarita forteller at det fram til på 80-tallet kunne være opp til 12-13 cabareer i en 

barrio (og anslagsvis rundt 20-24 barrioer i sentrum av Algo Dulce). En cabaree var et 

sted (et eget hus, eller en del av et hus, fortrinnsvis kjelleren eller første etasje) der menn 

møttes, spilte kort, dansa, drakk og hadde sex med enkelte av cabareevertinnene. Det var 

musikk og kvinner som sang og stedet så ut som en bar. 

I tillegg til barkrakker og denslags innventar, hadde de en liten danseplass og forheng 

med små rom langs veggene der mannfolka kunne gå og få utført seksuelle tjenester fra 

cabareevertinnene. I tillegg til cabareer var det bordeller. På bordellene kom ikke barn og 

kvinner inn og der blei det bare solgt sex. Ofte var det en slags improvisert drikkebule i 

nærheten av bordellene. 

 

Rundt cabareene var det mye fyll, spetakkel og slagsmål. Cabareene var tilgjengelige for 

alle uansett kjønn og alder, og fikk etterhvert et dårlig rykte.  

Det var kvinnene som til slutt fikk slutt på cabareeviksomheten i Algo Dulce. 

Kvinnene i de forskjellige barrioene snakka seg imellom og klaga på cabareene. Disse 

klagene resulterte i at kvinnene begynte å skremme og true sønnene og døtrene sine til å 
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holde seg unna cabareene. Jeg har ikke fått forståelsen av at kvinnene organiserte noen 

aksjon mot cabareene, men at det ser ut som om de fikk ryggdekning for egen misnøye 

mot cabareene ved å snakke med andre kvinner og utifra det aksjonerte på hjemmebane. 

Ihvertfall førte kvinnenes aksjoner til at cabareene “som fenomen”  døde ut på 80-tallet til 

fordel for de mer tildekkede bordellene som en finner i Algo Dulce i dag. I dag mente 

Margarita at det bare fantes to cabareer igjen i sentrum av Algo Dulce, Tropicana og La 

Luna, mens det er rundt 20 bordeller.  

 

Marias mor var en av kvinnene jeg ofte snakka med om gamle dager. Hun ga uttrykk for 

at det var cabareer på hvert et gatehjørne da hun først kom til Algo Dulce som ung 

kvinne, og at byen var liten og gjennomsiktig. Hun sa at det også dengang, for 40 år 

siden, var mange som henne som søkte til byen Algo Dulce fra jungelområdene omkring 

for å søke lykken. En del av de unge kvinnene fikk seg jobber som cabareevertinner, 

fordi det var et mer respektabelt yrke enn å jobbe som prostituert på et bordell. Dette 

skyldes at cabareetvertinnene ved siden av å tilby sex også underholdt med sang og dans 

og var “vertskap” i høyere grad enn kvinnene som jobba som prostituerte. 

Som nevnt blei det slutt på respektabiliteten på cabareene og i dag ender muligens en del 

av de jentene som før ville ha arbeida i cabareene, på bordell.  

 

Jeg spørte Margarita hvorfor kvinnene i barrioene motsatte seg cabareevirksomheten og 

ga det et så dårlig rykte at de ikke så ut til å overleve som “institusjon” på 80- tallet. 

Margarita hadde ikke noe sikkert svar på dette spørsmålet og henvendte seg videre til 

Tulia for å høre om hun visste noe om det. Sammen kom de fram til at det sikkert var 

mange årsaker til at cabareene hadde dødd ut; blant annet det at cabareene blei så mange 

at de til slutt virka overveldende på folket i barrioen. Folk hadde rimelig nok cabareene 

tett innpå seg og alle så hva det var som foregikk der både av drukkenskap, slåssing, 

provoserende seksuell oppførsel og kriminalitet. I et relativt lite samfunn der folk stort 

sett ser ut til å følge sine egne lover, var cabareenes spetakkel i ferd med å ta helt 

overhånd da kvinnene sjøl grep inn. Hovedårsaken til motstanden blant kvinnene i 

hjemmene var nok den at mennene sløste bort de penga de hadde og gjerne også penger 

de ikke hadde i cabareene, trodde de. Menn satte seg i gjeld og kunne, for å unngå å ta 
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konsekvensene av dette, flykte fra Algo Dulce og overlate kvinnen og barna til egen 

skjebne og allmenn ydmykelse. Mannfolkas bruk av cabareene så ut til å ha ført til økt 

fattigdom i mange familier. Også i dagens Algo Dulce er dette et problem jeg stadig fikk 

kjennskap til i mine samtaler med kvinner. Nå er det bordellene som har tatt cabareenes 

plass som pengesluk. 

 

Da jeg spørte om det ikke ville være mulig at kvinnene i hjemmene også reagerte på 

mennenes kjøp av seksuelle tjenester, svarte Margarita og Tulia noe sånn som: “Er det 

ikke den ene, så er det den andre...mannfolk er mannfolk”. Som en oppsummerende 

replikk til spørsmålet om hvorfor kvinnene i hjemmene reagerte og motsatte seg 

cabarretvirksomheten, tilføyde Tulia: “Vi er katolikker, ihvertfall når det passer seg 

sånn”. Begge lo ved dette utsagnet. 

 

Så blei det stille mellom oss, og vi så alle ut til å tenke over det som var sagt til Tulia 

utbrøt: “Kvinnebevissthet”. Margarita nikka bekreftene. Cabareenes fall kunne kanskje 

også ha en sammenheng med framveksten av større kvinnebevissthet og hva kvinner fant 

seg i fra mannen. Både Margarita og Tulia hadde tro på at det var en god teori. Seinere 

tenkte jeg på at grunnen til at cabareene så og si forsvant kan skyldes at de var for mange 

i forhold til antall kunder og at det bare var de to sterkeste som overlevde. Denne teorien 

spørte jeg desverre ingen om, men jeg ser i ettertid at jeg burde ha gjort det.  

  

Etter samtalen med Margarita og Tulia, slo det meg at de ikke hadde nevnt noe om 

eventuell spredning av kjønnssjukdommer som en faktor for kvinneopprøret mot 

cabareene. På den andre siden blir jo kjønnssjukdommer spredt på bordellene også og  i 

ettertid innser jeg at Las Mujeres heller ikke la noen vekt på å informere kvinnene (som 

er de Las Mujeres når direkte) om overføring av kjønnssykdommer. Jeg ser av notatene 

jeg gjorde og av tankene jeg gjorde meg da jeg var på feltarbeid at det å snakke om, eller 

vise frykt eller bekymring for å få kjønnssjukdommer, i likhet med voldtekt er et “ikke-

tema” i Algo Dulce, men jeg burde nok ha spørt mer om hvorfor det er sånn. Betty er den 

eneste av de jeg snakka med som sa noe om spredningen av kjønnssjukdommer og hun 

var på sett og vis en “ensom aktivist”. I etterpåklokskapens lys kan jeg også se at jeg 
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burde ha forsøkt å finne ut hva som virkelig skjedde med cabareene, hvor mange de 

engang var og hvor mange de er nå.  

 

2.1. Bordelldrift uten motstand? 

Margarita og Tulia nevnte synlighet, økonomi og økt kvinnebevissthet som mulige 

årsaker til kvinnenes aksjoner og at kvinnenes aksjoner mot cabareene til slutt førte til at 

de i stor grad forsvant, om enn til fordel for bordellene. Hvorfor aksjonerer ikke kvinnene 

i dag mot bordellene, sånn de gjorde mot cabareene på 80-tallet?  

 

2.2. Synlighet 

I dag er det både bordeller og drikkebuler i Algo Dulce, bare ikke på samme sted. 

Prostitusjonen er skjult, kvinner og barn har ingen adgang på bordellene.  

Bordellene er ikke så synlige som cabareene var, en må vite hvor en skal for å finne dem. 

Dagens bordeller er ikke overveldende og provoserende sånn som cabareene. Algo Dulce 

har rykte på seg som et sted med mange bordeller, det har samtlige kvinner jeg har 

snakka med om dette, sagt seg enige i. Allikevel viser kvinnene liten interesse for 

bordellene. Det virker som om kvinnene velger å ikke forholde seg til dem. Så lenge ei 

kvinne ikke veit hvor mye penger mannen hennes bruker på bordellene og hvor ofte han 

er der er det kanskje greiere å forholde seg til?  

Ingen av kvinnene jeg snakka med følte at de var for lite kvinne når mennene deres gikk 

til prostituerte. Kvinnene sa at de hverken følte skam eller skyld når mannfolka deres 

gikk på bordell. Det følelsesmessige aspektet ved mannens kjøp av seksuelle tjenester ser 

ut til å bli dekka av uttalelser som at “menn er menn”, men det økonomiske aspektet ved 

mannens kjøp av sex var verre å forholde seg til. Allikevel provoserer og engasjerer ikke 

bordellene kvinnene på det nåværende tidspunkt i samme grad som det cabareene gjorde 

på 80-tallet.   

 

2.3. Kvinnebevissthet og økonomisk avhengighet 

Kvinnebevisstheten har økt. Den viser seg, blant annet ved at kvinner gjerne vil ta 

utdannelse, og ihvertfall teoretisk sett, har mulighet til å gjøre det. Praksisen er allikevel 
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en annen. Kvinnene viser fortsatt vilje til å leve opp til den forventede kvinnerollen. Eller 

kanskje detter de automatisk inn i den tradisjonelle kvinnerollen? 

Det koster å bryte med forventningene, og ingen vil oppmuntre deg til å gjøre det eller 

støtte deg om du gjør det.     

Kvinnene i dagens Algo Dulce ser ut til å ville ha en mann. 

De ser ut til å ville ha barn. 

Og med mann og barn ser kvinnene ut til å måtte godta at deres rolle vil være rollen som 

mor, elskerinne og husmor. 

Og fortsatt vil hun være i et økonomisk avhengighetsforhold til mannen. 

 

Ved økt kvinnebevissthet blant algodulcenske kvinner, kunne det tenkes at kvinnene som 

ikke arbeider som prostituerte ville sympatisere med de prostituerte. Prostitusjon kunne 

bli et eksempel på undertrykkelse av kvinner siden kvinnekroppen selges og kjøpes som 

en vare.  

 

De prostituerte i Algo Dulce befinner seg i en litt sammensatt situasjon. Det er ingen 

kvinner jeg kjenner til som åpent sympatiserer med de prostituerte. De prostituerte blir 

ikke betrakta som noen reell trussel for andre kvinners lykke (i motsetning til la otra, som 

kvinnene har mye avasjoner mot og mye de skulle ha sagt noe om) og i mindre grad enn 

andre kvinner er de prostituerte avhengige av en manns inntekt. De prostituerte er 

økonomisk uavhengige, siden de sjøl livnærer seg og sine nærmeste ved å prostituere seg. 

De får ikke noen offerrolle, og omtaler heller ikke seg sjøl som en person som ofrer seg. 

Snarere enn å få sympati fra de andre kvinnene for hva de må gjøre for å få tak i penger, 

blir de ansett som økonomisk smarte kvinner. De blir ikke aktivt utstøtt, men heller ikke 

beundra eller inkludert. De prostituerte blir  kanskje mest av alt misunt av andre kvinner. 

 

Sjukepleiere og sosialarbeidere fra Las Mujeres, besøker bordellene jevnlig og tilbyr 

medisinsk hjelp og veiledning. Las Mujeres, har ikke markert seg som motstander av 

bordellvirksomheten. Maria, som grunnla kvinneforeninga, mente at Las Mujeres først og 

fremst skulle være med på å utvikle bevisshet rundt kvinnerollen og hva det vil si å være 

kvinne. Las Mujeres skal være en forening av og for kvinner der kvinnespørsmål skal 
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kunne diskueres, der veiledning skal kunne tilbys og der kvinnene skal bli hørt. 

Kvinneforeninga skulle være et frirom for kvinner som trenger hjelp og støtte og der 

kvinner kan møtes å motivere hverandre til å leve de liva de føler for å leve.  

I denne konteksten er “kvinnebevissthet” ikke først og fremst å utrydde bordellene, men å 

gi kvinnene en mulighet til å frigjøre seg fra mannen. Det viktigste er å lære  seg å være 

sjølstendig og ha tro på sine egne evner, ta beslutninger og gjøre vurderinger. Las 

Mujeres konsentrerer seg om den generelle kvinneproblematikken og innkludere de 

prostituertes livssituasjon i denne. 

 

2.4. Hva vil det si å være prostituert? 

Da kvinnene jeg kom i kontakt med snakka om de som arbeida som prostituerte, blei jeg 

slått av deres “hverdagslige” holdning til prostitusjon. Kvinnene jeg snakka med ga ikke 

uttrykk for at de hadde spesielt mye sympati og medfølelse for de prostituerte og deres 

situasjon, men uttrykte heller ikke forakt eller mistillit til dem.  

Mitt inntrykk var at kvinnerne jeg snakka med ikke anså jobben som prostituert som noe 

spesielt. Dette inntrykket blei forsterka ved det faktum at alle jeg kom i snakk med om 

temaet, kjente til noen som jobba som prostituerte. De jeg snakka med sa at de visste om 

kvinner som arbeida som prostituerte som bodde i barrioen deres, de hadde en i familien 

som jobba som det, eller de kjente til, eller kjente kvinner som hadde dette arbeidet.  

 

Ofte havna informantene mine og jeg opp i en diskusjon om hva det ville si å være 

“prostituert”. 

At kvinner som jobber på bordell er prostituerte var både de sjøl og kvinnene utenfor 

bordellene enige om, men enkelte kvinner stilte spørsmål ved om det også var andre 

former for prostitusjon. Historien jeg nå skal fortelle er et eksempel på en 

meningsutveksling om prostitusjonsbegrepet som utvikla seg mellom kvinnene i en barrio 

jeg besøkte: 

Da jeg satt ute i en barrio og snakka med kvinnene som var til stede, blant annet om 

prostitusjon, hva de mente om dette, og om det å jobbe som prostituert, følte jeg at det 

utvikla seg en litt utprøvende situasjon mellom kvinnene og meg.
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Jeg fikk forståelsen av at det var jeg som skulle definere hva prostitusjon er etter at jeg 

hadde snakka med to av barrioens kvinner. Jeg blei fortalt av de andre kvinnene at de to 

navngitte kvinnene, Silja og Julia, levde med mange menn eller “likte å danse”, som 

barrioens kvinnene sa det. Jeg blei forklart at de to kanskje ikke direkte var prostituerte, 

men at de i perioder blei forsørga av elskerne sine, som blei bytta ut i rask rekkefølge. 

Kvinnene jeg snakka med ville vite hva jeg mente om de to kvinnenes livsførsel. Silja og 

Julia blei henta før det var mulig for meg å forhindre det. 

Foran en forsamling med kvinner ga Silja og Julia meg inntrykk av å være uttrykksfulle, 

tøffe lederskikkelser som ikke hadde vanskeligheter med å stå inne for sine seksuelle 

aktiviteter, både de såkalte betalte og de ubetalte.  

 

Silja og Julia utfordra ikke bare den forventa kvinnerollen, her i betydningen: kvinnen er 

hjemme og passe hus og barn mens mannen er ute på jobb eller ute blant kamerater, (som 

mange andre kvinner jeg kjenner til også utfordrer) men de utfordra også betydningen av  

prostitusjonsbegrepet. De ville diskutere hva det var som gjorde en kvinnes livsførsel 

kvalifisert til å kalles prostitusjon.  

“Hvis du sulter”, sa Silja, den ene av dem, “og du vil danse, men har ikke råd, og så 

kommer det en mann en dag og spør om han ikke kan ta deg med, så vil han 

spandere...Og så er mannen din aldri hjemme, og ligger med andre allikevel, og naboen 

kan passe unga...Og du vil så gjerne danse og ha det litt gøy. Så sier du at du må ta med 

deg ei venninne. Og hun er i samme situasjon. Og så reiser dere. Og på discoteket møter 

dere noen av hans venner. Så danser dere og de spanderer. Og så tar du med deg han som 

inviterte eller en av de andre mannfolka hjem og så takker en for kvelden ved å gi han 

den sexen han vil ha, og så er det greit for en tar jo gjerne ikke den styggeste. Og neste 

dag kommer han kanskje med fisk til unga eller noe annet en kan spise, eller en har finni 

seg en annen for akkurat den kvelden. Kanskje har en noen som kommer fast og tar en 

med ut, kanskje flere på en gang, og så har en det moro og så har unga mat. Er det å være 

prostituert?” 

 

Ja, hva svarer en på det? 
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Silja får gjort det hun har lyst til med utgangspunkt i den situasjonen hun befinner seg: 

Hun er fattig, har ingen faste inntekter, har barn og en mann som kommer når det passer 

han sånn. Hun går med menn frivillig, sier hun og veit at hun må betale for det hun gjør. 

Men igjen er det vel et poeng at Silja er så fattig, for hvor mange valg er det egentlig hun 

har og hvor “frivillig” kan hun tillate seg å være? 

Om frivillighet i forhold til prostitusjon, skriver kriminologene Cecilie Høigård og Liv 

Finstad i boka “Bakgater. Om prostitusjon, penger og kjærlighet”: 

“Frivillighet forutsetter frie mennesker, ikke stivnede, størknede, tingliggjorte deler av 

selvet. Og, enklere: Frivillighet forutsetter at det finnes gode, reelle alternativer å velge 

blant, og at disse alternativene oppleves som gode, reelle alternativer”  

(Høigård/Finstad, 1993. s.320). 

 

Vi har kanskje forstått at Siljas reelle alternativer ser ut til å være noe begrensa, og at hun 

ser ut til å leve så godt hun kan, situasjonen tatt i betraktning.  

Silja hadde ikke tenkt til å sette seg ned med henda i fanget, sa hun, og gruble over sin 

egen situasjon og livet sitt. Av og til gjorde hun det allikevel. Det var ikke noe ålreit. Hun 

blei ofte veldig melankolsk da, og uendelig trist og energiløs. Det var best å la det være 

og kaste seg ut i dansen i steden. 

 

Kriminolog og sosiolog Annick Prieur beskriver de transeksuelles liv i Mexico City som 

følger: “Deres liv er fylt med lidelser, skuffelser og farer, men også av gleder og varig 

vennskap. De lever vanskelige liv, men de kjeder seg i hvertfall ikke. De er heller ikke 

ensomme, men de frykter for å bli det” (Prieur, 1994. s. 108). 

Prieurs beskrivelse føler jeg berører noe av situasjonen til Silja, venninnene hennes og 

kvinner i samme eller liknende situasjon. 

 

Silja kunne av og til bli forelska, sa hun og det var litt dumt, men litt bra også. Dumt fordi 

det så raskt blei sjalusi og forpliktelser hvis en drømte om eller innleda et forhold til en 

av “dansepartnerne”, bra, fordi hun likte følelsen av å være forelska. Når jeg spørte om 

hun var glad i de hun var ute med, dro hun på det. Det kom litt an på. Noen ganger. 
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Andre ganger var det bare for å være ute litt og ha det litt gøy. Ja, det var varierende. Det 

var en livsstil. 

 

Prieur skriver: “Det er ingen motsetning mellom kjærlighet og penger, å være sammen 

med en mann for penger, trenger ikke bety at de ikke også er sammen av kjærlighet” 

(Prieur. 1994. s. 74). 

 

Silja sa at hun var svak også, og hun likte ikke å være “una mala mujer” (en dårlig 

kvinne) i andre kvinners øyne. Det var viktig for henne å holde motet oppe og å tro på 

kjærligheten og å nyte dansen. Det var viktig. 

 

“ “ Decente” and “sufrida” are two moral aspects of womanhood. A (good) woman 

attracts, but she never seeks. She has no will, but is acted on” , skriver Melhuus 

(Melhuus, 1992. s. 137). 

 

En kan nok ikke si at Silja og Julia  ikke har noen vilje, som sitatet til Melhuus viser til. 

De tar styringa av og til, ihvertfall liker de å fremstille det sånn, i motsetning til det 

Melhuus beskriver som et kvinneideal for en god kvinne i Mexico.  

 

Idealet om den gode og  lidende kvinne står ikke spesielt sterkt i Algo Dulce, sånn jeg ser 

det (se forøvrig avsnittet om Doña Elena). Det er mer sånn at du som kvinne må være 

klar over hvilke normer og eventuelle tabuer du bryter, eller på hvilken måte det er du 

provoserer kvinnene rundt deg. Når du bryter akseptabel omgangsform, levemåte eller 

forventa kvinnerolle, må du være forberedt på å forsvare deg sjøl eller ta potensielle 

konflikter eller ubehagligheter på egen kappe.  

 

Sånn jeg oppfatter kvinnenes liv i Algo Dulce var det viktigere å være stolt enn ydmyk, i 

motsetning kanskje til Melhuus sine funn fra Mexico (referert til tidligere i dette 

avsnittet). Hvis en er klar over hvilke normer en bryter, er en ikke så lett å tråkke på og 

Silja og Julia var klare over det de gjorde og hvorfor de gjorde det. De andre kvinnene i 

barrioen hinta frampå om at Silja og Julia av og til gikk ut aleine, det vil si bare de to 
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sammen, uten mannlig følge. De svarte på tiltalen med å tilstå at de ikke var noen engler. 

Til daglig tok de vare på huset og på unga, men noen ganger gikk de ut for å danse. Det 

var ikke for å finne en mann for natta de gikk ut, men for å danse, flørte og ha det litt gøy. 

Jeg fikk inntrykk av kvinnene som hørte på ikke anså dansen som så uskyldig som den 

blei fortalt, men jeg har samtidig et inntrykk av at samtlige kvinner jeg har vært i kontakt 

med, har en fortid om ikke nåtid der de har gjort liknende ting som Silja og Julia. 

 

Mary Molatosh, skriver i artikkelen “Who needs prostitutes? The ideology of male sexual  

needs”: “ People who do not fit the stereotype (når det gjelder seksualitet, min tilføyning) 

tend to be treated as abnormal. Men who do not feel impulses towards sex for its own 

sake or who do not care for erotic fantasies are despised. Women for whom sex is not 

subordinated to a relationship are treated more harshly”  

(Molatosh, 1978. s. 55). 

 

Det var de andre kvinnene som utpekte Silja og Julia som annerledes.  

Det var Silja og Julias bruk av sex som ”betalingsmiddel” som tilsynelatende skilte deres 

handlinger fra de andre kvinnenes handlinger. Jeg fikk allikevel ikke inntrykk av at det 

var sex Silja og Julia var ute etter når de gikk ut for å danse. Silja ser allikevel ut til å vite 

at det er på grunn av sexen at hun dømmes av de andre kvinnene og fordi hun veit hva 

hun står anklaga for velger hun å være ærlig overfor dem. Når hun konfronterer de andre 

kvinnene ved bruk av ærlighet, gjøres sjølve handlingen nesten uangripelig. Hun har 

tilstått alt uten verken å forsvare seg, hevde seg ved å forsøke å latterliggjøre de andre 

kvinnene rundt seg (hun forteller blant annet ikke hvilke menn hun har hatt sex med, noe 

som er storsinna siden det gjelder enkelte av tilskuernes menn32) eller å legge skylda over 

på andre. I Algo Dulce er ærlighet en sjelden og uangripelig gave som tåler dagslys i mye 

høyere grad enn løgn og benektelse. Det er allikevel nettopp løgn og benektelse som er 

normen når en står oppi en vanskelig situasjon som den Silja og Julia her stod i.   

 

Men ærlighet har sin pris og Silja og Julia måtte tåle mye spøk og grove vitser om seg 

sjøl og liva de levde. Silja sjøl var klar over at dette var prisen for “å danse”.  Da jeg 

                                                 
32 Dette blei jeg fortalt seinere 
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snakka med Silja og Julia ute på den åpne plassen i barrioen der de levde, stod det mange 

kvinner rundt oss og hørte på og kommenterte det som blei sagt eller ikke sagt. Silja og 

Julia så ut til å måtte vedkjenne seg sin livsførsel og være med på spøken.  

 

Jeg syntes hele situasjonen der Silja og Julia “stod tiltalt” foran de andre kvinnene på 

grunn av deres sexuelle oppførsel var både ubehagelig og ironisk. Ihvertfall vitna det om 

at dobbeltmoralen er synlig tilstede i kvinnenes liv og i deres livsløgn. De algodulcenske 

kvinnene er kanskje ikke så seksuelt frigjorte som mytene om dem tilsier, men de er 

heller ikke så monogame som myten om La Madre Sagrada sier de skal være. De er alle 

villige til å være la otra, men allikevel kan de ikke uten videre godta Silja og Julias 

oppførsel uten å stille spørsmål om det de gjør kan kalles prostitusjon. Er det penga og 

gavene som er utslagsgivende eller er det antallet menn som kvalifiserer kvinner til å  bli 

oppfatta som“ prostituert”? 33  

 

2.5. Må alle kvinner prostituere seg innimellom? 

Etterhvert som jeg har blitt kjent med kvinners liv i Algo Dulce, har det slått meg at 

livsførsel deres er mer lik hverandre enn ulik. Dette innebærer blant annet at grensene 

mellom det å arbeide som prostituert og det å ikke arbeide som prostituert kan være  vag. 

Kvinnene som foreslo og henta Silja og Julia, så ut til å more seg over at de hadde noen i 

barrioen som levde “litt på kanten”, men jeg er usikker på hvor langt ute på kanten de 

egentlig var i forhold til de andre kvinnene. 

 

I boka “Bakgater. Om prostitusjon, penger og kjærlighet”, siterer Høigård/Finstad ei 

fransk prostituert, beskrivi og intervjua av Claude Jaget: 

“Alle kvinners liv har et element av prostitusjon. For en vanlig kvinne er det ikke 

nødvendigvis kontanter hun får tilbake, men forskjellen er ikke så stor” 

(Høigård/Finstad, 1993. s.322).  

 

Algodulcenske menn skrøyt gjerne av og ha to eller tre kvinner på samme tid. Siden det 

er nesten likt antall kvinner og menn i Algo Dulce må det etter mitt skjønn også ha være 

                                                 
33 I Algo Dulce er ikke prostituert noe du er, men noe du arbeider som. 
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flere kvinner som hadde forhold til flere menn samtidig. Kvinner snakka ikke om disse 

tinga sånn som menn. Når menn hadde sexuelle forhold måtte han vanligvis betale noe til 

kvinnene. Betalinga var i form av mat, gaver og penger. Kvinnen på sin side kvitterte for 

dette med sex og ved å ta det eventuelle ansvaret for barn de fikk sammen. 

 

Kvinnene som jobba som prostituerte på bordellene måtte i motsetning til de andre 

kvinnene ha sex med alle menn som ville ha sex med dem. For sexen mottok de penger. 

For dette blei de prostituerte på en underlig måte både utstøtt og inkludert, beundra og 

forakta av de andre kvinnene. 

De blei beundra først og fremst fordi de tok betalt for sex som kvinner generelt må gi fra 

seg gratis. Som vi før har sett, er voldtektsbegrepet et begrep som praktisk talt ikke er i 

bruk i Algo Dulce. Kvinnenes mangel på seksuelle rettigheter gjorde sitt til at de andre 

kvinnene beundra de prostituerte for deres styrke og forretningssans.  

De prostituerte har mer penger enn det som er vanlig for en algodulcensk kvinne. 

De prostituerte forsørger ikke bare seg sjøl og sine barn, men ofte også foreldre og 

søsken. De oppnår en status som hodet/lederen av sine hushold som de som bringer 

penga inn og som deres familier er avhengige av. På den måten tar de ansvaret mannen 

tradisjonelt skal ha, eller skulle hatt i en familie.  

 

“Men need “good” women as actual or potential wives, to uphold their own and their 

family’s honour. These are the women he will provide for, and whose virtue he will 

defend, and hence gain respect as a responsible man”, skriver Melhuus, og fortsetter: 

“However, they also need “bad” women to confirm or vertify their masculinity. As the 

balance sheet in no way works out, one man’s good woman-wife, mother, sister, daugher- 

can at the next turn became another man’s prey” (Melhuus, 1992.s.105). 

 

Menn trenger “dårlige” kvinner for å få stilt sine sexuelle behov, men jeg lurer på om 

ikke kvinner også trenger “dårlig” kvinner sånn at de har noen å sammenlikne seg med 

og å referer til når de må definere eget ståsted eller rolle. 

 

2.6.  Skjult prostitusjon, frykten for gjenkjennelse og utstøtelse 
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Om gjenkjennelse, utstøtelse og synet på jobben sin, sa de prostituerte jeg snakka med 

følgende:  

 

Mira: “Ingen veit at jeg jobber som prostituert. Familien min tror at jeg jobber i El Cielo 

og derfor er så sjeldent hjemme (El Cielo er hovedstaden dit “folk flest” i beste fall er en 

gang i året, om i det hele tatt en gang i livet). Barna mine bor hos søstra mi, faren deres er 

en militær som reiste sin vei. Jeg er redd han skal få vite det, bli sint og komme”. 

 

Auria: “Mora mi og mannen min veit at jeg jobber (som prostituert). Det er greit for 

mannen min så lenge jeg ikke viser meg andre steder med klientene enn her. Han har 

kommet tilbake til meg etter at jeg begynte å jobbe. Mora mi har måttet avfinne seg med 

situasjonen, ellers veit jeg ikke hvordan hun, sønnen min og jeg skulle greid oss da 

mannen min (faren til sønnen) forlot oss. 

Jeg skammer meg ikke over jobben. Jeg går penere kledd enn kvinner flest og jeg liker å 

pynte meg. Etter jobben går jeg til hotellet. Da er jeg ei verdig dame”.  

 

Pricilla: “Alle i min familie veit at jeg arbeider som “trabajadora”, alle bortsett fra faren 

til barnet mitt. Hvis han får vite om det så er jeg redd han kommer til å ta med seg sønnen 

vår. Det er for hans framtid jeg gjør det. Jeg forsørger hele familien min på denne måten. 

De lever bedre nå enn før jeg begynte å jobbe. De kan ikke akkurat kritisere meg da”. 

 

Betty: “Familien min veit at jeg jobber her (som prostituert) og kommer ikke over det. 

Det er greit at de veit det, for da slipper jeg å gjemme meg for dem hele tida, det er nok 

av andre å gjemme seg for...onkler for eksempel. Og nå er dattera mi “una señorita” 

(ungdom/voksen) så jeg trenger å være hjemme sånn at hun ikke velger samme yrke som 

meg. Det er ei viktig tid for dattera mi nå” (datra er 12 år).  

 

Uansett hvordan en ser ut til å kunne vri og vende på det: å jobbe som prostituert er ikke 

helt det samme som å ha en hvilken som helst jobb. På tross av at kvinnene kan bli 

respektert og til og med beundra, er kvinner stort sett klare over hva det vil si det er de 

satser og eventuelt mister ved jobben sin.  
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Mira jobber i det skjulte. Hun har gjort det i 3 år nå. Det er et slitsomt dobbeltliv hun 

lever, hun frykter for at noen som kjenner familien hennes skal tyste på henne.  

I motsetning til Mira jobber Auria åpent. Hun tjener bra, har flest klienter av kvinnene i 

El Sueño, og skiller fullstendig mellom jobb og privatliv. Hun befinner seg i en heldig, 

økonomisk situasjon, som tillater henne og legge seg inn på hotell etter arbeidsdagens 

slutt. I motsetning til de andre kvinnene i El Sueño som ikke har økonomisk mulighet til å 

sette noe fysisk skille mellom jobb og privatliv før arbeidsperioden i El Sueño er over, 

lager Auria dette skillet. Både Mira og Pricilla holder jobben som prostituert skjult 

overfor faren til barna. På spørsmål om hvorfor de gjorde det, uttrykte de at grunnen var 

frykt for fysiske represalier og for at fedrene skulle ta med seg barna om de fikk vite hva 

slags jobb de hadde.  

I likhet med de andre kvinnene jeg har snakka med, er barna deres symbol på 

kvinnelighet. Å bli tatt fra barna vil i realiteten si det samme som at du er en dårlig mor 

og kvinne. Dette er en situasjon Mira og Pricilla vil unngå for enhver pris og da må de 

jobbe i hemmelighet.  

 

Auria på sin side var i den sjeldne situasjonen at hun hadde fått tilbake faren til barnet sitt 

da hun begynte å jobbe som prostituert. I steden for å frykte avsløring, frykter hun 

voldelige klienter. Betty frykta for datras potensielle framtid som prostituert. Å ta jobb 

som prostituert kan virke fristende, men det er ingen bekymringsløs tilværelse.  

 

I det neste avsnittet skal vi møte en kvinne som veit hva det vil si å være prostituert. Her 

er hennes historie. 

 

Kapittel 3. Carmen, den tidligere prostituerte 

Kvinner slutter som prostituerte. Det er mange grunner til å slutte.  

Kvinnene møter sjalu menn, de blir sjuke, de blir gamle, de blir slitne. De slutter. Carmen 

er en av disse.  

Jeg blei fortalt at Carmen var ei flott dame, rakrygga, med leppestift og fine drakter. 

Carmen var nå “pensjonert” etter å ha vært prostituert i 17 år.  
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I dag er Carmen en kvinne på 58.  

Ihvertfall tror hun det. 

I det jeg møtte henne var hun svært stygt mishandla. Carmen satt sammenkrølla i en stor, 

utslitt stol. Hun så ikke spesielt “flott” ut. Det hadde vært en hard dag. Eller noen harde 

dager. 

- “Veit du”, sier hun,- “Det er 18 år siden mannen min døde og 15 år siden jeg sist blei 

slått”.  

Men så skjedde det altså her om dagen.  

Carmen blei slått ned på åpen gate og robba rett ved der hun bor. 

Carmen går først hvileløst rundt i det store mørke rommet. Så setter hun seg breibeint 

ned, ser meg intenst i øya, og sier: “Nå skal jeg fortelle”. 

Og Carmen forteller meg historien om sitt liv. Hun sitter på en gammel, utslitt sofa som 

er i ferd med å knekke sammen under vekta hennes og gråter. Hun er sliten og blakk, sier 

hun. Så gråter hun igjen. Det er vondt å være mørbanka. Det er så lenge siden sist. 

 

Carmen begynte å jobbe på Cabaree da hun var rundt 10 år, kanskje yngre. Den gang 

hadde hun imidlertid så store byller over alt på kroppen at hun til slutt knapt greide å 

skjule dem. Hun fikk injeksjon etter injeksjon, men ingenting hjalp og en dag oppdaga La 

Señora det. La Señora sendte Carmen til Los Aguas. Den gang tok turen 3 dager. Med 

båt. 

 

I Los Aguas, blei vesle Carmen lagt inn på sjukehus. Ei “tante” (ei bekjent av La Señora) 

skulle se etter henne, men det blei nå så som så med det etterhvert som tida gikk. Frisk så 

Carmen ikke ut til å kunne bli. Da hun hadde vært på sjukehuset i 3 år, hørte hun plutselig 

en dag navnet på en hellig jomfru; “Narsesissa de Jesus” og satt sin tillitt til henne. Den 

natta drømte hun marerittaktige drømmer. En hel dag og en hel natt  spiste hun  ikke, men 

vrei seg i mareritt og svette. Neste morgen kom tanta på besøk, som ved et mirakel. Tanta 

hadde ikke vært å besøkt Carmen på sjukehuset på to år og da hun nå kom var Carmen 

frisk.  
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Tanta tok med seg Carmen hjem. Etter to dager hos henne, hadde Carmen sagt; “Jeg må 

ha en jobb jeg tante”...fordi hun var så fryktelig sulten. 

Carmen tok seg jobb som servetrise og jobba hver dag i tre måneder uten å få lønn. På 

jobben blei hun malt svart med kull i ansiktet, halsen, legger, føtter, armer og hender. Alt 

kundene fikk se av hud skulle være svart. Det var fordi kundene skulle se hvem som var 

eier av kafeen og hvem som var ansatt. Eieren var nemlig sjøl ei mørkhuda kvinne og hun 

tålte ikke at kundene tok feil av henne som eier og oppførte seg overfor henne som om 

hun skulle være ansatt. Dette utfra den enkle “logikk” om at den lyseste i huden alltid 

eier.  

Carmen hadde ingen sted å gå og ingen som kunne forsørge henne. Og var så sulten. 

En dag da hun satt på trappa og gråt så kølet rant, så hun noen fine kvinnebein passere. 

Det var ei flott dame med strømper og med drakt og rød hatt på hodet. Hun virka kjent, 

men Carmen kjente ingen “fine damer”. Carmen var fortvila og ville flykte, men visste 

ikke til hva. Hun hadde lagt hodet i hendene og neste gang hun så opp stod den “fine 

damen” foran henne. Hun hadde sagt at Carmen fikk ta seg sammen og slutte med den 

grininga. Den “fine damen” var Pilar. Pilar, fra hennes egen landsby. Pilar sa hun måtte 

vente på henne på samme sted tidlig morgenen etter, så skulle hun få være med henne. 

Pilar var så flott å se på da hun gikk sin vei på høyhæla sko. Verdensvandte Pilar på 

hennes egen alder. 

Pilar hadde vært prostituert i mange år allerede og Carmen og hun begynte nå et liv 

sammen i fester, fyll og arbeid.  

 

I Los Aguas levde Carmen til hun var tredve år. Carmen har hatt mange menn, mange 

kjærester, mange kunder og  tre menn hun var forlova med. Den første da hun var 13. 

Han var så snill mot henne og ville ikke at hun skulle være prostituert, men hun elska han 

ikke og bytta han ut mot “El Gato” (“katta”-fordi han hadde så gjennomsiktige øyne). 

“Han var en slik ond mann”, sier hun. Så ond. Seinere møtte hun “El Negro” (“den 

svarte”). Hun fikk 2 barn med den første og 1 med den andre og 1 utenfor begge forhold. 

Fellesnevneren for mannfolka hennes var at de var sjalu og sinte og ga henne juling, 

passa på hva hun dreiv med og med hvem. Carmen reiste rundt på forskjellige cabareer 

og bordeller, men til slutt orka hun ikke å ta vare på barna sine lenger og forlot dem på 
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trappa til foreldra til “El Gato”. Han var av rik familie og barna fikk fine uniformer og 

gikk på skolen. Carmen pleide å se på dem på avstand og føle seg ynkelig fordi hun 

hadde forlatt dem og ikke hadde noe ordentlig sted å bo eller liv å tilby dem. Da hun en 

dag snakka med Pilar om dette sa Pilar at hun da selvfølgelig måtte gå å hente dem 

tilbake igjen. Og sånn blei det. Etter ei stund angra Carmen imidlertid på avgjørelsen og 

ba “El Gatos” familie om å ta seg av barna hennes igjen. Hun hadde trygla og bedt for 

seg, men de ville slett ikke ha dem denne gang. Så fulgte noen harde, vonde år, før hun 

igjen fant seg en mann.  

 

Da hun var 30, la hun opp prostitusjonskarrieren og flytta til Algo Dulce med de av barna 

som ville være med. De yngste kom med henne. To blei i Los Aguas, og av dem blei en 

knivdrept. 

 

Pilar bor enda i Los Aguas, mens Carmens mann blei drept av en nabo kort tid etter at 

Carmen og to av unga flytta til Algo Dulce. Carmens barn bor i dag i Italia. Tre av 

barnebarna  på 9, 5 og 2 år har blitt igjen i Algo Dulce. For å ta seg av Carmen. 

I dag er Carmen sterkt alkoholisert og har mista det hun engang hadde av eiendommer og 

innbo. Det har hun spilt bort, eller blitt frastjælt alt sammen. 

 

Carmens rykte som den “fine dama i Algo Dulce” holdes allikevel inntakt. 

Draktene, sminka og de høye hæla. Det er å være “fin” det.  

Samma hvor du måtte ha fått tak i penga fra, på hvilken måte, og til hvilken pris. 

Hun kan hverken skrive, lese eller telle, sier hun. Og fortelle gjør hun skjelden, og mest i 

fylla. 

 

3.1.  Fortid og nåtid. 

Carmens historie høres nok litt “gammeldags” ut, i neste avsnitt skal jeg fortelle en mer 

“moderne” historie. På tross av avstanden i tid mellom de to historiene, vil jeg våge og 

påstå at de begge er aktuelle også i dag. Carmens historie har vi sett er spesiell på den 

måten at hun var tvingi til å klare seg sjøl på et fremmed sted allerede som barn. Stadig 

blir unge jenter forlatt, må ut å ta seg arbeid eller de blir sendt til en fremmed by og må 
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der ta vare på seg sjøl. Jeg skal komme tilbake til eksempler som likner Carmens 

fortelling seinere, men først skal vi møte Rosa. Rosa er voksen. Hun har drømmer, men 

også et liv. Det gir ikke egentlig plass for drømmer og ambisjoner og stort annet enn 

hverdag. Allikevel ligger det muligheter til forandring i hverdagen. Både positive og 

negative.   

 

3.2. Historien om Rosa på hjørnet 

Hver dag går jeg forbi butikken der Rosa jobber. Det er en liten hjørnebutikk der du kan 

få kjøpt doruller, platanos, melk, tyggegummi, øl og et par ting til. Butikken har alt en 

algodulcener trenger, bortsett fra egg.  

Den eies av Rosa og ektemannen. 

 

Hver gang jeg går forbi sitter enten Rosa og lakker neglene sine, snakker med ei venninne 

som har stikki innom, eller hun sitter og ser ut i lufta. Når det kommer kunder gidder 

Rosa knapt å flytte seg fra stolen. Men hun er en god flørt for mannlige kunder som 

kjøper øl og en sigarett. Da vokner Rosa til liv. 

Fordi jeg en gang var nær ved å drepe en av Rosas mannlige kunder, har vi et avmålt 

forhold. 

 

En kveld da jeg som vanlig hadde kjøpt meg en brus og stod og hang på hjørnet av Rosas 

butikk, spør hun meg hvor jeg kommer fra. “Norge”, svarer jeg. “Europa. Nord Europa”. 

“Ååh”, sier hun. Så sier hun ikke noe på lenge. Hun sitter og ser på meg med åpen, 

rødmalt munn. 

“Hvordan er Spania?”, spør hun så. 

“-Annerledes”, svarer jeg. 

“Hva heter du?” 

“-Ingrid”. 

“-Rosa”, sier Rosa, og gir meg ei slapp hånd. 

“-Ingrid,-gifter menn seg med prostituerte i Spania?” 

“Neeei”, sier jeg,- “Jeg tror ikke det. Jeg tror kanskje det er mest på film”. 
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Rosa har tre venninner som skal ta bussen til El Cielo samme kveld. De skal til Spania og 

jobbe som prostituerte. De har spurt Rosa om hun vil være med. På forhånd har de fått 

tilsendt penger til å kjøpe nytt undertøy. Masse fine ting med blonder, “sånt fint 

gjennomsiktig”, sier Rosa. De har kommi til butikken hennes og vist det fram. 

“-Hvem har sendt dem penger da?”, vil jeg vite. 

“En mann i Spania”, svarer Rosa. 

“Hva tror du”, spør Rosa. “De må betale det tilbake, ikke sant...? Pengene for billetten og 

alt?” 

“-Det virker ikke usannsynlig”, svarer jeg. 

“Men tenk på alle penga de får da”, sier Rosa. 

“De kan tjene 10 millioner sucres (ca. 10 000 kr. i løpet av tida som de er der. Hvor lang 

tid det er snakk om er imidlertid ikke definert) hvis de er flinke,- og ihvertfall 2. Her kan 

du tjene 300 000 (sucres Pr. mnd., ca. 300 kr.) som hushjelp”. 

“-Vil du reise da?”, spør jeg. 

“Jeg har et barn og en sjalu ektemann”, sier Rosa. 

Men  når hun tenker etter har barnet det egentlig bra hos bestemora og det er bare 

krangling når ektemannen kommer hjem om kvelden. Egentlig kan hun fint greie seg uten 

han. Eller ihvertfall kan hun godt finne seg en ny. 

“-Men det er hardt, er det ikke?” (Å være prostituert) 

“Jo”, svarer jeg. “Jeg tror det”. 

Rosa sitter. Kundene kommer og roper over disken hennes. Rosa beveger seg treigt i det 

vesle rommet og finner fram det de vil ha. Rosa er 20 år, hun har kort kjole med dyp 

utringning, et barn som snart fyller fire, og en sjalu ektemann. 

“Veit du, sier Rosa. Jeg har aldri sett en kvinne bli så sint som du på den mannen...” 

Vi ler.  

“Mannfolka er machistas”, sier Rosa. 

 

I dagene som fulgte var Rosas butikk stengt.  

I ukesvis. 

Etter måneder er det to menn som en dag maler nytt skilt på butikken. 

Jeg spør etter Rosa. 
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“Hun er visstnok banka opp”, sier de. 

Det er det ryktene forteller. 

Rosa blei banka opp av sin ektemann. 

Så hun dro. 

Ingen veit hvor. 

 

Historien om Rosa er nok ikke spesielt bemerkningsverdig i algodulcensk sammenheng. 

Rosa blei muligens banka opp. Hun dro sin vei og en kan bare spekulere på hvor. Kanskje 

dro hun med venninnene til Spania? Jeg veit ikke. Hun kom ihvertfall ikke tilbake i løpet 

av de gjenstående tre månedene jeg var i Algo Dulce. Når jeg spør Maria om hvor det er 

kvinner som blir banka opp reiser, svarer hun hoderystende at hun ikke veit. Det er ikke 

mange steder å gå og det er ikke mange steder å få trøst, i følge henne. Siden det å bli 

slått er så vanlig blant kvinner, er det liten forståelse eller hjelp å få. Las Mujeres kan 

registrere deg som voldsoffer og du kan få medisinsk, juridisk og psykiatrisk hjelp der, 

men det er ingensteds å reise. “Kvinner som har familie i andre deler av landet, eller som 

ikke deler hus med mora si, kan reise dit for noen dager, men det er sjeldent en 

permanent løsning”, sier Maria. Kvinnene reiser så og si alltid tilbake til huset de bor i. 

“Det er i grunn ikke mange alternativer for kvinner i Algo Dulce”, legger Maria til. Å bli 

banka opp gjør deg ikke “spesiell” på noen måte. Desverre. Et kvinneliv i Algo Dulce er 

hardt.  

 

 

3.3. Drømmen om mulighetene i utlandet 

For enkelte er det allikevel et alternativ til livet i Algo Dulce: 

Som på Carmens tid er prostitusjon en anerkjent “metode” for å oppnå ting som; en bedre 

framtid, mer penger, muligheten til å reise og liknende. Prostitusjon er nå også aktuelt 

som fluktmulighet fra Algo Dulce til Europa. 

I de seinere år har arbeidsmulighetene i land som Spania og Italia åpna seg for unge 

jenter fra Algo Dulce i form av illegal emigrasjon. Det var dette Rosa snakka om i vårt 

møte. 
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Det er algodulcenere (eller madruganere fra andre deler av landet) bosatt i Spania og/eller 

i Italia som sørger for at algodulcenske jenter kommer seg over til Spania og Italia. De 

sender penger til mellom-menn i Algo Dulce som plukker opp jenter og ordner med pass 

og utreisepapirer for dem. Det blei meg fortalt at mange av jentene ender opp som 

prostituerte på tross av at de oftest på forhånd blir fortalt at de skal jobbe som 

husholdersker eller hjelpepleiere i Spania og Italia. De som sender penger fra Spania og 

Italia fungerer som de prostituertes sjef/hallik på lik måte som for eksempel La Señora på 

bordellet.  

 

Jeg har blitt forklart at det lønner seg for hallikene i Spania/Italia å be om å få tilsendt 

jenter fra Algo Dulce først og fremst av to grunner: For det første hentes det jenter fra de 

fattigste familiene, og fattige familier er det mange av i Algo Dulce. Grunnen er at det er 

enklest å friste med penger og muligheten for et annerledes liv blant dem som ingenting 

har. Familiene er lette å overtale, fordi de tror at det vil bli sendt penger hjem til de 

gjenværende familiemedlemene. Dessuten veit mora i huset at det blir en munn mindre å 

mette når ei av jentene reiser. Når jeg spør enkelte mødre om de er klare over muligheten 

for at døtrene deres kan komme til å måtte livnære seg som prostituerte i utlandet, gråter 

de og sier “sånn er livet som fattig”. Mødrene ser, for meg, ut til å være klare over at 

algodulcenske jenter blir brukt på denne måten, sjølom de nok gjerne vil tro at døtrene 

skal jobbe som hushjelper eller barnepassere. Det er mødrene eller ei av søstrene til jenta 

som reiser som tar seg av barna hennes mens hun er borte. Denne utreisevirksomheten er 

et relativt nytt fenomen i Algo Dulce og så langt har ingen av jentene som har reist ut 

kommi tilbake.  

For det andre er algodulcenske jenter kjent som ekstra hardføre. Det er jenter som 

allerede i ung alder er seksuelt erfarne og som er vant til  klare seg med lite. De sies å 

ikke ville by på noen problem for dem som skal se etter dem i utlandet. 

Del 5.  DE FORSVARSLØSE BARNA 

 

Kapittel 1. Verdien av fattige barn 

Vi kan anta, etter å ha lest det foregående avsnittet om drømmen om mulighetene i 

utlandet, at jentene får hard medfart når de møter prostitusjonshverdagen i Europa. Men 
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det er ikke bare i utlandet det er hardt å leve og igjen skal vi vende tilbake til Algo Dulce. 

Denne gang skal det handle om barn og enkelte barns skjebne. Du vil kanskje dra kjensel 

på noe i det følgende og dette er fordi historien jeg nå skal fortelle ikke er helt ulik den 

Carmen fortalte. Historien tar utgangspunkt i et lite jentebarn som må klare seg på 

egenhånd. 

 

Sist jeg bodde i Algo Dulce hadde Marias mor og hennes hushold to jenter i arbeid. Den 

første husker jeg knapt: Hun var bare så vidt innom før hun rømte. Hun var et barn, henta 

fra jungelområdet rundt Algo Dulce av ei dame som henter ut barn fra fattige familier. 

Dama reiser, som de andre i hennes bransje, rundt og tilbyr fattige familier å ta med seg 

et par av de eldste pikebarna, sånn at det blir færre munner å mette. Familiene blir fortalt 

at barna vil få gode familier å bo hos, bli oppdratt på samme måte som den nye familiens 

egne barn og får gå på skole. I realiteten blir barna tatt med fra familiene sine, ofte kun 

med det de står og går i, og plassert (det vil si solgt til) i dårlige hjem der de blir 

“husslaver”, sjikanert, nedverdiget og oversett. De ender også opp på bordellene. 

Historiene går stadig blant kvinnene i Algo Dulce om disse jentungene og hva som møter 

dem av plager og hva de må gjennomgå i sin nye tilværelse. Historiene ser ut til å bli 

fortalt til barna med den hensikt å skape frykt og oppdra dem til å gjøre som mora sier, 

ellers kommer det en ukjent dame å tar dem med seg. Sjøl har jeg møtt 5 barn som har 

blitt tatt med fra foreldra sine og blitt solgt i Algo Dulce. 

 

En reagerer når en opplever at barn bli slått, kjefta på, lugga og ydmyka. En reagerer når 

barn er så møkkete og illeluktende at de gråter og ber om å få lov til å vaske seg, sånn 

som de andre i huset. En reagerer når de blir gitt matrestene og kan sette seg til bordet og 

spise det som er igjen på tallerknene etter at de andre i huset er ferdig og maueren er i 

ferd med å erobre det gjenværende. En reagerer når en ser hvor glupsk barna spiser, mens 

kvinnene i huset ser på, kommenterer og spytter på gølvet i avsky.  

En reagerer. 

Noen av barna rømmer. En liker å tro at barna rømmer hjem, men min erfaring er at det 

er noe de slett ikke tør å gjøre. Bedre enn å være en byrde og en skam for mødrene sine, 

som jo trodde at barna fikk det bedre i sin nye tilværelse, er det å forsøke å greie seg sjøl i 
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storbyen. Blant kvinnene viskes det om “tanter” som tar dem til seg og bruker dem i 

prostitusjonsvirksomhet, eller du finner dem tiggende på gata. Det sistnevnte har vært 

sjebnen til fire av barna jeg sjøl kjenner til. 

 

1.1. En jentunge i Algo Dulce 

Victoria var ei stund la chica (“jenta”) i huset til mora til Maria og sånn opplevde jeg vårt 

første møte: 

Torsdag 3/3.99. Som vanlig gikk jeg til huset til mora til Maria for å spise almuerzo. Til å 

begynne med var det bare den gamle dama og Inesita (dattera til Maria på ett år) hjemme. 

Maria var sjøl i El Cielo. “La negra” (kallenavn brukt om Ines) er grinete og vil 

ingenting. Mora til Maria lager mat til meg mens jeg holder Inesita34. Til slutt ser det ut 

til at Inesita er i ferd med å sovne, men så tisser hun på seg i steden. Jentungen er 

søkkblaut. Marias mor serverer mat og tar av ungen bleia. Det er tiss over alt, og hun 

setter barnet naken ned på en plaststol. Maxima (den mellomste av Marias søstre) 

kommer hjem og tar barnet opp. Inesita tisser igjen og stolen er omgjort til en liten innsjø. 

Rett etterpå kommer den biologiske mora til Ines, Colerada (Marias yngste søster) og de 

to støyende barna hennes. Jeg har tatt med meg ananas til unga. De hyler, griner og vil 

ikke spise. Julioito tar en bit av ananasen og legger den tilbake (han er fem år) . Han får 

ikke spise den før han har spist almuerzo, men bryr seg ikke noe om det mer enn at han 

gjeiper og spytter mot de tilstedværende. Cecillita, den ett år yngre søstra hans griner, 

som vanlig. Av rein lyst, blir jeg alltid fortalt. Colerada spiser ananasen. Tv’n står høyt 

på, alle snakker i munnen på hverandre, og unga maser. En og en spiser mens de andre 

ser på. Plastduken på bordet er full av fluer og maur. Det spyttes mat på gølvet og på 

tallerkenen. Kluten som ligger over plastesken med skjeer bruker alle etter tur til å tørke 

seg rundt munnen med,- med den tørkes også barna og svette panner. Ingen vasker henda 

før det spises og alle bruker den samme skjeia i maten. Inesita kaster opp. Det spises 

uforstyrra videre. 

 

                                                 
34 -ita i slutten av navn er “kosenavn”, uttrykker kjærlighet til den du omtaler/tiltaler. -ita: hunkjønn. -ito: 
hankjønn. 
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Det kommer to feite kvinnfolk. Det er snakk om penger. Den ene har vondt i hodet og 

Maxima gir Julioito penger og beskjed om å gå på apoteket og kjøpe hodepinetabletter. 

“Kjøp to”, hvisker Maxima. Colerada skylder dama penger. Den andre dama setter seg 

opp i tissestolen og blir blaut i rompa. Hun reiser seg tungt og stolen følger etter. Det er 

en barnestol. Hun forsøker å late som ingenting. Så utbryter Maxima “hvem har satt seg i 

tissestolen?”... det er ikke rom for svar...er en så dum og sette seg i en stol for barn, får 

det være det samma. Inesita og jeg sitter i sofaen. Jeg forsøker å få henne til å gjøre noe 

annet enn å putte de døde fluene som er over alt i munnen. Hun klør i skrittet og har alltid 

eksem, men så er hun jo alltid fuktig også.  

 

Fra gitteret foran vinduet ropes det på mora til Maria. Hun går ut og tar i mot en relativt 

ung og velstelt kvinne. Kvinnen har med seg to jenter. Den ene blir kommandert inn. Der 

ønsker ingen henne velkommen og hun blir sittende på en plaststol helt urørlig. Hun har 

på seg en fillete lyserosa “ballkjole” som har mista fire av fem knapper i ryggen og tynne 

sandaler i plast. Håret hennes er fletta stramt i små fletter etter hodebunnen. Hun holder 

hardt i en utslitt, beige, tøybag som hun har på fanget. De to feite damene begynner å 

kommentere hvordan hun ser ut. De sier hun er pen. Det blir gjort en avtale utenfor. 

“Hvem vil du ha?”, spør mora til Maria henvendt til Colerada... “Hun her, hun har det 

roligste fjeset, den andre kan være en løgner”. 

Så sier kvinnen at jenta tisser på seg når hun er urolig. “Mye?”, spør mora til Maria. “Ja, 

men hun slutter nok snart med det”, svarer kvinnen. De skal få et avslag. Penger skifter 

hender og kvinnen går. Ingen sier noe til jenta som sitter helt urørlig. Julioito peker på 

jenta og erter: “Jeg vil ikke ha deg, ingen vil ha deg”. Jenta sitter helt stille og det renner 

fra sandalene hennes. De voksne ler. Julioito erter. Cecillita sutrer. Inesita spiser fluer. 

 

Colerada tar fra jenta baggen og slenger den på gølvet. Hun åpner den. “Hun har ikke 

med seg noen ting”, sier hun. “Hun får få noe gammelt etter Julioito”. 

“Hvor kommer du fra?”, spør Colerada. “Las Playas”, visker jenta. 

“Snakk!”, sier Colerada, og er sint i stemmen. “Du må snakke, for her skal du bli”. 

Da begynner jenta å gråte. “Hun griner”, peker Julioito og ler. 

Jenta rører seg ikke. Hun er tynn og beinete og mørke svart i huden. 
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“Hvor gammel er du?”, spør Colerada. “10”, svarer hun. “Jeg trodde hun var eldre”, 

skriker Colerada. “Hun er så høy og tynn”. 

Jenta får noe mat som er igjen etter de feite kvinnene. Hun spiser ikke. “Var det søstra di 

hun andre?”, spørres det. “Nei”, svarer jenta uten å foretrekke en mine. “Hun var riktig 

stygg”, nikker de feite kvinnene. “Riktig problematisk”, det kunne de se.  

 

Dagen etter gråter Victoria. Hun gråter uten en lyd og sovner over gølvvasken. Hun får 

ingen oppmerksomhet. 

 

5/3. Maria er tilbake. Huset til mora til Maria er forandra. Det er prega av Marias 

tilstedeværelse, det er mer orden på ting. Maria speiler seg, og alle snakker i munnen på 

hverandre. Victoria står og ser på helt uttrykksløst. 

 

Søndag spør Maria Victoria hva hun heter. “Victoria”, svarer Colerada. “Etternavn?”, 

spør Maria. Victoria svarer ikke. “Svar!”, kommanderer Colerada. Victoria svarer ikke. 

Det hjelper ikke at Colerada slår henne med et belte. 

Den kvelden snakker Maxima og Maria om Victoria når de kommer tilbake fra moras 

hus. De er begge enige om at det er håpløst det hele. Victoria har ikke ville spise siden 

hun kom og mora til Maria vil kvitte seg med henne før hun blir så avkrefta at de ikke 

kan sende henne tilbake til Las Playas der hun sier hun kommer fra.  

Ei jentunge fra “Sona Norte” (nordsonen, eller nordafra) er av det verste slaget, mente 

Maria og Maxima er enig. De forelsker seg og er tverre og riktig vanskelige å ha med å 

gjøre. “Ja, du husker vel den forrige jenta de hadde?” “Ja, hun blei det bare problemer 

med. Hun fant seg en kjæreste og så var det mye fram og tilbake, men ihvertfall flytta 

hun, og hun var gravid også”. Maria antok at jenta nå var sammen med mora si eller et 

eller annet annet sted.  

 

Etter 13 dager var Victoria blitt så uoppdragen at de måtte kvitte seg med henne. Hun var 

fullstendig utmagra da de den 14. dagen ga henne noen penger som hun kunne komme et 

stykke på vei med til bussbillett hjem. Hun blei sendt vekk med den samme fillete veska 

som hun kom med. 
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Så fulgte ei ny jente. Ei som var stille og sa veldig, veldig lite. Hun var “lite vakker” og 

eldre. Kanskje 15-16 år. Denne jenta blei også “behandla som en av familien” som 

Colerada så rørende beskreiv det, men allikevel var det mast om “vil det...og har en 

kjæreste, og ønsker å gå på skole...og....ja, du veit jo hvor problematiske jenter er”, sa 

Colerada til meg. Hun hadde sendt henne på dør. Oppholdet hadde vart i tre dager. 

Colerada var bitter. Hva var det jentunger trodde de var? 

 

Ja, hva er det vel egentlig jentunger er verdt ? 

Maria kritiserte Victoria. Maria blei sjøl sendt bort som barn. Hun bør vite hva det 

innebærer å være aleine, lita og sårbar på et fremmed sted i en fremmed familie. Hun 

kunne ha forsvart jentebarna. Men det er ikke sånn det virker i realitetens Algo Dulce. Til 

sjuende og sist kjemper alle kun sin egen kamp og fortrengelse og 

avstand/fremmedgjøring er viktige redskap i kampen for livet. De fattige barna er de som 

lider mest og dem er det ingen som forsvarer. Barna er møkkete og stygge. De har 

hudsjukdommer, fillete klær, dårlige tenner, lus i håret og ingen manerer. De er fattige og 

hjelpeløse og vandt til å bli oversett, slått eller kjefta på. Når de spiser grafser de til seg 

maten med begge hender. Og voksne behandler dem som skabbete bikkjer og ikke som 

mennesker. De fattigste barna som blir kjøpt og solgt som slaver er Algo Dulces verste 

samvittighet. Men ingen bryr seg. 

  

Dette får være en slags introduksjon til det som vil komme og en avrunding av hva som 

er kvinners verdi. Det får stå som et apropos til hva det er som driver kvinner til 

prostitusjon. Og hvordan kvinner blir dømt eller forstått av andre kvinner. Hva de 

drømmer om og hva de rømmer fra. Et kvinneliv begynner tidlig, og for de fattigste barna 

slutter det ofte før det i det hele tatt har begynt. 

 

Og igjen er det de som bryter: de som lever annerledes, både på tross av og på grunn av 

det de er og den situasjonen de befinner seg i. I det neste kapittelet skal vi møte Jorge.  

 

Del 6. JORGE OG KJØNNSIDENTITET 
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Kapittel 1. Hjemme hos Jorge 

Jorge står og lager mat mens Tulia og jeg sitter på sengekanten og venter på å bli servert. 

“Se”, sier Tulia og setter en albue i siden min. Huset vi er i består av et lite rom. Det er 

mer et skur enn et hus da det er huller i taket og veggene er lagd av glisne planker. På 

bakken er det ikke gølv og i dag er bakken blitt til gjørme. I gjørma er det noen pappbiter 

til å trå på for å komme til senga tørrskodd, det er på sengekanten vi sitter siden Jorge 

bare har en stol. For å gå på do må en gå på en utedo som er felles for hele barrioen. 

Jorge har kun det rommet vi sitter i. 

Overalt i rommet er det ting: nipsfigurer, klokker, dukker, postere av hester og hvite, 

nakne damer, bilder, kosedyr, syntetiske blomster og rosa hekleduker. Under senga, på 

rad og rekke står herresko pent oppstilt. Det er riktig hjemmekoselig. Det mest 

hjemmekoslige huset jeg noensinne har besøkt i Algo Dulce. 

Jeg kommenterer at det ser trivelig ut og Jorge brummer, nikker og smiler. “Jeg er stolt 

av hjemmet mitt”, sier han. 

 

Jorge er 55 år, har kortklipt hår, er høy og mager, har brune, vide arbeiderbukser, og 

mørk skjorte. Han serverer mat på to store tallerkner og øl. Sjøl skal han ikke ha noe. Han 

setter seg breibeint foran oss på stolen sin, fyller et tinnkrus med sprit og ruller en 

sigarett. Han røyker i stillhet og nikker insisterende til at vi skal spise opp all maten vi har 

fått.  

“Så”, sier han omsider, “hva er det du vil vite?”, Tulia reiser seg. “Det er sikkert noen 

kjente her omkring”, sier hun... og så er hun vekk.  

Jeg sier: “jeg er opptatt av hvordan kvinner lever i Algo Dulce... også de som sies å leve 

litt annerledes”. Om han kunne si noe om det? 

 

Jorge ler; kvinner ja, ja kvinner kan han snakke med meg om. For litt siden flytta la mujer 

ut. Han skulle sende bud etter henne, så jeg skulle få møte henne. Hun bor i den samme 

barrioen. 
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Jorge forlater rommet og overlater meg til tanke-kaoset, uventa kommer han inn igjen, 

som om han har bråbestemt seg for noe, eller glemt noe. Han ser på meg og smiler, tar 

seg til brystene, løfter dem opp og sier; “Ja, så er jeg jo kvinne jeg også”. 

 

Jorge var den yngste jenta i en søskenflokk på 8, og som 7 åring blei hun gitt bort til en 

familie i Algo Dulce. Hun var 17 år og mor til to da hun reiste tilbake til jungelområdet 

hun opprinnelig kom fra. På hjemplassen var det ingenting å ta seg til og barna hennes og 

hun sjøl var ekstremt fattige, så fattige at det tross alt var bedre i Algo Dulce allikevel. 

Hun bestemte seg derfor for å reise tilbake og prøve lykken i byen. I byen blei hun raskt 

gravid igjen, men også denne gang var det alenemor hun forblei. Som mor til tre var det 

en fortvila situasjon å ikke finne jobb. Jobb fant hun ikke. 

En dag fikk hun høre at det var mangel på kokk på en av de større båtene som lå til kai i 

havna. Hun gikk for å forhøre seg om jobben, men det viste seg at det var en mann de var 

på utkikk etter. Et kvinnfolk ombord på en båt full av mannfolk kunne ikke bli annet enn 

trøbbel. Det blei et bestemt nei. Kvinner ville de slett ikke ha. Ulykke ville det være også; 

sjølivet var for mannfolk. 

Hun hadde knapt kommet til orde før hun hadde blitt avvist og befant seg på gata utafor 

igjen. Men hun hadde ikke gitt seg med det. Hun var nødt til å ha denne jobben for å 

kunne brødfø seg sjøl og barna. Hun hadde gått inn igjen og vel inne hadde hun trygla og 

bedt for seg sånn at hun til slutt hadde fått jobben. Hun skulle få prøve seg som kokk, på 

et vilkår: at hun utga seg for å være mann. Ved første form for avsløring var det rett på 

land, hadde de sagt. De skulle skaffe henne ny identitet. Hun var nå å betrakte som mann 

i en verden full av menn. Havet var ikke for kvinner. Sånn var det bare. Fra denne dagen 

var Jorges identitet som mann. 

 

Jorge finner fram de gamle papirene og viser dem til meg. Falske papirer med 

mannsidentitet, de eneste hun har hatt i sitt voksne liv, sier hun. Samfunnet oppfatter 

henne som mann. Barna henne tiltaler henne ved mannsnavn.  

De veit hvor de kommer fra, sier hun. Innerst inne veit de at det er jeg som har født dem 

og at jeg måtte gjøre det jeg gjorde sånn at vi skulle kunne overleve. De forstår det. 
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De to sønnene har begge tradisjonelle mannsyrker og mannsliv. En er sjåfør, den andre er 

soldat. Datra bor i en by ikke så langt unna. Hun er gravid. “Det har gått bra med alle 

barna mine”, sier Jorge. 

 

Jorge jobba på sjøen i 12 år. Uten å bli avslørt. “Det var et slit”, sier hun. “Mannskapet 

hoppa fra ripa på båten og svømte om kapp. Jeg kunne ikke gjøre det samme fordi det 

ville være umulig å skjule at jeg er kvinne. Jeg måtte finne min egen vei, være litt 

sær...og slåss mye”. 

 

Jorge sier hun har bevist sin mandighet mang en gang. Det er nok de som har hatt sine 

tvil. Hun har løfta som en mann, drikki som en mann, spilt kort og røyka som en mann. 

Og hun har jobba som en mann. Når jeg nå snakker med henne, sitter hun breibeint, har 

dyp røst og kroppsholdning “som en mann”.  

 

Hun har hatt 8 lengre forhold til kvinner. “Jeg veit hvordan kvinner vil bli behandla”, sier 

hun. “Ingen kvinne skal føle seg usikker eller utsatt sammen med meg. Er det en mann 

som sender min kvinne lange blikk eller gjør fysiske tilnærmelser overfor henne når vi er 

ute sammen, slår jeg dem ned. Jeg kan slåss. Det har jeg ofte gjort og hittil har jeg alltid 

vinni. Gud har vært god mot meg. Han veit hvor mye det vil koste meg om jeg taper”. 

 

Andre kvinners barn har vokst opp med Jorge som far og mora si som mor. Hun har 

vært,- og er stepappa til mange. “Alle barna respekterer meg”, sier hun. Og kvinnene 

hans også. Ingen har fortalt det de veit. At Jorge ihvertfall fysisk sett er en kvinne, er det 

få som veit. “Det er nok de som tenker sitt”, svarer hun når jeg spør henne om det, og hun 

gjentar at hun kan sloss. Hvis menn sår tvil om hennes kjønn, slår hun dem ned, drikker 

dem under bordet eller overvinner dem på deres egne premisser. Hun kan tåle mye, sier 

hun, men grensen går ved å slå spøker om andre. “Spøker noen om meg, lar jeg dem bare 

spøke, men jeg spøker aldri igjen. Aldri”. Jorge leiker ikke, sier hun, “Det er alvor detta 

her. Det er livet mitt. Jeg spøker ikke med det eller om det, og aldri om andre.” Jeg spør 

hvorfor grensen går akkurat der. Hun ser på meg en stund før hun svarer at “alle har sitt”. 
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Det er alltid noe som er for alvorlig til å spøke med. Om kvinner lurer på om Jorge ikke 

er mann, så hører hun ikke noe om det, avrunder hun. De får nå bare si hva de vil. 

 

Jorge sier hun har vært god mot sine egne kvinner. Hun har aldri slått dem, men de fleste 

kvinnene hennes har erfaring fra forhold der de har blitt slått. Hun har aldri hatt 

problemer med å finne seg en kvinne. Etter å ha vært på sjøen var hun fabrikkarbeider i 5 

år og deretter i militæret i 3 år. Det var alltid nok av kvinner, men hun har alltid vært ute 

etter de lengre forholda, ikke de lettvinte. 

De 18 siste åra har hun jobba to dager i uka som kokk.  

 

Jorge tar meg hardt og lenge i hånda når jeg reiser meg for å gå. Hun spør ikke om det er 

noe mer jeg lurer på. Jeg takker og går. Tilbake på hovedveien står Tulia og prater med 

noen kvinner, hun slår følge til bussen. “Nå”, spør hun, “er han mann eller kvinne?”.  

Noen spørsmål bør forbli ubesvarte. 

 

Jorges historie er historien om ei algodulcensk kvinne som avviker fra andre kvinner ved 

å ta mannsrollen og å utgi seg som mann. I det følgende skal vi se litt nærmere på 

hvordan kvinner som Jorge tar mannsrollen og hvordan de klarer å bevare sin nye 

kjønnsrolle. 

Men først tilbake til begynnelsen: 

 

1.1. Hva kan være årsaken til at Jorge bytta kjønnsrolle? 

Jorge fortalte at hun hadde tatt mannsidentitet fordi hun ikke fikk jobb i Algo Dulce som 

kvinne.  

 

Vi har tidligere i oppgaven sett  at det ikke er enkelt økonomisk for kvinner å være aleine 

med barn, men at de gjerne ønsker å få barn fordi de uten barn ikke er å regne som 

kvinner. Som 17 åring hadde Jorge tre barn å forsørge og ingen mann som kunne hjelpe 

til økonomisk.  

 

 162



Fattigdom kan vi kanskje først og fremst oppgi som grunn til at Jorge tok mannsrollen. I 

form av å utgi seg som mann ville hun få mulighet til å tjene penger til seg og sin familie. 

Jorge tok muligheten som bød seg og barna hennes har forståelse for hvorfor hun gjorde 

det, fortalte hun. Fattigdom gir en ikke alltid så mange alternative løsninger. Men det kan 

også være andre grunner enn fattigdom til at kvinner tar mannsrollen: 

 

I boka "Clothes Make the Man. Female Cross Dressing in Medieval Europe" finner vi 

forskjellige eksempler på biologiske kvinner som under spesielle omstendigheter velger å 

ta mannsbildet. Omstendigheter som nevnes i boka er eksempelvis historiene om menn 

som sitter i fangenskap hos fienden der hustruene befrir dem fra fangenskapet ved å snike 

seg inn forbi vaktene iført mannsdrakt. Hotchkiss skriver at både grekerne og tyskerne 

har historier om kvinner som befrir sine menn på denne måten.  Jeanne d´Arc, får være et 

annet eksempel henta fra boka. Iført mannsdrakt leda hun den franske hær i å befri 

Orleans i 1429 fra engelskmennene (Hotchkiss 1996). Hotchkiss skriver om kvinner som 

har iført seg mannsdrakt av kjærlighet til menn og fedreland, men også for å få 

muligheten til å lese og lære.

Den kvinnelige paven som engang i Middelalderen skal ha leda den katolske religiøse 

verden, kan ha vært ei jente som ville lese og lære om Bibelen og være religiøs på et like 

seriøst nivå som menn, sier Hotchkiss. Den samme teorien avspeiles også i boka “The 

She-Pope. The Quest for the Truth behind the mystery of Pope Joan”av Stranford 

(Stanford, 1999). 

 

Jorge måtte finne jobb av kjærlighet til barna. Og for å få jobb måtte hun kle seg i 

mannsdrakt. Det som er interessant med Jorge er at hun, i motsetning til andre kvinner 

med barn, først og fremst leita etter en heltids jobb og ikke etter en ny mann.  

Jorges jobbleiting førte til at hun måtte ta mannsidentitet for å klare å ta ansvaret for de 

økonomiske forpliktelsene hun hadde overfor seg sjøl og sine barn. 

 

Kapittel 2. På hvilken måte fremstår Jorge som mann? 

I boka “Hva er en kvinne?” forklarer og tolker Toril Moi Beauvoirs syn på 

kvinnekroppen som en situasjon. Moi skriver: “For Beauvoir er en kvinne en person med 

 163



kvinnekropp fra begynnelse til slutt, fra det øyeblikk hun er født til det øyeblikk hun dør. 

Men denne kroppen er hennes situasjon, ikke hennes skjebne. For Beauvoir behøver ikke 

mennesker med kvinnekropper å oppfylle noen spesielle krav for å bli regnet som kvinne. 

De behøver verken tilpasse seg kjønnsstereotyper eller feministiske kvinneidealer. 

Uansett hvor bisart en kvinne oppfører seg, ville ikke Beauvoir drømme om å nekte 

henne navnet kvinne” (Moi, 1998.s.112) 

 

Beauvoir ville ansett Jorge som kvinne, uansett hvordan hun ytre sett framstår.  

Jeg tar utgangspunkt i at Jorge er kvinne fordi Tulia veit at jeg vil snakke med kvinner 

som er annerledes. Hvis jeg hadde møtt Jorge i en annen sammenheng ville jeg ha trodd 

at Jorge var mann både sosialt og fysisk.  

Jorge deler sin kjønnshemmelighet med meg ved innledningsvis å løfte på brystene og 

fortelle meg at hun er kvinne. Sånn jeg tolker det har Jorge fortsatt en sjøloppfatning som 

kvinne. Mange år med mannsidentitet og mannsrolle i mannens sfære har ikke tatt fra 

Jorge viten om at hun bak mannsfasaden er kvinne og mor til sine barn.  

 

Sosialt har Jorge en mannsidentitet. Utad framstår hun som mann ved å bruke maskuline 

klær, ha et masculint kroppsspråk og å følge kulturelle regler for mannlig oppførsel.  

 

 

2.1. Oppførsel 

Young skriver: “In order to cross the boundary from a woman’s world to a male domain, 

it is necessary to change sex socially: this is done by dressing as a man and socially 

engaging in activities limited to men” (Young, 2000.s.57).  

 

Jorge var inne på at hun har måtte bevise og forsvare sin mandighet ved å løfte som en 

mann, drikke som en mann, spille kort og røyke som en mann. Det å være mandig er noe 

du først og fremst er sammen med andre menn. Algodulcenske kvinner skal ikke drikke, 

røyke og spille kort (men igjen er det unntak, både Tulia, Carmen og La Señora drikker). 

De forventes ikke å løfte ting på samme måte som menn, sjølom det nok i hverdagen kan 

stilles spørsmål om hvem det er som løfter mest av kvinnen eller mannen, da vel og 
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merke om ikke mannen har et typisk “løfteyrke” som ved å jobbe på havna, grave grøfter 

og lage veier.. Dette er jobber som i Algo Dulce først og fremst foregår ved bruk av 

manuell muskelkraft. 

På samme måte som det ligger forventninger til kvinner om hvordan de skal fremstå og 

hvordan de skal oppføre seg, er det tilsvarende forventninger til menn og mannsrollen. 

I boka si “De los otros. Intimacy and homosexuality among Mexican men” skriver 

Carrier: “As a consequence of the high status given manliness, Mexican males from birth 

onward are expected to behave in as manly a way as possible”.  

(Carrier. 1995.s.4).  

 

Siden Jorge biologiske kjønn ikke er mann og han mest sannsynlig ikke blei oppdratt som 

gutt har Jorge antakelig lært seg mandig oppførsel i voksen alder. Muligens i omgang 

med andre menn. 

Men hva vil det egentlig si å oppføre seg mandig? Hva er mandighet? Er mandighet bare 

det å løfte, røyke, drikke og spille kort? 

 

“In thinking about manliness, a Mexican male may measure himself, his sons, and his 

male relatives and friends in terms of such qualities as courage, dominance, power, 

aggressiveness, and invulnerability” (Carrier, 1995.s.4). 

 

Av Carriers begreper er muligens mot og aggressivitet de to begrepene som passer best 

på Jorge i forhold til det hun fortalte om seg sjøl. Dominans, makt og usårbarhet er jeg 

imidlertid i tvil om er dekkende begreper i Jorges tilfelle. Jeg skal komme tilbake til de 

tre sistnevnte begrepene litt seinere og skal først se litt nærmere på begrepene i sin helhet 

brukt om mandighet. 

 

I “Iscenesettelse av kjønn. Transvesitter og machomenn i Mexico by”, refererer Prieur til 

den nord-amerikanske antropologen David Gilmores studie av mandighet foretatt rundt 

omkring i hele verden. Han har blant annet kommet fram til følgende karakteristika 

gjeldende mandighet: “Ideen om mandighet kan på mange måter oppsummerers i 

begrepet om ære, prestisje, “ansikt” eller omdømme. Mandighet må bevises. Den er ikke 
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gitt i kraft av biologisk kjønn, slik jenter “automatisk” og “naturlig” blir til kvinner. 

Mandighet krever en viss kulturell intervensjon, gjennom forventninger og oppdragelse, 

ofte forsterket gjennom overgangsritualer” (Gilmore i Prieur, 1994. s. 254). 

 

Som vi ser definerer Carrier og Gilmore mandighet så og si likt. Imidlertid sier Gilmore 

noe om at man oppdras til mandighet og sammenlikner samtidig gutters prosess på vei til 

å bli menn med jenters prosess til å bli kvinner. Jeg har lyst til å kommentere det 

sistnevnte i Gilmores utsagn. Ser vi oss enige i Gilmores teori om at mandighet krever  en 

viss basis som finner sted ved oppdragelse, kulturell intervensjon også videre, er det 

vanskelig å forstå at det i det hele tatt er mulig for biologiske kvinner som Jorge å bytte 

kjønnsrollebilde fra kvinne til mann. Gilmore er nemlig ikke aleine om å mene at gutter 

blir menn gjennom oppdragelse. I følge kvinner som Maria er vanen som ligger i det å 

oppdra gutter og jenter etter det tradisjonelle kjønnsrollemønsteret nettopp en del av 

problemet. Jorge blei antakelig som barn oppdratt i henhold til sitt biologiske kjønn, det 

vil si til å bli kvinne. Hvordan klarte så Jorge i voksen alder å virke overbevisende som 

mann? 

Det må være vanskelig å ta mannsrollen når vi antar at det å bli mann er en slags 

læringsprosess som så og si tar til i det et guttebarn blir født. Når en som biologisk kvinne 

ikke har gått igjennom overgangsritualene, forventningene og oppdragelsen for å bli 

mann, hvordan skal en da kunne bli mann?  

 

Jorge, som vokste opp til å bli kvinne måtte antakelig bevise sin kvinnelighet og forsvare 

sin kvinnelige posisjon blant kvinnene på samme måte som andre kvinner før hun bytta 

kjønnsidentitet. I dag må hun på tilsvarende måte bevise sin mandighet som mann. At 

hun har klart og klarer å virke overbevisende i sin mannsrolle kan muligens være et 

eksempel på et unntak som bekrefter regelen: En må ikke være født og oppdratt som gutt 

for seinere å bli mann.  

 

Når første del av Gilmores teori nå er kommentert vil jeg også gjerne kommentere hans 

“jente blir kvinne” teori. Om jeg har forstått Prieurs tolkning rett, blir jenter til kvinner av 

mer eller mindre skjær automatikk, ifølge Gilmore. På bakgrunn av hvordan jeg oppfatter 
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kvinnenes liv, oppdragelse og situasjon i Algo Dulce, er jeg nok ikke helt enig med 

Gilmore i dette. Jenter blei, etter min erfaring, først kvinner når de var blitt mødre. 

 

Som vi har sett tidligere i oppgaven er det sterkt kulturelt press på både gutter og jenter til 

å vokse opp og bli nettopp de kvinner og menn tradisjonen og kulturen forventer og 

tillater.  

Med dette går vi tilbake til Jorge og hans uttrykk som mann. 

 

2.2. Ansvar for familien 

I tillegg til ytre kjennetegn og oppførsel fremstår Jorge som mann blant annet ved å være 

overhode i sitt hushold. På dette punket er Jorge en veldig annerledes mann. Jorge tar 

ikke bare ansvaret for økonomien i husholdet i teorien, men tar ansvaret på alvor og er 

tilstedeværende i hjemmet og familien.  

Som tilstedeværende er det vanskelig for Jorge å unngå å observere hvilke problemer 

familien hennes har. I motsetning til de “omreisende menn” som kan stikke av når 

hverdagsligheter, forpliktelser og problemer melder seg, kan og vil Jorge ved sitt nærvær 

engasjere seg i familiens ve og vel.  

 

Jorge vil som tilstedeværende mann ikke bare være en økonomisk støttespiller, men vil i 

tillegg tilføye husholdet ære ved å vedkjenne seg ansvaret for familien. Det er først og 

fremst det mer permanente forholdet mellom Jorge og partnerne hennes og forpliktelsene 

hun tar overfor partnerne som skiller Jorge fra menn i samfunnet rundt henne.  

Fordi algodulcenerne lever så tett innpå hverandre antar jeg at forholdet mellom Jorge og 

familien betraktes og sikkert også kommenteres av naboer og folk i barrioen.  

 

Når Jorge hevder at hun ikke vil ha lettvindte forhold til kvinner, sier hun også noe om at 

hun vil være “en annerledes mann”.  

 

I boka “Women who become men. Albanian Sworn Virgins” skriver Young om  

biologiske kvinnene som tar mannsrollen av mangel på menn og mannlige overhoder i 

familien (Young 2000). Kvinner som Maria, Rachel, Rita og Tulia tar forsørgeransvaret i 
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sine familier, men klarer ikke aleine, uten en mann, å tilføre husholdet ære, allikevel 

bytter de ikke kjønnsidentitet. Et hushold uten en mann er æreløst. Jorge, som biologisk 

sett er kvinne gir husholdet sitt ære ved å ha identitet som mann. Det er ikke fra et 

æreperspesktiv Jorge i utganspunktet tok mannsidentitet, men byttet av kjønnsidentitet 

kan ha ført til denne utilsikta fordelen. 

 

Vi har tidligere sett at makt er en av begrepene som blei brukt for å beskrive mandighet. 

Jorge ser ut til å være en mann blant menn, men ser ikke ut til å føle at hun må markere 

det overfor sine kvinnelige partnere. Hun slår dem ikke.  

 

Vi har tidligere i oppgaven sett at kvinnene er de som dominerer hjemmesfæren og at 

mannfolka stort sett ser ut til å komme hjem for mat, søvn og sex. På tross av at kvinnene 

er de som er hjemme, er det lite pynteting å se i husa. Uten noe regelmessig økonomisk 

støtte fra mannen finnes det ikke penger til å kjøpe vakre ting for. Hvis en kvinne 

allikevel kjøper noe hun ville pynte med i hjemmet, har hun et problem når mannen 

kommer hjem. Mistenksomhet, sjalusi og beskyldelser om sløsing eller at hun har en 

elsker som har gitt henne penger vil i de fleste tilfeller ende med at mannen slår kvinnen 

og forsvinner ut i raseri. Mannen vil så sitte og drikke på en bar med sine manlige venner, 

bli full og enda mer irritert og rasende. 

I motsetning til i andre algodulcenske hjem var det hjemmme hos Jorge mye nipssaker, 

“duppedingser”, glitrende gjenstander og rosa og røde farger. Jorge kunne ikke med 

mannsidentitet handle pynteting, men  Jorges hjem bar preg av at hun har latt sine 

kvinnelige partnere få lov til å handle pene ting som pynta hjemmet deres.  

 

Om en mann hadde kommi på besøk til Jorge, ville Jorge muligens fått reaksjoner på 

hvor lite mann han er siden hjemmets “femininitet” ville vært bevis godt nok på at han lar 

sin kvinnelige partner dominere hjemmet og derfor antakelig også parforholdet. Men 

algodulcenske menn går aldri på besøk til hverandre. I hjemmet og i hverandres hjem 

oppholder de seg minst mulig.  
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På tross av sitt utradisjonelle forhold til det å være hjemme og hennes “feminine” 

hushold, levde Jorge tradisjonelt som mann og valgte kvinner som kjærester og partnere. 

 

2.3.  Kvinner som kjærester 

Jorge viser verden at hun er mann ved å ha kvinner som kjærester. 

I Algo Dulce er det forventa at menn skal ha mange kvinnelige kjærester, men Jorge har 

hatt få. 8 kvinner er ikke mye å skryte av når en regnes som algodulcensk mann. Men det 

er ihvertfall noen og nok til å duge som bevis i behovet for et kjønnsalibi. 

 

I boka “De los otros. Intimacy and homosexuality among Mexican men”, skriver Joseph 

Carrier blant annet om homofile menn som har kvinnelige kjærester og ektemaker for 

ikke å avsløre sin homofili (Carrier 1995).  

 

Jeg veit ikke om Jorge har valgt å ha kvinnelige partnere som en del av en bevisst stategi 

for ikke å bli avslørt som biologisk kvinne. Det kan like godt tenkes at det faller Jorge 

naturlig å ha kvinnelige partnere. Uansett grunn er resultatet av å ha en kvinnelig partner 

heldig i forhold til omgivelsenes forventninger til Jorges valg av partnere.  

 

Kapittel 3. Hvilke fordeler har Jorge av å være mann? 

Som vi har sett er det ikke det enkleste å utfordre de fastsatte forventningene til hvordan 

kvinner skal oppføre seg, fremstå på og måten de forventes å leve på.  

Raul, som blei omtalt på et tidlig tidspunkt i denne oppgaven, viser at det antakelig ikke 

alltid er enkelt å framstå som mann heller. Muligens er det, om vi skal legge Gilmores 

kriterier (se side 149) til grunn for utviklingen fra gutt til mann, ekstra vanskelig for 

Jorge, siden hun i utgangspunktet blei oppdratt som jente.  

På bakgrunn av alt dette, hvilke fordeler har Jorge av å være mann? 

 

For det første var det en nødvendighet for Jorge å få arbeid. Som mann hadde hun en 

sjanse til å få jobb mens hun ikke hadde denne muligheten som kvinne. 

For det andre kan vi tenke oss at Jorge får langt større respekt som mann enn det hun 

noen sinne ville opplevd å bli møtt med som kvinne. 
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For det tredje kan det teoretisk sett tenkes at Jorge som biologisk kvinne blir tiltrekki av 

andre kvinner. Om hun i form av å være kvinne ønska å ha en kvinnelig partner eller 

kjæreste ville dette per i dag være en “umulighet” å gjennomføre i praksis i Algo Dulce35.  

Som mann er derimot dette ikke noe problem lenger. 

 

3.1. Hvordan klarer Jorge å fremstå som mann over lengre tid? 

Vi har sett at Jorge kan ha fordeler av å framstå som mann, men vi har også sett at hun 

blant annet har måtti slåss og løfta som en mann for å bli oppfatta og tatt for å være 

mann. Ting som for eksempel slåsskamper og fysisk rivalisering tilhører i høy grad 

mannens sfære i Algo Dulce. Når Jorge deltar i denne type aktiviteter viser det at Jorge er 

villig til å ta sjanser. Hun er villig til å utfordre sjebnen for å blir godtatt som mann på 

mannfolkas egne premisser, men hun har heller ikke noe valg. Som mann kan hun ikke 

gå på besøk til kvinner, kjøpe mat på markedet eller vaske klær. I Algo Dulce tilbringer 

ikke kvinner og menn tid sammen som venner. Jorge og alle andre bekrefter sin 

kjønntilhørighet ved å omgås det samme kjønn. 

 

Da Jorge dro til sjøs og tok mannsbildet for mange år siden, lukka mulighetene for en 

plass i kvinnefellesskapet seg bak henne. Om Jorge unngår mannsfellesskapet av frykt for 

å bli avslørt, ender hun opp aleine. I Algo Dulce verdsetter en ikke å være for seg sjøl. 

Algodulcenerne frykter å være aleine og de trenger folk rundt seg som de kan tilbringe 

både våkentid og sovetid med.  

 

Om Jorge ikke tar kontakt med menn og er overbevisende i mannsrollen, kan hun ende 

opp aleine. 

Ved å opparbeide seg en identitet som mann over lang tid, kan mannsrollen virke naturlig 

etter en stund. 

 

 
                                                 
35 Jeg har spørt mine informanter om de har noe kjennskap til lesbiske kvinner og om de veit om noen som 
lever i homofile forhold. Mine informanter kunne ikke komme med noen eksempler, eller personer de 
visste om. Homfilibegrepet blir brukt i Algo Dulce. Ikke minst var det noe som blei sagt om Maria. Det ser 
ut som det er brukt for å fremmedgjøre og stigmatisere folk en ikke liker eller ikke veit tilstrekkelig om. 
Algodulcenere som stod fram som homofile/lesbiske var det umulig for meg å finne. 
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3.2. Frykt for avsløring 

På den samme måte som vi har sett at de prostituerte kan være redde for å bli avslørt for 

hva de gjør, er muligens Jorge redd for å bli avslørt for hva hun biologisk sett er. 

Det fins hemmeligheter i Algo Dulce, men de er få.  Jorges liv er et bevis på at de finnes. 

På tross av et tett fellesskap og lite privatliv kan en holde på hemmeligheter i Algo Dulce.  

 

Jorge har rydda seg plass i mannssamfunnet, hun har jobba, slåss, drikki, spilt kort og hatt 

kvinner. I hun har barn. 

 

Ingen spør om Jorges barn, de bor ikke sammen med henne lenger og hun ser dem 

skjelden. Det er vanlig for menn å ikke se barna sine.  

Jorge er tatt for å være mann og er derfor uinteressant å sladre om for kvinnene36. 

Mannfolka kan godta Jorge som en mann som ikke representerer noen trussel eller 

utfordring i konkurransen om kvinner, fordi hun tilsynelatende er monogam.  

 

Jorges tidligere partnere har ikke avslørt henne som kvinne sjølom de har hatt 

muligheten. På den ene siden er det nesten utrolig, på andre siden er det kanskje allikevel 

ikke så rart. 

 

Om Jorge hadde blitt avslørt som biologisk kvinne med partner av samme kjønn ville 

paret bli regna som lesbisk.  

I Algo Dulce “finnes ikke” lesbiske kvinner. Det sies at vestlige kvinner er lesbiske, og at 

det finnes lesbiske kvinner i hovedstaden og på fjernsynet. Å være kvinne og ikke 

seksuelt tiltrekki av menn er så og si utenkelig. Men ikke mer utenkelig enn at begrepet 

“lesbisk” blir brukt om kvinner som på en eller annen måte skiller seg ut fra andre 

kvinner ved “ukvinnelig” oppførsel.   

 

Når Jorge går ut, eller lever sammen med en kvinne, lever de,- og ser de ut som kvinne 

og mann. De eneste som vil vite at det biologisk sett ikke er sånn det ser ut er Jorges 

                                                 
36Jeg skal komme tilbake til sladder som form for kontroll i den neste delen av oppgaven. 
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kvinnelige partner og hun sjøl. Når det blir slutt mellom Jorge og hennes kvinnelige 

partner kan hun røpe Jorges hemmelighet om Jorges “egentlige kjønn”. 

Men et kjærlighetsforhold der hemmeliggjøring er en av hovedingrediensene er på mange 

måter sementerende. Når forholdet til Jorge tar slutt er det ikke lenger bare Jorges 

hemmelighet at hun biologisk sett er kvinne. Det er den kvinnelige partnerens 

hemmelighet også. 

 

Det vil være uklokt av en kvinne som tilsynelatende har vært i et forhold til en mann å 

avsløre at mannen biologisk sett er en kvinne.Ved å avsløre Jorge vil Jorges kvinnelige 

partner også avsløre seg sjøl som lesbisk. Det blir sånn sett et poeng for både Jorge og 

hennes kjæreste og opprettholde deres felles hemmelighet. 

 

Jorges hemmelighet er allikevel ikke noe hverken hun eller hennes kjærester kan ta som 

en selvfølge. Jorge ikke vil slå spøker om andre mennesker og markerer at hun har 

grenser for hva hun mener hun kan gjøre på andre menneskers bekostning. Sjøl sier Jorge 

at hun ikke bryr seg med det hvis andre mennesker spøker om henne. Kanskje viser hun 

at andre ikke skal spøke med henne, ved sjøl å avstå fra å spøke om dem. 

 

3.3. “Soy algo differente” 

Carriers kriterier på mandighet som jeg har referert til tidligere i dette kapittelet, nemlig; 

mot, dominans, makt, aggressivitet og usårbarhet, har vi sett ikke passe så godt som 

beskrivelse på Jorge. Allikevel tar det ikke fra Jorge hennes mannsidentitet. Mandighet 

og mannsrollen er mange forskjellige ting, også i Algo Dulce og Jorge er et eksempel på 

dette i det hun sier “soy algo differente”, som betyr “jeg er noe annet”.  

 

Jorge har papirer på at hun har en identitet som mann. Hun har et mannsnavn og hun har 

en mannsjobb. Jorge har hatt kvinner som partnere sånn som menn. Hun er kledd som 

mann og har et kroppsspråk som kodes som mandig.  

I møte med Jorge er det svært lite i hennes uttrykk som ville ha fått meg til å tenke på 

muligheten for at hun biologisk sett er kvinne.  
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Del 7. KONTROLL MELLOM KVINNER 

 

Kapittel 1. Sladder som form for sosial kontroll 

Alle kvinnene i Algo Dulce ser ut til å ha et forhold til sladder. Sladder er en diskusjon 

om grenser, om normer og regler. Sladder sier noe om hva som blir oppfatta som 

akseptert og hva som er uakseptert. Det sier noe om folks oppførsel og deres livsstil. Det 

er flytende overganger om hva som er akseptabel oppførsel, fra hvem. Som alltid er det 

dobbeltheter. De prostituerte i El Cielo oppfører seg akseptabelt i det de selger sex, fordi 

de arbeider som prostituerte på et bordell og sex er forventa fra kvinnene der. Sex som 

vare er ikke forventa fra kvinnene i barrioen, og ved betaling av sex grenser dette til ikke-

akseptert oppførsel. Allikevel er det en viss forståelse blant kvinnene når kvinner tar 

betalt (gjerne i form av gaver eller mat) for sex. Akseptert er det ikke, fordømmes blir det 

og sladres om blir de som gjør det. Men, og det er nesten alltid et men: Fullstendig 

fordømt og stigmatisert blir kvinner som tar betalt ikke....realiteten blant kvinner i Algo 

Dulce er nok for sammenfallende for de fleste til å  kunne ta total avstand fra betaling for 

sex. Sex som eksempel står muligens i en særstilling i så måte. 

Sladder er Algo Dulces sterkeste kontrollmiddel kvinner i mellom. 

  

I avhandlingen “Todos tenemos madre. Dios tambien” , skriver Marit Melhuus dette om 

kvinner og sladder: “ It is as if they (kvinnene, min tilføyning) have no right to be outside 

of the house for purely social reasons. When asked why they do not visit their friends, the 

answer is nearly always the same: My husband does not like it. When asked why he does 

not like it, the reply is more vague. But a recurring theme is that women talk and talk a 

lot. They are gossips” (Melhuus. 1992. s.106)  

 

I Algo Dulce skal kvinnene heller ikke være mye utendørs eller på besøk hos andre 

kvinner før mannfolka misliker det, men allikevel er kvinnesamfunnet sterkt.  
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Kvinnenes informasjonskilder er først og fremst gjennom sladder og småprat med andre 

kvinner. Vi veit at kvinnene i Algo Dulce stort sett ikke ser på filmer, bortsett fra 

telenovelas, som blir diskutert inngående. De leser ikke bøker (de fleste er analfabete, og 

de aller, aller færreste ville hatt mulighet til å få fatt i ei bok og konsentrert seg nok til å 

lese den uansett) og de snakker ikke om jobben og karrieren sin (siden de stort sett ikke 

har noen).  

 

Kvinneverdenen dreier seg om de menneskene og den situasjonen som befinner seg rundt 

dem. Det er derfor nærliggende å snakke om nettopp dette. 

Hverdagsligheter som prisen på fisk og paprika, om kvinner som skylder dem penger 

eller anklager dem for å skylde dem penger, om kvinner som er påfallende pene i klærne, 

eller har veldig skittent sengetøy. Dette er informasjon og viten kvinnene får gjennom 

småjobber de tar for hverandre og gjennom prat med andre kvinner. Overalt hvor folk 

ferdes, er nødt til å samhandle og er i et avhengighetsforhold til hverandre er denne form 

for informasjon viktig.  Kvinnene som har tilgang til vann tar på seg klesvask for andre 

kvinner, mens kvinner som har høner, selger hønsesuppe og fjør til nabokvinnene når hun 

har slakta. Kvinnene som kan gjøre opp for seg har høy status og kvinner som kan låne 

bort penger, mat eller klær eller som på noe vis kan hjelpe en når en kommer i knipe, er 

det viktig å holde seg inne med.  

 

1.1. Objektene for sladder 

Kvinnene i Algo Dulce var ikke spesielt interesserte i å sladre om menn. 

Menn sa at de var likegyldige til kvinnenes sladder og de frykta ikke å bli sladra om.  

Fordi Jorge gikk for å være mann, unngikk hun sladder, men dette var så lenge hennes 

biologiske kjønn var en hemmelighet.  

 

Melhuus skriver at mannfolka i Mexico følte at de blei sladra om av kvinner og at de 

forsøkte å hindre sine kvinner i å snakke med andre kvinner fordi de sladra. De 

mexikanske mannfolka ville ikke at kvinnene skulle finner ut at de eller kameratene deres 

har forhold til andre kvinner (Melhuus, 1992). 
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Om menn av kvinner 

I Algo Dulce var sladder om menn ofte formulert som advarsler eller de var 

bakgrunnsscene for sladder om kvinner. En advarsel fra en kvinne om en mann kunne 

høres sånn ut “Hold deg unna han. Han er en stor mujeriego han der” (mujeriego betyr 

rundbrenner). 

Mens en kommentar om mannen brukt som bakgrunnsscene for sladder om en kvinne, 

kunne være ,“Der går forresten mannen til hun jeg nettopp fortalte deg om” eller 

“Det er han der som er faren til barnet til hun jeg snakka med her om dagen”.  

 

Om menn av menn 

Kvinner i El Cielo har fortalt meg at mennene deres forteller dem om arbeidskamerater 

eller mannlige venners utroskap. Den cielosianske mannen åpner, ved å komme med 

nyheter/sladder, for intimitet, og kvinnen ser ut til å får økt tiltro til mannens trofasthet og 

hans ærlige hensikter som når en kvinne sier, “Han er annerledes, Ingrid. Han var 

sjokkert over kameratens oppførsel og måtte bare fortelle meg om det”.  

 

Mannen fra hovedperson til biperson 

Den cielosienske kvinnen vil bringe sladdern hun har hørt av sin mann videre til andre 

kvinner. I viderefortellinga av sladdern blir kvinnen som er utro eller innvolvert i 

historien til hovedpersonen mens mannen blir en biperson.  

 

Om kvinner av menn til andre menn 

Jeg synes det er interessant at kvinner i Algo Dulce aldri har fortalt meg liknende 

historier. I Algo Dulce kommuniserer ikke menn og kvinner sammen på denne måten. 

Algodulcenske menn gir ikke kvinner informasjon om andre menn. De sladrer ikke til 

kvinner, men til andre menn om kvinner. 

 

Om kvinner til kvinner 

I likhet med kvinnene i El Cielo, sladrer kvinnene i Algo Dulce stort sett bare om andre 

kvinner.  
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Unntaket 

Jeg skreiv på et tidlig tidspunkt i denne oppgaven at  i Algo Dulce er det du ser ut som du 

er (se side 45), men her kommer unntaket. Transtvesittene, menn som var kledd som og 

hadde et kroppsspråk som  kvinner, blei ikke sladra om. På tross av at de så ut som 

kvinner var de ikke “ordentlige kvinner”, sa de andre kvinnene. Jeg så ofte transtvesitter 

ute på gata i Algo Dulce, og spesielt etter at det var mørkt. Jeg vil gjette på at det var 

mellom 40 og 50 transtvesitter i sentrum av byen, men på tross av at de var så mange 

hørte jeg dem skjelden eller aldri kommentert. Da jeg spørte mine informanter om hvem 

transtvesittene er, hva de gjør og om det var noen som kunne introdusere meg for dem, 

fikk jeg ullne svar. Ingen visste hvem de var, ingen visste hvor de om fra eller hvor de 

oppholdt seg om dagen og ingen kunne introdusere meg for dem. Mine informanter 

trodde at de jobba som gateprostituerte med menn som kunder og at de var potensielt 

voldelige hvis en stilte spørsmål ved at de var kvinner. Det var alt. På tross av at jeg 

forsøkte å få informantene mine til å si noe mer, ville de ikke si noe. I ettertid synes jeg at 

kvinnenes ordknapphet når det gjelder transtvesitter er veldig underlig, og jeg ser at det 

samme også skjedde da jeg spørte om homofile og lesbiske. I ettertid skulle jeg ønske jeg 

hadde forfulgt spørsmåla mine mer og ihvertfall fått en begrunnelse for hvorfor de ikke 

ville svare meg på dem. Jeg var sikker da, og jeg er sikker nå på at noen må ha kjent 

transtvesittene og også folk som er homofile og lesbiske, på samme måte som alle så ut 

til å kjenne noen som jobba som prostituerte. Jeg fant tabuene, men jeg skjønte ikke og 

spørte ikke om hvorfor, og jeg ser at det var dumt av meg.  

 

1.2. Sladder som en test på gjensidighet 

Sladder er et middel for å oppnå kontakt med andre. Det er en måte å vise sitt vennskap 

på overfor andre ved å ha tiltro til at den en sladrer til vil holde sin del av avtalen: enten å 

holde tett om det en hører eller det å sladre videre. Avtalen brytes når en stiller spørsmål 

på en kritisk måte ved det som fortelles, eller ved å mistro den som forteller nok til å 

gjenfortelle sladderhistorien, men å sette fortelleren i et dårlig lys.  
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Lancaster skriver: “Through face-to-face interaction, gossip establishes a true 

collectivism of language” (Lancaster. 1992. s.73). 

Sladder kan være en dristig prossess. En kvinne må sladre for å høre til og å være en del 

av kvinnesamholdet. Samtidig skal kvinnen passe sitt eget rykte og ikke sladre for mye 

om nabokvinnen eller andre en daglig omgås fordi sladdern kan slå tilbake på en sjøl.  

 

Kvinnene må sammen finne temaer som de begge kan ha interesse av å prate om og 

veksle synspunkter på. Et godt objekt for sladder er en kvinne man ikke liker og kanskje 

ikke kjenner, men som har noe hun misunnes for, eller kan anklages for og som gjør 

henne interessant å prate om. De mest “opplagte” ofrene for sladder er kvinner som lever 

annerledes og har brudt normene for det som ansees som akseptabel livsførsel. Men 

nabokvinnens daglige gjøren og laden kan det også sladres om. Nabokvinnen har ofte en 

dobbeltrolle, både som objekt for sladder og som mottaker for sladder. Gjennom sladder 

blir det danna allianser og venn-fiende relasjoner. Nabobarrioens innbyggere er ofte 

yndede hat, og fryktobjekter.  

 

Melanie Tebbutt har skrivi boka “Womens talk? A social history of gossip in working-

class neighbourhoods, 1880-1960”. I den skriver hun om sladder i den nordlige delen av 

England. Om tette samfunn skriver hun:  

“Closed networks, which are caracterized by a high degree of familarity among members, 

not only help preserve vernacular forms of language, but also provide a relatively sealed 

enviroment in which gossip and conformity with group norms of behaviour thrive 

(Tebbutt, 1995. s.3). 

 

Barriolivet i Algo Dulce er en god ramme og et godt utgangspunkt for både sladder og 

samhold. I barrioen lever de fleste hele sitt liv, det er et lite, gjennomsiktig samfunn, og 

på mange måter konformt. Men innafor denne ramma av konformitet finnes alle aspekter 

av livet som det er verdt å snakke om. Innafor barriolivet er det utroskap, fødsler, 

pengegambling, sinssykdom, sjukdommer, voldsoppgjør, husransakelser, tyvslakting av 

kylling, barnedødlighet, fattigdom, bryllup og nød. I barrioene kan slekter føres tilbake, 

men det er også folk som flytter inn og folk som flytter ut (for eksempel Rachel). 
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Barrioene er små samfunn der alt ser ut til å skje, og der det alltid er noe sladder å fange 

opp.  

 

De prostituerte og Maria kan, fordi de har brudt med den forventa kvinnerollen, være 

gode objekter for sladder. Alle kvinnene ser ut til å kjenne til noen som jobber som 

prostituerte, og på tross av at de blir beundra av andre kvinner, blir de også kritisert for 

manglende moral.  

Maria kan brukes som utgangspunkt for sladder siden hun er kjent, men allikevel 

distansert og veldig privat. Folk veit ikke mye om henne, på tross av at hun er en 

offentlig person. Det folk veit er at hun hverken har mann eller, inntil nylig, barn. En 

kvinne uten mann og barn er alltid et godt utgangspunkt for sladder. Ved ikke å ha mann 

og barn er avstanden mellom den det sladres om og de som sladrer stor nok til at de som 

sladrer er enige om at den det sladres om har gjort seg fortjent til negativ omtale. Det 

stilles ulike krav og forventninger til forskjellige kvinner. Ofte blir det sladra på bakgrunn 

av hvem det er som gjør hva, på hvilken måte og hvorfor. 

Sladder blir fortalt sånn at fortelleren får anledning til å portrettere seg sjøl som bedre enn 

objektet for sladdern. 

Gjennom sladder danner kvinnene allianser og de kontrollerer hverandre uten å 

konfrontere hverandre direkte. Sladdern forteller kvinnene hvilke forventninger som 

ligger til dem og hva som vil skje hvis de bryter disse forventningene. Stort sett har 

kvinnene i Algo Dulce ikke “råd” til å holde seg unna sladdern. Å motta sladder betyr det 

samme som at du hører til. Du er en del av kvinnesamholdet. Du er hverken bedre enn de 

andre kvinnene ved at du tar avstand fra sladderen, eller verre fordi du ikke er den det 

sladres om.   

 

Noen folk blir det ikke sladra om. Levin/ Arluke skriver: 

“In every society, there are at least a few people who remain insulated from the negative 

consequences of talk because they either are powerful and wealthy or, at the other 

extreme, have a marginal status because of their poverty or bad reputation. In either case, 

such individuals can and do ignore or defy gossip, unlike those who are “in the middle of 

the social spectrum” and vulnerable to malicious talk”  
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(Levin/ Arluke. 1987. s. 40). 

 

Vi har sett at for eksempel transtvestitter og menn stort sett unngår at kvinner sladrer om 

dem. Det samme kan sies om de gale og de som har kontakt med åndeverdenen. De 

sladres ikke om fordi de kan kaste onde ånder på den som sladrer og føre til sjukdom og 

en voldsom død37. Bortsett fra transtvestitter, menn, de gale og de med kontakt med 

åndeverdenen,  rammer, så vidt meg bekjent, sladdern alle i Algo Dulce, uansett rang. 

Enkelte kvinner jeg har snakka med, prøver å ta avstand til det som blir sagt om andre, 

men går ikke av den grunn sjøl klar av å bli sladra om. Imidlertid har sladdern ofte den 

karakter at offeret eller objektet for sladdern er den som sist får vite noe om det og derfor 

ikke kan motvirke eller forhindre uønska sladder om seg sjøl. 

 

 

 

 

 

1.3. Sladder som kvinnenes kontrollmiddel av andre kvinner 

“(...) everyday gossip often has a strong moral component that may be especially 

pronounced in small communities, where the activities of most people are highly visible 

to all and are easily inspected. In such cases, gossip can be a powerful mechanism of 

social control. It holds many people-neighbors, friends, and kin-within the cultural rules 

of their group” (Levin/ Arluke. 1987.s. 126) 

 

Av og til fikk jeg høre fantastiske historier om kvinner som hadde forlater mann og barn. 

Kvinner som gjorde dette var i utgangspunktet egoistiske, griske og ufølsomme og endte 

som regel opp som tarvelige, sjuke og prostituerte. Fordi algodulcenerne på underlig vis 

alltid møter kjente når de er utabys, om det så er i El Cielo, Florida, Miami, Italia eller 

Spania er det alltid en “bekjent av en slektning av en nabo”, som overbevisende nok blei 

nevnt med navn, som rapporterte tilbake til Algo Dulce. Moralen i historien er at 

                                                 
37 Sjamanismen er utbredt i Algo Dulce. 
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kvinnene som forlater mann og barn får som fortjent. Og fulle av velfortjent skam kan de 

ikke vende hjem igjen. 

 

Av og til hadde allikevel slutten på historien en litt annen vri. Kvinnen blei rik og enda 

mer egoistisk. Den egoistiske kvinnen forlater barna sine til lidelse og fattigdom og enda 

hun seinere blir rik kommer hun ikke tilbake og henter unga sine.  

 

På tross av historier som dette er det kvinner som utsetter seg sjøl og familiene sine for 

sladder og velger å følge drømmen om et annerledes og bedre liv. 

De drømmer om å ta utdannelse, om å reise vekk og om mulighetene de har hørt finnes 

der ute. Noen kvinner jeg snakka med drømte på vegne av barna sine, mens de yngre 

kvinnene drømte om forandring og forbedring for egen del. Noen forsøkte å realisere 

disse drømmene ved å sette ungene vekk til kjent. Planen var å komme hjem igjen etter 

en kort periode, enten for å hente unga eller for å slå seg ned permanent i Algo Dulce og 

bygge seg et hus til seg og familien sin for penga de hadde tjent i utlandet. På samme 

måte som veldig mange menn jeg hørte om, overlot disse kvinnene de hjemlige 

forpliktelsene til andre. Allikevel dømmes kvinnene hardere for sine handlinger enn 

menn. Og det er kvinner som dømmer hverandre.  

Den eldste, og til og med i dag, sterkeste drømmen er å reise til  USA. USA overgår alt 

annet. USA er “mulighetenes land”. 

“...reflections on North America take on all the resonances of a Disneyland of affluence: 

a fantasy zone, bloated with commodities, where flights of imagination take off-an image 

that draws thought to the outer limits of the materially possible” (Lancaster. 1992 s.27).  

Siden drømmen og ideene om USA er så opphausa som de er, og det er få eller ingen som 

sender tilbake dårlige nyheter eller vender hjem med halen mellom beina, men så langt 

har USA bare vært tilgjengelig som reisemål for menn. De som ingenting har, har lite å 

tape og kvinnene reiser som prostituerte til Europa. 

 

At kvinnene reiser utenlands er et relativt nytt fenomen, men også tidligere reiste kvinner, 

om så bare til El Cielo. Jeg møter en kvinne som for mer enn 25 år siden forlot mann og 

barn i Algo Dulce. Kvinnen er på “mimretur” i Algo Dulce og det er tydelig for alle at 
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hun nå er å betrakte som en vellykka utlending i det hun kommer til byn i en Landrover 

med sjåfør og roper “so cute” og “just like before” på engelsk til alt og alle hun ser. Hun 

har gifta seg med en “gringo” og bor i Sveits der hun arbeider som lærer. Ektemannen 

sies å være  rik og hun sjøl forteller meg at hun eier flere eiendommer i La Madrugada og 

reiser dit et par ganger i året. Hun er stolt av seg sjøl og livet hun lever i Europa, sier hun. 

At hun hadde fått et dårlig rykte på seg i Algo Dulce til å begynne med hadde hun ikke 

brydd seg noe om. Det var det hun sa. Men som så ofte i sånne tilfeller er det andre som 

har fått lide under sladdern. Mora til Maria som husker at kvinnen reiste, kunne fortelle 

meg at mora til kvinnen ikke hadde hatt det lett etter datras avreise. Det var den 

gjenværende mora som hadde fått sladdern mot seg og hun som hadde blitt “skyld i” å 

oppdra datra si så dårlig at hun til og med kunne være så egoistisk og forlate sine egne 

barn. Mora til Maria huska tilbake til tida som ille, ja, riktig så ille. Kvinnen var en av de 

første som benytta seg av sjansen til å reise fra Algo Dulce. Hun hadde visstnok finni seg 

en gringo i El Cielo og fulgt han tilbake til “gringoland”.  

I dag hadde kvinnen gjenoppretta ryktet sitt. Takket være det faktum at hun nå var rik 

blei jeg fortalt. Hun hadde sørga for at alle i familien nå hadde alt de trengte og enda mer 

enn det. Sånne ting hjelper. 

 

 

 

“Modern societies also provide numerous opportunities for mobility. Not only are we 

able to move in and out of groups in a particular community, but we can move our 

residence as well, sometimes thousands of miles. Rejection in one place does not 

necessarily mean rejection in another place. Rejection by one set of people does not 

always lead to rejection by others. Hence, we have a reduced vulnerability to gossip, 

although at a price” (Levin/ Arluke. 1987.s.128) 

 

Å flytte fra Algo Dulce er ikke lett fordi det koster penger og for de fleste algodulcenere 

er det derfor umulig. Med dette som bakgrunn betyr det at det er viktig å kunne innordne 

seg og finne seg en plass som deltager i samfunnet i Algo Dulce. På tross av at det finnes 

unntak er det i Algo Dulce algodulcenerne blir født og i Algo Dulce de dør. 
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1.4. Er sladder bare negativt? 

Tebbutt har et eksempel hun bruker som positiv erfaring med sladder der sladdern når 

offeret. Hun skriver om et sladderofferet som fikk høre hva slags sladder som gikk om 

henne, og at dette ga henne mulighet for å forklare, og forsvare egen oppførsel/ livsførsel. 

Offeret fikk mulighet til å sende sin verson om hendelsesforløpet/ episoden eller 

livsførselen det blei sladra om tilbake samme vei som det kom henne for øret. Hun blei 

deretter møtt med sympati og sladdern døde hen (Tebbutt. 1995). Sjøl tenker jeg vel 

kanskje heller på muligheten for at sladder, eller rettere; temaet det sladres om, kan være 

en øyenåpner for kvinner. Hvis kvinnene for eksempel begynner å reflektere over den 

sladdern de hører, kan de kanskje litt etter litt forandre meninger om ting. Sladder kan 

være med på å normalisere tilstander som for muligens før kun var sett på som 

uakseptable avvik. Sett at flere kvinner enn Maria for eksempel begynte å bo aleine. Nå 

er hun aleine i Algo Dulce om å bo for seg sjøl, uten noen mann som allibi og blir derfor 

sladra om. Men fordi det tross alt blir sladra om så er det jo også et tema. For eksempel: 

skal kvinner bo aleine, og hvorfor ikke? Svar: Fordi kvinner som bor uten en mann er 

prostituerte. Motsvar: Ja, men Maria er jo ikke det... Sladder kan være med på å sette 

søkelyset på kvinnenes rolle og de liva de lever. Alle kvinner er jo selvfølgelig ikke til 

enhver tid enige i hva som er rett og galt, men så lenge de ikke snakker med noen om 

hvordan de sjøl eller andre har det, er det vanskelig å få forandra på situasjoner og 

holdninger. Sladder kan være med på å sette kvinnenes livssituasjoner, tanker, holdninger 

og følelser på dagsorden hjemme hos den enkelte kvinne. I lys av dette synes jeg blant 

annet diskusjonen blant kvinnene i barrioen til Silja og Julia var interessant (side 123). 

Hvem er de prostituerte og hva må en gjøre for å bli ansett som prostituert av andre 

kvinner? Blir temaer som dette ikke sladra om blir de neppe heller snakka om, eller 

diskutert på annet vis, er min erfaring...så kanskje er ikke sladder bare negativt allikevel? 

Ihvertfall kan det lede til ettertanke og diskusjon, om ikke hver gang, så ihvertfall enkelte 

ganger. 

 

Kanskje bør en se på sladder som en nødvendighet mer enn et onde. Om ikke annet ser vi 

at sladdern skaper og sementerer samhold mellom de som sladrer. Sladder er en del av et 

 182



kvinnefelleskap der kvinnene kommer hverandre inn på livet og der de blir enige i hvilke 

normer og regler de skal leve etter. Kvinnene kan aktivt delta og diskutere disse normene 

ved å bruke sladder som redskap. 

Det er vanskelig å ha hemmeligheter i Algo Dulce fordi det er et lite, gjennomsiktig 

samfunn. Og det er også, som i andre samfunn, vanskelig å være annerledes. 

For å overleve som annerledes distanserer Maria seg fra sladdern om henne. Men at 

Maria blir sladra om betyr ikke det samme som at hun blir utestengt fra kvinnesamfunnet. 

Sladder er kanskje mer et tegn på at hun faktisk hører med i kvinnessamfunnet, men at 

hun bryter forventninger som ligger til henne som kvinne og person innenfor dette 

samfunnet, enn at hun er utafor det. 

For Maria er det viktig å delta i det samfunnet hun brenner for og samarbeide og 

kommunisere med menneskene hun lever med, men hun kan miste denne kontakten fordi 

hun ikke deltar i sladder.  

 

 

Del 8. EL SUEÑO DE ALGO DULCE 

Drømmen om noe søtt 

 

Machokulturen forteller noe om hvilke forventninger som ligger til kvinnerollen. 

Allikevel er det kvinnene sjøl som på bakgrunn av kulturen og omstendighetene de lever 

under definerer hvilke normer og regler de vil bryte og hvilke de vil leve etter. 

Ofte tar fattigdomskulturen valga for dem og rollene og forventningene, utvides,  tøyes 

og brytes. 

 

Kvinnene i Algo Dulce forventes å tilbringe liva sine innafor husets fire vegger og noen 

av dem gjør sikkert det ihverfall i en periode i livet (som La Otra på side 102.) 

Som husmødre tilbereder de- og lager mat, de vasker opp, de vasker klær og holder huset 

i orden. De føder barn, de oppdrar barna, de gjør innkjøp og de bytter til seg varer og 

tjenester. Men fordi mannen som er den som skal ta det økonomiske ansvaret for familien 

har mange familier å forsørge og muligens ingen stabil inntekt, tar kvinnen seg en jobb 
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utafor hjemmet. Fordi mannen ikke vil godta det og fordi hun er oppdratt til å tro at hun 

er økonomisk avhengig av mannen, jobber hun i hemmelighet. 

I motsetning til mannen som skal erobre og ha sex med flest mulig kvinner, skal kvinnen 

være trofast mot mannen sin. Hun har allikevel forskjellige fedre til barna sine. Hun er 

ikke monogam og hun er ikke, med unntak, (som på side 94 ) “La Madre Sagrada” for i 

realiteten appellerer kvinneidealet om konformitet hverken til kvinner eller menn.  

 

Hun er myten om den algodulcenske kvinne. Hun kler seg i små, ettersittende klær og 

hun pynter seg når hun skal ut på gata. Hun er “la otra”, den som ødelegger forhold og 

frister mannen bort fra sine forpliktelser. Mannfolka har tro på at kvinnenes seksuallyst er 

like stor som deres egen og han frykter sin kvinnes sexualitet. Med machokulturen som 

alibi bruker han fysisk og psykisk vold mot henne, for å vise henne og andre menn at han 

har kontroll.  

Kvinnene forklarer voldshandlingene med at han er sjalu. 

Kvinnen har drømmer om et annet liv, om ikke for seg sjøl så ihvertfall for barna. Hun 

lever et dobbeltliv, med menn, barn og hjem på den ene side og skjulte drømmer og 

ambisjoner på den andre side. 

Hun kontrolleres ved at mannen slår og truer og kvinnene sladrer. 

Hun følger mønsteret og bryter det samtidig fordi forventningene er sammensatte og fordi 

forventningene og realitetene ikke stemmer overens. 

Men hun innordner seg...stort sett  

Noen bryter allikevel. 

 

Maria har brudt med forventningene til algodulcenske kvinners livsførsel i form av å ta 

utdannelse, ha jobb og ta forsørgerrollen i moras hus. Hun bor aleine, har høy 

yrkeskarriere og har nettopp blitt mor. Hun er ambisiøs på egne og kvinnene i Algo 

Dulces vegne. Hun vil opplyse kvinnene om deres egenverdi, deres rettigheter som 

mennesker og om at de må ta ansvaret for deres egne liv, også økonomisk. Hun ønsker å 

vise at kvinner er mer enn kun barnemødre og elskerinner. 

 

 184



De prostituerte tjener, i likhet med Maria, sine egne penger. De oppfører seg ikke 

hverken økonomisk eller seksuelt som det forventes av kvinner. På tross av at menn 

forteller myten om den algodulcenske kvinnen som den uimotståelige fristerinnen, er det 

ikke de prostituerte myten sikter til. De prostituerte er prostituerte av yrke, ikke av trang 

til å forføre menn og i motsetning til myten ta de betalt for sex.   

 

Jorge har også brudt med hva som forventes av henne som kvinne. Hun har tatt 

mannsrollen. Jorge innfrir forventningen til det å være mann ved å ta det økonomiske 

ansvaret for familien sin, i motsetning til andre menn. Jorge lever opp til mannsrollen 

men skiller seg også fra algodulcenske menn ved ikke å slå sine kvinner eller være utro. 

Hun bruker kvinnenes viten om hva de synes er bra og hvilke egenskaper de ville likt ved 

en mann som er annerledes (Han slå ikke og han er trofast mot meg. Han holder de 

løftene han gir). Jorge veit at hennes egen og familiens framtid er avhenger av henne, og 

veit hun ikke har noen vei tilbake som kvinne. Hun tar ansvaret algodulcenske menn har, 

men ikke vanligvis tar. 

 

Fattigdommen i Algo Dulce krever en viss realitetsorientering, ihverfall fra kvinnenes 

side. De veit at det er deres felles livsløgn at de er økonomisk avhengige av en mann. 

Hadde de venta på at en mann skulle forsørga dem helt, ville de mest sannsynlig ha sulta. 

Kvinnene veit også at mannen dere har andre kvinner og barn, men han får- og tar ingen 

skyld for sine mange sexuelle forhold.  

Kvinnene er ikke monogame annet enn i teorien, og stort sett skammer de seg ikke over 

sine seksuelle forhold, men snakker ikke om dem heller. Det viktigste er at de er mødre. 

Som mødre er de også kvinner. Barnløshet er ikke frivillig. 

Foreløpig er det ikke mange kvinner som har høyere utdannelse eller ambisiøse, godt 

betalte jobber i Algo Dulce. Og foreløpig har kvinnene ikke muligheter til å reise til 

utlandet bortsett fra å jobbe som prostituerte. 

 

Men de behøver ikke å leve som en Madre Sagrada heller. Og det er kanskje er form for 

frihet i det? 
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