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Det var med en viss æresfrykt at vi tok på oss ansvaret for å videreføre
Betwixt & Between, en tradisjon som i år er eldre enn flere av artikkelforfatterne og en av redaktørene. Såvidt vi vet, skjer dette for første gang
i år.
Å ha redaksjonelt ansvar for artikkelsamlingen har krevd mye arbeid og
en del tankevirksomhet fra vår side. Ingen av oss har redigert en artikkelsamling før, og ved mange anledninger har vi brukt lang tid på å finne en
fornuftig vei videre. Noen ganger har dette gitt kjærkomne avbrekk fra
annen syssel, men andre ganger har det ført til vel lange arbeidsdager i et
hektisk siste semester som Blindernstudenter. Vi jobbet mens vi spiste og
spiste mens vi drakk, og mange forløsende øyeblikk kom over hver vår
grand burger og Carlsberg på Larsen. Kanskje har noen av løsningene vi
valgte også båret preg av akkurat dette?
Det gjenstår derfor å takke veldig pent til alle som har bidratt, for årets
utgave har blitt til på tross av redaktørenes stadige korttenkthet. Clea
Johnsen som har vært økonomiansvarlig og Jannicke Bech som har gjort

design for oss har vært utrolig hjelpsomme og mer tålmodige med oss enn
vi fortjener. Vi hadde ikke kommet i mål uten dere. Bidragsyterne som
har skrevet tekster, og redaksjonsmedlemmene som har lest og kommentert på dem, har alle vært med på å gjøre dette til et prosjekt det har vært
gøy å jobbe med. I bidragene er det stort tematisk spenn og et høyt faglig
nivå , slik det var på redaksjonsmøtene. Til dere alle: En stor takk!
Og nå, når vi endelig har tid til å gi det ettertanke at første utgave av
Betwixt & Between ble trykt før vi selv ble født, føler vi sterkere enn noen
gang at Betwixt & Between er noe mye større enn vår lille bok. Å kunne
ta del i den store helheten Betwixt & Between utgjør forsterker følelsen
av at artikkelsamlingen du nå holder i hånden har vært verdt det arbeidet
vi og alle andre har lagt i den, og veldig mye mer. Men det ekstra arbeidet
må det bli neste kull vordrende antropologer sitt ansvar å gjøre. Til dere:
Nyt det!
Eivind Eggen og Bjørn Hallstein Holte
Oslo, august 2013
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HEKSA OG HUSBONDEN:
OM BALINESISKE KVINNERS UNDERORDNEDE
ROLLE OG SVAKE STILLING
CLEA JOHNSEN

Made er en balinesisk kvinne i begynnelsen av trettiårene som levde et
helt vanlig familieliv i en landsby sør på Bali. Verdenen hennes ble satt
på hodet da mannen tok med seg deres to barna og forsvant med en
annen kvinne som folk flest mente hadde lokket ham med magi. Dette
er historien om hvordan Made og omgivelsene reagerte på hendelsene.
Gjennom fortellingen ønsker jeg å vise hvordan balinesiske kvinners stilling i samfunnet ofte er svak på tross av utdannelse, utstrakt deltakelse
i arbeidslivet og formelle rettigheter. Historien er hovedsakelig basert på
observasjoner jeg gjorde mens jeg fulgte Made i ukene før og etter at
mannen flyttet ut av hjemmet. Før jeg starter med Mades historie vil jeg
introdusere noen sentrale temaer og trekk knyttet til kvinners stilling i
Indonesia og på Bali.
STATSKUPP OG KUPPET KJØNN. For å kunne forstå nåtiden må antropologer erkjenne at hendelser man deltar i eller observerer under feltarbeidet, i større grad er betinget av hendelser som skjedde før enn av det
som foregår samtidig med dem. Blant andre har Krohn-Hansen (2001:
144) tatt til orde for at antropologer må vende blikket mot fortiden for å
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forstå hendelser i nåtiden. Historisk og politisk er kvinnen underordnet
mannen i Indonesia (Suryakusuma 2004, 2011; Wieringa 2011). Konseptet kodrat wanita kan oversettes med «kvinners rolle» eller «kvinners
skjebne», og er ofte brukt for å beskrive kvinners stilling i det indonesiske samfunnet. Den nederlandske sosiologen Siskia Wieringa (2003:
1-2) kaller kodrat wanita en egen moralsk kodeks for kvinner. Denne
moralske kodeksen bygger på tradisjonelle ideer om hvordan kvinner skal
være. I følge kodrat wanita er kvinner underordnet mannen, og de skal
være forsiktige, underdanige og politisk passive. I følge Kvinner er først
og fremst koner og mødre, og det er forventet at de skal dedikere seg til
disse rollene.
Kvinners underordnede rolle er stort sett en vedtatt doksisk sannhet
(Bourdieu, 1977: 164), en tatt for gitt sannhet, blant begge kjønn. I etterkrigstiden ble dette synet satt på prøve. Etter Indonesias endelige frigjøring fra Nederlands kolonistyre i 19451 blomstret den indonesiske
likestillingsbevegelsen, Gerwani, som ble en av verdens største og mest
progressive kvinneorgansisasjoner. Gerwani ønsket å sette en stopper for
kvinners dobbeltarbeid og etablerte i dette øyemed barnehager og krevde
menns deltakelse i hjemmet. På lokalt nivå jobbet de blant annet mot analfabetisme og yrkesopplæring for å øke kvinners økonomiske uavhengighet. Organisasjonen var sterkt imot polygami, og en av deres hovedsaker
var endring av ekteskapsloven som tillot dette (Wieringa 2002, 2011).
I 1965 ble Gerwani knust i en masseforfølgelse av venstresiden der mellom en og en og en halv million mennesker ble massakrert og hundretusener fengslet og torturert i årene som fulgte. I den politiske agiteringen
1

Nederland anerkjente ikke Indonesias uavhengighet før etter den indonesiske frigjøringskampen som varte frem til 1949.
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som kulminerte i folkemord og statskupp som fulgte ble Gerwani-medlemmer demonisert. Det ble spilt aktivt på frykt for farlige frigjorte kvinner som en trussel mot samfunnsordenen. Sosiologen Saskia Wieringa
(2011) hevder at det er helt nødvendig å anvende et kjønnsperspektiv for
å forstå folkemordet i 1965. Suhartos påfølgende 32 år lange autoritære regime med sin konservative kjønnspolitikk betydde et stort tilbakeskritt for indonesisk feminisme. Etter folkemordet og uskadeliggjøringen
av Gerwani innførte det nye regimet, med general Suharto i spissen, en
sterkt kjønnet statsideologi med egne kvinneorganisasjoner som videreførte og forsterket tradisjonelle kjønnsroller selv om kvinner jobbet utenfor hjemmet (Suryakusuma 2011). I propagandaen regimet brukte for å
indoktrinere og undertrykke befolkningen ble det spilt på kommunistfrykt, som feministbevegelsen var assosiert med. Dette var med på å gjøre
at feminisme og kvinnekamp ble stigmatisert og i verste fall farlig (Wieringa 2011). Suhartos regime falt i 1998, men arven etter en langvarig
undertrykkende og kvinnefiendtlig politikk lever fremdeles videre.
PATRIARKALSK BALINESISK SAMFUNNSORGANISERING. Den lokale, balinesiske varianten av hinduisme legger føringer for mye av hverdagslivet og familielivet blant Balis majoritet av hinduer. Slektskapssystemet og det administrative systemet på nabolagsnivå, banjar, er svært
patriarkalsk og dette preger kvinners situasjon og rettigheter på ulike
måter. For eksempel er det gifte menn som representerer familien og har
beslutningsmakt. Kvinner representeres enten av sin far eller ektemann
og ved ekteskapsinngåelse «forlater» de sin egen slekt. Gjennom ritualer
blir kvinnen en del av mannens slekt og genealogi. Ved skilsmisse er det
ofte vanskelig for en kvinne å bli rituelt reintegrert i sine foreldre familie.
Historisk har kvinners posisjon på Bali vært svak. Balinesiske kvinner har
HEKSA OG HUSBONDEN
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i følge balinesisk adat, «tradisjonell» lov og skikk, historisk ikke hatt rett
på arv eller hatt noen rettigheter ved skilsmisse, heller ingen rett til barna.
Nasjonal lov gir kvinner flere rettigheter enn det adat gjør, men i praksis
overstyrer adat ofte nasjonal lov. I 2010 fikk balinesiske kvinner for første gang på 110 år utvidet sine rettigheter i følge adat (The Jakarta Post
2010). The Grand Council of Customary Villages bestemte at kvinner
skulle gis bedre rettigheter ved skilsmisse og i arveoppgjør. Bevisstgjøring
om dette og implementering av dette synes å være vanskelig. Det henger
muligens sammen med at slike endringer i adat implementeres på lokalt nivå gjennom det mannsdominerte banjar. Ingen jeg snakket med i
landsbyen jeg gjorde feltarbeid i kjente til de nye rettighetene til balinesiske kvinner. Kjønnsroller er seig materie som kan være vanskelig å endre
på tross av økte formelle rettigheter og muligheter (Bourdieu 2000).
MAGI OG POLYGAMI. Made og jeg har kjent hverandre overfladisk siden 2007. Made og mannen hennes, Adi, virket alltid som et fornøyd
par. De bodde med sine to barn sammen med svigermor og svogerens
familie. Både Made og Adi har utdannelse innen turisme og jobbet på
hoteller i området. I motsetning til mange andre kvinner hadde jeg aldri
hørt Made klage over ektemannen sin. Tvert i mot beklaget hun seg over
andre koner som hun ikke syntes vartet opp mennene sine tilstrekkelig.
En gang fortalte hun om en mannlig slektning som var frustrert over at
kona ikke ville lage te eller kaffe til han, men syntes han burde gjøre det
selv. Made ga tydelig uttrykk for at hun syntes dette var en dårlig kone
som ikke kjente rollen sin.
Noen måneder før jeg startet feltarbeidet mitt hadde Made, som er en
godtroende dame, blitt svindlet for en betydelig andel av familiens sparepenger. Dette økonomiske tapet ble den første store krangelen mellom
18
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Adi og Made. De klarte å komme seg gjennom prøvelsen og bestemt seg
for å legge det bak seg. Omtrent samtidig kom det frem at Adi hadde
vært utro med to-tre forskjellige andre kvinner. Hans forklaring var at
han ikke hadde følt seg tilstrekkelig ivaretatt og oppvartet (tidak dilayani)
av Made etter at de hadde fått barn nummer to. På dette tidspunktet var
sønnen det yngste barnet omtrent ett og ett halvt år og det eldste fem år.
Made tilga mannen forståelsesfullt sidesprangene.
Tingenes tilstand var tilbake til det normale, men kun for en kort stund.
Ikke lenge etter svindelhistorien introduserte svigerfaren Wayan nemlig
en fremmed kvinne, Lulu, i hjemmet til Made og Adi. Lulu var en fraskilt javanesisk dame midt i trettiårene. Javanesiske kvinner, spesielt de
enslige, blir sett på som en trussel av mange balinesiske kvinner. De stereotypiseres ofte som prostituere og skruppelløse i sin jakt på menn. I
følge Wayan hadde han blitt kjent med Lulu ved en tilfeldighet på gata
i landsbyen og bestemt seg for å ta henne til seg som en slags datter eller
husvenn (dijadikan anak angkat). I ukene som fulgte kom Lulu ofte på
besøk hos familien.
Mades svigerforeldre krever en liten introduksjon. Wayan hadde forlatt
kona, Dewi, og barna til fordel for en javanesisk kvinne som han etter
hvert tok som kone nummer to. Polygami er lovlig i Indonesia2 og ikke
uvanlig på Bali, men blir vanligvis sett på som upassende. Dewi reagerte
med å bli midlertidig gal (gila). Hun gikk rundt i landsbyen og oppført
seg merkelig og utagerende. Etter en stund hadde hun blitt sitt gamle jeg
igjen og gjenopptok livet med barna. Mannen hadde i mellomtiden bosatt seg med den nye konen i hovedstaden Denpasar, omtrent tre kvarter
unna. Dewi og Wayan ble aldri skilt. Wayan kom kun sjeldent på besøk
2

Flerkoneri krever godkjenning av den første konen eller konene.
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og slurvet med de rituelle pliktene sine i landsbyen. Han har selv skrevet,
og publisert for egen regning, en bok om livet sitt og valgene sine. I boken forteller han, i følge Made, hvor bra det har vært for han å ta seg en
ny kone siden han ikke var fornøyd med den gamle.
Etter at Lulu begynte å komme ofte på besøk startet Adi å oppføre seg
merkelig. Han ble borte lenge av gangen og var ikke seg selv (nggak kayak
dirinya). Etter hvert ble det tydelig at Lulu og Adi hadde et forhold. Han
benektet det ikke, og det virket ikke som om han brydde seg om hva
folk ville tro. Han ble mer og mer kald og likegyldig til Made og resten
av familien. Hun selv og folk rundt var overbevist om at Adi var offer for
Lulus magi. Troen på og frykten for magi er svært sterk på Bali, og mange hendelser knyttet til sykdom, død og kjærlighet forklares med magi
(Wikan 1990). Javanesisk magi er spesielt fryktet blant balinesere. Made
var fortvilet, men håpet at familielivet kunne gjenopprettes slik som det
hadde vært før Lulu kom inn i bildet. Hun så på Adi først og fremst som
et offer, og hun uttrykte ikke sinne overfor ektemannen. «Stakkars han»
(kasihan dia) gjentok hun stadig. De aller fleste som var kommenterte
situasjonen forklarte Adis oppførsel med magi gjorde at han ble fraskrevet
ansvar for handlingene sine. Få stilte spørsmål ved Adis motiver eller integritet. I historier jeg har hørt der det er kvinner som er utro eller forlater
ektefellen sin er det som regel kvinnen selv som blir sett på som synderen.
Made, foreldrene hennes og svigerfamilien besøkte en rekke eksperter på
magi (orang pintar) både fra Bali og Java. Ekspertene sa alle sa det samme:
Adi var offer for javanesisk magi og den nye kvinnen hadde kontroll over
han. Made og slektningene fikk ulike råd om hva slags måter de kunne
bekjempe magien på. De gjennomførte ritualer i en rekke ulike templer
som ekspertene mente det ville være gunstig å be i. Samtidig forsøkte de
20
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å bruke å bryte magien på annet vis, for eksempel å lure morens urin i
Adis morgente. Ingenting virket, og Adi ble bare fjernere og fjernere og
tok stadig avstand fra Made. Han sa at hun ikke var kona hans og aldri
hadde vært det. Nå elsket han bare den nye kvinnen og ville være med
henne og gifte seg med henne. Adi truet også med å slutte i jobben, på
tross av at han nettopp hadde blitt forfremmet til en lederstilling. I frustrasjon kontaktet Made sjefen til mannen og fortalte om situasjonen og
ba sjefen ikke ta en eventuell oppsigelse alvorlig fordi Adi var syk (sakit).
Lulu fortsatte å komme på besøk og bruke magi på Adi. Putu forklarte at
de ikke kunne hindre Lulu i å komme hjem til dem så lenge de ikke klarte
å bryte magien. Å nekte Lulu å komme var de redde skulle Adi rasende og
dermed svekke sjansene for å redde ham.
I underkant av to måneder etter at Lulu først ble introdusert forsvant Adi
uten å si hvor han skulle. Made var sikker på at han var med Lulu, og
håpet at han snart ville vende tilbake. Folkene rundt henne mente han
ville nok komme tilbake så snart Lulu hadde klart å lure fra han resten av
pengene hans. Noen dager senere dukket han plutselig opp, men til alles
overraskelse kun for å hente barna. Made og svigermoren tryglet ham om
å la barna bli, men Adi var bestemt. Det endte i dragkamp om barna.
Made ga til slutt slipp fordi hun ikke holdt ut å se barna gråte, og Adi tok
dem med seg til et ukjent sted.
MADES KAMP. Etter at Adi hadde tatt barna var Made tydelig forvirret
og frustrert. Hun gikk drastisk ned i vekt og sov nesten ikke. I sin frustrasjon snakket Made omtrent ikke om annet og fortalte folk hun ikke
tidligere hadde noen nær relasjon til, inkludert meg, åpent om problemene sine. Hvordan reagerte omgivelsene på hendelsene? Noen ble tydelig
brydd og ville helst ikke bli involvert. Andre viste oppriktig sympati med
HEKSA OG HUSBONDEN
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Made og trøstet henne. Hun måtte være tålmodig (sabar), beholde troen
og håpet og be mye, så ville nok magien gå over snart. En venn av henne
sa at hun ikke skulle fortvile og fortalte leende historien om onkelen som
også hadde vært offer for en javanesisk kvinnes magi. Han hadde «våknet»
opp (sadar) og vendt hjem etter et par måneder og alt hadde blitt som
normalt igjen. Andre igjen kom med forslag til magieksperter de hadde
brukt selv eller hørt om. En kvinne fra nabolaget (hvis familie enkelte mener behersker svart magi) mente at urin i teen ikke var kraftig nok skyts
mot javanesisk magi. Hun foreslo at Made skulle putte sitt eget menstruasjonsblod i Adis mat. Dette syntes Made var ufyselig og så vidt jeg vet
forsøkte hun ikke dette. Made holdt fremdeles fast i troen på at Adi skulle
bli seg selv igjen og komme tilbake, men det viktigste for henne nå var å
få vite hvor barna befant seg så hun kunne se dem. Å få mannen tilbake
fikk komme i andre rekke. Noen av vennene hennes tok henne med til
ulike alternative behandlinger, blant annet forskjellige typer meditasjon,
for at hun skulle holde seg sterk og ikke bli gal av situasjonen. På en slik
seanse gikk hun inn noe som lignet en transe og gråt hjerteskjærende og
katarsisk.
Made prøvde også å benytte seg av andre muligheter enn magiske, åndelige og religiøse tilnærminger for å forsøke å løse problemene og for å se
barna. Sammen dro vi for å snakke med forskjellige advokater som om
hva slags rettigheter Made hadde. Made fortalte advokatene historien om
hvordan mannen var offer for magi og at hun ville se barna sine. Advokatene forklarte at ikke loven ikke kunne hjelpe henne mye siden hun
fremdeles var gift med Adi. Dessuten var de enige om at dette var et tilfelle av magi og at kvinnens hensikt sannsynligvis var å utnytte Adi økonomisk, for deretter å fordufte når det ikke var mer å hente. Made forklarte
at hun ikke var interessert i skilsmisse på dette tidspunktet. Advokatene
22
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anbefalte Made derfor å fortsette å være tålmodig og å forsøke å løse
problemet på tradisjonelt adat-vis, gjennom å benytte landsbyoverhodet
som mekler. Sammen med landsbyoverhodet dro Made, og svigerfamilien hjem til Wayan i hovedstaden for å få opplysninger som kunne lede
dem til Adi, samt for å kanskje skremme Lulu til å gi slipp på Adi ved å
blande inn autoriteter. Svigerfaren var ikke samarbeidsvillig og hevdet at
han ikke visste noen ting. Landsbyoverhodet hadde gjort det han kunne
og det hadde ikke ført frem. Konklusjonen var på ny at her kunne bare
tålmodighet hjelpe.
En nabokvinne som er ansett som en bråkmaker i landsbyen engasjerte
seg også etterhvert. Hun hadde vært gjennom en rettsprosess med eksmannen sin og kjente en politidame som jobbet med saker som hadde
med kvinners og barns rettigheter å gjøre. Sammen dro vi tre til politistasjonen. Made hadde Dewi, svogeren og svigerinnen sin støtte i dette.
Hele situasjonen på politistasjonen var forvirrende og Made måtte avgi
forklaring til forskjellige politifolk. Det var uklart hva som var del av den
formelle prosessen og hva som var nysgjerrighet fra politifolkene sin side.
Politibetjentene var tydelig fengslet av historien og diskuterte hva slags
magi det kunne være snakk om. Made kunne hverken anmelde kvinnen for magi eller mannen for kidnapping så lenge de var gift, men hun
fikk hjelp til å anmelde mannen for forsømmelse av sine økonomiske
plikter som ektemann (nafkah). På den måten kunne de handle. En av
politimennene lovte at han skulle kontakte Adi per telefon for å forsøke
å snakke ham til fornuft, og en annen skulle kontakte svigerfaren. Vi ble
bedt om å komme tilbake senere.
SVIKTENDE STØTTE. Jo mer alvorlig saken ble jo mer alene sto Made.
Kvinnen fra landsbyen sluttet etter det først besøket på politistasjonen av
HEKSA OG HUSBONDEN
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ukjente grunner å engasjere seg. Made følte også at hun mistet støtten fra
svigerfamilien etter hvert. I starten hadde de stått sammen med Made i
alle forsøkene på å bryte magien og få Adi og barna hjem, men ombestemte seg med vage grunner om å stille som vitne hos politiet. Etter et
par besøk til hos politiet med diverse lovnader og oppfølging av saken
kokte hele prosessen bort i manglende støtte fra familien og oppfølgning
fra politiet. Slik jeg forsto det på andre landsbyboere kan dette forklares
med at politiet forventet bestikkelser og ikke tok saken alvorlig, samt at
Adis familie syntes det var skummelt og skamfullt at politiet ble involvert,
og at de frykte hva som kunne skje med ham.
Samtidig med at Made mistet støtten fra svigerfamilien oppdaget hun
flere tegn på at de hadde kontakt med Adi og barna, men at de forsøkte
å skjule det for Made. En dag overhørte hun en telefonsamtale mellom
Dewi og Adi. Made selv hadde hele tiden bedyret for dem at hun skulle
være tålmodig og vente på ham hjemme til magien gikk over, men nå fikk
hun nok. Hun flyttet hjem til sin egen mor og far som bor noen hundre
meter unna. Hun ble vel tatt imot av foreldrene sine, som var glade for
at hun kom til dem. Ikke alle er like heldige. En av naboene har gjentatte
ganger forsøkt å forlate ektemannen sin og flytte hjem til fødefamilie,
men hun får ikke lov av foreldrene sine. De sier hun får holde ut, fordi
det er for skamfullt å for dem alle hvis hun flytter hjem. Å bo alene ser
hun på som enda mer skamfullt og stigmatiserende at hun ikke vurderer
det som et alternativ.
Unni Wikan (1990) beskriver i Managing Turbulent Hearts. A Balinese
Formula for Living balinesiske konvensjoner for oppførsel. På Bali råder
et slags moralsk krav og forventning om at man skal undertrykke negative følelser og ikke vise dem offentlig. Balinesere bedriver i utstrakt
24
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grad selvsensur og skyr vanligvis direkte konfrontasjoner og konflikt. Å
være smilende, behersket, positiv og høflig er sentrale kulturelle verdier
og belønnes med respekt. Disse trekkene forbindes også med god helse
og styrke. Det er ikke bare utad det lønner seg å oppføre seg etter konvensjonene. For den enkelte vil det å være blid, smile og ikke fremstå som
bekymret gi styrke i seg selv.
Etter hvert som situasjonen virket stadig mer fortvilet for Made la jeg
merke til at selv de gamle vennene til Made også tok avstand fra både
henne og situasjonen, ved at de unnlot å spørre eller kommentere når
Made ville snakke om problemene sine. En felles bekjent av oss fortalte
meg om hvor flau han hadde blitt da Made hadde lagt ut om familieproblemene til en forbipasserende selger på gata. Han syntes at det var
ubehagelig at hun diskuterte familieproblemer med fremmede, og at det
virket som om hun ikke hadde noen selvkontroll. Avstandstagningen fra
vennene kan forklares med at Mades oppførsel brøt med konvensjoner
for rett oppførsel.
IKHLAS OF SYMBOLSK VOLD? Hvordan reagerte Made på den økte sosiale isolasjonen og støtten fra omgivelsene? Hun bestemte seg for å være
ikhlas, som kan oversettes med å akseptere skjebnen eller overgi seg til
situasjonen. Ikhlas er en strategi som mange indonesere, spesielt kvinner
i vanskelige livssituasjoner, ofte snakker om. Slik jeg forstår det er evnen
til å være ikhlas sett på beundringsverdig og et tegn på moralsk integritet.
Ikhlas korrespondere med forventninger til den tradisjonelle kvinnerollen
som predikerer selvoppofrelse og overgivelse og kjærlighet til skjebnen,
eller amor fati (Bourdieu, 2000). Ikhlas-strategien kan tolkes som kvinneundertrykkende og som en type symbolsk vold. Symbolsk vold er en form
for myk vold som er usynlig og umerkelig. Det paradoksale ved symbolsk
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vold er at de dominerte selv ser det som naturlig å være dominert. Dette
er en virkning av symbolsk vold. Det er i kraft av sin usynlighet at dens
virkning er så sterk (Bourdieu 2000).
Made har på sitt vis funnet en slags styrke og lettelse i å etterstrebe ikhlas.
Hun resignerte til situasjonen, og fremsto utad som sunnere og gladere.
Hun sluttet etter hvert med alle forsøk på å finne nye rituelle eksperter og
fulgte ikke opp kontakten med politiet og advokatene. Etter hvert ble alt
som hadde skjedd med familien og at hun lengtet etter barna et sjeldnere
og sjeldnere tema. Hun fortalte at hun følte seg likegyldig ovenfor ektemannen, men at hun håpet og trodde at Gud ville la henne treffe barna
igjen. Made understreket i etterkant at hun fremdeles ikke er sint på Adi,
men at hun ikke føler noe for han lenger. Hun vil ikke ta ham tilbake,
men ønsker skilsmisse på sikt. På mannens Facebook-profil fant hun et
nytt bilde av barna der de så sunne og friske ut, som gjorde at hun følte
seg litt mindre bekymret for dem.
AVSLUTTENDE BEMERKNINGER. Med hjelp fra foreldrene tok Made
en etterutdanning som kvalifiserte henne til å jobbe på cruise-skip, som
er en godt betalt og ettertraktet jobb blant balinesere. Hun har fått flere
nye venner, og også noen beilere. På mange måter gjenoppfunnet seg selv
og livet sitt, men vet likevel ikke riktig hva hun skal gjøre med fremtiden
sin. I skrivende stunde, omtrent ett og et halvt år etter at familien hennes gikk i oppløsning, har hun fremdeles hverken sett eller snakket med
barna. Hun seiler verden rundt med et cruise-skip mens hun jobber lange
skift og håper at en vakker dag skal hun få treffe dem igjen.
Made, i likhet med mange andre balinesiske kvinner, jobber utenfor
hjemmet og nyter muligheter for sosial mobilitet, utdannelse og beve26
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gelsesfrihet. På tross av disse mulighetene møtte Made likevel et sett av
begrensninger da mannen hennes stakk av med deres felles barn. Vi ser
at i møte med balinesisk patriarkalsk adat, sosiale konvensjoner og forventninger knyttet til kvinnerollen, samt ett rettssystem som beskytter
kvinner mer i teorien enn i praksis, stiller Made svakt. Så lenge hun manøvrerte innen for aksepterte rammer ble hennes forsøk på å «redde» familien akseptert og støttet , men i det hun forsøkte å manøvrere utenfor
der som er tillatt i følge lokale konvensjoner og adat mistet hun støtten
fra mesteparten av omgivelsene.
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Landsbybeboere i Lesotho får opplæring i menneskerettigheter, demokrati og politisk deltakelse. Ideen er at de, som frivillige, skal bringe kunnskapen videre til nye utsatte grupper.
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BETALTE FRIVILLIGE OG ANDRE PROVOKASJONER
BLANT BISTANDSARBEIDERE I LESOTHO
STÅLE WIG

INTRODUKSJON. Internasjonal bistand blir regelmessig erklært død
og begravet. Men bistanden lever. Spesielt i sørlige deler av verden, spesielt i Afrika – og spesielt i Lesotho, der jeg har gjort feltarbeid i seks
måneder. Prosessen, som James Ferguson med himlende øyne beskrev
som en «massiv internasjonal intervervensjon, rettet mot et land som vel
ikke synes å være av spesiell økonomisk eller strategisk interesse» (1994:
7), etterlater fortsatt et dypt fotavtrykk. Årlig bevilger rike land i nord
gjennomsnittlig rundt 70 dollar til hver innbygger i det lille fjellkongedømmet, ifølge OECD. Det er mer enn Sudan og Etiopia, og mer enn
Tsjad og Eritrea sammenlagt. Ifølge enkelte beregninger omfatter offisiell
utviklingshjelp 6-7 prosent av alle produkter og tjenester som genereres
i Lesotho, og 14 prosent av statsbudsjettet (OECD 2012). Strømmen av
penger fra nord til sør finansierer et omfattende antall bistandsorganisasjoner og -prosjekter: Fra mikrolån til informasjonskampanjer; fra utdeling av jordbruksutstyr og såkorn til opplæring i demokrati og menneskerettigheter (Birdsall, et al. 2007). Slike initiativer gir lønn til et stort,
men ukjent antall mennesker i landets bistandssektor. Kvinner og menn
er ansatt gjennom formelle kontrakter i små og store organisasjoner, som
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rådgivere og regnskapsførere, sjefer og sjåfører. Det er deres levebrød.
Utover disse formelle arbeidsrelasjonene finnes det et vell av uformelle
relasjoner som også kanaliserer penger. Blant annet mellom bistandsorganisasjoner og menn og kvinner som går under den omstridte betegnelsen
«frivillige». I denne artikkelen beskriver jeg uenigheter omkring frivillighet blant to grupper i et konkret bistandsprosjekt i Lesotho. Jeg tar for
meg uenigheter mellom lokale NGO-arbeidere på den ene siden, og vestlige NGO-arbeidere og donorens offisielle politikk på den andre.11 Konflikten gjelder utdeling av penger til en gruppe handikappede kvinner og
menn fra landsbygda som deltok i et bistandsprosjekt, og som av begge
grupper gjerne ble omtalt som «de frivillige». Som vi skal se nedenfor, i
del én, argumenterer de vestlige ansatte i organisasjonen for at overdreven utdeling av mat og penger til «de frivillige» er et lokkemiddel som
står i veien for å utøve ekte frivillighet og altruisme. NGO-arbeiderne fra
Lesotho hevder på sin side, i del to, at dette er fullstendig legitimt. Her er
«betalte frivillige» ingen selvmotsigelse.
Med inspirasjon fra oppfordringer om å studere brytningspunkter i folks
verdimessige vurderinger av økonomi og moral (Guyer 2004; Zigon
2007), spør jeg: Hva understøttet de ulike verdimessige konklusjonene
om frivillighet? Hva gjorde at partene kunne komme fram til hver sine
«naturlige» konklusjoner, som samtidig var så motstridige? Jeg argumenterer for at uenighetene blant annet henger sammen med radikalt ulike
overbevisninger om hvilken rolle penger spiller for vår evne til å utøve frie
og moralsk gode handlinger. Argumentet, og datamaterialet det bygger
1

Av hensyn til informanter, tilbakeholder jeg navn på individer og organisasjoner i
denne artikkelen. Og for ikke å avsløre de utenlandske bistandsarbeidernes identitet, bruker
jeg med de grovkornede, men i denne begrensede sammenhengen tilstrekkelige begrepene
«vestlige» og «lokale».
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på, er gjengitt i større detalj i min masteroppgave (Wig 2013). Utover å
diskutere hvordan vi kan forstå de ulike konklusjonene om frivillighet,
forsøker jeg å behandle uenigheten om penger og frivillighet som en provokasjon. Jeg vil undersøke hvordan «vårt ’studieobjekt’ kan hjelpe oss
aktivt å overskrive våre kategorier ved å lære oss deres egne» (Barth 1981:
9). Med andre ord: Hvordan kan eksempelet ryste ved vår vante forståelse
av hva frivillighet er? Og hva har dette å si for hvordan vi bør betrakte og
behandle de som går under betegnelsen «frivillige»?
1. «SELV DE FRIVILLIGE!» (FØRSTE VERSJON) Hva vil det si å være en
frivillig? Ifølge Oxfords toneangivende ordbok innebærer volunteerism
å handle ut fra «ens egen frie vilje, impuls eller valg».2 På norsk fremhever ordet «frivillig» dette aspektet automatisk: Vi er fri-villige. En av
faktorene som kan forhindre en slik fri vilje, kjenner vi intuitivt igjen:
Penger. Frivillige skal ikke ha betalt for å arbeide. De skal ikke trekkes
til et engasjement ut fra en motivasjon for penger eller annen personlige
vinning. Det synes naturlig at motivet for personlig økonomisk vinning
kan bli en drivkraft som undergraver vår frie vilje, og dermed evnen til å
være ekte fri-villige. Dette var også synet blant vestlige bistandsarbeidere
i organisasjonen der jeg gjorde mitt feltarbeid.
DESTRUKTIVE PENGER. Dette ble spesielt tydelig gjennom observasjoner av en av de vanligste formene for aktivitet i Lesotho-baserte organisasjonen, nemlig workshops. Eller som jeg oversetter det her, seminarer.
Her ble landsbybeboere som var blinde, døve eller fysisk handikappet
kalt inn for å treffe bistandsarbeidere fra hovedstaten i distrikthoteller
eller på offentlige møteplasser i landsbyen. De ble kalt inn for å lære om
2

http://www.oed.com/view/Entry/224561?redirectedFrom=voluntary#eid (Lastet
ned 23. februar 2013)
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blant annet politisk påvirkningsarbeid, demokratisk deltakelse og menneskerettigheter. Aktivititene var del av arbeidet for å myndiggjøre («empower») dem. Målet i denne formen for «empowerment» var å overføre
makt til fattige og handikappede menn og kvinner gjennom diskusjon og
undervisning. Dette ville sette dem bedre i stand til å engasjere seg i politiske avgjørelser og holde lokale myndigheter til ansvar. I andre omgang
skulle seminardeltakerne selv reise til nye landsbyer, arrangere seminarer
og myndiggjøre andre fattige med kunnskapen de hadde tilegnet seg. Under overskriften «myndiggjøring og motivasjon», heter det i prosjektets
rettledning at
Myndiggjøring er en kompleks prosess, det er ikke noe som
skjer umiddelbart, eller som kan gis til noen. Forandring må
skje […] ved at de endrer sin tankegang fra å være passive
mottakere til aktive bidragsytere. For å overkomme holdningsmessige, institusjonelle og fysiske barrierer som kan eksistere
i lokalsamfunnet er det viktig at tankegang endres. [Prosjektene] kan fasilitere denne prosessen for eksempel ved å øke
bevisstheten, gi informasjon, bygge kapasitet og oppfordre til
deltakelse, som kan lede til større kontroll og beslutningstaking. (Min utheving)

Overbevisningen om at man ikke kan gi noen «empowerment» fikk konkrete utslag. På seminarer var deltakelsen ment å være frivillig. Det betød
at deltakerne som møtte opp, og som senere skulle bringe kunnskapen
videre, ikke mottok formell lønn. Men likevel: Når de vestlige bistandsarbeiderne reiste sammen til landsbyer for å holde seminarer, erfarte de at
deres afrikanske kollegaer mente det var et gode å gi støtte direkte til de
som hadde møtt opp. For eksempel argumenterte de sterkt for å servere
deltakerne skikkelige måltider og gi dem standartidserte pengebeløp for
34

STÅLE WIG

å møte opp.
Til en viss grad var de to partene enige her: De fattige som reiste til seminarer for å lære om sine rettigheter og påvirkningsmuligheter skulle ikke
lide økonomisk. For eksempel var de utenlandske bistandsarbeiderne
skjønt enig i at reisekostnadene skulle dekkes. Som en sa, «Jeg er helt for å
gi folk like muligheter; transportpenger slik at folk kan møte opp. Det er
bare rimelig.» Det vil si, rimelig – så lenge det var praktisert i henhold til
prinsipper om økonomisk likevekt. Så snart transportpenger eller penger
for måltider innebar en de facto fortjeneste for de som møtte opp, tok det
hele en moralsk tvilsom vending. Fordi – slik lød argumentet – når drikke, tre-retters måltider og urealistisk høye transportkompensasjoner var
«up for grabs» på seminarer, ble det skapt risikable insentiver. Personlig
profitt ble et rådende motiv. Ifølge de utenlandske arbeiderne var det ofte
dette som kjennetegnet deltakelsen på organisasjonens seminarer. Det var
for eksempel viden kjent at de fleste av deltakerne tok seg til og fra seminarer til fots – til tross for at de mottok penger som skulle betale for deres
reisekostnader. Følgelig ble en liten sum penger til deres personlige overskudd. Dette gikk imot offisiell prosedyre. De vestlige bistandsarbeiderne
anså imidlertid ikke dette som «et stort problem», som en av dem sa – i
det minste ikke når mottakerne overhode ikke hadde noen pengeinntekt.
Men de holdt fast ved at å betale for oppmøtet på denne måten, stod i
motsetning til den altruistiske ånden som ideelt sett skulle kjennetegne
slike initiativer.
En av de vestlige NGO-arbeiderne fortalte at ja, kanskje var det bare var
å forvente at de ansatte i bistandsbransjen var motivert av økonomisk gevinst. Men skuffelsen var desto større da hun fant ut at «selv de frivillige
– ja, selv de frivillige!» tilsynelatende også hadde slike motiver. En annen
BETALTE FRIVILLIGE OG ANDRE PROVOKASJONER
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forklarte at problemet ved å gi deltakerne et kontantoverskudd gjennom
transportpenger er at «du får ikke de rette folkene som du ønsker [til å
delta på seminarene]». De som er virkelig oppofrende, de virkelig «lidenskapelige individene» ville deltatt uavhengig av håpet om en kortsiktig
personlig gevinst.
For de utenlandske bistandsarbeiderne var det en innebygget spenning
mellom økonomisk egeninteresse og moralsk verdifull frivillighet. Spørsmålet om personlig fortjeneste skulle ideelt sett ikke ha noen betydningen for personlig innsats. Et engasjement var moralsk verdifullt i den grad
det var fritt valgt på grunn av en altruistisk forpliktelse til en generalisert
annen – av hensyn til «bevegelsen» eller «saken».
IMMATERIELL BISTAND. Dessuten: Ifølge de vestlige NGO-arbeiderne
var det å ganske enkelt gi de fattige penger, en utdatert form for bistand.
Hvis en av prosjektets deltakere kom til de utenlandske bistandsarbeiderne og ba om penger – slik det noen ganger hendte – ville de avslå. Å
gi penger rett fra egen lomme var «ganske farlig, og også en dum ting å
gjøre», forklarte en av dem.
Jeg tror virkelig ikke på slikt. […] Det er devaluerende for
begge parter. Jeg blir ikke verdsatt som et individ, som donoerer min tid, som en person, heller enn noen som bare gir
penger. Og jeg verdsetter ikke dem ved å gi penger, og er ikke
oppmerksom på at jeg umyndiggjør («disempower») dem ved
bare å gi penger.

Materielle donasjoner ble sett på som «devaluerende», «hemmende» og
«umyndiggjørende», og derfor moralsk beklagelig. En mer legitim gave
var de ansattes personlige tid og innsats.
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Jeg er ikke her for å gi folk penger, jeg er her for å gi ressurser.
Du må huske, vet du, at den mest bærekraftige måten å bidra
på er å gi min tid, og meg som ressurs. Å gi penger vil aldri
løse noen ting.

For de utenlandske arbeiderne var de ideelle bistandsgavene råd og kunnskap om menneskerettigheter, selvhjelp og påvirkningsarbeid – ikke kontanter, spader eller såkorn. I den grad materielle gjenstander var involvert,
som for eksempel kontantutbetalinger mellom ansatte og deltakerne på
seminarer, burde ikke dette føre til et materielt overskudd for en av partene. Det ville umiddelbart kaste en grim skygge av egoisme over motivasjonen til givere og mottakere. I denne sammenhengen var «hard cash»
kanskje det ypperste tegnet på umoral: Det symboliserte faren ved å blande økonomiske og moralske sfærer.3
2. «SELV DE FRIVILLIGE!» (ANDRE VERSJON) I likhet med de utenlandske bistandsarbeiderne, hadde også de lokalt ansatte en rekke innvendinger mot hvordan ting ble gjort i organisasjonen. Men innholdet
var et ganske annet.
RETTMESSIG BETALING. Mafoko, en toneangivende NGO-ansatt, klaget over at nå for tiden «får selv ikke våre frivillige noen ting! Ikke engang
penger for transport!» Hun viste til menn og kvinner på landsbygda som
organisasjonen kalte inn for å delta seminarer for å diskutere og motta
undervisning fra NGO-arbeidere. Inntil for noen år siden hadde en rekke
av disse landsbydeltakere mottatt standardiserte, små pengebeløp hver
gang de deltok på et seminar. Pengene, mellom 60 og 180 kroner, var
3
En rekke studier gjør et liknende poeng e.g. Geissler (2011), Hutchinson (1996),
Parry og Bloch (1989) og Shutt (2012).
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offisielt ment som en godtgjørelse for mat- og reiseutgifter. Men det var
ingen hemmelighet at beløpene dekket langt mer enn de faktiske kostnadene. Som en av de lokale prosjektarbeiderne sa med et skuldertrekk:
«Det var opp til dem [deltakerne] hvorvidt de ville bruke alt – å kjøpe
mat for 5 og ta med 95 hjem.»
Verdens matvareprogram anslår at de månedlige matutgiftene per person
i Lesotho er 26 kroner. Dette gir en viss forståelse av hvilken betydning
et jevnlig tilskudd på mellom 60 og 180 kroner kan ha.4 Og for handikappede landsbybeboere, som ofte levde av småbruk og ytterst sjeldent
var engasjert i formelt lønnsarbeid, var kontantene et uvurderlig bidrag til
husholdet. Desto større var skuffelsen da praksisen nylig hadde opphørt.
De lokalt ansatte som hadde drevet prosjektet, fortalte at årsaken var en
spesifisering i retningslinjene fra organisasjonens vestlige donor, som ble
introdusert i 2010.
Retningslinjene omtalte de standardiserte godtgjørelsene direkte. Fra da
av måtte deltakerne på seminarer opplyse om sine transportkostnader
helt nøyaktig. Hadde du brukt en tier på bussturen – ja, da var det kun
dette du fikk utbetalt. Deltakerne undertegnet eller avga fingeravtrykk i
et register som vitnet om deres reelle transportutgifter, og fikk tilbake det
eksakte beløpet i kontanter. Tilsynelatende kunne ikke NGO-arbeiderne
lenger distribuere urealistisk høye pengegodtgjørelser.
Gjennom regelmessige reiser til rurale områder og intervjuer med deltakerne i prosjektet, kunne jeg spore opp flertallet av de som tidligere hadde
mottatt standardiserte godtgjørelser. Prosjektdeltakerne fortalte at penge4
Se http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/ena/wfp235960.pdf
(Lastet ned 9. april 2013)
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ne hadde vært verdifulle i en vanskelig hverdag. Noen brukte midlene til
å kjøpe grønsaker og andre nødvendige varer som såpe eller fyrstikker. En
eldre dame forklarte at hun hadde brukt pengene på avlsgriser til salg på
det lokale markedet. Sammen argumenterte prosjektets deltakere og de
lokale NGO-arbeiderne ikke bare for at det var rimelig at de fattige skulle
få sine transportutgifter og måltider dekket når de deltok på seminarer.
Like innlysende var det å motta en ekstra materiell kompensasjon.
Heldigvis, forklarte de, fantes det en vei utenom de strenge donorkravene til dokumentasjon av reelle transportutgifter. Etter at de oppmøtte møysommelig hadde undertegnet registeret som vitnet om hvor mye
penger de ville bruke på transport, var det ingen av de lokalt ansatte som
klaget når deltakerne deretter ganske enkelt tok busspengene i lommen
og trasket hjem til fots. Jeg møtte ikke én bistandsarbeider som ikke var
klar over denne «åpne hemmeligheten» (Geissler 2013). Tvert om, de var
pinlig klar over hva som foregikk, og betraktet den lille betalingen som
høyst legitim. «Ja, klart!» utbrøt en av de lokale bistandsarbeiderne:
Man gir vedkommende det dobbelte [av hva det egentlig koster for offentlig transport]. Man vet at personen har gått hjem.
Men du har ingen kontroll over det. Man gjør hva man bør
gjøre.

Men, ville jeg vite, følte de seg ikke lurt av seminardeltakerne?
Nei, jeg bærer ikke nag. Folk på landsbygda er fattige. Jeg forstår dem. Jeg gir dem det [pengene] som et tegn på verdsettelse
(«a token of appreciation»). Det er ulikt for deg. Hvis det var
deg ville jeg bære nag. Fordi de er ikke som deg. Normalt setter jeg meg i deres situasjon og sier «hva ville jeg gjort»? Det er
BETALTE FRIVILLIGE OG ANDRE PROVOKASJONER

39

rett å gi dem noe så de kan kjøpe moroho [spinat]

Det som her kommer til syne er, på en side, et forhold mellom en patron og en klient. Det innebærer en moralsk logikk som påkaller en aktiv
omfordeling fra den økonomisk sterke til den svake part, fra NGO-arbeideren til deltakeren fra landsbygda.5 Men utover hva man kan forvente
av et patron-klient forhold, og mer til denne artikkelens kjerne, er ser
vi her en forståelse av frivillighet som skiller seg klart fra den de utenlandske bistandsarbeiderne forfektet. For de lokale NGO-arbeiderne blir
ikke den moralske verdien av frivillighet mindre av en pengeutbetaling.
Penger ble heller betraktet som et passende middel for å vise rettmessig
takknemmelighet for en frivillig innsats. Å gi deltakerne et kontantoverskudd satte ikke mottakeren eller giverens i et mistenksomt lys. Mer enn
noen andre var det seminardeltakerne, som kom fra fattige kår og jobbet
nesten uten profitt, som burde motta betaling. De hadde ikke råd til å engasjere seg som frivillige på den måten de utenlandske arbeiderne forventet. Deres frivillighet ble sett på som en legitim overlevelsesteknikk. En
lokal NGO-arbeider minnet om at deltakerne i prosjektet dessuten var
ment å arbeide. De kom på seminarer og skulle i andre rekke reise til nye
landsbyer for spre kunnskap og myndiggjøre grupper på egenhånd. Hvis
deltakerne sjeldent gjorde en slik ekstrainnsats, viste de lokalt ansatte stor
forståelse: «De blir bare demotiverte; de er lei av å jobbe uten penger. […]
Ingen kan arbeide uten å få betalt».
PENGER SOM VERDSETTELSE. Utover slike argumenter, som vi kanskje kan kjenne oss igjen i, og betrakte som økonomisk rasjonelle, uttrykte de lokale NGO-arbeidere at å gi penger eller måltider til de frivillige
5
For en presis presentasjon av patron-klient-fenomenet, se Mitchel (2002). Jordan
Smith (2003) gir et eksempel som er tematisk nært det som her blir beskrevet.
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deltakerne også var et mål i seg selv. Det var et «tegn på verdsettelse», en
måte å bry seg (cf. Coe 2011). På seminarer hvor det ikke fantes noen goder å distribuere, uttrykte NGO-arbeiderne skam. En av dem innrømmet
slukøret at «[Prosjektdeltakerne] stod der samlet og forventet mat eller
transportpenger». Hun forklarte at i slike situasjoner «blir vi flaue hvis vi
ikke har noe til dem».
Fra disse argumentene kan vi trekke minst to konklusjoner. For det første, i henhold til denne moralske logikken står ikke kontantutbetalinger
automatisk i veien for å utøve verdifull frivillighet. Og for det andre, mer
generelt: Å gi en fattig en materiell gave, i en gammeldags bistandsforstand, vil ikke nødvendigvis umyndiggjøre mottakeren. Tvert om, hevdet NGO-arbeiderne fra Lesotho, pengeutbetalinger var nødvendig for å
myndiggjøre de fattige, og sette dem i stand til å hjelpe seg selv. De klaget
ofte over at dagens utviklingsarbeid vektla immaterielle gaver i stor grad,
på bekostning av mer tradisjonelle gaver som kontanter og utstyr. Etter et
av landsbyseminarene sukket en av de lokalt ansatte, og sa: «Nå vet vi at vi
har disse rettighetene. Men vi trenger noe vi kan ta på». For dem innebar
myndiggjøring ikke bare overføring av kunnskap. Distribusjonen av materielle goder som kontanter var også en naturlig del av bildet. Med økt
kapital kunne de fattige kjøpe mat og nødvendige varer, og på sikt skape
sin egen framtid. En av prosjektarbeiderne spurte retorisk: «Hvordan kan
du myndiggjøre folk uten å gi dem kapital?» Dette synet stod i en underlig kontrast til prosjektets formelle beskrivelse av myndiggjøring som noe
som ikke «kan gis til noen». For lokale NGO-arbeidere var pengedonasjoner et virkemiddel som kunne gi de fattige nye handlingsalternativer
– og ikke det motsatte, slik det var antydet i donorens retningslinjer: Et
hinder som skaper avhengighet og «passive mottakere».
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3. KONKLUSJON: HVA SÅ? Uenighetene som er gjengitt her, provoserer
fram mer generelle spørsmål og betraktninger. Hva om det ikke finnes
noe slikt som frivillighet – i den kjente betydningen av å handle ut fra
«ens egen frie vilje, impuls eller valg»? Hva om man den «rene» frivilligheten er en illusjon? Heller en å gi et entydig svar, synes NGO-arbeiderne
fra Lesotho å oppfordre oss til å stille spørsmål ved selve antakelsene som
ligger bak et slikt spørsmål. Hvis det så ikke finnes noe slikt som en «ren»
frivillig handling, synes de å spørre retorisk: Hva så? Hvis et engasjement
er drevet fram av håpet for økonomisk gevinst og overlevelse – må dette
nødvendigvis bety at den moralske verdien av engasjementet synker? Hva
om den moralske verdien av frivillighet ikke umiddelbart blir avgjort av
en persons motivasjoner, men heller av utfallene av personens handlinger?
En annen tanke som denne historien tvinger fram er: Hva om det ikke
er mulig å skille klart mellom «de frivillige» på den ene siden, og «de
fattige» på den andre? Kort sagt: Hva om de frivillige også er blant dem
som trenger hjelp? I så fall ville det å betale for deres innsats ikke være så
kontraintuitivt. Ja, kanskje er betalte frivillige moralsk nødvendig.
Misforstå meg ikke: Jeg antyder ikke at bistandsinitiativer ganske enkelt
må ta innover seg at egoisme og pengejag er et gjennomsyrende trekk
ved mennesket – og heller ikke at det er dette som driver deltakerne som
er beskrevet ovenfor. Jeg vil isteden stille spørsmål ved ideen om at en
person som er motivert for å overleve og klare seg materielt, ikke også
samtidig er i stand til også bryr seg, og ønske å gjøre en god gjerning for
andre. Her må vi kunne si som i eventyret, «ja, takk – begge deler».
I sum står vi igjen med et annet grunnlag for å vurdere hva frivillig arbeid
er og kan være – og hvordan frivillige bør behandles. Hvis vi tar utgangs42
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punkt i at frivillig innsats er en sosial relasjon en part gir bort sitt arbeid
i gave til en annen, må vi regne med at det skaper forventninger om
gjenytelse. Mauss (1954) hevder at det ikke finnes noe slikt som en «gratis
gave» – i betydningen av gaver som ikke bærer i seg noen forventning om
sosial gjenytelse. Dette gjelder også for frivillig arbeid, der gaven anses å
være en persons egen innsats. Vi må slutte å bedømme den moralske verdien av frivillighet etter målestokken av en slik antatt «gratis», altruistisk
gave.
Kravet om gjenytelse for frivillig innsats er ikke bare å forvente, det er
dessuten ofte helt legitimt. I lutfattige Lesotho er frivillig innsats i bistandsorganisasjoner en måte å overleve på. Med bakgrunn i mine egne
feltstudier, og nyere faglitteratur om frivillighet blant bistandsarbeidere
(Redfield 2012; Shutt 2012; Stirrat 2008), mistenker jeg at enhver som
insisterer på at ekte frivillige gjerninger må være fullstendig uavhengig av
hensynet til personlig økonomisk vinning, alltid vil bli skuffet – skuffet
over de materielle og personlige avhengighetsrelasjonene som preger alle
de som er for fattige til å være frivillige på den «rene» måten som vi forventer av dem. Om den «rene» frivillige handlingen ikke er en regelrett
illusjon, så er den utvilsomt et privilegium som de færreste har råd til.
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Gruppebilde fra 1932, men både Morihei Ueshiba, grunnleggeren av Aikido, og Onisaburo
Deguchi, grunnleggeren av Omoto.
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FORTELLINGEN OM LEGEN,
KAMPKUNSTINSTRUKTØREN OG PRESTEN: OM
HISTORISK KONTEKSTUALISERING AV FELT I
ANTROPOLOGISK FORSKNING
JULIE SPRO

Thomas Csordas har skrevet at medisin og religion med hensikt kan forstås i relasjon til hverandre, fordi innen begge er helbredelse forstått som
et ledd i en eksistensiell prosess (2003). Helbredelse, og god helse, blir
dermed i denne sammenhengen betraktet som mer enn fravær av fysiske
plager, men også opplevelsen av å være en del av en større og meningsfull
helhet. Med denne forståelsen av helse som utgangspunkt valgte jeg i
mitt feltarbeid å se på hvordan helse og helbredelse relaterer seg til ansvar.
Feltarbeidet ble utført i en mindre japansk klinikk, som fokuserte på det
de selv uttrykte var tradisjonell japansk medisin. Praksisen jeg studerte,
kalt «Nishi Shiki», ble av de praktiserende selv definert som en del av en
eldre japansk kulturarv, og i flere sammenhenger sto den i kontrast til
den regjerende medisinske diskursen i Japan, den biomedisinske. Nishi
Shiki var en av mange tilgjengelige terapeutiske tilbud i det pluralistiske
medisinske landskapet i Japan. Dermed ble kontekstualiseringen av den
spesifikke medisinske praksisen i forhold til ikke bare det å være en del av
et større samfunn, men også med vekt på en følelse av nasjonal tilhørighet. Dette nasjonale aspektet ved den medisinske praksisen vekket min
interesse, og med utgangspunkt i denne interessen startet jeg å utforske
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hva det var å finne tilbake i praksisens historie og opprinnelse.
Som et ledd i et prosjekt for å utforske hvordan ansvar kan relateres til
kropp og helse innen organisert medisinsk praksis valgte jeg en mindre og
relativt alternativ helseklinikk for mitt feltarbeid. Innenfor praktiseringen
av Nishi Shiki fant jeg en potensiell vei for helbredelse og en følelse av
helhet hos folk som søkte måter å gjenerobre kontrollen over sine kropper og sine sinn. Med utgangspunkt i at det å være frisk er en subjektiv
følelse av helhet (Csordas 2003), kan begrepet «helbredelse» omfavne et
vidt spenn av praksiser. I utgangspunktet falt mitt feltarbeid og analyse
innenfor den medisinske verden, men på flere måter opplevde jeg at denne innrammingen innen for en medisinsk kliniske sfære begrenset min
forståelse av hva som ble subjektivt opplevd av de ulike enkeltmenneskene jeg kom i kontakt med. Etter endt feltarbeid satt jeg igjen med en
del spennende koblinger til andre ikke-medisinske praksiser, som strengt
tatt ikke var relevant for problemstillingen min men som jeg likevel fant
meget spennende og som jeg hadde et ønske om å utforske nærmere.
Disse koblingene strekker røtter tilbake i historien, inn i den nevnte medisinske praksisens tenkte opprinnelse og grunnleggerens samarbeid med
høyst usannsynlige andre praksiser. Det jeg fant var en sammensvergelse
av opprinnelsesmyter, vevet sammen av tilfeldige bekjentskaper dratt inn
i en verdenskrig, og deres påvirkningskraft på hverandre. Historier som er
nedskrevet og husket av eldre menn, men som blir sovende på deres tunger uten å bli brakt videre til kommende generasjoner av de samme organisasjonene og praksisene. Ved denne artikkelen ønsker jeg å presisere
viktigheten av å være seg bevisst historiske sammenhenger innenfor eget
felt; hvordan det å løfte blikket bakover i tiden kan gi uventet forståelse
for og innsikt i eget feltmateriale. Nedenfor vil det følge tre forskjellige
historier om tre forskjellige praksiser, og hvordan deres historie kontinu48
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erlig påvirker hverandre.
LEGEN.
Opprinnelsen: I sin egen bok om den medisinske praksisen
Nishi Shiki beskriver grunnleggeren Katzuzo Nishi seg som
et sykelig og svakt barn. Som liten gutt fikk familien beskjed
av legen at han ikke ville leve til han var over tyve. Men som
han selv understreker i boken ble han en godt voksen mann,
og i kunne i tillegg nyte en alderdom med meget god helse.
Denne gode helsen tilskriver han Nishi Shiki, et resultat av et
liv med dårlig fysikk, men med resolutt prøving og feiling av
ulike typer medisiner og helsefremmende praksiser. Nishi var
ingeniør, og gjennom å prøve ulike metoder på egen kropp og
systematisk nedtegne resultatene sier han at det er hans erfaringer innen sitt yrke, innebefattet presisjon og detaljstyring,
at han kunne utvikle det han betegner som «The Nishi System
of Health Engineering» (Nishi 1936). Tittelen som overhodet
for Nishi Shiki går idag i arv fra far til sønn, og det er idag
barnebarnet til Katzuzo Nishi som er overhodet for praksisen
rent formelt, uten at han er praktiserende lege.

Nishi Shiki er ingen kjent medisinsk retning i Japan, og de fleste japanere
jeg kom i snakk med hadde aldri hørt om den. Likevel karakterieseres
praksisen av en type metode og etikk som har mye til felles med mange
tradisjonelle filosofiske og historiske medisinske diskurser i Japan, derfor
ville mange japanere kjent seg igjen i Nishi Shiki sin praksis om de skulle
blitt eksponert for den. For eksempel er mange av praksisens øvelser også
typiske gammeldagse råd for hvordan vanlige sykdommer som forkjølelse
kan avverges eller helbredes, det vi her i Norge kanskje ville omtalt som
«kjerringråd». Praksisen relateres idag grunnleggende til kosthold, samt
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en rekke fysiske øvelser kombinert med det å utsette kroppen for spesifikke sanselige opplevelser, for eksempel i kraft av temperatur, vann, luft
og vind. Det å føle seg annerledes, eller i opposisjon med den moderne
biomedisinske industrien, er et kjennetegn hos både leger og pasienter,
og setter Nishi Shiki i en situasjon hvor de tar avstand fra utviklingen
som pågår i det moderne Japan. De befinner seg i en nostalgisk søken
etter det tradisjonelle; det rene uforurensede Japan med sunne verdier og
sunne kropper. Denne søken mot det gamle Japan, samt dets koblinger
til sunnhet, verdier, natur og harmoni, gjør at selve praksisens filosofi
tenderer mot nasjonalisme. Min påstand her blir bekreftet av at en av de
mest anerkjente legene innen praksisen i sine bøker og skrifter argumenterer for at Japan må, gjennom å praktisere Nishi Shiki, være et eksempel
for resten av verden. Japan vil dermed bli den avgjørende faktor i å redde
planeten fra naturkatastrofer; det være seg hungersnød i den utviklende
delen av verden eller overvekt og livsstilssykdommer i den utviklede delen
av verden (Kouda 1995). Dette blir presentert som en plikt for alle japanere, og introduksjonen av vestlig mat, spesielt eksemplifisert gjennom
amerikanske fastfood kjeder, ses på som kjernen i problemene relatert til
moderne livsstilssykdommer, og brukes også som et bevis på den japanske
tradisjonelle matens helsemessige overlegenhet.
Følelse av helhet her blir koblet til følelsen av et japansk fellesskap, et
fellesskap grunnet i et sunt og moderat japansk kosthold. Denne moderasjonen i matveien blir også koblet til det å være moderat som person, å
være ydmyk og det å være tilfreds uten overflod i livet. Fysisk tilfredshet
blir gjennom denne filosofien uløselig koblet til en tilstand av tilfredshet
i sinnet, og kroppslig grådighet i søken etter sanselig tilfredstillelse blir
satt i et en-til-en forhold til et stort personlig ego. Dette må nødvendigvis
ikke forveksles med skam; som antropologen Ruth Benedict engang hev50
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det så er en av karaktertrekkene ved det japanske samfunn et fravær fra
skam relatert til fysisk nytelse, dette i spesiell kontrast til den europeiske
kristne tradisjonen om en syndig kropp (Benedict 2005:190). En fysisk
og kroppslig svakhet er ikke forbundet med synd eller ondskap, men snarere et svakt sinn i en utrent kropp. En god moral forutsetter dermed
en viss grad av asketisme, innen Nishi Shiki sin søken etter en helhetlig
mental og kroppslig renhet.
Nishi Shiki forstås å fungere slik at rollen som overhodet for praksisen
går i arv fra far til sønn, dette er ikke uvanlig i japansk tradisjon og de
samme reglene gjelder for den japanske kampkunsten Aikido. Men dette
er ikke det eneste som kobler Nishi Shiki sammen med nevnte kampkunst. Grunnleggeren av Nishi Shiki, ved navn Katzuzo Nishi, var en
dedikert tilhenger av Aikido og var selv aikidoinstruktør ved kampkunstens hovedkvarter i Tokyo. Han var nært knyttet til grunnleggerens sønn,
Kisshomaru Ueshiba, og var en av de som rådgav sistnevnte i gjenetableringen av aikido forbundet «the Aikikai Foundation» etter andre verdenskrig (Ueshiba 1985). Gjennom Nishi sin deltakelse i kampkunsten
Aikido, ble Nishi Shiki øvelser en del av kampkunsten, og det er mange
grunner til å anta at aikido har inspirert til en god del av filosofien relatert
til Nishi Shiki. En del fellestrekk mellom den medisinske praksisen og
kampkunsten er deres grunnleggende pasifistiske livvsyn skapt midt i den
voldsomt aggressiv nationalistisk epoke i Japans historie opp mot andre
verdenskrig.
KAMPKUNSTINSTRUKTØREN.
Opprinnelsen: Da foreldrene til Morihei Ueshiba, grunnleggeren av Aikido, fikk sin syvende datter, bestemte de seg for å
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gå til aksjon. De avla en pilgrimsferd opp i Kumano fjellene
i Japan for å be til gudene om å få en sønn, og etter dette sies
det at Ueshiba ble født. Men Ueshiba var et sykelig og svakt
barn, han var mindre enn alle de andre og ble plaget som liten
gutt. Det var dette som gjorde at Ueshiba begynte en intensiv
trening av ulike kampkunster. Han ble en profilert instruktør
for det japanske militæret, og utviklet etterhvert egne stilarter.
Men etter mange år i militæret, og mange år i diverse ulike
japanske kampkunster bestemte Ueshiba seg for å skape en
mer fredelig og pasifistisk kampkunst med mer vekt på den
spirituelle overvinnelsen av selvet, heller enn en aggressiv overvinnelse av en motstander. Som en tributt til grunnleggeren
ble det dannet en dojo, et treningssted for kampkunster, i den
lille byen Shingu ved foten av Kumano fjellet. For seks år siden besøkte jeg denne dojoen for å oppleve litt gammeldags
aikidotrening, og ble fortalt disse historiene av de eldste av
aikidoutøvere. Lokalene var gamle og slitte, gulvmattene var
harde og hvite, trukket i stoff flekket med gammelt inntørket
blod og svette. Fremsiden av rommet er dekket av et enormt
alter i tremateriale, med bilder av Morihei Ueshiba, sønnen
hans og barnebarnet hans. Inne i det alteret hadde de lagt en
bit av skjegget til grunnleggeren ble jeg fortalt av en av de eldre
instruktørene.

Treningen har startet, og utøverne av den japanske kampkunsten ligger
på gulvet i en merkelig positur; med armer og bein strakt opp i luften i en
akt av heftig risting. Øvelsen kalles «mokan-undo», eller «kakerlakken»,
og skal forbedre blodsirkulasjonen i kroppen og fremme dannelsen av nye
blodårer. Lukten av røkelse stiger fra et alter i rommet, hvor det henger
et bilde av grunnleggeren av kampkunsten og hvor det er plassert små
offergaver i form av tradisjonelle japanske søtsaker. Om en tilskuer synes
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at øvelsen ikke ser ut til å være en naturlig del av en kampkunsttrening så
ville hun vært inne på noe, øvelsen stammer nemlig fra Nishi Shiki. Dette
er ikke noe som nødvendigvis fortelles til utøverne, med mindre de har
en trener som er spesielt interessert i kampkunstens historie. For bare to
generasjoner siden praktiserte grunnleggeren av kampkunsten, Morihei
Ueshiba, Nishi Shiki. Han fant denne praksise så givende for egen helse
at han bestemte seg for å inkorporere flere av praksisens øvelser som en
del av den faste oppvarmingen i Aikido treningen, disse øvelsene er også
inkludert den dag idag.
Ueshiba argumenterte for en sterkt pasisfistisk filosofi; han ville endre
selve begrepet «budo», eller kampkunst begrepet i Japan, populært oversatt til «krigerens vei». Hans ønske var å endre budo fra å være et våpen
i krig til å bli en mer harmonisk og pasisfistisk retning hvor fokuset ikke
er rettet mot en fiende men heller rettet mot et mål om å «overvinne seg
selv». Et japansk ordtak heter at en god samurai trenger aldri å trekke sitt
sverd; med det menes at en god samurai aldri havner i situasjoner hvor
han trenger å trekke sverdet sitt på grunn av sitt fredsommelige og oppriktige vesen.
Aikido har ekspandert voldsomt de siste årene, og bare her i Norge dannes
stadig nye klubber i flere byer. Selv om aikido grunnleggende er fysisk trening og opplæring i selvforsvar, er det min personlige erfaring at filosofien
som er tilstede i kampkunsten er en stor del av praksisen. Flere ledende
instruktører trekker hyppig på grunnleggerens filosofiske betraktninger
under selve treningen, og det er ofte også dette som enkelte utøvere opplever som unikt og tiltrekkende ved kampkunsten. Jeg vil dermed argumentere for at grensene mellom filosofisk retning og treningsform blir
mer flytende, og det blir vanskelig å definere enkelte kampkunster som
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bare «trening». For å eksemplifisere dette ytterligere vil jeg introdusere en
religiøs praksis som på en veldig interessant måte er koblet til både nevnte
kampkunst og medisinsk praksis.
PRESTEN.
Opprinnelsen: Den alitterære gamle bondekonen Nao Deguchi faller plutselig om og går inn i en transe, hun begynner
febrilsk å nedtegne tekster formidlet til henne gjennom guden
som har tatt bolig i kroppen hennes. Teksten denne guden
formidler gjennom bondekonen er full av sosialpolitisk kritikk, og taler for likhet mellom mennesker i en tid hvor Japan
er preget av sterk nasjonalisme og et strengt hiearki basert på
tilknytninger til den keiserlige familien. Bondekvinnen får en
del etterfølgere, etterhvert flere tusen. Men det er ikke før datteren hennes får en veldig rasktenkt mann med sans for propaganda og ekspansjon at denne politiske sekten virkelig tar av.
Onisaburo Deguchi blir beskrevet som en veldig karismatisk
mann som visste og sette ting i system, han satte igang å presse
månedlige publikasjoner for sekten, tale til folk og blandet seg
i tillegg så mye inn i politikken at sekten, som etterhvert fikk
navnet Omoto, ble bannlyst i Japan (Stalker 2008 i Pranin
2012).

En karismatisk religiøs leder møter en ung og eksepsjonelt dyktig kampsport utøver i et veldig avgjørende øyeblikk i hans liv. Ueshiba har nettopp mistet sin far, og rakk ikke hjem til sin hjemby før han døde, i tillegg
har han nettopp mistet flere andre av sine familiemedlemmer. Han søker
tilflukt gjennom en av japans daværende nye religioner, Omoto, og blir
etterhvert en del av lederen Deguchi sin indre sirkel av medlemmer. Deguchi ser Ueshiba sitt talent samt hans mange viktige kontakter i den
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japanske militære eliten, og Ueshiba blir et viktig og populært bidrag til
sektens utvikling, i tillegg til at det er Deguchi som oppfordrer Ueshiba
til å starte opp sin egen kampkunstretning.
Omoto sekten var flere ganger i konflikt med den japanske staten på
grunn av lederens innblanding i politikk, som resulterte i at han fikk støtte av mange mennesker; han ble som sagt beskrevet som veldig karismatisk og med en teft for propagandavirksomhet. Både Deguchi og Ueshiba
var sterkt innblandet i det japanske militæret under krigen, og Ueshiba
ble blandt annet med det samme følget som Deguchi under et japansk
angrep på Manchuria. Det spesielle med angrepet er at dette spesifikke
følget hadde en hemmelig agenda skjult for den japanske staten; nemlig å
skape et utopisk rike basert på Omoto sektens verdier. Da dette ble oppdaget ble hele følget beordret fengslet, og Omoto sekten ble bannlyst i
hele Japan. Ueshiba unngikk fengsling på grunn av sine viktige kontakter
i det japanske militæret, og etter dette har mange av de ledende figurene i
Omoto sett på Ueshiba som en forræder etter at Deguchi gikk bort. I sine
senere år gjenopptok Ueshiba kontakten til Omoto religionen, ettersom
krigen var kommer noe mer på avstand (Pralin 07.01.13).
Omoto sektens filosofi går ut på at alle mennesker er likeverdige, noe
som står i en sterk kontrast til datidens japanske stat ledet av statsshintoismen; som gikk ut på at keiserfamilien nedstammet direkte fra gudene
som skapte Japan og dermed formet et strengt hiearki under seg basert på
tilknytninger til den keiserlige familien. De samme ideene kan synes også
i aikido sin praksis. I motsetning til andre kampkunster som opererer
med fargede belter etter oppnådd grad har alle aikidoutøvere hvitt belte
uansett grad, frem til de oppnår det sorte beltet. Det sorte beltet oppnås
gjennom mange års trening og dedikasjon til kunsten, ikke bare i form av
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den rent fysiske aktiviteten men også i lys av utøverens etikette, deltakelse
i kunstens generelle organisering og praktiske planlegging, samt utøverens generelle moralske holdninger.
I motsetning til Aikido som er i stadig ekspansjon er det lenge siden
Omoto sekten hadde sin storhetstid som religiøs bevegelse. Sekten eksisterer fortsatt, men har ikke beholdt den type aggressiv markedsføring
grunnleggeren Deguchi hadde. Stanley Pralin som har forsket på aikido
sin historikk mener selv at dette kan ha vært relatert til krigens negative
utfall og Deguchi sin deltakelse i denne krigen til tross for sine pasifistiske
holdninger.
HISTORIER.
Fortsettelsen: Da jeg gjorde feltarbeid i Nishi Shiki klinikken
i Japan, var overlegen som drev stedet veldig interessert i min
praktisering av Aikido. Han lette rundt etter hvor det var best
for meg å trene, og spurte regelmessig om hvordan det gikk
med treningen. Det samme gjaldt min hoved aikidotrener; en
veldig profilert sensei innen aikido som til tross sine 70 år bak
seg er i strålende god form. Han er en av de gamle, det vil si
at han engang har trent under grunnleggeren av Aikido, og
han var også spesielt interessert i mitt feltarbeid i Nishi Shiki
klinikken. På et tidspunkt gav hovedlegen meg et brev jeg
skulle gi til aikidointruktøren min, jeg fikk aldri vite hva som
sto i det brevet.

Jeg fortsatte å gå på aikidotreninger og gjøre feltarbeid i klinikken, og
ettersom jeg gjorde de samme fysiske øvelsene på begge plassene, demret
det også for meg på hvilke mange andre måter praksisene overlappet.
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Aikidopraksisen var en avgjørende faktor for min egen forståelse av mitt
felt. Gjennomgangen av generell japansk historie, for ikke å snakke om
de historiske røttene til Nishi Shiki, har gitt meg enorm innsikt i og forståelse i feltet som jeg ikke ville hatt foruten en historisk granskning. Dette er grunnlaget i argumentasjonen for viktigheten av områdekunnskap
som en del av den kvalitative forståelsen en har for sitt felt. Forståelsen av
helse som en del av en større spirituell og rent sanselig kroppslig helhet
utsprang av helsepraksisens forbindelser med religiøse institusjoner og
kampkunst orgsanisasjoner. Dette innebefatter ikke bare japansk helsepraksis, men er også til hjelp i forståelsen av menneskers generelle tilnærming til, og fysiske følelse av det å være tilstede i egen kropp og i kontroll
av egen helse og eget liv. Gjennom å se koblinger mellom Nishi Shiki,
Aikido og Omoto i Japan fra idag og bakover i historien, blir nye koblinger synliggjort mellom spiritualitet, kosthold og fysisk fostring også her
hjemme.
GUD SOM KRIGER OG MEDISINMANN. Disse tre praksisene, selv om
de har utviklet seg til helt forskjellige former for aktiviteter, gir forståelse for de mange koblingene mellom spiritualitet, kropp og mening. De
minner oss på at grensene vi lager mellom ulike praksiser, som for eksempel religion og medisin, ikke alltid er statiske. For noen mennesker,
spesielt pasienter med kroniske lidelser eller personer som opplever et
fravær av mening i livet, vil grensene bli ytterligere utvisket. Dette kan
skje fordi vi kontinuerlig skaper og bruker metaforer for å konseptualisere
den verden som er rundt og i oss. Hvis fysiske symboler kan fungere som
metaforer for hjertet, sinnet eller sjelen kan det å påvirke førstnevnte gi en
erfart endring i det sistnevnte. For eksempel kan det å endre sine matvaner fra usunne matvarer til det man opplever som «rene» matvarer endre
individers følelse av sitt eget sinns tilstedeværelse i egen kropp. Utifra
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egen forståelse av hva pasientene gjenomgikk av transformasjoner under
mitt opphold i Nishi Shiki klinikken under feltarbeidet var det nettopp
dette som skjedde. Gjennom konsumering av lokale japanske produkter
ble dette symboler på en japansk renhet og sunnhet som jeg argumenterer
for at gav de en styrket følelse av mening i det å være en del av et japansk
samfunn, og en følelse av å være en del av en større nasjonal identitet. Ikke
minst bidro dette til pasientenes rotfestelse i sin egen historiske identitet
på en positiv og sosialt samlende måte. At dette slo tilbake på pasientenes
følelse av helhet of god helse var tydelig i deres stolthet over japanske råvarer og entusiasme over måltider og matens innvirkning på opplevelsen
av egen kropp. Et eksempel på hvordan forståelse av historie er blitt brukt
hensiktsmessig for å forstå medisinsk praksis er gjennom antropologen
Kuriyama, som gjennom historiske data om kinesisk medisin gir stor
innsikt i det kinesiske sykdomsbilde og kroppsforståelse (1999). Hvorfor
fokuserer de på meridianer og vind for eksempel, mens vi i vestlig tradisjon har fokusert på skjelett, sener og ledd. For ikke å snakke om hvordan
historiske begivenheter som krig og sult har på hvordan diskurser rundt
samfunnidentitet, helse, mat og velvære. Antropolog Rune Flikke skriver
om hvordan historiske hendelser blir en del av kroppslige og sosiopolitiske prosesser i nåtiden (2003), mye av det vi opplever både ontologisk og
sanselig ser ut til å være preget av vår kulturarv, selv de deler av den som
vi selv ikke har opplevd.
I hvilken grad min flørting med generelle japanske kulturstudier samt
snubling over mitt felts spesifikke historie har vært utslagsgivende for
kvaliteten på analysene i min masteroppgave er for meg hevet over tvil. Et
felt er ikke bare et stadfestet punkt i tid og rom, et felt er i konstant fluks.
Det er i kontinuerlig forandring, og disse endringene må ikke tolkes uten
referanse til tidligere endringer. Antropologi er å lære av mennesket vi
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møter her og nå, i sansning og opplevelse og i det punktet mellom oss
hvor forståelse og anerkjennelse oppstår. Mitt poeng er at bakteppet for
denne forståelsen, eller fraværet av forståelse hvis det skulle være tilfellet,
ofte kan forklares i lyset av historien, gjennom historisk kontekstualisering. Derfor vil jeg, til tross de store tidsmessige begrensningene som er
gitt oss under gjennomføringen av feltarbeidet og masteroppgaven, argumentere for et bredere studie av feltet relevant for oppgaven. Det kan være
studie av språk, lokal kunst, matlaging eller populærkultur; men ethvert
referansepunkt innen feltet utenfor selve temaet for masteroppgaven bærer potensialet for en bredere og mer kvalitativ forståelse av ethvert felt.
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St. Andrew’s School i Turi en gang mellom 1960-2. Skolebygningene ser like ut i dag, men
mange flere har kommet til. Legg merke til arbeiderhyttene over og til venstre for skolen i
bildet. Hovedveien er synlig nederst til venstre og jernbanen går parallelt med hovedveien et
lite stykke, men svinger så slakt mot høyre og over en bro ovenfor arbeiderhyttene. Misjonsskolen må ha ligget i åpningen i skogen helt til venstre i bildet. Faksimile fra forsiden av Peter
Lavers memoarer i St. Andrew’s arkiver. Foto: Ukjent
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For purposes of argument, my past is mythic. Once upon a
time (it sometimes helps to think), the world was simple.
(Rosaldo 1984: 137)
Dette er en tekst om et sted og om det å høre hjemme der. I teksten beskriver jeg hvordan de menneskene som har oppholdt seg på stedet siden
forrige århundreskifte har oppfattet seg selv og andre. Stedet, det heter
Turi og er i dag et lite handelssted bestående av omtrent femti små butikker og nesten tyve kirker som er omringet av små, dyrkede jordlapper og
større, industrielle gårder. Handelsstedet ligger ved vei C65, som følger
den koloniale jernbanen mellom Mombasa og Uganda på vestsiden av
Riftdalen i Kenya. Før jernbanen ble åpnet var området tynt befolket og
dekt av tett skog og store lysninger. Mye av dette ble drevet som skog de
første tiårene etter at jernbanen kom og den koloniale staten tildelte de
første europeiske og amerikanske interessentene bruksrettigheter i området. Etterhvert ble stadig større arealer ryddet til landbruk, av «europe-
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ere»1 frem til rundt 1960 og siden av «afrikanere». De siste årene har store
skogbevaringsprosjekter blitt iverksatt, men allikevel er det meste av Turi
landbruksområder heller enn skogsområder i dag.
De stykkene av denne historien jeg forteller her, viser hvordan sosiale
kategorier som rase og stamme har vært knyttet til forestillinger om tilhørighet i området. Før jernbanen ble bygd, bodde okiekene i skogene vest
for Riftdalen. Fra 1902 til tidlig på 1960-tallet var landeierskap i Turi og
andre områder av The White Highlands forbeholdt «europeere». I Kenya
vekker stedsnavnet i dag assosiasjoner til en internatskole som ligger like
ved handelsstedet. St. Andrew’s School ble åpnet som en skole for hvite
barn i 1931, men ble rasemessig desegregert i 1965. Mellom 1960 og
begynnelsen av 1980-tallet ble alle eiendommene i Turi solgt til «afrikanske» eiere, både personer fra velstående urbane bakgrunner og kollektiver
av tidligere gårdsarbeidere. De fleste av de som kjøpte eiendommer i Turi
og nærliggende området var kikuyuer, noe som har medvirket til voldsbølgene som har etterfulgt flere av valgene i Kenya siden 1992.
I denne teksten viser jeg at alle disse overgangene handler om endringer
i kategoriene man har brukt for å tenke om seg selv og andre så vel som
om flytting av fysiske kropper i rom. For å vise dette, tilnærmer jeg meg
tidsforløp på en litt særegen måte, rent metodisk. Utgangspunktet mitt
er at mennesker former de områdene de lever i og at spor av fortiden
er synlige i nåtiden (Ingold 1993). De siste årene har flere antropolo1
I denne broker jeg «europeer» og «afrikaner» som emiske begreper, begreper jeg
bruker slik de brukes i mitt kildemateriale. Der jeg beskriver attributter jeg selv ser, bruker
jeg begrepene «hvit» og «svart». At disse to begrepsparene nesten overlapper, men ikke overlapper helt, har vært viktig i antropologiske studier av kolonialisme siden 1980-tallet. Katja
Uusihakala (1999) og Janet McIntosh (2006) har skrevet om begrepsparene i Kenya siden
1960-tallet.
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ger undersøkt hvordan nåtidige mennesker lever blant spor og materielle
rester av imperiale prosjekter (Fontein 2011; Navaro-Yashin 2009; Stoler
2008). I denne teksten presenterer jeg fire spesifikke rester i og nær Turi.
Ved å undersøke hvilke prosesser som har formet dem og hvordan restene
nå oppleves, nøster jeg opp bruddstykker av svar på hvem som har bodd
i Turi og når.
STEINSIRKLER. Flere av de hvite som eier land og har bodd lenge i områder nær Turi fortalte meg om okiek, sirikwa og andre folkeslag som ikke
lenger eksistererer. Én viste meg en ruin på gården sin ved bunnen av
Riftdalen, omtrent to mil øst for Turi.2 Det var en sirkulær nedsenkning i
bakken, i underkant av ti meter i diameter og rundt en meter dyp. Nedsenkningens kanter var dekket av steinmurer som gårdsarbeiderne hans
hadde restaurert. Han fortalte at nedsenkningen var en ruin etter sirikwa,
et folkeslag som skal ha holdt til i området i førkolonial tid. «Her gjemte
de seg nattestid med kyrene sine og alt de eide under et tak som gikk i ett
med bakken,» fortalte han, «for de lå i krig med masaaiene. Om de ble
oppdaget, ble de drept».
Mens vi stod ved ruinen fortalte han om hvordan sirikwaene tapte områdene sine til masaaiene som var militært overlegne. De ble tvunget vestover mot skogene og døde ut. Ved andre anledninger fortalte han om
hvordan britiske settlere overtok områdene etter maasaiene som ble flyttet til andre deler av Riftdalen etter avtaler med den koloniale administrasjonen, og om hvordan postkoloniale «eliter» siden kjøpte gårder som ble
tvangssolgt fra britiske settlere. Områdets historie, slik han fortalte den,
er en der nye folkeslag stadig har tvunget bort folkeslag som har etablert
2
Liknende ruiner er beskrevet fra mange steder på begge sider av Riftdalen (se Sutton 2007).
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sin tilhørighet.
Denne forståelsen av historie er overensstemmende med det Sarah Jenkins (2012) kaller «etnisk territorialitet», forestillingen om at etnisk tilhørighet og stedsmessig tilhørighet henger sammen i et statisk forhold.
Forestillingen er utbredt og politisk viktig i Kenya, men samsvarer dårlig
med det hendelsesforløpet som trolig har utspilt seg i Turi. For eksempel
tyder arkeologisk forskning og folkeminne på at steinsirklene i Riftdalen
er rester etter kveginnhegninger heller enn boliger og at sirikwaene ikke
døde ut, men heller er forfedre for nåværende kalenjin (se også Lynch
2011; Sutton 2007). Grensene mellom etniske grupper alltid har vært
dynamiske og i stadig endring, og endringer i tilhørighet har foregått
gradvis, gjerne over flere generasjoner, og sjelden uten motstand.
ET GAMMELT SIDESPOR. I et blomsterbed ved en av lærerboligene på
St. Andrew’s School ligger de rustne restene av et gammelt jernbanespor.
Det tok lang tid før jeg fant dem, selv om jeg hadde fått dem beskrevet av
en nysgjerrig lærer som lurte på om jeg visste noe om dem, og jeg fant ingen som kunne fortelle meg akkurat hva de stammet fra. Jernbanesporet
representerte sådan en historie som hadde gått tapt. Etter hvert som jeg
jobbet meg gjennom arkivmaterialene mine, bidro det gamle sidesporet
allikevel til å knytte sammen flere historier om de første tre tiårene med
«europeisk» bosetning i Turi.
De første årene etter at jernbanen mellom Mombasa og Viktoriasjøen åpnet i 1901, ble mye av det området som i dag heter Turi drevet som skog
for The Equator Saw Mills. Den første referansen til et sidespor i Turi
stammer fra en katalog over aktivitet i Britisk Øst-Afrika som skildrer
The Equator Saw Mills slik foretaket var i 1906, to år etter det ble startet:
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The mills … have their own siding. There is an engine of 100
i.h.p., a big breaking-down saw 5 feet 6 inces, a vertical frame
saw 2 inches, two smaller circular saws, and planing machinery capable of turning out from 2,000 to 3,000 feet per day.
Six Europeans are employed on the staff. (Somerset Playne og
Holderness Gale 1908-9: 332)

For en nåtidig leser, utelater tekstene i katalogen mer enn de forteller. De
seks «europeerene» – alle menn,3 noen av dem med kone og barn – bodde
i trehus som ofte fungerte som nesten selvforsynte småbruk med husdyrhold og tilhørende grønnsakshager. Det manuelle arbeidet ble stort
sett utført av «afrikanere» som bodde i utkanten av gårdene og i skogene
rundt. Blant annet nevner Somerset Playne og Holdernss Gale at The
Equator Saw Mills brukte kontraktarbeid for sleping av tømmer med
okser.
I Turi jobbet kikuyuer fra sørøst-siden av Riftdalen og okieker for sagbrukene, på gårdene og i «europeiske» husholdninger. Okiekene skildres i de
tidligste historiske kildene jeg har hatt tilgang til fra området – skildringene fra de første britiske ekspedisjonene vest for Riftdalen på 1890-tallet. I tidlige tekster, beskrives de som jeger og sanker-folk som levde av
småviltjakt og sanking av honning som de byttet mot andre produkter fra
tilstøtende folkegrupper (se Huntingford 1929). Bertram F. Webb skal ha
vært den første «europeeren» til å ansette okieker på en gård noen kilometer vest for Turi rundt 1905.4
3
Om fokuset på menn i fortellinger fra det koloniale Kenya, se Uusihakala (1996).
4
East African Women’s League (1962) They made it their Home. Nairobi: East
African Standard
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Offisielt anerkjente den koloniale staten okiekenes og andre «afrikaneres» rettigheter til landområder som var i bruk før de ble solgt som del
av europeiske eiendommer. I praksis forble det ofte uavklart hvem som
hadde slike rettigheter og hva de innebar. For eksempel presenterer David
Anderson (1987) forhandlingene som gikk mellom «europeiske» forretningsmenn og de koloniale myndighetene om områder i Lembusskogen,
omtrent fire mil fra Turi, kontinuerlig mellom 1903 til 1923. Det har
vært vist gjentatte ganger hvordan ulike oppfattelser av hva som utgjorde
«bruk» av landområder gjorde tildeling av rettigheter til en komplisert
affære i Britisk Øst-Afrika. I skogene vest for Riftdalen ble dette enda
mer komplisert enn andre steder fordi unge kikuyuer trakk til skogene på
leting etter både land og arbeid (Kanogo 1987) mens andre «afrikanere»
som hadde kommet på kant med loven søkte ly her (Anderson 1986).
Utover 1920-tallet kom også flere «europeere» som anla gårder og sagbruk til, og den «europeiske» befolkningen vokste. I 1922 flyttet Will og
Edith Levet til en gård som lå nær The Equator Saw Mills – muligens ved
siden av sagbrukets sidespor.5 Om sidesporet enda var i bruk er usikkert.
Det var nå en jernbanestasjon med seks togavganger i uken, et postkontor
og et slakteri i Turi. Mot slutten av 1920-tallet økte også kvinneandelen
og fødselsraten i den «europeiske» befolkningen i kolonien raskt, og i Turi
fikk både Will og Edith, og naboene Edward og Margaret Millington
som bodde omtrent en kilometer unna, barn.
Det var få hvite barn i Kenya fra før, og de fleste av de som var hadde
blitt passet av barnepiker og fått hjemmeundervisning før de eventuelt
5
Et kart vedlagt noen brev datert 1932-3 i mappe AG/22/302 (Subdivisions Turi
farm 531/7) i Kenyas nasjonalarkiver, viser to sidespor i Turi. Et av disse ligger blant husene
på det som var Will og Ediths gård, det andre omtrent en kilometer unna. Det er uvisst hvilket som tilhørte The Equator Saw Mills, om ikke begge gjorde det.
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ble sendt til internatskoler i England tidlig i tenårene. Will og Edith ønsket det annerledes. Da deres eldste sønn nærmet seg skolealder, bygde
de om en trebygning på gården til et enkelt skolebygg og overbeviste
det nygifte ekteparet Stanley og Jean Lavers til å en privatskole der. St.
Andrew’s School åpnet 19. januar 1931 med femten elever i internat og
tre elever som bodde hos foreldre i nærheten. Lite annet enn det gamle,
skjulte sidesporet gjør det mulig å knytte den store, berømte skolen som
i dag ligger i Turi til sagbrukene og formaliseringen av tilhørighet som et
juridisk spørsmål på den koloniale frontieren før 1920.
TO SKOLER. Nær handelsstedet i Turi ligger det i dag to skoler: St. Andrew’s School ligger på et høydedrag på en stor eiendom bak en strengt
bevoktet port i et høyt elektrisk gjerde. Skolens hovedbygning står der
den stod i 1931, men den har brent ned og blitt gjenoppbyg i sten siden.
Lavere i terrenget, mellom St. Andrew’s og det myrdraget som trolig har
gitt navn til området, ligger Turi Sulgwita. Mens St. Andrew’s har seks
store gressbaner til idrett, et svømmebasseng og en innendørs sportshall,
har Turi Sulgwita kun én idrettsplass til fire ganger så mange elever. Når
elevene sparker fotball i friminuttene, er over halvparten barbente. På St.
Andrew’s har de fleste av elevene spesialsko til flere idretter. Det er rundt
ti ganger så mange elever i en gjenomsnittlig undervisningstime på Turi
Sulgwita som det er på St. Andrew’s. Vi kan forstå de store forskjellene
mellom skolene og hvordan de ligger i forhold til hverandre ved å følge
de bruddstykkene jeg har av historiene deres.
Etter at St. Andrew’s ble åpnet i 1931, fikk skolen besøk av inspektører
som rapporterte til koloniadministrasjonen tre ganger i løpet av de første
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årene.6 Inspektørene var fornøyde med det de så og bemerket blant annet
positivt om et «sunt klima», god mat fra skolens egne åkere supplert med
innkjøp fra nærliggende gårder, samt strøm fra en vindmølle og vannkraner med både kaldt og varmt vann. I den siste av inspeksjonsrapportene,
fra 1934, nevnes det at St. Andrew’s hadde førti elever, seks lærere og tre
ansatte i internatet. Fra andre kilder er det sikkert at alle disse var «europeere». Som i flere av arkivdokumentene jeg henviser til i denne teksten,
nevnes derfor ikke «afrikanerne» som jobbet ved skolen med et eneste
ord.
John Maxwell Coetzee (1988) foreslår at den samme utelatelsen, der den
forekommer i tekster skrevet av hvite sørafrikanere, må forstås som del av
hvites legitimering av egen tilhørighet i Afrika. David McDermot Hughes (2010: xii) skriver at «Euro-Africans had to imagine the natives away»
for å etablere egen tilhørighet slik hvite nordamerikanere og australiere
nesten utraderte urbefolkning med vold. Andre studier har vist hvordan
separasjon av hvite barn fra «afrikanerne» i settlerkoloniene må forstås i
lys av idéer om degenerering og sosial smitte (Campbell 2007: 128-129;
Kennedy 1996; Stoler 2002; Summers 2011). Mens den første generasjonen «europeere» i Kenya var europeere, født og oppvokst i Europa, måtte
senere generasjoner lære å være dette.
Skoler som St. Andrew’s var viktige i så måte. Mitt datamateriale indikerer at «afrikanerne» ikke bare ble gjort usynlige i arkivdokumenter, men
også for elevene ved St. Andrew’s. Tidligere elever har fortalt at de ikke

6
Kenyas nasjonalakriver mappe PC/RVP/2/9/18 (Molo House School) og PC /
RVP.6A/12/6 (General information on St. Andrew’s School at Turi).
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fikk lov til å snakke med arbeiderne når de så dem7 og i en tekst fra tidlig på 1960-tallet,8 nevner Stanley Lavers at et av hovedformålene ved å
utvide skolens eiendom på 1930-tallet var å flytte de «afrikanske arbeidernes» hytter lenger vekk fra skolebygningene. Det området som ble
allokert til formålet lå lavt i en skråning bakenfor skolebygningene, og
de ferdige hyttene var ikke synlige selv når man så i denne retningen fra
skolebygningene og idrettsbanene som elevene brukte daglig. Adkomsten
fra jernbanestasjonen og hovedveien som «europeiske» barn, foreldre og
lærere brukte var fra den andre siden.
I forbindelse med at en større eiendom ble tilføyd St. Andrew’s tidlig på
1950-tallet, ble også misjonsskolen for afrikanske barn flyttet til skråningen mellom skolen og myrdraget, hvor Turi Sulgwita ligger i dag. Det
er vanskelig å spore denne skolens historie før dette fordi den har etterlatt seg få skriftlige spor.9 En kveldskole for «afrikanske arbeidere» ved
St. Andrew’s nevnes i et dokument fra 1937.10 Det står lite annet enn
at undervisningen holdes av en ufaglært «junior teacher» fra en større
7
Minner nedtegnet og oppbevart i St. Andrew’s arkiver er organisert etter elevenes
navn, og av hensyn til anonomysering kan jeg ikke henvise til spesifikke minner.
8
St. Andrew’s arkiver. ‘History of St. Andrew’s Need for More Land – and its Acquisition’. Udatert notat signert S. Le Mesurier Lavers.
9
Mappen med alle offentlige dokumenter om skolen fra før 2000 oppbevares i et
arkiv i Nakuru, men dette arkivet har blitt flyttet flere ganger og er i slik uorden at det er
umulig å lete der.
10
Kenyas nasjonalarkiver mappe PC/RVP.6A/12/11 dokument 11. ‘Report on a visit by Rev. R.G.M. Calderwood to schools above Nakuru which maintain a connection of
some kind with the Church of Scotland Mission’. Signert av R.G.M. Calderwood, november
1937. Dette er sannsynligvis en annen skole enn den Fracis K. Githieya (1997, The Freedom
of the Spirit: African Indigenous Churches in Kenya. Oxford and New York: Oxford University Pres s. 134) nevner, som ble drevet av African Inland Mission.
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misjonsskole på familien Millingtons gård. En av de eldre «afrikanerne»
som jeg intervjuet, husket ikke denne skolen, men fortalte at Geoffrey
og Mary Underwood hadde en skole på sin gård på 1940-tallet. Geoffrey
og Mary bodde på familien Levets gamle gård før eiendommen ble solgt
til St. Andrew’s når de flyttet i 1951. Mye tyder på at de var dypt religiøse, og begge var engasjert for utdanning både for «europeiske» og «afrikanske» barn. Mary hjalp til på St. Andrew’s i flere år og Geoffrey lærte
opp sine «afrikanske» ansatte i avansert trearbeid. Gården deres huset en
misjonsskole for «afrikanske» barn, samt en «europeisk» pikeskole under
Andre verdenskrig. Pikeskolen stengte når linjebåtene mellom Kenya og
England gjenopptok rutene sine etter krigen og misjonsskolen ble flyttet
kort tid etter at gården ble solgt i 1951: Den eldre mannen jeg intervjuet
husket at hans kone begynte på skolen på dens nåværende beliggenhet i
1953.
Flyttingen av skolen etter det meste andre som hadde med skolens «afrikanske arbeidere» å gjøre til samme område og ut av syne fra skolebygningene, gjorde Turi til et «europeisk landskap», om man forstår landskap i
den tekniske forstand som utsyn over et område (Coetzee 1988: 37). Selv
om det trolig alltid bodde flere «afrikanere» enn «europeere» i Turi, var
det allikevel et landskap av «europeiske» eiendommer og konstruksjoner
man så fra skolen. I skolehverdagen slapp elevene og lærerne derfor å forholde seg til andre mulige tilhørigheter i Turi enn deres egen. Dette var
kanskje en spesielt viktig for et landskap som skulle fostre en ny generasjon «europeere» som følte en ubestridelig tilhørighet i kolonien.
EN GAMMEL GÅRDSBYGNING. I 2011 ble en gammelt og falleferdig
trebygning i Turi revet. Bygningen lå i en hage mellom jernbanestasjonen
som ble stengt i 2003 og St. Andrew’s. Den hadde stått ubrukt i ti år og
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var falleferdig. Allikevel vitnet størrelsen, hagen og den forvokste hekken
rundt, samt balkongen på forsiden, om at bygningen hadde vært noe litt
spesielt. Men hva? Hva for salgs bygning var dette?
Allerede tidlig i feltarbeidet mitt begynte jeg å spørre. Lærere som hadde
jobbet lenge ved St. Andrew’s – alle var hvite – fortalte meg at bygningen
tilhørte skolen. Noen mente at bygningen i sin tid hadde vært en gave fra
skolen til «europeere» som bodde i nærområdet: En kolonial klubb. Andre fortalte at den hadde vært en fritidsklubb for lærere ved skolen. Den
eneste jeg møtte som husket at klubben ble bygd, var en eldre «afrikaner»
ved navn Albert som hadde vokst opp som sønn av en gårdsarbeider i Turi
og som kjøpte en mindre eiendom på en nabogård på 1970-tallet. Da
jeg spurte ham om bygningen, begynte han: «The white people built this
because they needed a place to talk about how to surpress us Africans ...»
Jeg fikk bekreftet resten av den historien han fortalte da jeg fant et udatert
dokument i St. Andrew’s arkiver.11 I dokumentet nevner Stanley Lavers at
et område på 20 ½ acre var satt av til «Turi Club» før skolen fikk kjøpte
Underwood-gården i 1951. En av de eldste gårdsbygningene ble bygd om
til et klubbhus og Turi Club fungerte som møtested for «europeere» som
eide gårder i området i litt over ti år. Frem til Peter Lavers gikk av som
rektor ved St. Andrew’s i 1965, var ingen av lærere ved skolen medlemmer av klubben.12 Det kan ha vært flere grunner til det, men det Cyril og
Rhona Sofer (1951) skriver om «klubbarhet» i det koloniale Øst-Afrika
kan indikere at lærerne ved St. Andrew’s – stort sett lavtlønnede og ugifte
11
St. Andrew’s arkiver ‘History of St. Andrew’s Need for More Land – and its Acquisition’. Udatert notat signert S. Le Mesurier Lavers. Dokumentet er trolig fra begynnelsen av
1960-tallet.
12
St. Andrew’s arkiver. ‘Dick Drown’s Memoirs’. Udatert notat av Dick Drown
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kvinner – ikke hadde de nødvendige økonomiske og sosiale ressursene.
Etter 1965 kom flere gifte par til lærerstaben ved St. Andrew’s og lønningene ble hevet betydelig. Flertallet av lærerne meldte seg inn i Turi
Club i samme periode som klubben fikk sine første «afrikanske» medlemmer. Mange av gårdene som ble solgt i Turi på 1960-tallet ble kjøpt
av velstående afrikanere, mens andre ble solgt til kollektiver som senere
ble delt i flere mindre eiendommer som den Albert eier. De fleste kjøperne i nærheten av handelsstedet i Turi var kikuyuer, men høyere opp i
åssiden og innover i skogsområdene er det overvekt av kalenjiner. Av de
jeg intervjuet under mitt feltarbeid, var det kun de som hadde kjøpt hele
eiendommer med «europeiske» hus som fortalte at de hadde vært medlemmer av klubben. Turi Club fungerte med andre ord som et møtested
for lærere ved St. Andrew’s og privilegerte landeiere og forretningsmenn
i området gjennom 1970 og 1980-tallet. Mens St. Andrew’s fortsatte å
ha en overvekt av «europeiske» lærere og elever, ble de siste gårdene i
Turi overtatt av «afrikanere» tidlig på 1980-tallet.13 Mange av klubbens
tidligere medlemmer husker dette som en god epoke av deres egne liv og
av Turis historie. En dag jeg møtte en av klubbens tidligere medlemmer i
hagen der klubben en gang hadde vært, begynte han å mimre: «We used
to eat dinner with the teachers here every Wednesday. I wish those good
times will come again … ».
Utover 1990-tallet begynte mange av lærerne å føle seg utrygge når de
gikk mellom klubben og husene på St. Andrew’s på kveldstid. Det var
voldelige opptøyer i Turi etter valget i 1992 og det ble reist et gjerde rundt
skolen. Etter hvert som lærerne ble byttet ut – de fleste var briter på to-års
13
24-25
74

St. Andrew’s arkiver. Anthony Creery-Hill (1981) St. Andrew’s, Turi 1931-81 ss.
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kontrakter – opphørte kontakten mellom de på innsiden og de på utsiden av dette gjerdet. I et notat fra 199514 utforsker klubbens daværende
formann mulighetene for å bygge et nytt klubbhus innenfor gjerdet, men
konkluderer at dette ville vært til ulempe for de medlemmene som ikke
også er lærere. I 2001 ble et nytt klubbhus allikevel reist innenfor skolens
gjerder, og mye av inventaret, inkludert biblioteket, ble flyttet.
Gamle Turi Club stod tom, og noen av lærerne ved St. Andrew’s begynte
å tenke på hva det kunne brukes til. En tidligere rektor og formann av
Turi Club, tok kontroll og insisterte på at kirkesamfunnene i Turi skulle
styre et eventuelt prosjektet: Dette handlet om «lokalt eierskap» og prosjektets «bærekraftighet». Etter flere møter bestemte en komité av lokale
pastorer at prosjektet skulle rettes mot arbeid med vanskeligstilte barn.
Turi Club ble revet og materialene ble lagt i en squashhall som lå i samme
hage. De skulle brukes i gjenreisningen av bygningen som Turi Children’s
Project under ledelse av de lokale pastorene, med finansiering fra en veldedighetsgruppe ved St. Andrew’s og med elevenes frivillige arbeid. Da
jeg dro fra Turi i juli 2012, var arbeidet så vidt i gang.
I en annen tekst (Holte 2013) tar jeg utgangspunkt i etnografisk materiale fra elevenes frivillige arbeid ved et annet prosjekt for vanskeligstilte
barn for å vise hvordan elevene ved St. Andrew’s i dag lærer å tenkte om
seg selv og andre.15 Flertallet av elevene er i dag svarte øst-afrikanere med
foreldre som betegner seg selv som «den øvre-middelklasse». I stedet for å
skjule de fattige i området for elevene, slik skolen gjorde med «afrikanere» frem til 1960-tallet, oppfordrer skolen elevene nå til å møte dem og
14
15
ve.

St. Andrew’s arkiver. Notat datert 1995. Signert av John Eames
Jeg presenterer det samme etnografiske materiale i kapittel 4 av min masteroppga-
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å hjelpe dem. Gjennom frivillig arbeid knyttes elevene til fattige barn på
en personlig og direkte måte. Skolen former dermed forholdet mellom
nåtidige elever og de fattige utenfor gjerdene på en helt annen måte enn
den formet forhold mellom «europeiske» barn og «afrikanere» for seksti
år siden. Mens tilhørighet da handlet om å legitimere væren i området,
handler det nå heller om ansvar og deltagelse i et samfunn og en nasjon
som også inkluderer mindre privilegerte. Gjennom sin transformasjon
fra kolonial klubb til prosjekt for vanskeligstilte barn, legemliggjør trolig
Turi Club/Turi Children’s Project dette historiske forløpet bedre enn noe
annet materielt spor i Turi.
KONKLUSJON OM «SVARTE EUROPEERE» OG «HVITE
AFRIKANERE» Når de forstås i lys av arkivmateriale og historisk
kunnskap, knytter alle de fire sporene av fortid som jeg har beskrevet i denne teksten seg til måter å høre til på. De vitner om hvor forskjellig mennesker har opplevd det å høre til i Turi siden rundt år
1900, men også om to viktige fellestrekk: Det første av disse fellestrekkene er at tilhørighetene synes å utelukke hverandre, det andre at
alle har tatt utgangspunkt i forenklede forståelser av historiske forløp.
Jeg har nevnt noen av de prosessene som har ført til at Turi har vært et
konfliktfylt grenseland mellom kikuyuenes og kalenjinenes områder i flere tiår, men de beskrives bedre andre steder (for eksempel Jenkins 2012).
Mitt fokus har heller vært på privilegerte sosiale grupper som aktivt og
stadig har jobbet for å legitimere sine posisjoneer og sine tilhørigheter.
Jeg har vist at Turi ble del av The White Highlands tidlig på 1900-tallet,
og at dette medførte en benektelse av «afrikaneres» historie og væren i
Turi. De første tiårene etter dette var Turi på den koloniale frontieren,
hvor noen få «europeere» eide foretak som drev hogst og landbruk uten
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hensyn til forhenværende tilhørigheter og bruk av området. Etter hvert
som «europeiske» familier bygde hjem og fikk barn i Turi på 1920-tallet,
begynte en ny epoke hvor «europeisk» tilhørighet i Turi handlet mer om
følelsesmessige tilknytninger enn om juridiske eierrettigheter. Jeg finner
sport etter at «europeiske landskap» ble skapt ved å fjerne «afrikanere» fra
dem så systematisk som det lot seg gjøre (samtidig som man fortsatt ønsket å bruke deres arbeidskraft i dem). Som jeg også har nevnt, kan dette
også ha hengt sammen med forsøk på å beholde koloniale privilegier i
familiene ved å oppdra hvite barn som «europeiske barn».
På 1960-tallet forsvant de siste lovfestede privilegiene for «europeere»
i Kenya. Allikevel er ikke begrepene «europeer», «afrikaner», «hvit» og
«svart» til å komme unna i det postkoloniale Kenya. Etter at St. Andrew’s
ble rasemessig desegregert, vedtok skolens styre en rasemessig profil som
styrte rekruttering frem til rundt 1990. Den gjorde skolen attraktiv for
priviligere foreldre ved å kreve at flertallet av skolens elever og alle lærere
var «europeere». I løpet av mitt feltarbeid bekreftet både hvite og svarte
foreldre fra 1980-tallet at de hadde ønsket at barna deres skulle gå på en
skole hvor de tilegnet seg «europeisk kultur». En av de «afrikanske» elevene fra 1980-tallet, som selv har barn på St. Andrew’s i dag, fortalte meg at
andre «afrikanere» kaller ham og hans kone mzungu, for eksempel når de
ikke pruter på markeder. Han konkluderte: «So you see – mzungu doesn’t
mean white. You can say that I’m a black mzungu». Mzungu brukes som
betegnelse på hvite mennesker i Øst-Afrika, helt synonymt med «europeer» slik jeg har brukt det i denne teksten.
Som en interessant motsats til dette, fortalte foreldrene til flere av de hvite
barna som i dag går ved skolen at de hadde valgt den, fremfor skoler som
har mye hvitere elevmasser, fordi de ønsket at barna deres skulle få innTID, STED OG HVEM ER JEG?
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sikt i «afrikansk kultur». En av fedrene forklarte videre at det alltid hadde
plaget ham at han ikke hadde lært mer om «afrikansk kultur» som barn:
«Because – you see – I’m not European. I couldn’t live in Europe, even
when I tried … That’s why I see myself as a white African».
I det at de utfordrer to grunnleggende emiske kategorier, kan disse utsagnene forstås som tegn på at identiteter stadig blir mer komplekse eller som
tegn på utradering av forskjeller etter hvert som Kenya moderniseres. Jeg
tror begge deler vil være feilaktig. Fortiden synes enkel fordi vi tenker i
kategorier som er skapt i, av og for den. Det er gitt av historien, ikke naturgitt, at det privilegerte i Kenya skal kalles «europeisk kultur». Om enn
forskjellige, lever både «svarte europeere» og «hvite afrikanere» i Kenya
på måter de ikke kunne levd i Europa. Begge er kategorier for mennesker
som fult og helt er produkter av det nåtidige Afrika. Om ikke tilhørighet
hadde vært problematisk og trengt stadig legitimering for dem begge,
hadde kanskje både «svarte europeere» og «hvite afrikanere» i Kenya fokusert på det de har til felles som «den øvre-middelklasse»?
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SPILLER DET EN ROLLE HVORDAN
VI SKRIVER FELTNOTATER?
AN NGOC PHAN

Denne artikkelen argumenterer at beherskelse av skriveteknikker er nødvendig for å skape analytisk innsikt og vise intellektuell ærlighet i skildringen av deltakerne i vårt forskningsprosjekt. Feltarbeidet er en reise hvor vi
må ta avgjørelser på løpende fot. Et vrient, men viktig spørsmål er: hvilke
feltnotater kan brukes som data som igjen blir gjenstand for analysen?
Til tross for feltarbeidets tentative natur, så vil jeg hevde at mestring av
skriveteknikker er en gjennomtenkt snarvei som får feltarbeideren raskere
frem til analytiske innsikt. Samtidig som det skaper intellektuell ærlighet.
Innledningvis vil jeg vise kort hva som menes med skriveteknikker og
intellektuell ærlighet, deretter ser jeg på grunner for og i mot en diskusjon
om måten vi skriver feltnotater. Til slutt vil jeg vise gjennom to hendelser fra mitt feltarbeid blant kampkunstutøvere i Oslo, hvordan vi skriver
feltnotater spiller en viktige rolle for forskningsprosessen.
INTELLEKTUELL ÆRLIGHET OG SKRIVETEKNIKK. Ordet intellektuell bruker jeg her for å refere til faglige evner som vi tilegner oss i sosialantropologisk studium. Mens ærlighet refereres til det å oppsøke sann83

heten, så godt det lar seg gjøre, med de midlene vi har til rådighet. Et av
de viktigste midlene er feltnotatskrivingen. Dermed utgjør også måten
feltnotatene er skrevet på en viktig rolle. Denne måten omtaler jeg som
skriveteknikker som kan være mangt fra det å sidestille to konstrastende
ideer: virtuell virkelighet, talende taushet (oksymoron), buldre, plask! (lydord) til strategier for å skildre en dialog med fremmedspråk f.eks ved å
indikere fremmedspråket via tilføyning av noen ord i fremmedspråket:
Enchante, monsieur. Jeg håper vi treffes igjen.
HVORFOR SKAL VI DISKUTERE MÅTEN VI SKRIVER FELTNOTATER
PÅ? En grunn er at det ikke har vært en spesifikk diskusjon om det å
skrive feltnotater (Emmerson, Fretz & Shaw 2011). Imidlertid har det
vært skrevet mye om hvordan å skrive etnografier, men uheldigvis har det
å skrive feltnotater og etnografier blitt sett på som samme sak. Derfor
mislykkes mange tekster å belyse prosessen med å produsere feltnotater
(Emmerson, Fretz & Shaw 2011). Med andre ord, har det ikke blitt lagt
et grundig nok skille mellom feltnotatskriving og skriving av etnografiske
tekster. På en annen side, kan vi hevde at en diskusjon om feltnotatskriving er ikke nødvendig. Ettersom produksjonen av etnografiske tekster,
herunder også feltnotatene, er en kreativ affære. Slik at etnografier kan
bare vurderes i sitt sluttprodukt, med andre ord kan en etnografi bare
vurderes ex-post (Geertz 1998). Fordi prosessen med å skape en etnografisk tekst er produkt av individuelle metoder og særegenheter hos feltarbeideren.
Men jeg vil hevde at det er produktivt å diskutere feltnotatskriving, fordi
en diskusjon kan bidra til informerte valg av hvordan feltnotater kan
skrives for å være mer anvendelig som data. Spesielt for nye feltarbeidere kan denne informasjonen bidra til at feltarbeidet blir mer målrettet.
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At en diskusjon om feltnotatskriving er nødvendig kan også ses i lys av
at etnografiske tekster kan bli sett på som litterære verk, hvor etnografen danner grensesnittet mellom deltakerne i forskningsprosjektet og leserne av etnografien (Kottak 2007). Siden feltnotater er feltarbeiderens
hovedmateriale, vil feltnotatene tilby subtile og komplekse forståelser av
deltakerne og deres verden (Emmerson, Fretz & Shaw 2011). Da følger det også at utformingen av feltnotatene vil påvirke sluttproduktet
av etnografien. Geertz sier at etnografisk skriving er å inskribere (Geertz
1973). Sagt med andre ord, så innebærer det å skrive etnografiske tekster
å forandre virkelig hendelser og mennesker til tekst. I denne prosessen så
skjer det en reduksjonisme. Dette skyldes at vi alltid står ovenfor valg og
begrensninger på hva vi skal skrive ned på papiret. Til tross for at det er
et element av kreativitet ved feltarbeidet, på den måten at feltarbeiderens
notater kan være et resultat av intuisjon og hvilke situasjoner hun kommer opp i eller observerer, kan vi ikke legge fra oss det faktumet at hva vi
skriver ned i feltnotatene legger føringer på hva vi oppdager (Gubrum &
Holstein i Emmerson 2011). Det å skrive feltnotater er den opprinnelige
tekstualiseringen og vil til sist forme sluttproduktet av den etnografiske
teksten (Emmerson, Fretz & Shaw 2011). Som et eksempel på dette skal
jeg trekke frem to hendelser i mitt feltarbeid blant kampkunstutøvere i
Oslo. I neste avsnitt følger to utdrag fra min feltdagbok etterfulgt av to
korte analyser.
SSSSSSS.......
Denne lørdagskvelden er vi i en pub ved Youngstorget. (Paul
som er instruktøren for kampkunstklubben, Mike og Stefan
som var medlemmer i klubben). Mike sitter tilbakelent og
drikker øl fra et høyt glass som Paul har spandert på han.
«Har kampkunststilen din forandret seg mye siden du startet?»
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spør Mike. Paul suger på tennene sine og lager en «sssss» lyd
før han svarer, en vane koreanere gjør når de tenker høyt. Han
forteller at her og der har teknikkene blitt forandret. Det samme gjaldt mønstrene de trente på.
«Men nå vil grunnleggerens eldste sønn gjøre ‘unification’,»
sier Paul ettertrykkelig. Han tar en slurk fra ølflasken og spør
Stefan når han skal flytte til Korea. Paul foreslå at Stefan kan
tjene penger ved å lære bort engelsk over telefonen.
«Det er en god ide, synes jeg,» sier Paul med vekt via en koreansk endelse.

Denne hendelsen fra felten stimulerte frem en analytisk innsikt via måten
feltnotatet var skrevet på. Måten Paul viste hvordan han tenkte høyt med
suge på tennene utløste et viktig tema i masteroppgaven min. Ved første
øyekast kan denne observasjonen virke irrelevant. Men dersom vi ser på
konteksten kan dette bli tydeligere.
Paul foreslår til Stefan som skal flytte til Korea at han kan tjene penger på
lære bort engelsk. Paul forteller at det er et stort behov for å lære engelsk
i Korea, fordi det gir mulighet til å jobbe i utlandet eller i internasjonale
bedrifter. Hvis vi vender tilbake til hvordan Paul tenkte høyt ved å suge
på tennene, så gav det en indikasjon på hans språklige tilhørighet. Hans
førstespråk var koreansk og det fikk meg til å sette denne «ssss» lyden i
sammenheng med engelsk språkundervisning og penger.
Men hva hadde dette med kampkunst å gjøre? I ettertid ville jeg observere at Paul ofte tenkte på foretningsideer og hans strebelser å gjøre hans
klubb så unikt som mulig blant kampkunstmarkedet i Oslo, stimulerte
for meg frem temaet kommodifisering av kampkunst. «ssss» lyden som
Paul lagde var det som utløste denne tankerekken. Noe som jeg også
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har forfulgt og sett på som en viktig detalje i mønstrene som har tredd
frem fra feltnotatene og som har bidratt til min analyse. Samtidig var
dette også en måte å skildre Paul på en autentisk måte og dermed vise
intellektuell ærlighet. Ettersom «ssss» lyden gjorde meg ikke bare bevisst
på temaet kommodifisering av kampkunst, men også inspirerte til ulike
måter å karakterisere deltakerne i forskningsprosjektet på en mer levende
og autentisk måte.
ET MØTE I HEISEN.
En vårdag skal jeg på et møte med Norges Kampsportforbund
(NKF). De ønsket å sette en ny profilering av kampkunst tilbudet i Norge. På vei til møterommet treffer jeg en vietnamesisk mann når jeg skal ta heisen.
«Hei!» sier han og spør om mitt navn. Jeg forteller han hva jeg
heter og spør om han skal til møtet også.
«Er du nguoi Viet?» spør han. Jeg svarer ja og vi ler kort. Etter
møtet slår han av en prat med meg.
«Hva slag vộ trener du?» spør han. Jeg forteller på vietnamesisk om kampkunst stilen jeg trener og han om sin, vi bruker
vietnamesisk for å kommunisere.

Møtet i heisen med den vietnamesiske talende mannen kunne også ved
første øyekastet være en irrelevant observasjon fra felten. Det var ikke
før da jeg kom hjem og skrev ned hendelsen at jeg merket noe uvanlig.
Spesielt da jeg skrev ned hans og mine replikker. For å ikke glemme alt så
pleide jeg å skrive raskt ned det jeg hadde observert. Da jeg senere kikket
på det notatene, merket jeg hvor uvanlig denne vekslingen mellom norsk
og vietnamesisk ord fortonet seg for meg. Det skapte en fremmedgjørende effekt som gjorde at jeg grublet over hvorfor det var tilfellet. Det
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skyldes ikke bare at norsk og vietnamesisk skriftspråk sjeldent kommer
sammen, men også at denne vietnamesisk mannen skiftet til vietnamesisk
øyeblikkelig når han fikk vite at jeg også snakket vietnamesisk. Det er et
eksempel på hvordan språk kan bli brukt som identitetsmarkør. Konteksten var at vi begge trente kampkunst og jeg fant ut senere at han hadde
trent kampkunst i flere tiår. Jeg satte dette i sammenheng med hvordan
Paul en gang sa at det å trene kampkunst for han var noe som var «hans
eget». Noe som uttrykte hans koreanske bakgrunn og identitet. «Jeg er
innvandrer, jeg er ikke norsk. Når jeg trener kampkunst, så kan jeg møte
andre som viser meg respekt ved å bukke,» hadde Paul innrømmet til
meg en dag. Andre observasjoner som at mange personer med koreansk
bakgrunn ville velge å trene i Pauls klubb, som tilbød en ‘koreansk’ kampkunst, styrket tanken om at kampkunst er en strategi for å kultivere
identiteter.
At denne vietnamesiske mannen skiftet til vietnamesisk fremfor norsk
satte også hele denne tankerekken i et større perspektiv. Nemlig observasjonen at mange mennesker med koreansk bakgrunn oppsøker arenaer for
å kultivere en koreansk identitet. Koreanske kampkunstklubber slik som
Paul sin var en slik arena. En forbindelse mellom kampkunst og identitet
begynte å mønstre seg frem av temaet språk og identitet. På denne måten
stimulerte denne feltnotaten om møtet i heisen til en analytisk innsikt.
KONKLUSJONER OG VIDERE TANKER. Å si at språkvekslingen og
«ssss» lyden var slumpetreff som førte til analytiske innsikt kan være en
enkel slutning. Men det endrer fremdeles ikke det at jeg som feltarbeider
valgte å skrive ned disse hendelsene, selv om jeg tenkte at det var irrelevante der og da. Og at måten jeg utformet notatene på stimulerte frem
temaer. Man kan kanskje si at det kunne ha vært hvilken som helst detalj
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eller observasjon i felten som kunne ha ført meg til disse temaene om
identitet og kommodifisering. Men dette er heller ikke en tilfredstillende
argument, fordi som feltarbeidere er vi også kontekstualiserte og står i en
strøm av innflytelser. En innflytelse strømmer fra fakultetet, veilederen,
våre egne interesser, begrensninger og feltarbeidets uforutsigbare forløp.
Alt dette virker inn på hva som blir skrevet i feltdagboka, men også hvordan de blir skrevet. Men hvordan notatene ble skrevet vil fremdeles være
en adskilt innflytelse på feltarbeiderens videre arbeid.
Videre, forskningsprosessen med å gjøre feltnotater til data og data til
analyse, så går også tiden. Tiden kan føre til at potensiell data går tapt i
glemmeboka etterhvert som feltnotater blir gamle og ikke lengre friske
i hukommelsen. Dermed kan vi se at måten feltnotater blir skrevet kan
virke stimulerende eller ikke stimulerende til analytiske innsikt. En erfaring fra felten som jeg ønsker å dele med leseren, er at jo mer spesifikke
ledetråder man noterer seg, jo mer blir stimulerende blir ens feltnotater.
Uavhengig om feltnotatene våre stimulerer til analyse eller ikke, forandrer
ikke faktumet at feltnotatene er den opprinnelige tekstualiseringen og vil
påvirke sluttproduktet uansett (Emmerson, Fretz & Shaw 2011). Ved å
fokusere på hvordan vi legger ord på våre observasjoner, dvs. fokusere på
skriveteknikker, så kan vi skape rom for flere og større assosiasjoner som
kan bidra til at vi kan utvikle raskere røde tråder i materialet vårt. Et rent
praktisk resultat av dette er at skriveprosessen rundt masteroppgaven blir
mer strømlinjeformet.
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Som en del av min metode i studien av amuletter valgte jeg å adoptere en barnesjel som var
bundet til en amulett. Bildet viser amuletten til høyre omringet av jasminblomster og ulike
offergaver jeg gav ånden rituelt.
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MIN ÅNDELIGE DATTER EUAY: EN UTPRØVING AV
METODOLOGISK FETISJISME
FRANK HANSEN

Hvis du skulle studere Aladdins vidunderlige lampe, ville du bare lest
eventyret eller ville du også vært i besittelse av lampen? I denne teksten
skal jeg lage en biografi av en thailandsk amulett som inneholder sjelen til
en liten jente som heter Euay. Dette fenomenet både utforder og stimulerer tenkníng rundt antropologiske metoder og epistemologi. Er det mulig
å overskride sine egne kulturelle forståelsesformer og forstå informantenes relasjon til slike amuletter? Og hva slags metoder skal feltarbeideren
benytte for å best mulig fange den innfødtes synsvinkel i slike prosjekter?
Hvordan skal feltarbeideren gripe og begripe det tilsynelatende ubegripelige?
Metode må velges utfra det spesifikke prosjektets karakter. Denne teksten
vil ta utgangspunkt i det jeg synes er en fengende ide, nemlig det Appadurai betegner som «metodologisk fetisjisme»:
...we have to follow the things themselves, for their meanings
are inscribed in their forms, their uses, their trajectories. It
is only through the analysis of these trajectories that we can
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interpret the human transactions and calculations that enliven
things. (Appadurai 1986: 5)

Gjennom å følge amulettens livsløp skal jeg se hvordan frukter den metodolgiske fetisjismen kan kaste av seg samt vise hvilke problemer metodologien vil få i studien av min amulett. Den metodologiske fetisjismen vil også være det som strukturerer teksten. Det gjør at de kommende
avsnittene vil bære preg av at jeg følger gjenstanden med et kamera, dog
med en linse som både evner å zoome og skape vidvinkler. Veien vil gå
gjennom myter, dramatiske dødsfall, ritualer, produksjon, utveksling og
bruk av amuletten. Underveis vil jeg gjøre fortolkninger av hendelsene
amuletten er en del av.
HVA ER «GUMAN THONG» OG «KUMAREE»? Amuletten som er fokus for denne teksten er i kategorien «kumaree». Dette er sjeler fra døde
jentebarn som rituelt bindes til en amulett eller statue. Når det dreier seg
om guttesjeler kalles det en «guman thong». Det å skaffe seg en slik type
amulett er en adopsjon av en barneånd som kan hjelpe «eieren» med ulike
tjenester i vår fysiske verden. Dette er en nekromantisk form for magi,
altså en type magi der man beskjeftiger seg med avdøde. Fenomenet er
basert på det thailandske konseptet «kwam chua suan bokhun», en personlig tro. Det vil si at hver enkelt må vurdere selv om det er sant eller ikke.
Med andre ord oppfordres det til at folk ikke skal tro på fenomenet fordi
andre sier at det er sant, men må finne ut av det selv gjennom egne opplevelser. En epistemologisk individulaisme. For å sette fenomenet inn en
historisk kontekst velger jeg å starte biografien med legenden om Khun
Chang Khun Pean.
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KHUN PEAN LAGER DEN FØRSTE ÅNDELIGE MEDHJELPER. Khun
Chang Khun Pean er ett av de mest anerkjente litterære verkene om thailandsk kultur og historie. Fortellingen har gått på folkemunne fram til
den ble nedskrevet på begynnelsen av 1900 tallet, men selve handlingen
utspiller seg sannsynligvis på 1500 tallet. Til tross fortellingens mytologiske aura, er den å regne som en historisk hendelse for mange thaier:
Krigeren og storsjarmøren Khun Pean reiste rundt å lette etter ånder som
kunne hjelpe han i strid. Han kom til gravstedet der den rasende ånden
til Phet-Khong var begravd. Khun Pean messet et magisk mantra. En
unaturlig storm brøt ut og det tordnet som om hele verden skulle kollapse. Den fryktede ånden Phet-Khong stiger opp og spør hva Khun Pean
ønsker. «I want to take the child in your womb according to the manual.
I want to raise it» (Baker og Phongpaichit 2010: 322) svarer Khun Pean
og messet et nytt kraftfullt mantra for å undertrykke den grusomme ånden. Phet-Khong blir livredd og krymper til størrelsen av en pistolkule.
Hun åpner magen og ofret sitt spedbarn til Khun Pean. Med sin magiske
kunnskap (wicha) klarer Khun Pean å gjøre spedbarnets sjel (winjan) til
sin personlige assistent. Han er med dette den som får æren for å ha skapt
den første «guman thong».
Tradisjonelt benyttet man ekte foster i denne magiske praksisen. Ritualene fant sted på gravsteder der fostrene ble grillet tørre over et bål. Etterpå
ble de lakkert og dekket med bladgull. Denne praksisen er idag strengt
forbudt i Thailand, men den foregår fortsatt i undergrunden. Under mitt
feltarbeid så en av disse sakene dagens lys. Daily Mail (2012) skriver at
en britisk statsborger ble arrestert i Bangkok for å være i besittelse av seks
slike fostre som var oppbevart på hotellet der han bodde. Engelskmannen
hadde kjøpt fostrene for 200 000 baht, omlag 38 000 norske kroner. De
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skulle selges i Taiwan for seks ganger prisen til rike klienter som tror at
sjelene til babyene kan bringe dem hell og lykke (Sims 2012). I dagens
Thailand lages «guman thong» og «kumaree» legalt ved at sjelen inviteres
til statuer eller amuletter. Denne kunnskapen besittes av buddhistmunker, men også andre religiøse spesialister som produserer amulettene for
et kommersielt marked nasjonalt og internasjonalt. En av disse skulle bli
min åndelige datter Euay.
UNATURLIG DØD OG POTENSIELT FARLIGE SPØKELSER. Hun var
en liten jente som levde i nordøst Thailand. Men livet skulle ta slutt alt
for tidlig. I 2009 ble Euay utsatt for en tragisk bilulykke med døden som
følge. Hun ble bare 11 år. Slike plutselige og voldelige dødsfall har en
særskilt plass i thailandsk kosmologi.
Villagers view abnormal death with great fear, because the
winjan [soul] may become a malevolent phii [ghost] called
phii tai hoeng. These spirits are said to hover on earth because of their attachment to worldly interests, having been plucked from life before completing a normal life cycle. (Tambiah
2007: 189-90)

En bilulykke som lille Euay døde i er kritisk for hennes sjel da den kan
bli drivende hvileløst rundt som et spøkelse. Derfor er situasjonen også
potensielt farlig for menneskene i landsbyen. Buddhistmunkene er de
aktørene som særlig har kunnskap og evner hva angår døden. Deres rolle
i slike situasjoner er å opptre som rituelle spesialister. En informant fortalte at Euays familie kontaktet Ajarn Thep, en lokal ung buddhistmunk i
30-årene. Han har fått spesiell trening i ulike magiske praksiser og i følge
en v mine informanter regnes han for å være blant de beste i Thailand
på nekromantisk magi. I dette tilfellet ble Ajarn Thep hyret for å lage et
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parti med over hundre amuletter som han rituelt inviterte Euays sjel til å
ta bolig i. Hensikten med dette var at sjela ikke skal drive hvileløst rundt
som et spøkelse (phii) og være en potensiell fare for folk. De som kjøper
amuletten blir Euays nye foreldre og skal gi henne omsorg samt overføre
karma slik at sjela kan gå videre i samsara, syklusen av liv og død i en
buddhistisk kosmologi. Tilbake kan Euay som åndelig vesen benytte seg
av supernaturlig kraft til å hjelpe sine foreldre med ulike verdslige formål. Fra et antropologisk perspektiv kan disse prosessene forstås gjennom
Victor Turners analytiske begreper.
SOSIALT DRAMA OG OVERGANGSRITUALER. For det første tolker jeg
handlingene som et overgangsrituale (Turner 1970) der Euay gjennom
prosessen har endret status og påfølgende roller. Hun har nå statusen
«kumaree» og skal leve et liv i relasjon med menneskene. Overgangsritualet tolker jeg også i samsvar med Turners (1974) modell for sosialt
drama. Euays død i bilulykken er et brudd på det normale og skaper
en disharmonisk tilstand blant de berørte partene. Den unormale døden
leder inn i en krise og en potensiell fare for at Euays spøkelse skal skape
uro i landsbyen. Foreldrene tar videre et valg for å løse problemet. Sjelens skjebne blir kontrollert av en religiøs spesialist som lager amulettene.
Både foreldre og de andre i landsbyen kan puste lettet ut. Dette er fasen
for reintegrering der livet går tilbake til en mer hverdagslig dur. Men det
ligger også andre intensjoner bak produksjonen av disse amulettene. Jeg
vet ikke hvorvidt Euays foreldre tjente penger på denne amuletten. Det
jeg vet er imidlertid at hver amulett kostet to tusen fem hundre baht,
omlag fem hundre norske kroner og at både munken og selgerene tjente
økonomisk på produksjonen. Amuletter er en lukrativ bransje i Thailand.
Tradisjonelle praksiser har blitt kommersialisert, noe som sosiale kritikere snakker om som et uttrykk for en krise i thaibuddhismen, men den
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debatten tar jeg ikke her. Jeg skal heller rette fokus på selve amuletten og
dens materialer.
AMULETTENS MATERIALITET. Materialer og utseende er viktig for
amulettkjøpere. Amulletten av Euay er en plastikkbeholder som er åtte
centimeter høy og fem centimeter bred. Inni beholderen er en rekke magiske ingredienser der den mest sentrale er asken fra en jente som døde
en lørdag og som ble kremert en tirsdag. Asken ble blandet med jord fra
gravstedet og støpt i formen av en jente som representerer Euay. Hun hilser på tradisjonelt thailandsk vis med samlede håndflater (wai) og er malt
med grønn bukse og rosa overdel. Hun har langt svart hår som er hentet
fra likets hode. Dette materielle objektet er sjela til Euays «hus» (sing
satit). For at Euay skal ta bolig i dette huset gjennomgår amuletten en
rekke ritualer utført på steder med kraft og til tider som er astrologisk beregnet. Jeg velger å trekke frem messingen av to typer mantra basert på en
buddhistisk ontologi om hva kroppen består av. Det ene er en tilkallelse
av de fire elementene vann, jord, ild og luft. Det andre er en tilkallelse av
levende menneskers trettito komponenter. Med dette forenes ånden med
materialet i amuletten. For å dokumentere disse ritualene har Ajarn Thep
og amulettselgere publisert bilder på Facebook for å vise at de faktisk fant
sted. Denne type dokumentasjon via sosiale medier har blitt vanlig blant
aktører i en amulettbransje som kjennetegnes av forfalskning. Bildene
skaper tillit hos kjøperne om at de får en kumaree og ikke bare et tomt
skall. Med denne bakgrunnen ser jeg amuletten av Euay i lys av Gells
teori om den distribuerte person.
DEN DISTRIBUERTE PERSON. I Art and Agency argumenterer Gell
(1998) for at intersubjektivitet mellom materielle gjenstander og mennesker er mulig. Med det forstår jeg at mennesker kan erfare gjenstander
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som om de var subjekter. Hvorvidt ting kan opptre som intensjonelle
aktører er for Gell et relasjonelt spørsmål. I kontakt med gjenstander kan
mennesker tillegge dem agens og man kan derfor ha en sosial relasjon til
disse gjenstandene. Gell sier for eksempel at han har gitt navn til bilen
sin («Olly») og at han ville holdt Olly ansvarlig dersom den stoppet midt
på natten et øde sted. Han trekker også frem en liten jentes nære forhold
til sin dukke. For jenta er dukka hennes beste venn og en del av familien. Min lillebror hadde en bamse, «Bappe Christensen», og hver gang
familien var på reise skulle Bappe sitte i sekken. Men det var av største
viktighet at hodet stakk opp, Bappe måtte jo også ha luft. Og onkelungen
min hoppet med hodet først fra sofakanten da han trodde den nye supermanndrakten skulle få han til å fly. Ifølge Guthrie er denne formen for
animisme ikke bare et fenomen vi ser blant barn eller religiøse personer,
det er et varig trekk ved menneskelig kognisjon (Gell 1998:121).
En av Gells hovedanliggender i Art and Agency er at ikoner, bilder, kunst
og lignende må i en antropologisk studie forstås som personer med sosial
agens («social agency»). En av de sentrale fokusene for Gell er tilbedelse
av avbildinger («image worship»). Ingen andre steder er det like åpenbart
at gjenstander blir behandlet som personer (Gell 1998:98). I mitt materiale ser vi hvordan Euay lever videre gjennom å være rituelt bundet til et
parti amuletter, hun er med dette en «distribuert person» som kan opptre
ulike steder på samme tid. Informantene som har amuletten forholder seg
ikke til amulettene som sådan, men til Euay som person.
Jeg ser likheter mellom Gells teori og Pedersen (2007) som hevder at
sjamankostymet i Mongolia er en «kognitiv teknologi» som gir tilgang til
perspektiver som uten kostymet hadde forblitt skjult. Kan det være slik at
amuletten av Euay på en lignende måte utløser et magisk potensiale til å
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overskride grensene mellom mennesker og ikke- mennesker? Forestillingen om at Euay er i sine omgivelser er betinget av at man er i besittelse
av den fysiske amuletten. Pedersen forelår at vi må forsøke å forstå den
menneskelige kapasiteten til å «imagine things from the point of view
of other things» (2007:161). Dette fikk jeg førstehåndserfaring med når
amuletten av Euay kom til Chiang Mai, lokaliteten for mitt feltarbeid i
Thailand.
EUAY KOMMER TIL CHIANG MAI. Jeg hadde hørt om amuletten av
Euay på nettforum, Facebook og hos amulettselgere som jeg møtte. Da
Ajarn Thep kom på besøk til Chiang Mai for å delta på en seremoni i et
av byens templer hadde han med seg noen utgaver av amuletten. Jeg ble
nysgjerrig og ville utforske det å ha en åndelig datter som en del av min
metode. Jeg ble på forhånd advart om at dette var en barnesjel, et levende
vesen og at det innebar mye ansvar å ta vare på henne. Ideen om å ha en
åndelig datter skapte et begjær i kroppen. Dette begjæret ble slukket av at
Ajarn Thep fikk kontanter og jeg fikk amuletten av Euay. Han knipset tre
ganger mot plastikkbeholderen for å vekke henne til liv. Nå var hennes
skjebne bokstavelig talt i mine hender.
FAR OG DATTER RELASJONEN. Det første jeg måtte gjøre etter å ha
hentet amuletten var å gi offergave til landånden som holdt til på området der gjestehuset mitt stod. De fleste boliger og forretninger i Thailand har åndehus (san phra poom), små dukkehus lignende bygg som er
satt opp til åndene som holder til på området. Jeg hang en krans gule
blomster på det lille huset, foldet hendene og ba ånden om at Euays sjel
fikk komme inn på dens territorie. «Hvis du ikke gjør dette», fortalte
amulettselgeren Noi, «våger ikke Euay å komme inn». På rommet la jeg
Euay i en liten gullfarget skål og omringet henne med jasminblomster.
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«Euay skal behandles som om hun var et vanlig menneske», fortsatte Noi,
«du er hennes far og hun er din datter». Om det metodiske grepet skule
ha noe for seg måtte jeg følge praksisen som var forbundet med denne
amuletten. Jeg snakket til henne, ba henne spise med meg og noen ganger
lekte jeg med henne. Den høyeste grad av involvering var nødvendig ikke
bare for å skape forståelse, men også på grunn av det moralske ansvaret
jeg påtok meg da jeg «adopterte» Euay. Jeg overgav meg til tanken om at
hennes sjel var rundt meg. Foruten vårt dagligliv som far og datter var
offerritualer en del av min praksis.
OFFERRITUALER, KJÆRLIGHETSERKLÆRINGER OG RESIPROSITET. Når jeg var i templene gav jeg donasjoner. Dette gav meg kapital på
«karmakontoen» som jeg overførte til Euays konto gjennom ritualet «yad
naam» slik at hun kan gå videre til nye inkarnasjoner raskest mulig. I tillegg til å gi Euay friskt vann hver dag, gjennomførte jeg små offerritualer
en gang i uken. «De er akkurat som små barn», fortalte amulettselgeren
Noi, «gir du dem for mye mat og gaver blir de bortskjemte, late og feite.
Da slutter de å jobbe for deg. Gir du dem for lite gaver blir de rampete.
Du må finne en balansegang». Disse små ritualene innledet jeg alltid med
å messe Euays eget mantra fem ganger:
mak mak pa ri pun chan tuk cha maha pooh tah ar cut cha yak
ar cut cha hit a hi a hi mak mak

Deretter inviterte jeg Euay til å komme for å motta gaver som jasminblomster, appelsinjuice, leker, klær, røkelse og godteri. Ting som hun ifølge Ajarn Thep liker. Når jeg gikk fobi lekebutikker og kiosker kjøpte jeg
ting som jeg forestilte meg at min elleve år gamle jente ville bli glad for.
Det ble mye rosa, for å si det slik. Dette leder tankene til Millers A Theory
of Shopping (1998). Miller ser shopping som en analogi til offerritualer
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der materielle ting brukes for å skape og konstruere relasjoner til sosiale
andre. Miller ser også shoppingen som «making love in supermarkets»
(s.15). Man kjøper de tingene som man forestiller seg at mottakeren skal
bli glad for og kan derfor også sees som uttrykk for kjærlighet til en annen
person. Relasjonsperspektivet til Miller lar seg overføre til min empiri,
men jeg tror allikevel ikke shoppingen er like romantisk som han gjerne
vil ha det til. Enten man ser på shopping i London eller praktiseringen
av å ha kumaree i Thailand tror jeg ikke menneskenes intensjoner alltid
er så edle.
For de fleste jeg har møtt som har et åndelig barn er dette høyst pragmatisk da de forventer at sjelen fra sin posisjon i åndeverdenen skal oppfylle
deres ønsker. Med henvisning til Mauss` klassiker Gaven (2011) ser vi
hvordan overrekkelse av gaver plikter gjenytelse. Gavens ånd, eller «hau»,
må vende tilbake til giveren. Ved å gi offergaver til sin kumaree setter man
henne i gjeld. Tilbake forventer giveren at Euay byr på lottotall, bedre
forretningslykke, beskyttelse og om hjelp til å finne gode samlivs partnere
og andre ting som de måtte ønske skal manifestere seg i livet. En tatovør
i Chiang Mai fortalte at hans «guman thong» pleide å finne turister og
leie dem inn i butikken. «I know he help me with many things». Jeg lurte
på hvordan han kunne vite det, hvorpå han svarte «I just know». En informant fra Singapore fortalte at allerede den første dagen han fikk Euay,
gav han henne en Hello Kitty-dukke. Den samme helgen vant han på
lotteri, og fikk den jobben som han ønsket. I tillegg hadde familierelasjonene blitt mer harmoniske. Dette fikk Euay æren for. Han understreket
at kraften som ånden i amuletten har til å påvirke hendelser i livet, henger
sammen med måten han tar vare på den. Som Malinowski og Gmelch
har vist i sine undersøkelser av magiske ritualer, blir også amuletten av
Euay brukt hovedsaklig i aktiviteteter der aktørene har liten kontroll over
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omgivelsene og i situasjoner der man har mulighet for vinning eller behov
for beskyttelse. Ritualene gir en følelse av kontroll og økt selvtillit (Gmelch 1992). På thai «gam lang jai», et styrket hjerte.
Hvordan kan vi forstå denne relasjonen mellom menneske og ånd, eier
og amulett? Fredrik Barths (1994) transaksjonsbegrep er en mulighet.
«Transaksjoner» viser til samhandlingsprosesser som systematisk styres av
ytelse og gjenytelse – resiprositet. Om det er ubalanse i flyten av ytelser
og gjenytelser, blir relasjonen skadelidende. Kumaree kan i slike tilfeller slutte å hjelpe sin «eier» og i ytterste fall vende hjem til sin mester.
Samhandlingsprosesser mellom eier og kumaree kan også i noen tilfeller bestå av kalkulerte forhandlinger. En av mine informanter fortalte at
man kunne for eksempel be amuletten om en førstepremie i lotto. Hvis
ønsket ble oppfylt skulle en del av denne gevinsten gis som donasjon til
et barnehjem og de genererte «karmapoengene» fra den gode gjerningen
overføres rituelt til kumaree. Lottogevinsten kan her sees som en ytelse
fra ånden. Gavens «hau» vil i dette tilfellet tilbakeføres iform av karma til
sin opprinnelse, nemlig kumaree.
EUAY I NORGE. Amuletten av Euay ble solgt på nettbutikker og via Facebook. Dermed spredte den seg rask til ulike deler av verden. Hovedsaklig
til Singapore og Malaysia, men også til lille Norge. En thailandsk venn
som er bosatt i Tromsø ba meg ta med en av disse amulettene hjem til
han. Han samler på åndelige barn og har 48 av dem på et alter på soverommet. I en samtale fortalte han at alle har forskjellig karakter, akkurat
som mennesker. Han hevdet at han kunne se dem og kommunisere med
dem. «Men som regel føler jeg dem», fortalte han og slo flathånden kjapt
nært øret mitt slik at det ble et lite vinddrag. «Sånn føles det når de kontakter meg» og forklarte videre at «det er som å stille inn ulike frekvenser
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på radioen», sier han, «men ikke alle har antenne til å få inn signaler».
Han fortalte at Euay hadde problemer å tilpasse seg gjengen hjemme hos
han. Dette var fordi en av hans åndelige gutter var veldig dominante og
hadde makt til å eksludere henne fra gruppen
KOMPARATIVE FENOMENER. Fenomenet og amuletten som jeg skriver om i denne teksten skiller seg nok ganske dramatisk fra den virkelighetsoppfatning mange nordmenn har. Samtidig har det likhetstrekk med
for eksempel måten Ola og Kari Nordmann kommuniserer med sine forfedre og utfører sine offerritualer foran gravsteinene. Mange er heller ikke
fremmed for eksistensen av spøkelser i dette landet. I Thailand har man
derimot en noe mer pragmatisk tilnærming til slike kosmologier og man
har religiøse spesialister med kunnskapen som trengs for å kontrollere
den åndelige kraften. Amuletten har også mange likhetstrekk med en historie som de fleste kjenner godt til og som jeg åpnet denne teksten med,
nemlig Aladdin og den vidunderlige lampen fra verket Tusen og en natt
(2001). Idet Aladdins mor gnidde på lampen for å pusse den «viste det
seg en uhyggelig ånd, som sa til henne: «Si hva du ønsker! Jeg er din tjener; for jeg tjener den som holder lampen i sin hånd»» (2001:250). Som
amuletten av Euay er lampen en materiell ting som fungerer som bolig
for et åndelig vesen som kan hjelpe mennesker i sin pragmatiske tilnærming til den fysiske verden. Mange vil «kulturlig» nok se på disse ideene
som «bare eventyr», men for mange av mine informanter som praktiserer
det å ha en kumaree, er fenomenet like virkelig som ånden i lampen var
for Aladdin.
KONKLUSJON. Jeg åpnet denne teksten med å referere til Appadurais
«metodologiske fetisjisme». Med denne argumenterer han for at det er
bare gjennom å analysere tings baner, deres biografier, at vi kan fortolke
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menneskers transaksjoner og kalkuleringer som gir ting mening. Å lage
biografier av ting er nyttig, men jeg argumenterer for at det er apekter
som metoden ikke klarer å fange opp. Hvis vi skal studere og forstå bruken av gjenstander som er designet for å ha agens er det ikke tilstrekkelig
å bare følge dens baner. Vi må, hevder jeg, inngå i en høyre grad av involvering med gjenstanden som vi undersøker for å se hva dette kan kaste av
seg. Det våre informanter tar på alvor, må vi også ta på alvor (Willerslev
2007).
Ved å selv bruke amuletten begynte jeg å tenke i baner som ellers hadde
forblitt skjulte dersom jeg bare hadde observert amulettens bevegelser fra
gjerdet. Praksisen med å lage talismaner av døde barn er gammel i Thailand. Jeg gikk inn i dette med et ønske om å forstå hvorfor på et dypere
plan og ikke bare på overflaten. Målet var i tillegg å utforske og eksperimentere med antropologisk metode i felten.
Etter å ha fulgt og analysert amulettens livsløp, har jeg belyst en rekke
transaksjoner og sosiokulturelle prosesser i Thailand. «Adopsjonen» av
Euay hjalp meg imidlertid å overskride min egen kulturelle briller – opplevelsen av at amuletten bare var en passiv gjenstand – og ga bedre innsyn
i thaienes livsverden. Med regelmessig gjentakelse av offerritualene samt
ved å overgi meg til tankegangen om at jeg hadde en åndelig datter over
lengre tid, skjedde det noe fascinerende. For det første, ved å praktisere
dette kulturlige, fremstod handlingene og ideene etterhvert som naturlige. For det andre oppstod en rekke følelser. Eksempelvis kjente jeg begjæret etter amuletten i kjøpssituasjonen, jeg kjente uselviskheten og generøsitet i offerritualet, jeg kjente på håpet om at Euay skulle hjelpe meg da
jeg spilte lotteri, jeg kjente på at relasjonen ble midlertidig «skadet» da jeg
ikke vant i samme lotteriet, jeg kjente på ansvaret for en fortapt sjel, jeg
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kjente på forestillingen om hennes nærvær da jeg satt alene på rommet og
jeg fikk et styrket hjerte (gam lang jai) i hverdagens utfordringer. Og ikke
minst en generell ærefrykt for det hellige.
Denne type opplevelser er vanlige for dem som har denne type amuletter,
men ingen hadde delt dette med meg i samtalene. Det ble tatt for gitt
eller holdt skjult. Min praksis gav imidlertid uvurderlig erfaring som jeg
benyttet i intervjuer og som hjalp meg å grave dypere. Amulettselgeren
Noi fortalte dessuten at nå som hun visste at jeg var genuint interessert
i å forstå bruken av amuletter var det lettere og åpne seg for meg. «Det
er mange faranger [utlendinger] som dømmer våre gamle praksiser som
́overtro` uten å virkelig vite hva de snakker om. De forstår oss ikke, og
det har de heller ikke forsøkt å gjøre». Bruken av amuletten var med andre ord en nøkkel til innsiden på flere måter.
Rudolf Otto (1923) innleder The Idea of the Holy med å oppfordre leseren
som ikke har hatt dyp-følte religiøse opplevelser om å stoppe lesningen,
fordi det vil være problematisk å diskutere religiøs psykologi med en som
ikke har hatt disse følelsene. På samme måte tror jeg det er vanskelig
for en som ikke har hatt en «kumaree» og forstå hva dette dreier seg om
fullt ut. Med dette foreslår jeg videre at vi burde ikke beskjeftige oss med
hvordan folk tenker, men hvordan vi må tenke for å oppleve verden slik
infomantene gjør (Henare, Holbraad, Wastell 2007:15). Å skaffe meg
amuletten av Euay var et forsøk på nettopp dette; å tenke gjennom ting.
Jeg kjenner meg også igjen i Edith Turner. Etter å ha studert åndetro og
ritualer i både Afrika og Alaska skriver hun at:
To reach a peak experience in a ritual, sinking oneself fully in
it really is necessary. Thus for me, «going native» achieved a
breakthrough to an altogether different world view, foreign to
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academia, by means of which certain material was chronicled
that could have been gathered in no other way...I am now learning that studying such a mentality from inside is a legitimate and valuable kind of anthropology that is accessible if the
anthropologist takes that «fatal» step toward «going native».
(Turner 1997: 2-3)

Utgangspunktet er at «den troende har fullstendig rett» (Kristensen sitert
i Gilhus og Mikaelsson 2001: 46), at man tar sine infomanter på alvor
og gjør det man kan for en sympatisk innlevelse i andres erfaringsverden.
I Thailand er religion, troen på ånder og magi innvevet med en rekke
ikke-religiøse sektorer og kulturelle prosesser av samfunnet. Amulettbransjen danner et nettverk av produsenter, religiøse spesialister, selgere
og kunder. I denne verden kan du kjøpe deg en barnesjel som kan hjelpe
med pragmatiske utfordringer. For å fostå dette må vi undersøke både de
sakrale og profane trådene og se hvordan tekstilet blir spunnet sammen til
ett stykke. Vi trenger metoder som dekker både det sakrale og det profane, som gir innsikt både i individenes opplevelser, de magiske gjenstandene og systemene de er en del av. Dette resulterer i at vi ikke bare kan benytte en enkelt metode, men flere tilnærminger som kler vårt prosjekt og
den sosiokulturelle konteksten vi opererer i. Som student føler jeg det var
særlig viktig å utforske flere metodiske grep. Jeg var tross alt kommet for
å lære. Hvis en gjenstand er en «distribuert person» og kan påvirke sine
omgivelser (Gell 1998) og hvis det sentrale i fenomenet er opplevelsen av
en ubestemt kraft (Otto 1923), da trenger vi spesialtilpassede metoder
for å gripe og begripe det tilsynelatende ubegripelige. I min undersøkelse
av amuletten som var bundet med Euays fortapte barnesjel, klarte ikke
den metodologiske fetisjismen å fange det viktigste av alt, det som er
drivkraften når folk kjøper og bruker slike amuletter, nemlig den religiøse
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psykologien og emosjonene. Svakheten til metodologien, slik jeg ser det,
er at samtidig som den lover å studere ting, tar den fokuset bort fra nettopp tingen og den relasjonen brukerene har med den. Jeg foreslår derfor
at den metodologiske fetisjismen komplementeres med en fenomenologisk, dypt innlevd og empatisk tilnærming i studien av gjenstander med
magisk kraft. Med andre ord: Vi må skaffe oss lampen til Aladdin, gnikke
på den og inngå relasjon med ånden, ikke bare lese eventyret.
Gjennom den høyeste graden av involvering som konteksten tillater
kommer man nærmere informantenes levde liv, noe som burde være et
overordnet ideal før man reiser hjem og hevder at man har forstått hvorfor folk gjør det de gjør.
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Innpass i kvinnelige sfærer. Urbane jenter og kvinner er samlet for å feire ‘Mother’s Day’ i en
høyklasse skjønnhetssalong i Punjab.
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I HAVE TRUST IN YOU,
YOU HAVE TRUST IN ME
NINA BERGHEIM DAHL

Nina: «Well», pustet jeg lettet ut, «you can ask me anything.
Anything you want!»
Harsa: «Oh, ok» smilte hun entusiastisk. «Do you have the
same physical organs?»

Denne ordvekslingen er hentet fra feltdagboken min og fant sted på en
benk i Punjab, det nordvestlige India. En ettermiddag i mars 2012 satt jeg
og Harsa i en populær bypark, men jeg hadde forsikret meg om at benken
var utenfor hørevidde for alle nysgjerrige forbipasserende. Jeg svettet i
hendene, hadde sagt «ok» ti ganger før jeg hoppet i det og avslørte en av
mine innerste hemmeligheter. Hun hadde jo fortalt så mye til meg.
Det er lenge siden antropologer så til naturvitenskapen for inspirasjon til
metode i felten. Informanter blir ikke lenger sett på som objekter man
skal forklare oppførselen til på lik linje med laboratoriumsrotter. Tvert
om blir båndet mellom antropolog og informant i dag sett på som helt
avgjørende for tilgang til valid data. Men dette gir også utfordringer i
felten som våre grunnfedre og –mødre ikke filosoferte særlig mye over,
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og som lærde antropologer den dag i dag gjerne heller snakker om over
et glass vin, seg i mellom, enn med sine studenter. Hvor mye skal jeg
egentlig gi av meg selv for at du skal gjøre det samme? Må jeg legge ut om
personlige erfaringer eller dele mine hemmeligheter for å oppnå antropologisk kunnskap?
I dette essayet vil jeg reflektere rundt disse spørsmålene i forhold til mitt
eget feltarbeid. At man er avhengig av tillit, gjensidig respekt og trygge relasjoner med informantene kommer nok ikke som noen overraskelse for
noen som har tenkt seg på feltarbeid. Men at disse nødvendige resiprositetsbåndene også kan by på uforutsette problemstillinger vil jeg illustrere
først og fremst gjennom min relasjon til Harsa. Hun var en jevnaldrende
som gikk fra å være en perifer informant til å bli en god venninne. Hvorfor følte jeg for å dele en personlig hemmelighet med henne? Under første
del av essayet vil jeg presentere feltet både geografisk og tematisk, i sammenheng med hvordan jeg ble kjent med disse menneskene. Deretter vil
jeg korte drøfte hvilke former for mellommenneskelig kommunikasjon
som er avgjørende for å oppnå antropologisk kunnskap. Dette vil jeg
først og fremst se i lys av hvordan resiprositetsbåndene mellom meg og
mine informanter tok form. Empirisk vil jeg legge vekt på min relasjon
til Harsa. Spesielt etter denne ettermiddagen i mars.
UT I VERDEN. Våren 2012 var jeg fem måneder i den sikhdominerte
delstaten Punjab, nordvest i India. Jeg skulle se på kvinnelig skjønnhet.
To sentrale spørsmål var derfor «hvilke ytre trekk blir ansett som vakkert for en kvinne i Punjab?» og «hvordan går de frem for å oppnå dette
skjønnhetsidealet?». Utgangspunktet skulle være deltakende observasjon
i en eller flere skjønnhetssalonger. Jeg visste allerede før jeg dro at en
familie hadde sagt ja til å la meg få bo hos seg i løpet av disse måne114
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dene. På forhånd forberedte jeg meg ved å ha fullført bachelorgraden,
skrive prosjektskisse, lese om sikher og prøve å sette meg inn i gurmukhi,
skriftspråket i Punjab. Før avreise pakket jeg ullundertøy, reiseforsikring
og kalendere for 2012 med bilde av fjorder og fjell, snødekte grantrær,
nordlys og 17. mai på Karl Johan for å gi som gaver. Etter innføring i
Mauss’ Gaven (1995) andre semester på UiB var jeg tydeligvis bevisst
på at jeg burde gi noe håndfast til menneskene jeg skulle studere. Men
hvordan resiprositetsbåndene kom til å utarte seg for å få en forståelse av
hvordan skjønnhetsideal oppleves i Punjab, hvordan de forhandles om,
strebes etter og hvilke praksiser jenter gjennomgår for å forskjønne kroppen var umulig å si på forhånd. Lite visste jeg hvem sine liv jeg kom til å
få innblikk i. Hvor mye de skulle komme til å få vite om meg hadde jeg
knapt nok reflektert over.
Da jeg kom til Punjab i begynnelsen av januar ble jeg bokstavelig talt
tatt imot med åpne armer. Jeg hadde kommet i kontakt med en panjabikvinne bosatt i Bergen et par måneder tidligere. Og der, på en tettpakket
busstasjon i en storby i Punjab, stod moren, Bibi, og niesen, Paramjeet,
med store smil. Utenfor bussvinduet hjem til disse folkene ble utsikten av
betongbygninger, reklameplakater, butikkeiere bak hav av motorsykler,
tekstiler, brus og potetgullremser – et fargerikt folkekaos generelt – byttet
ut med grønne åkrer så langt øyet kunne se. Fem store elver, samt det
flate landskapet i Punjab gjør nemlig området ideelt for jordbruk. Blant
de to tredjedelene av befolkningen som er sikher utgjør majoriteten Sikh
Jat, altså kasten av bønder og landeiere. Selv om byene vokser lever derfor
de aller fleste av disse og panjabiere generelt på landsbygda. Samtidig blir
sosiale fenomen knyttet til begrep som ‘modernitet’ og ‘det urbane liv’
gradvis mer påtrengende også utenfor bygrensene.
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Å leve så tett på disse to og resten av storfamilien over lang tid muliggjorde et nært blikk på hvordan jenter og kvinner av ulik generasjon og
statuser levde sitt dagligliv. Jeg var med til den lokale sikh tempelet, gurdwaraen, minst en gang i måneden, til slektningers landsbyer, til en gammel onkels dødsseremoni og feiring av en families førstefødte guttebarn.
Jeg fikk til og med være med på en flere dagers familiepilegrimstur rundt
i Punjabregionen hvor The Golden Temple i Amritsar var høydepunktet.
Jeg observerte planleggingen av Paramjeet’s eget bryllup som fant sted en
måned ut i feltarbeidet og deltok som et nært familiemedlem i fire dagers
jublende feiring. Jeg ble kjent med henne som en studerende jente, fikk
dokumentere alle begivenheter under bryllupet, samt se henne i rollen
som nygift kvinne mens hun fullførte siste semester av collegeutdanningen. Å reise til slektninger i nabolandsbyen eller langt av sted fikk meg til
å innse hvordan levestandard kan variere stort innen samme familiegren.
Det ble også tydelig hvor ulikt ruralt og urbant liv kan utspille seg. Jeg så
hvilke klær som passet seg for å vaske gulvet, hvordan gifte kvinner gjorde
seg klar til en nær slektnings bryllup eller til avslutningsfesten på college.
Hvordan de passet på at øyenskyggen matchet fargen på øredobbene,
neglene og salwar suiten, den tradisjonelle kvinnedrakten i Punjab. Hvilke anledninger som krevde et besøk til skjønnhetssalongen og ikke. Og,
ikke minst, hvordan de fortalte at jeg skulle kle og sminke meg passende
i forhold til anledning.
VAKRE INFORMANTER. Det virket som to ekstreme ytterpunkter av
skjønnhetsideal er dominerende blant gruppen av jat sikher Punjab. På
den ene siden er den selvstendige, arbeidende, økonomisk uavhengige og
utdannede kvinnen et ideal for mange. Hun har gjerne valgt livspartner
for ekteskap selv, bor som en kjernefamilie og arbeider utenfor hjemmet.
Disse sosiale fenomenene er knyttet til et urbant liv. Moderne og urbane
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kvinner drar til skjønnhetssalongen med jevne mellomrom for threading
av øyenbryn og overleppe, waxing av underarmer, armer og legger, facial
og bleaching for å gjøre huden ren og lys. Døtrene deres blir stadig yngre
første gangen de får besøke salongen. Eieren av en høyklasse salong fortalte at «nowadays girls down to 15-16 visit. Waxing, threading and hair,
mostly. Because they wear skirts in the summer, na?».
Det andre ytterpunktet er knyttet til verdi rundt det å holde fast ved
tradisjonelle og religiøse normer. En landsbykvinne setter familiens behov før sine egne, ser til at alle i hjemmet får den omsorgen og maten de
trenger, og sørger for at alle huslige sysler blir gjort. På bryllupsdagen,
som var arrangert av hennes og mannens foreldre, flyttet hun inn til sin
nye svigerfamilies hus. Her bor gjerne en storfamilie i flere generasjoner.
Ideelle landsbykvinner har evnen til å tilpasse seg både ny familie og plikter raskt, og uten å mukke. Hun er også naturlig vakker uten å synlig ha
forandret på noe. I alle fall ikke fjernet et hårstrå på kroppen.
Sikher er godt synlige i det indiske folkelandsapet nettopp med sine turbaner i alle slags farger og langt skjegg blant menn og hoftelange fletter
eller bunter i nakken for kvinner. En sentral form for visuell identitetsforming i sikhismen er de fem k’ene: Jernarmbånd (kalt karha på panjabi), dolk (kirpan), store underbukser (kacchera), trebørste (kangha) for å
behandle den siste k’en, ukuttet hår (kesh). For vårt vedkommende er det
nettopp denne k’en som er interessant. Guru Nanak, den første guruen
som grunnla sikhismen på 1500-tallet sa at man som Guds kreasjon ikke
skal forandre på noe. «Whatever God has given accept it as it is. Don’t try
to look beautiful. You already are beautiful because God made you beautiful» var hvordan en informant forklarte det religiøse synet. Men med
det moderne, hårløse og visuelt forskjønnede idealet som stadig mer doI HAVE TRUST IN YOU, YOU HAVE TRUST IN ME
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minerende i byene blir en generasjon unge sikhjenter nødt til å navigere
mellom ulike forventninger til hvordan de skal behandle sin egen kropp.
Dilemmaet rundt hår ser ut til å skape mest hodebry: skal de nappe brynene, fjerne barten og vokse armene som alle venninnene i byen? Klippe
de flisete tuppene på fletta selv om bestemor helt sikkert blir sint om hun
oppdager det?
Selv om hovedfokuset mitt var konseptualisering rundt hvordan jenter
ideelt skal se ut, ville jeg også prøve å forstå den bredere konteksten rundt.
Med andre ord sette streben etter skjønnhetsideal i sammenheng med
jenter og kvinners livsløp, hverdagsliv, framtidsutsikter, bekymringer og
gleder. Hva er det som gjør at jeg nå sitter igjen med følelse av at jeg har
en økt forståelse for alt dette? Refleksiviteten i antropologi på 1980-tallet satte fokuset fra «hva noe betyr» til «hvordan vet vi hva det betyr for
dem?» (Caplan 1988: 9). I senere tid har fokuset også sentrert rundt hvordan antropologen som person med alle sine tidligere erfaringer spiller inn
på møte med informanter og oppnåelse av antropologisk kunnskap. Jeg
vil reflektere spesielt rundt ett begrep, Unni Wikans resonans. Men først
skal vi tilbake til benken i parken med Harsa. Slik utspilte samtalen seg
som ledet frem til at hun spurte om jeg hadde de samme fysiske organene
som henne selv:
«Ok. Okey» sa jeg igjen og lukket øynene. «You can tell me
anything», sa hun og smilte, «I have trust in you. You have
trust in me, don’t worry». Jeg dro litt mer på ordene før jeg
pustet inn og begynte «in India it is very easy for me to behave. You know, no talking to any boys, not even look at them.
My Bibi is saying munde gande, and I agree. I behave like a
perfect Indian daughter». Jeg stoppet litt opp av at Harsa lo
av Bibis ‘gutter er møkkete’ og oppfordring om å holde meg
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unna. «Because it is very easy for me. Actually, very easy. Because I don’t have any interest in them. At all». Jeg prøvde å
legge nok vekt på de rette ordene. Jeg så avventende på henne,
og tydeligvis hadde det fungert for hun sa, i sakte tempo «…
because you only feel attraction for… girls». Smilet om munnen hennes var fryst fast og hun så fremfor seg som om hun
falt i egne tanker.

MELLOMMENNESKELIG KOMMUNIKASJON. Mye antropologisk litteratur de senere årene har tatt utgangspunkt i mellommenneskelig kommunikasjon, på tvers av kultur, miljø og i noen tilfeller også språk. Spesielt
etter selvransakelsen i faget under postmodernismen tar dagens antropologer innover seg problemstillinger rundt å fremlegge andres livsverdener,
gleder og bekymringer i hverdagen og sosiale fenomen. I hvor stor grad
har man virkelig forstått? Men i Mauss’ ånd og lover om resiprositet: blir
min innsikt dypere jo bedre jeg kjenner deg og du kjenner meg?
I antropologien har litteratur om mellommenneskelig forståelse fått høyere fokus de senere årene. Begreper som empati (Hollan 2008), intersubjektivitet (Duranti 2010), språk og kognisjon (Bloch 1991) og resonans
(Wikan 1992) tar alle utgangspunkt i mellommenneskelig kommunikasjon. I varierende grad viser de hvordan alle mennesker kan oppnå innsikt
i og forståelse av andres ståsted på tvers av kultur og språk. Disse abstrakte
og universalistiske begrepene – man snakker om menneskets evner og
egenskaper – blir fremmet som virkemidler for å oppnå den kunnskapen
antropologer trenger. Der Holland gjennom empati drøfter hvorvidt visse erfaringer er nødt til å være selvopplevd for å oppnå dyp forståelse
av, som dyp sorg etter å ha mistet et nært familiemedlem, går Durantis
begrep om intersubjektivitet ut på at menneskelig erfaring og behov er så
grunnleggende at det muliggjør å bokstavelig talt «bytte plass» med andre
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mennesker.
Men lite blir presisert om forutsetninger for en slik dyp forståelse for
andre. Kan hvem som helst oppnå slik kunnskap? Hvordan spiller antropologens egne erfaringer og hvor mye hun eller han deler av dette med
informantene inn i oppnåelse av felles kunnskap? Må man kunne relatere
andres livssituasjon til sin egen? Jeg vil se nærmere på et av disse begrepene, resonans.
RESONANS. I artikkelen «Beyond the Words: the Power of Resonance»
(1992) fremmer Unni Wikan resonans som en avgjørende metodologi
i sosialantropologien. Dette begrepet ble inspirert av en samtale etter
feltarbeid på Bali om epistemologi hun inngikk med tre lærde balinesere.
Diskusjonen gikk ut på at konseptualisering rundt hvordan man tilegner
seg kunnskap er ulik for balinesere og det de kaller «Westerners». Mens
man i «vesten» skiller klart mellom tanker og følelser – at tanker er noe
som tilhører hodet, mens følelsene tilhører hjertet – er disse to konseptene del av samme prosess på Bali. De lærde menn understrekte betydningen av å bruke både hodet og hjertet, tanke og følelse for å oppnå genuin
kunnskap.
For å illustrere begrepet skildrer Wikan hvordan hennes muslimske venninne på Bali ble overtalt til å gå til en hinduistisk healer som siste forsøk
for å få en løsning på sine problemer. Venninnen var skeptisk. De var
tross alt ikke medlem av samme religion, og hun så på seg selv som fundamentalt muslim. Men etter møtet var hun som forvandlet. Selv om
healeren hadde snakket om svart magi, overnaturlige ånder og, spesielt,
en ed avlagt av hennes forfedre var alt sammen sant, i følge venninnen.
Og hun visste akkurat hva hun skulle gjøre for at alt skulle bli bra igjen.
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Wikan selv, derimot, hadde blitt mer og mer skeptisk under seansen. På
venninnens entusiastiske «he says karma pala, I say taqdir – it’s all the
same!» hadde hun tenkt at nei, det er det faktisk ikke. Karma pala er
doktrinen om reinkarnasjon; at ens skjebne i dette livet er et resultat av
ens egne eller forfedrenes handlinger i tidligere liv. For muslimer, på sin
side, er det bare ett liv. Og det er kun Gud som har makt til å styre ens
skjebne, eller taqdir, i dét livet.
Så hvordan kunne rådene til den hinduistiske healeren være så nyttige for
den muslimske kvinnen? I møtet mellom dem hadde det oppstått resonans. Det var en grunnleggende vilje til å gå bak ordene – «beyond the
words» – og finne forståelse, fra både den hinduistiske healeren og den
muslimske kvinnens side. Ved å bygge på forståelse for hverandres erfaringer fant de frem til felles kunnskap. Men Wikan problematiserer ikke
spesielt hvordan en vilje til å åpne opp sitt eget liv stiller noen forventninger til at den andre gjør det samme i et likestilt resiprositetsforhold.
I tillegg kan følelsen av takknemlighetsgjeld komme svært overraskende
for førstegangsutreisende studenter. Man føler seg ute av stand til å gi
like mye tilbake. De aller fleste opplever å bli tatt i mot med nysgjerrighet og varme smil. Mange får mat og husly. Som Jean Briggs, da hun på
1960-tallet gjorde feltarbeid blant Utku-inuitter i arktisk tundraklima i
Nord-Canada. Selv om hun ikke greide å leve opp til en ideell inuittdatter, og ble sosialt fryst ut over en lang periode, fikk hun praktisk talt leve
oppå en familie i telt og iglo i femten måneder sammenhengende (Briggs
1970). En del opplever å få kostbare materielle gaver man som student
ikke har mulighet til å gjengi. Noen blir til og med tilbudt giftermål. Av
begrepet going native vet vi at ikke få antropologer også har takket ja til
nettopp det.
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MØTET MED INFORMANTER. Uansett hvor godt man har forberedt
seg på forhånd er det umulig å vite hvordan man vil bli sett på av de
personene man skal studere. Ved første instans er man selvfølgelig nødt
til å få innpass. Dette betyr rett og slett å bli likt og skape gjensidig tillit.
Samtidig henger selvfølgelig graden av nødvendig innpass sammen med
tema; kvinners seksualitet og syn på abort i Ghana krever andre former
for intime betroelser enn å forske på eiendomsrett blant bønder i Hardanger. Regner jeg med. Uansett, som Wikan påpeker er det ikke nok
med en vilje fra antropologens side for å forstå informanters livsverden,
man er også avhengig av en vilje til å bli forstått. I forhold til mitt eget
tema hadde jeg mange fordeler. For det første var målgruppen på min
egen alder. For det andre tilsa de sosiale, kjønnssegregerte normene i India at jeg lett fikk tilgang til kvinnelige sfærer. I tillegg ble jeg overrasket
over hvor vennlige og nysgjerrige jentene jeg møtte var på meg. Rollene
jeg følte både tilskrevet og selvtilskrevet skiftet mellom gjest, datter, familiemedlem, hobbypsykolog, venninne og forsker. Sistnevnte gjaldt først
og fremst perifere intervjusubjekter jeg møtte bare en gang. I tillegg er
gjestfrihet og imøtekommenhet en høyt priset norm innen panjabikultur,
noe både jeg og prosjektet mitt nøt godt av.
Men at jeg skulle bli så godt kjent med noen at jeg skulle få vite hennes
innerste hemmeligheter hadde jeg ikke sett for meg. Harsa Mam var lærer på et college i byen. Hun kom fra en landsby en drøy halvtime unna,
en avstand hun helst tilbakela på scooteren sin. Også hun var medlem
av Jat kasten og som mange andre familier med samme bakgrunn har
de opplevd økonomisk oppsving og sosiale endringer generelt i løpet av
et par generasjoner. Hennes egne foreldre så eksempelvis ikke hverandre
før etter selve bryllupsdagen. Harsas besteforeldre på begge sider hadde
arrangert bryllupet, og morens hode var fullstendig dekket av et svært sjal
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gjennom alle ritualene i løpet av bryllupsdagen, noe som kjennetegnet
bryllupsnormen i distriktet frem mot midten av 1990-tallet. Harsa selv,
derimot, var forlovet med sin kjæreste fra studietiden, noe begge familiene etter hvert hadde godtatt.
Relasjonen mellom meg og Harsa bar først preg av antropolog og informant. Mer enn villig la hun ut sin mening om kjærlighetsekteskap og arrangert ekteskap, om jenters skjønnhetsrutiner, forskjellen på by og land
og hvorvidt majoriteten av studentene hennes faktisk ville få bruk for
utdannelsen etter at statusene deres endres til gifte kvinner. Hun brukte
ofte seg selv som eksempel for å understreke sine poeng. Hun lot meg ta
bilder da hun fikk fjernet hårene på overleppen og nappet øyenbrynene hos skjønnhetssalongen. Så hjalp hun meg med å komme i kontakt
med en rekke salonger i byen, før hun brukte alle mulige kontakter av
familie og venner for at jeg skulle få delta på et skjønnhetskurs. Jeg ble
invitert med hjem til foreldrene, vi dro på shopping og kaféer med jevne
mellomrom. Vi ble gode venninner. Jeg ble godt kjent med henne. Og
visste hennes hemmeligheter, som at hun og kjæresten hadde tilbragt en
natt sammen før ekteskapet. Ikke bare følte jeg at jeg skyldte henne noen
hemmeligheter i retur, jeg ville genuint at hun skulle få bli kjent med hele
meg også. Så etter en spasertur i parken hoppet jeg i det. Da det gikk opp
for henne hva jeg prøvde å si, fortsatte jeg å bable sånn at hun slapp å si
noe med en gang. Jeg fortalte at alle hjemme vet det, inkludert bestemor
– «your Nani? Oh,that’s really good!» – og hun innrømmet sin uvitenhet
om temaet. Av erfaring vet jeg at nysgjerrighet er et bra tegn, så jeg sa altså
at hun bare måtte spørre meg om alt hun ville.
«Do you have the same physical organs?» var spørsmålet. Hæ?
Hva i alle dager mener du, tenkte jeg. «What? You mean like
physically?». Hun nikket, «like, you and me, do we have the
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same physical organs? You are attracted to girls and I am to
boys», sa hun. «Well, yes, I mean… Yes!» Hun nikket og så
overbevist ut om at vi begge var av Evas drakt. Å, kanskje hun
mener genetisk eller noe sånn, tenkte jeg videre. «Well, do you
mean if there are something…» sa jeg med en vribevegelse
med hånden oppe ved tinningen, «in my brain? Some genes
that are different or something?». Hun nikket. «I don’t know
actually. I think the scientists also don’t know. It is different
opinions about this. Some scientists argue that there are a
lot of homosexual behavior in the animal world, too. I don’t
know. I only know that I have never been in love with a boy,
but I have been in love with girls». «Oh. Yeah» nikket hun.
«So, like, I wonder about the attraction» sa hun, og fortalte at
forloveden og vennene hans ofte pratet om jenter og at «some
boys like the boobs, some like the eyes. And my boyfriend like
girls that are slim, like me. Is it the same way for you?»

Min første reaksjon under denne samtalen var at hun umulig kunne se på
meg som de likeverdige personene jeg følte vi var. Trodde hun virkelig jeg
var tvekjønnet? Til alt overmål var jeg den som ble helt satt ut. Jeg som
trodde vi var på samme bølgelengde, hvordan så hun meg egntlig? Men
så fikk vi jo snakket om det, og samtalen videre bærer tydelig preg av at
Harsa virkelig prøvde å forstå. Plutselig var det jeg som fikk gravende og
intime spørsmål som var uunngåelige å svare på. Hun lurte tydelig på
hva denne informasjonen innebar: hvordan er det å være meg, har vi de
samme grunnleggende følelsene, behovene, likevel?
HVOR GÅR GRENSEN? Å vedlikeholde resiprositetsbånd til informanter
er ingen enkel affære. Man kan spørre seg om det nå var så smart å fortelle
akkurat dette i et land hvor homofili «ikke finnes» og de som tross dette
ble tatt for homoseksuelle handlinger risikerte fengselstraff helt frem til
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2009. Så «nei, det ville jeg ikke sagt» rådet veilederen min før avreise. Før
benken i mars hadde jeg brukt min søsters utenomekteskapelige sønn
som en fortrolig hemmelighet ved et par anledninger. Barnefaren har til
og med en datter fra før, og hva verre er, fra et indisk perspektiv; de er
ennå ikke gift. Til Paramjeet fortalte jeg dette ganske tidlig i feltarbeidet. Ved en senere anledning fortalte hun meg i fortrolighet at hennes
kommende ekteskap var et «love marriage», selv om det så arrangert ut.
Hun sa at Mahinder, hennes kommende mann, hadde hun blitt hemmelig kjæreste med gjennom collegeårene, før hun telte med fingrene hvor
mange andre som visste det.
På samme måte som Paramjeet visste at denne informasjonen var trygg
hos meg, hadde jeg også en uforklarlig trygghet på at jeg kunne fortelle
Harsa om mine «genfeil». At hun ville ta det som en tillitserklæring. Ikke
bare fikk jeg rett, jeg ble positivt overrasket. Hun var der for meg da
jeg en måned senere ble kjempebetatt av en salongansatt og trengte en
trøstende skulder. Et par uker senere prøvde jeg å tilby det samme for
henne da hun brøt forlovelsen med kjæresten, en avgjørelse som ikke akkurat går upåaktet hen i India. Jeg forstod hvor skambelagt dette påvirket
henne selv og familien som allerede hadde begynt å planlegge bryllupet.
Intuitivt var jeg kanskje i god stand til å forstå hvor fatale konsekvenser
en lekkasje om deres natt sammen kunne få, fordi jeg har båret på en
hemmelighet rundt egen seksualitet selv. Man kan si dette var vår måte å
oppnå resonans på for hverandres erfaringer på.
Å forutse resiprositetsbånd er nesten umulig på forhånd. Å føle takknemlighetsgjeld ovenfor informanter er noe alle antropologer før eller siden
kjenner på (Caplan 1988). De er tross alt grunnlaget for deres akademiske karriere. I India er resiprositetsbånd av typen ‘forsinket retur’ den
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mest dominante og gjør at mennesker blir bundet sammen over lange
tidsintervaller. For eksempel mente Bibi at måten jeg skulle betale min
panjabi-lærer tilbake for at han hadde undervist meg gratis i tre måneder
at jeg skulle komme med gaver til hans sønn neste gang jeg kom på besøk.
Denne sønnen er forøvrig fortsatt ufødt. Og det sier noe om tidsperspektivet. Til ham og andre valgte jeg å gi et selvtegnet, innrammet bildet av
The Golden Temple. Mellom husleiebetaling og daglig takking for maten
prøvde jeg å være en så tillitsfull «datter» for Bibi som mulig. Til andre
valgte jeg å gi smykker og salwar suits jeg likevel ikke fikk plass til i sekken. Og til atter andre, ja, så valgte jeg altså å komme ut av skapet.
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Plakaten er fra en utstilling ved Nobel Fredssenter om Fridtjof Nansens humanitære engasjement. Utstillingen ble besøkt av kursdeltagere ved Nansen Fredssenter, hvis opplevelser og
tanker om endring er tema for denne artikkelen.
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«DET VANSKELIGE KAN MAN GJØRE MED EN GANG,
DET UMULIGE TAR BARE LITT LENGER TID»: OM
RELEVANSEN AV Å STUDERE ET VERDENSBILDE DER
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Opplevelse av personlig endring og tanker rundt samfunnsendring har
vært viktig for samtalepartnere i feltarbeidet jeg har gjort. I denne artikkelen går jeg derfor nærmere inn på det jeg har funnet er et verdensbilde
der dialog kan brukes som verktøy til endring, og vil trekke fram noen
tendenser på hvordan dette fenomenet kan forstås. Den ene tendensen
er hvordan deltagere uttrykker personlig endring, endringer jeg ser kan
samsvare med Nansen Fredssenters presentasjon av mellommenneskelige
kommunikasjonsferdigheter. Den andre tendensen er hvordan deltagere
uttrykker å endre mening og se annerledes på andre mennesker, som sin
nabo eller på en spørsmålsstilling som internasjonale troppers tilstedeværelse i Afghanistan. Som vi vil se går tendensene også over i hverandre. Før
fire korte etnografiske eksempler nedenfor følger først en introduksjon av
Fridtjof Nansens (1861-1930) humanitære engasjement som bakteppe
for å forstå Nansen som inspirator for Nansen Fredssenter.
Jeg gjorde feltarbeid på arbeidet med dialog tilknyttet Nansen Fredssenter, med base i Lillehammer i Norge. Under feltarbeid har både kursdeltagere og ansatte ved senteret vært informanter, som jeg velger å kalle
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samtalepartnere. Nansen Fredssenter jobber med å utvikle kunnskap basert på erfaringer om konflikter nasjonalt og internasjonalt, holder kurs
om dialog og forsoning, og arbeider med ulike diasporagrupper i Norge,
blant annet med bakgrunn fra Afghanistan og Irakiske Kurdistan. I tillegg har senteret arbeidet i nærmere 17 år med dialog som metode og
forsoningsverktøy med grupper fra Balkan. Dette har gjennom årenes løp
ført til opprettelsen av flere lokale Nansen Dialog sentere hovedsakelig
på Vest-Balkan. Gjennom mitt syv måneders feltarbeid fra januar til juli
2012 har jeg deltatt på ulike kurs og arrangementer i Lillehammer, Drammen, Oslo, samt Bosnia-Hercegovina og Kroatia.
Som antropologer studerer vi hvordan informanter og samtalepartnere
opplever sin verden. I denne artikkelen fokuserer jeg på opplevelse av personlig endring og tanker rundt samfunnsendring blant samtalepartnere
tilknyttet Nansen Fredssenter. I denne sammenheng finner jeg Alex Stewarts (1998) «perspicacity»-begrep nyttig. Stewart trekker fram begrepet
som relevant for en vitenskapelig metodisk tilnærming for å se på eller
vurdere i hvilken grad innsikter fra et etnografisk feltstudie kan være anvendelig og ha overføringsverdi for å forstå andre etnografiske feltstudier.
Cicilie Fagerlid (2012) trekker fram Anders Johansens poeng om at kontakt og kommunikasjon på tvers av ulikheter bidrar til å binde mennesker
sammen og skape sosial samhørighet (Fagerlid 2012:326). Således vil jeg
argumentere for at studier av opplevelse og refleksjon rundt endring og
kommunikasjonsferdigheter hos samtalepartnere kan være en fruktbar
tilnærming når det gjelder å forstå hva som skjer og kan skje i «kulturmøter» (Hylland Eriksen 2012), også en i norsk kontekst. Med dette som
bakteppe, kan man kanskje nettopp som antropolog bidra med kunnskap
om hvordan få til det umulige gjennom å forstå folks forståelsesverdener?
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NANSEN SOM INSPIRATORY FOR ENDRING OG IDEALISME. Nansen
var både en norsk folkehelt, men også verdenskjent store deler av sitt liv.
I 1922 fikk han Nobels fredspris for sitt arbeid med å hjelpe flyktninger
å vende tilbake til sine hjemland gjennom identitetsdokumentet Nansen
sto bak, nemlig Nansenpasset. Dette passet førte til at mennesker på flukt
som følge av første verdenskrig fikk slå seg ned i andre europeiske land.
Nansen arbeidet også utrettelig for å få bukt med hungersnøden i Russland som berørte millioner av menneskeliv. Mot slutten av sitt liv arbeidet
han for armenernes sak (Nansen Fredssenter b). Sentralt i Nansens arbeid
var nestekjærlighet, tillit, og å hjelpe hverandre (Nansen Fredssenter c).
Nansen Fredssenter holder til i de samme lokalene som folkehøgskolen
Nansenskolen på Lillehammer, også oppkalt etter Fridtjof Nansen. I disse lokalene finner du ulike portretter av Nansen, bilder laget av Nansen
selv, så vel som en byste av hodet hans. Deltagere på kurs i Lillehammer
med bakgrunn fra Afghanistan, Bosnia-Hercegovina og Irakiske Kurdistan visste ikke hvem Nansen var før de kom på kurset. De ble imidlertidig
introdusert for Nansen gjennom et foredrag holdt av Inge Eidsvåg, lærer
ved Nansenskolen. Kort tid etter var vi på utstilling i Oslo på Nobel
Fredssenter, der en av kursdeltagerne pekte på en stor plakat som hang til
utstilling med bilde av Nansen. Han spurte meg om ikke det var Nansen,
noe jeg kunne bekrefte.
Jeg fant fort ut at Fridtjof Nansen ble presentert på en positiv måte i
arbeidet til senteret, blant annet gjennom hvordan variasjoner av sitatet
til Nansen som åpner artikkelen ble hyppig brukt av ansatte ved senteret.
Dette kan sees som en måte å skape et slags image på, som for å vise at i
arbeidet til senteret kunne det umulige bli gjort mulig. På denne måten
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kan Nansen bli sett som inspirasjon for et slikt verdensbilde. Sitatet som
åpner artikkelen kan dermed vise seg som en inngangsport til å forstå et
verdensbilde der personlig endring og samfunnsendring er mulig. Hvordan relaterer så endring seg til dialog?
ULIKE FORMER FOR PERSONLIG ENDRING. Jeg fant under feltarbeid
at den emiske forståelsen av dialog var mangefasettert, men trekker her
fram noen aspekter av dialog presentert som viktige av senteret. På denne
måten vil jeg vise hvordan senterets forståelse av dialog ble benyttet av
kursdeltagere.
For det første handler dialog ved senteret om det kan finne sted en bevegelse gjennom samtalen, at en gjennom å være åpen for å endre mening
kan beveges. Videre presenteres det at i denne prosessen bygges relasjoner
mellom mennesker, som innebærer å gjøre seg selv synlig for den andre
gjennom å dele egne erfaringer og meninger. Jeg mener denne grunnholdningen kan gjenkjennes i Nansens tur-tips der man er åpen for å
snakke med og lytte til selv en du aldri har møtt. En dialogisk måte å
snakke med hverandre på handlet ifølge ansatte ved senteret om å ha
en lyttende holdning, slik at man ikke skulle ha som mål å vinne fram
med sitt argument, men ha en så åpen holdning at man kunne endre sitt
synspunkt gjennom en samtale (Bryn, Eidsvåg, Skurdal 2011:13). Noen
av de ansatte på senteret gikk enda lenger ved å se på dialog som en livsholdning, eksempelvis illustrert i promoteringsheftet til senteret kalt: Å
forstå den andre. Dialog som redskap og livsholdning, og ved å kalle seg
kalle seg selv for en «dialogarbeider» (bruk av hermetegn referer til ord og
begreper slik samtalepartnerne uttrykker dem).
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«THANK YOU FOR MAKING MYSELF VISIBLE FOR EVERYONE
HERE». Å gjøre seg selv synlig er som vist ovenfor et av de viktigste aspektene i den emiske forståelsen av dialog ved Nansen Fredssenter. Hvordan noen kursdeltagere beskjeftiget seg med denne forståelsen av dialog
kommer fram i eksempelet under, der studenter fra ulike land på Balkan
og Peace Scholars fra ulike universiteter i USA deltok på et kurs i Lillehammer.
Det var andre dag på kurset, og jeg tok del i en øvelse der hver
person i gruppen skulle svare på spørsmålet: hvorfor er du her
og hvem er du? Gruppen bestod av åtte personer, sittende i en
sirkel i foajeen i hovedbygningen der senteret har kontorer.
Flere hadde svart på spørsmålene før turen kom til Leo. Ana,
en annen deltager bemerket tørt til Leo at han var vel «for
ung» til å fortelle en historie. «Du kan vel tro det», svarte Leo,
hvorpå det kommer fram at han har vokst opp med en i nær
familie med en alvorlig sykdom, og at en nær venn tok sitt eget
liv. Han snakker lenge. Han bemerker at han vanligvis ikke
deler så mye om seg selv, og at dette er en av de første gangene
i sitt liv han gjør det. Det er helt stille en liten stund. Ana bryter stillheten og sier noe kort til en på gruppen som snakker
samme språk. Henvendt til resten av gruppen sier Ana, med et
stort smil om munnen at Leo er «amazing».

Noe syntes å skje hos den som lyttet og den som fortalte. Kan dette noe
beskrives som en endring, eller opplevelse av en endring blant deltagerne?
Leo fortalte at dette var en av de første gangene han hadde fortalt noe så
personlig til noen. Ana på sin side syntes å ha ulik oppfatning om Leo før
og etter Leo delte sin historie. Etter denne hendelsen så jeg flere ganger
at disse to tok hverandres hender da de gikk forbi hverandre. Således
kan eksempelet ovenfor vise momenter av hvordan relasjoner ble bygget
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underveis i kurset på tvers av bakgrunn, alder og kjønn. Videre mener jeg
eksempelet også viser hvordan en av deltagerne benyttet seg av et element
av dialogforståelsen ved Nansen Fredssenter, nemlig å gjøre seg selv mer
synlig gjennom å fortelle om sitt eget liv.
Når det kommer til opplevelse av endring blant deltagere kom dette elementet av dialog fram under et senere treff blant de samme studentene
og Steinar, en ansatt ved senteret. Noen uker etter kurset møttes de for
å snakke om hva slags inntrykk de satt igjen med etter kurset. Leo sa at
han ville takke alle for muligheten til å «gjøre meg synlig for alle her».
Leo avsluttet med å si at han ikke kunne uttrykke hvor takknemlig han
var. Senere på den siste samlingen med den samme gruppen tok Steinar
opp at Leo hadde hatt et mål om å bli mer synlig gjennom oppholdet i
Norge. Steinar spurte Leo om han hadde blitt mer synlig, og om han ble
belønnet eller straffet for å gjøre dette? Leo fortalte at han ble «belønnet»
(rewarded), og at morgenen etter han hadde delt historien, hadde det vært
som å våkne opp som en «ny» (new) person.
Gjennom å gjøre seg selv synlig, opplevde som vi så ovenfor en av deltagerne seg som en ny person som følge av å svare på spørsmålet om hvem han
er. Deltageres refleksjoner rundt kommunikasjonsferdigheter, personlig
endring sett i sammenheng med et verdensbilde som ligner det innledende sitatet av Nansen, kom også i andre sammenhenger til uttrykk. Videre
følger et eksempel fra en av de første dagene fra et annet kurs.
«BE THE CHANGE YOU WANT TO SEE».
Jeg hører Christiane, en ansatt ved senteret og Zakariya, en
deltager på kurset, snakke sammen i rommet ved siden av.
Zakariya sier til Christiane «be the change you want to see».
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Jeg tenker for meg selv at dette er et av de kjente sitatene til
Gandhi, den indiske ikkevoldsforkjemperen. Christiane svarer
at i Norge har vi et ordtak som sier at man ikke kan endre
noen bortsett fra seg selv.

I dette eksempelet kommer det fram en sammenheng mellom forbilder
som Gandhi og en forståelse av personlig endring, som noe du bare kan
gjøre selv, og som har med endring å gjøre, også potensielt på samfunnsmessig plan. Zakariya uttrykte senere til meg at han hadde en bevissthet
rundt sin måte å kommunisere på, noe han knyttet til kurset han deltok
på i Norge. Da jeg spurte ham mer om hva han tenkte fortalte han hva
hans kollegaer sa til ham: «I am a different person now. And I also feel it.
I attribute this to the course in Norway. So, that is the retrospect in short.
I talk a lot now, trying to express my opinion rather than to persuade
things to go my way. It just gives me a sense of relief. Also, it increases
my self-confidence to learn and realize diversity and differences of other
people.»
Her ser vi hvordan en av deltagerne på et kurs sier at han har blitt en
annerledes person som følge av å ha deltatt på kurset. Han sier hvordan
han har endret seg, og at dette henger sammen med at når han kommuniserer er han ikke ute etter å endre andres meninger, men å presentere
sin egen opplevelse. Zakariya knyttet også det å snakke sammen til en
følelse av lettelse. Jeg har funnet at følelsen Zakariya uttrykker tilknyttet
det å snakke sammen, også kan finnes i en kulturell komparasjon med en
egyptisk kontekst.
Unni Wikans (1996) bok Tomorrow, God Willing beskriver livet i et fattigkvarter i Kairo. Med hovedfokus på kvinnen Umm Ali viser Wikan
hvordan ulike strategier brukes for å forholde seg til utfordringer i hver«DET VANSKELIGE KAN MAN GJØRE MED EN GANG,
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dagslivet. Wikan viser hvordan Umm Ali ser det som livsviktig å snakke sammen, og at kvinnen spør hvor mennesker hadde vært om vi ikke
kunne ha fortalt hverandre hva vi tenker og føler. Å snakke sammen blir
slik en måte å få egne bekymringer ut av kroppen på (Wikan 1996:22).
På denne måten kan det å snakke sammen bli sett som en terapeutisk
og endrende opplevelse, som ligner etnografiske funn Fagerlid (2012)
og Ånund Brottveit (2013) finner blant sine informanter. Fagerlid viser hvordan slam-poeter i Paris opplever å dele erfaringer foran et publikum og hvordan det kan ha en terapeutisk effekt (Fagerlid 2012: 103).
Brottveit har studert nettverksmøter brukt i terapeutiske prosesser innenfor psykisk helsevern. Han trekker fram ´transformerende øyeblikk´ som
hendelser der en person innenfor den terapeutiske prosessen enten åpner
seg eller gir oppmerksomhet til en relasjon til en annen samtalepartner
som tidligere har vært usagt (Brottveit 2013:154). Jeg fant at begge elementene Brottveit trekker fram også var tilstede i eksempelet med Leo og
Ana. Oppøvelse og bruk av kommunikasjonsferdigheter, som ved Nansen Fredssenter presenteres som dialog med ulike viktige komponenter,
mener jeg dermed kan sees å bidra til hva ulike deltagere uttrykker som
endrende på personlig nivå og en terapeutisk opplevelse ved at noen uttrykte at de var som en ny person.
Brottveit (2012:9) presenterer i sin hovedhypotese at terapeutiske prosesser kan sammenlignes med meningsdannelse og kommunikative prosesser også utenfor terapeutiske settinger, noe jeg har funnet samsvarer med
feltet jeg har studert. For Leo handlet endring om å gjøre seg selv synlig
for andre og åpne seg opp for andre på det samme kurset. Zakariya trakk
fram at gjennom å utrykke egne meninger heller enn å prøve å overtale
andre følte han en lettelse og at han hadde en god følelse ved denne tilnærmingen. For ham hang denne følelsen sammen med å beskrive seg
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selv som en «annerledes» person (different). Leo og Zakariya trakk begge
to på hva jeg ser som en emisk forståelse av dialog for å forklare sine
opplevelser rundt kommunikasjon med andre, og tok således i bruk den
interne meningsdannelsen rundt dialog og endring ved Nansen Fredssenter.
Fra den personlige endringen knyttet til kommunikasjonsferdigheter og
dialog fant jeg at denne type dialog også ble ansett som et mulig samfunnsendrende element. Under feltarbeidet ble det flere ganger nevnt hvordan
dialog skulle ut i samfunnet for slik å kunne skape samfunnsendringer.
Steinar ved senteret fortalte meg flere ganger om hvordan dialog ikke
var godt nok prøvd ut som internasjonal konflikthåndteringsstrategi og
forsoningsprosess per dags dato. Som han sa, hvordan kan man vite om
dialog som verktøy ville fungere om det ikke ble prøvd ut tusenvis av dialoggrupper som samtidig hadde kursing og brukte dialog i praksis? Hans
perspektiv er at først da ville man virkelig finne ut om dialog kunne bidra
til samfunnsendringer. Vi skal i det følgende kort se på noen eksempler
der sammenhengen mellom dialog og endringer i samfunnet og noen
utfordringer i dette arbeidet.
DIALOG UT I SAMFUNNET. Jeg deltok på møter med arbeidsutvalget
med politikere fra de ulike politiske partiene og representanter fra ulike
minoritetsorganisasjoner på rådhuset i Drammen våren 2012. Dette arbeidsutvalget planla dialogforumsmøtet med enda flere beslutningstagere
i Drammen kommune. Deltagerne i dialogforumet arbeidet med mangfold og inkluderingsspørsmål gjennom dialog som metode, og hadde fått
opplæring i dialog fra Nansen Fredssenter. Allerede da jeg først kom i
kontakt med Drammen kommune høsten 2011, ble det å få dialog ut
i samfunnet trukket fram som et mål for dialogforumet i arbeidet med
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mangfold og inkludering.
Under selve dialogforumsmøtet ble ulike momenter ved arbeidet med dialog trukket fram. En hindring for å få dialog ut
i samfunnet, sa en deltager, var at det var de samme menneskene som møttes på slike type møter. En annen deltager uttrykte at hun var utålmodig, ettersom det på dette møtet satt
20-30 personer, som var de samme personene som også deltok
i lignende fora. Fra hennes perspektiv var det vel så viktig at
dialogforumet kom seg ut av møterommet og ut i samfunnet.
Flere andre deltagere pekte på at dialog måtte starte på lokalt
plan, med grasrot demokrati, eller at det kunne være så enkelt
som at foreldre på skoler eller i nabolag måtte snakke sammen
på tvers av landbakgrunn. Videre fortalte en eldre kvinne, som
presenterte seg som 5. generasjons drammenser, at der hun bor
har hun naboer med hvert fall syv ulike nasjonaliteter. Hun
trakk fram at hun tidligere irriterte seg over at hennes tyrkiske
naboer hang ut klær til tørk på 17. mai og i påskehøytiden,
men at hun så fant ut av at hun måtte tenke litt «annerledes».

Dialogforumets arbeidet fant dermed hovedsaklig sted blant deltagerne
i forumet, og var slik jeg fant ikke kommet «ut i samfunnet» enda, som
var et viktig mål for forumet. Flere deltagere presenterte at dialog ville
komme ut i samfunnet gjennom å være ute der folk er, der dialogforumet kunne bidra med å være ute å snakke med folk. Et eksempel på
mulige arenaer var at medlemmene i dialogforumet kunne delta på den
årlige musikkfestivalen i Drammen, Elvefestivalen. Jeg fant at i denne
tilnærmingen synes det å være en sammenheng mellom enkeltindividene
i dialogforumet og at de skulle snakke med folk utover dialogforumet, for
slik å få dialog ut i samfunnet og kanskje bidra til at folk kan tenke litt
annerledes om hverandre?
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Å ENDRE MENING. For en kursdeltager på et annet kurs i Lillehammer
handlet endring primært om det å endre mening, som tidligere presentert
er et annet element av dialogforståelsen ved Nansen Fredssenter.
Kursdeltageren og jeg er på et seminar ved Litteraturhuset
med temaet hvordan Afghanistan kan og bør tilærme seg ressursene i landet, et seminar arrangert av Afghanistankomiteen.
På bordet der kursdeltageren og jeg sitter ligger det flyers med
budskapet om å bringe soldater hjem. Kursdeltageren sier han
har endret mening når det gjelder internasjonale styrkers tilstedeværelse i Afghanistan. Med et smil sier han at det bare
bør være sivile, og NGO´er, som Nansen Fredssenter i Afghanistan.

Tidligere hadde deltageren vært opptatt av at internasjonale styrker skulle
være i Afghanistan. Under kurset han deltok på var det uenighet blant
deltagere med bakgrunn fra Afghanistan om de internasjonale styrkenes tilstedeværelse og rolle i landet. Jeg fant dermed at samfunnsmessige
spørsmål rundt internasjonale tropper i Afghanistan kunne bli en måte
for en deltager å forholde seg til å bruke det han hadde lært på kurs ved
senteret, der elementet av å endring mening ble presentert som tegn på
styrke. Jeg fant også at deltageren gjorde denne endringen av mening
eksplisitt ovenfor meg, ettersom han visste at jeg som forsker og deltager
på det samme kurset som ham også kjente til dette elementet av endring
i dialogen. Vi skal nå se på hvordan eksemplene ovenfor om endring på
personlig og samfunnsmessig plan kan ha relevans for kulturmøter i en
norsk kontekst.
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FRA FREDSBYGNING TIL KULTURMØTER. Sosiologen Ali Rattansi
(2011) trekker fram at det er avgjørende med dialog mellom folk med
ulik kulturell bakgrunn innenfor nasjonalstaten. Han trekker fram ulike
prosjekter der dialog brukes mellom folk som en effektiv måte å bryte
ned barrierer (Rattansi 2011:160-163). Thomas Hylland Eriksen tar i sin
bok Det som står på spill utgangspunkt i terrorangrepet 22. juli 2011 for
en fornyet viktighet av måter å tilnærme seg uenigheter, respekt, tillit og
sikkerhet på. Han ønsker å rette fokus på hva som faktisk står på spill,
hva som er verdifullt i samfunnet vårt og hva som kan forbedres (Hylland
Eriksen 2012:8). Utover fattigdom og klima og miljø ser han ´kulturmøter´ som en av de største utfordringene menneskeheten står ovenfor
(Hylland Eriksen 2012:9). Som vi har sett i eksemplene ovenfor har flere
av kursdeltagerne vokst opp med eller opplevd konflikter og krig. Vi har
også sett hvordan det i verdensbildet om endring er en sammenheng mellom endring på personlig plan og samfunnsmessig sett, som det å tenke
annerledes om internasjonale styrker, eller å få et annet forhold til sine
kollegaer eller naboer. På denne måten mener jeg opplevelsene til deltagere på kurs i dialogferdigheter og fredsbygging også kan ha relevans for
hvordan vi kan tilnærme oss kulturmøter.
AVSLUTTENDE REFLEKSJONER. I denne artikkelen har jeg fokusert på
opplevelser av personlig endring og tanker rundt samfunnsendring blant
samtalepartnere jeg har hatt. Jeg har brukt et Nansen-sitat som inngangsport for å forstå et idealistisk verdensbilde og samfunnssyn, der enkeltmennesket kan bidra til endringer, eller gjøre «det umulige mulig», slik
Nansen selv jobbet for. Jeg har i materialet mitt funnet at målet med
dialog for samtalepartnere kan både være å få dialog ut i samfunnet som
i dialogforumet i Drammen, men at det også kan være å oppnå endring
eller bevegelse gjennom bestemte måter å kommunisere på. Det har kom140
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met fram at «dialog ut i samfunnet» ikke er gjort på en dag, noe jeg også
har funnet at deltagere i dialogforumet og senteret er høyst klar over. I
forlengelsen av dette poenget melder det seg videre noen spørsmål jeg
ikke har noen endelige svar på, men som jeg likevel ønsker å reise. Noen
deltagere uttrykker å oppleve en personlig endring, men hva skjer med
deltagerne etter kurset? Hvordan forholder for eksempel Leo eller Zakariya seg til det de har opplevd og lært på kurset i etterkant, og i hvilken
grad vil følelsen av å være som en «ny» eller «annerledes» person vedvare
i hverdagen? I hvilken grad samsvarer deltagernes opplevelse og beskrivelse av egen endring med hva deltagere sier og hva de gjør, og hvordan
kan Nansen-sitatet sies å samsvare med flere av deltagernes opplevelse av
personlig endring?
«THE NORWEGIAN GHANDI». Nansens humanitære innsats ble i større
grad trukket fram av ansatte ved senteret enn av kursdeltagere. Zakariya
kalte Nansen en gang for «The Norwegian Gandhi». Ved en annen anledning fortalte han meg at han ble forvirret ettersom han trodde at Nansen
gjorde en form for «fredsbygging» (peacebuilding), men at han så forstod
at Nansen var mer som et «varemerke» (trademark). Dette er et poeng jeg
mener likekvel understreker hvordan og på hvilket verdimessig grunnlag Nansen Fredssenter ønsker å promotere sitt arbeid med dialog som
endringsverktøy, gjennom et idealistisk verdensbilde med et langsiktig
perspektiv.
Ulike tendenser har kommet fram blant samtalepartnerne presentert i
denne artikkelen. På den ene side hvordan deltagere uttrykker personlig
endring og å føle seg som en «ny» og «annerledes» person gjennom å ta
i bruk ferdigheter lært på kurs. Jeg mener dette kan sees i sammenheng
med Wikan, Brottveit og Fagerlid som viser til at å snakke med andre
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og å bli lyttet til kan sees og oppleves som en terapeutisk prosess. Å ta i
bruk dialogferdigheter ga også muligheter for deltagere til å beskjeftige
seg med forskjeller blant menneskene rundt dem. For eksempel understreket Zakariya at selvtilliten hans økte ved å lære om, og innse mangfoldet og ulikheten blant andre mennesker. I eksempelet med Leo og
Ana handlet det også om et ´kulturmøte` på tvers av bakgrunn, alder
og kjønn, et eksempel jeg mener glir over i tendensen der deltagerne
også syntes å se hverandre med et nytt blikk og endre mening. Jeg fant
at denne type endring gikk ut på å se «annerledes» på andre mennesker,
eller på en spørsmålsstilling som internasjonale styrkers tilstedeværelse i
Afghanistan. Å måtte tenke annerledes om sine naboers praksiser viser
også til at dette er et eksempel på et ´kulturmøte`, i den forstand at det
viser til hva som kan skje blant naboer med ulik bakgrunn, og hvordan
en deltager i dialogforumet valgte å forholde seg til slike møter i en norsk
kontekst. Samtidig finner jeg at eksempelet med 5. generasjons drammenseren i dialogforumet vitner om bruk av en holdning som samsvarer
med hvordan dialog presenteres av senteret, gjennom å endre måten å
tenke på og være åpen for andres perspektiver. På denne måten fletter
tendensene seg inn i hverandre.
Som nevnt ovenfor peker Rattansi på dialog som en måte å bryte ned
barrierer mellom mennesker med ulik kulturell bakgrunn, og at denne
kommunikasjonen er avgjørende for å skape et velfungerende mangfoldig
samfunn. Johansens syn, slik Fagerlid trekker fram, kan bekrefte perspektivet til Rattansi, gjennom at det er kontakt og kommunikasjon på tvers
av ulikhet som bidrar til å binde folk sammen. Hylland Eriksen mener
at Norge kanskje fungerer best som et ´uenighetsfellesskap´, der man er
enige om å være uenige (Hylland Eriksen 2012:27), noe jeg finner samsvarer med den emiske forståelsen av dialog ved Nansen Fredssenter. Som
142

ODILIA HÄUSSLER MELBØE

Hylland Eriksen videre påpeker må man for å være uenig på forhånd
være enige om en del premisser, som for eksempel å lytte til hverandre
(Hylland Eriksen 2012:61). Å lytte til hverandre har gjennom de empiriske eksemplene på de foregående sider vist seg å stå sentralt. Således
kan perspektivene til Rattansi, Johansen og Hylland Eriksen om kontakt
og kommunikasjon på tvers av bakgrunn som en mulighet for å binde
mennesker sammen, sees i sammenheng med empirien denne artikkelen
baserer seg på. Aspektene av dialog og endring presentert i denne artikkelen kan slik være en relevant tilnærming for å forstå «kulturmøter». På
denne måten mener jeg forskning på arbeid med mellommenneskelig
kommunikasjon og forståelse av dialog kan ha antropologisk relevans,
jamfør Stewarts begrep om «perspicacity», for slik å få økt kunnskap om
hvordan bygge et samfunn basert på forståelse og tillit og hvordan folk
kan bruke arenaer og kommunikasjonsferdigheter for å forstå hverandre
bedre på tvers av ulikhet og bakgrunn.
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Skuespillere i Studio Matejka i fri improvisasjon. Foto: Irena Lipinska.
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TYDELIG UTYDELIGHET:
PROSESS OG KROPPSTEKNIKK I FYSISK TEATER
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Hva betyr det egentlig å lytte? Det høres ut som et enkelt spørsmål, men
innen fysisk teater kan det forstås som kroppslig metafysikk i praksis.
Forskjellige grupper innen polsk teater har siden 50- og 60-tallet arbeidet med å utforme et teateruttrykk de mener går dypere enn det ordene klarer, der også kommunikasjonen dem imellom i størst mulig grad
handler om å være lyttende, slik at man kan kommunisere uten ord under
øving og på scenen. Denne kommunikasjonen foregår innenfor et felles
rammeverk der skuespillerne har spesifikke, uartikulerte måter å forholde
seg til hverandre på, som igjen skaper partikulære skuespiller-selv. Jeg
ser nærmere på denne prosessen gjennom antropologiske perspektiver på
kroppsteknikk og formasjon av selvet, og hva slags rammebetingelser de
selv skaper for å bli dette selvet. Med dette forsøker jeg ikke å «løse» et problem eller direkte «forklare» hva slags livsverden skuespillerne lever i, men
følger snarere Marilyn Stratherns idé om at nye oppdagelser og konstruksjoner oppstår i tomrommene mellom forskjellige former for kunnskap
(1991:98). Skuespillerne i Studio Matejka skaper et praksisbasert univers
der ordene bevisst er udefinerte, og det er derfor en tilnærming til, ikke
en dekonstruksjon av, deres livsverden jeg forsøker her. Meningen med
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arbeidet eksisterer i et ambivalent spenningsforhold mellom tydelighet
og utydelighet, eller det jeg på engelsk kaller defined indefinitions. Dette
betegner begrep som brukes aktivt i teaterarbeidet, og spiller på en spenning mellom behovet for tydelig kommunikasjon og den taktile, uuttalte
konsensusen i gruppen. Ambivalensen gir rom for en presis betydning
som ligger utenfor ordenes domene, og intuitivt forstås av skuespillerne
i arbeidet. Mening skapes gjennom praksis, i den udefinerbare flyten alt
sosialt liv er en del av.
SKUESPILLEREN SOM HÅNDVERKER.
The aim is not to create bodies that are plastic devices in service to the storytelling of theatre, but on the contrary, to instil
a practice that keeps the physical body a well-cleaned instrument, capable of complex subtle expression. By engaging the
entire bodymind, the body becomes a luminous reflection of
the inner thoughts and the channel for the self.1 (Matej Matejka)

Utgangspunktet for denne teksten er feltarbeid med teatergruppen Studio Matejka, som arbeider i den polske byen Wroclaw. Gruppen er støttet og finansiert av Grotowski-instituttet, en institusjon som viderefører
arbeidet til teaterregissøren Jerzy Grotowski2, som arbeidet i samme bygg
1
Formell invitasjon til skuespillere, sendt ut gjennom Grotowski-instituttets epostliste i mars 2010.
2
Jerzy Grotowski (1933-1999), polsk teaterregissør og et av de største navnene
innen europeisk avant-garde teater. Han var leder av et nyskapende teaterlaboratorium
basert i Opole og i Wroclaw i Polen, arbeidet deretter en periode i USA, og i sine siste leveår
i Italia. Han regnes som grunnlegger av en svært innflytelsesrik teatertradisjon med mål å
skape den «hellige» skuespilleren gjennom fysiske handlinger, noe som skrives om spesielt i
Towards a Poor Theatre (1968).
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fra 1964-19843. I likhet med Grotowskis teater kaller gruppen seg et teaterlaboratorium, og består av åtte internasjonale skuespillere under ledelse av Matej Matejka4. Å være et «teaterlaboratorium» betyr at de ikke
først og fremst jobber mot forestillinger, men fokuserer på det som kalles
«forskning på skuespillerens håndverk»5. Denne prosessen startet sent i
2010, og det var først i 2013, to år senere, at de presenterte sine første
forestillinger6. Målet i treningsperioden har vært at skuespillerne skal finne sin egen individualitet, samtidig som de har skapt en felles teaterpraksis der ordene er ment å ha mindre betydning enn i konvensjonelt teater.
Matej understreker at målet ikke er å forme kropper som kun er plastiske
3
Instituttet støtter teaterpraksis og teaterforskning i polsk og internasjonal teatertradisjon. De holder regelmessig workshops og seminarer av forskjellig varighet, og støtter
teatergrupper som arbeider i denne tradisjonen. Studio Matejka kommer inn under denne
ordningen.
4
Matejka er opprinnelig fra Slovakia, og er i tillegg til å lede Studio Matejka også
skuespiller i TeatrZAR, ledet av Jaroslaw Fret ved Grotowski-instituttet.
5
«Research into the craft of the actor.» En teoretisk-praktisk tilnærming til fysisk teaterarbeid som Studio Matejka har videreført fra Grotowski og andre kilder, og som spesielt
Eugenio Barba og hans International School of Theatre Anthropology (ISTA) har utviklet
gjennom en rekke seminarer og bokutgivelser. Se for eksempel The Paper Canoe (Barba
1995) og A Dictionary of Theatre Anthropology (Barba og Savarese 1993).
6
Et akademisk team har fulgt prosessen for å dokumentere forskjellige aspekter ved
arbeidet , og som antropolog har jeg vekslet mellom rollene som deltager og observatør i treningen for å for å få et innblikk i ulike deler av prosessen mot å ’bli skuespiller’. Feltarbeid
i denne perioden var grunnlaget for bacheloroppgaven min ved University College London, med tittel «Constructing Tunable Bodies: Becoming Performer in Physical Theatre».
Oppgaven går mer i dybden rundt temaene jeg skisserer i denne teksten, og gir både teori
og etnografi betydelig større plass. Min dypeste takknemmelighet går menneskene i og rundt
Studio Matejka som åpnet liv og arbeidsprosess for meg over så lang tid, til Martin Holbraad som var veilederen min på UCL, og alle andre som har lest utkast av den opprinnelige
oppgaven eller på andre måter vært med meg på denne reisen. Eventuelle feil og mangler er
helt og fullt mitt ansvar.
TYDELIG UTYDELIGHET:
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verktøy til dramaturgisk bruk i teateret, men å skape en teaterpraksis der
kroppen er et presist og sensitivt instrument som kan uttrykke subtile
og komplekse følelser. Han bruker også begrepet bodymind, og antyder
med dette at kropp og sinn henger sammen som en enhet og på ingen
måte kan skilles. En slik tilnærming plasserer Studio Matejka i en teatertradisjon der kropp og sinn forstås som en enhet, og er nærmest i direkte
opposisjon til den kartesianske delingen som er vanlig i vestlig kultur. For
å få dette til, utøver skuespillerne sin anti-kartesiske overbevisning for
å omskape seg selv i et bestemt bilde, noe som blir virkelighet nettopp
gjennom at det utøves (Gatt 2011:120).
Teaterarbeid som så eksplisitt fokuserer på kroppen minner på mange
måter om filosofen Maurice Merleau-Pontys fenomenologi, der kroppen
er utgangspunktet for væren i verden og for all erfaring man gjør seg
som menneske (Merleau-Ponty 1962:86-87; Csordas 1990). Slik Merleau-Ponty ser det, er det kun gjennom kroppen at vi kan oppleve verden,
fordi vi uunngåelig eksisterer i denne verden og umulig kan fjerne oss
fra den for å oppnå bevissthet om den (Merleau-Ponty 1962:24). Fenomenologien er likevel ikke nok i seg selv, og hvis man ikke selv er skuespiller i denne tradisjonen kreves et annet rammeverk for å forstå den
lærling-prosessen treningen utgjør for dem. Lik andre praktiske yrker, eksempelvis musikere eller håndverkere, overføres bevegelse, kunnskap og
kulturelle verdier sammen, ofte uten bruk av ord (Richards 1994; Argenti
2002; Marchand 2008, 2003). Et forsøk på å forstå skuespillernes praksis
kan derfor med fordel ta utgangspunkt i en diskusjon om forholdet mellom kroppsskjema, fysisk tilstedeværelse og formasjon av selvet.
KROPPSSKJEMA OG SELVOPPFATNING. Allerede på 30-tallet postulerte Paul Schilder at kropp, selv, og verden er uløselig bundet sammen,
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slik at bevegelsesmønstre inkorporeres som kroppsskjema og igjen former
både fysiske disposisjoner og tankemønstre (Schilder 1935:304). Innen
antropologi er Marcel Mauss en viktig referanse, som skrev før Schilder
at all (kropps)teknikk i sin essens er sosial, og at alt sosialt liv er avhengig
av disse teknikkene (Mauss 1927:194-5, i Schlanger 1998:198). Teknikk
forstås her som noe som er både tradisjonelt, det vil si lært, og efficaceous, noe som har en effekt på eller i verden (Mauss 1979). I nyere tid har
blant andre Tim Ingold (2010) skrevet at det er en historie bak alt en organisme kan foreta seg, og at sosiale og materielle prosesser former ideen
om selvet. Sett på denne måten er det sosiale i Studio Matejka nettopp
konstruksjonen av nye individer, eller skuespiller-selv, som gjennom å
lære seg en annen måte å samhandle på også lærer en annen måte å være
menneske på, med sin særegne logikk.
Dette leder oss til et fokus på habitus-begrepet: opprinnelig introdusert
av Mauss (1979), og senere tatt i bruk av av Pierre Bourdieu som innførte begrepet «strukturerende strukturer» (1977) for å beskrive hva slags
rolle innlærte atferdsformer spiller i formasjonen av selv og begrepsverden. Denne prosessen foregår i underbevisstheten, der kultur blir inkorporert som natur og deretter ’glemt’ eller skjult som sådan (1977:78).
Litt enklere forklart kan man si at det er vaner som er så inngrodd at de
ikke en gang kan kalles vaner: de er like selvfølgelige som evnen til å putte
en fot foran den andre. For Studio Matejka er denne innlæringen en eksplisitt prosess, som er både bevisst og ubevisst på samme tid. Bourdieus
strukturerende strukturer kommer dermed til kort av to grunner: for det
første, er det ikke rom for at man bevisst forsøker å endre virkeligheten og
kroppsvaner i slik analyse. For det andre legger praksisteori for mye vekt
på det kognitive og det fysiske som representasjoner, og klarer ikke fange
at praksis alltid også er opplevd virkelighet (Moore 2007:34).
TYDELIG UTYDELIGHET:
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INKORPORERT MORAL. Vi kan forsøke å unngå denne fellen gjennom
antropologen Jean-Pierre Warniers arbeid (2007, 2009, 2012). Han har
konstruert en omfattende teori om hvordan subjekters posisjoner og ideer om frihet formes, basert på tiår med feltarbeid i et lite kongerike i Kamerun. Teorien fletter kroppsskjema og kognitive tilnærminger sammen
med Foucaults ideer om selvkonstruksjon gjennom subjektivering (Foucault 1988), og undersøker hvordan strukturer skapes gjennom en kombinasjon av sensorisk-motoriske bevegelser og affekt. Disse innarbeides i
barndommen, og utvikles gradvis til et moralsk system som omfatter hele
det kosmos subjektet er født inn i (Warnier 2006). Warnier peker på at
subjekter skapes gjennom arbeid på og gjennom kropper, ord og materialer (2009:461), og ligger dermed tett opp til fenomenologien.
Denne innfallsvinkelen er verdifull for å undersøke Studio Matejka, men
lar oss likevel ikke forstå den fullstendige prosessen rundt det å bli et
skuespiller-selv. I Warniers etnografi fanges informantene i et teoretisk
og praktisk system de ikke kan unnslippe, mens antropologen har en
privilegert tilgang til et «mer informert» perspektiv. Dette er i stor grad
fordi han bygger på Foucaults teorier om subjektkonstruksjon som en
kultivering av karakter eller rolle (1998:44). Foucalt tar utgangspunkt i
at makt er en allestedsværende og grunnleggende relasjon, men slik Marshall Sahlins observerer (2002:20), kan denne forestillingen ofte være til
hinder for å forstå hva som virkelig står på spill.
Hvis vi virkelig ønsker å ta informantene våre på alvor som likestilte mennesker, må vi derfor bevege oss utenfor maktdiskursens reduksjonisme.
Lik de fleste skuespillere, er skuespillerne i Studio Matejka fullstendig
klar over at de spiller (Shechner 1990:28), og det er nettopp spenningen mellom frihet og begrensinger som motsetter seg tradisjonell analyse.
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Skuespillerne godtar pålagte restriksjoner, og innfører selv nye regler for
å aktivere en form for væren-i-verden der de kan overkomme kartesiske skiller mellom kropp og sinn. Arbeidstiden er ofte opptil 12 timer
hver dag, men det er likevel ikke slik at de går helt inn i dette spillet, og
de har flere samfunnsroller enn identiteten som skuespiller. Problemet
handler dermed ikke om agens eller maktrelasjoner, men tvert i mot om
intensjonalitet, forstått som en handling som er kognitivt og emosjonelt
rettet mot et bestemt mål (Ortner 1984:157). Denne intensjonaliteten
kan være både dypt begravet og tydelig følt, er mindre determinerende
enn mange andre typer teori, og fanger bedre hvordan skuespillerne i
Studio Matejka aktivt går inn for å rekonstruere hva det vil si å være et
skuespiller-selv.
Det betyr selvsagt ikke at vi har kommet helt klar av determinismen. Wacquant (2006) påpeker at å «frigjøre» kroppen innen spesifikke communities of practice eller praksisfellesskap (Lave and Wenger 1991) ikke gjør
kroppen fri som sådan, men skaper nye, ubevisste restriksjoner. Waquant
skriver om sportsutøvere tar på seg masker av rituell oppførsel for å finne
sin individualitet, og oppnår gjennom dette et mer opphøyet, intenst, og
annerledes liv enn det som vanligvis ville vært deres livsform (1999:3637). Undertonene grenser mot religiøsitet, eller det Victor Turner (1974,
1969) ville kalt en liminal praksis, og er også tilfelle i Studio Matejka. Å
trene med Matej er å stole på at han vil lede dem gjennom en utfordrende og ofte vanskelig prosess der de lærer og oppdager noe verdifullt både
om teater og seg selv. Det er ikke fullstendig fritt, men en valgt og villet
frihet gjennom ufrihet, som kun kan forstås fra et praksisperspektiv. Små,
daglige valg av oppgaver og øvelser både bestemmer hva slags teknikker
de skjerper, og hva slags kropper de forsøker å bli (Downey 2011:89).
TYDELIG UTYDELIGHET:
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Å følge Matejs praksis er dermed et bevisst valg, som kan ligne Willerslevs analyse av Yukaghir-jegerne i Sibir (2007). Jegerne etteraper ikke
byttedyret sitt for å bli det, men for å bli «likt nok» det til at de kan overvinne dets krefter. Man blir noe nytt ved å oppføre seg som «den andre»,
uten å gå fullstendig over til den andre siden, og beholder dermed egen
integritet og identitet på samme tid som man forandres (Taussig 1993).
Skuespillerne kopierer teknikker fra Matej, og fra andre lærere, ikke for å
«bli Matej», men å bli mer seg selv ved å inkorporere disse teknikkene slik
at de har et større vokabular og «mer» personlighet.
FORSTÅELSE I PRAKSIS. Vi snakker derfor om en villet konstruksjon,
eller rekonstruksjon, av selvet gjennom en fysisk prosess som samtidig
er mer enn en fysisk prosess. Ord og instruksjoner har en like viktig rolle i Studio Matejkas arbeid: de både opprettholder og hindrer flyten i
arbeidet, og skaper en viss distanse som er en essensiell del av å lære et
håndverk (cf. Yarrow 2012). Skuespilleren Tim ble med i Studio Matejka
nesten ett år etter de andre, og opplevde lenge problemer med å integrere
seg i arbeidet. Selv om han var veltrent i akrobatikk og hadde god rytmesans, hadde han vansker med å tilpasse seg – ikke fordi han ikke var i
god nok form, men fordi han ikke hadde den samme treningen med et
så utpreget fokus på mikro-prosessene rundt arbeidet. Derfor stilte Tim
ofte spørsmål om hva begrep og arbeidsmetoder betydde, men fikk ikke
noe egentlig svar. Skuespiller Julie forklarte det for ham på følgende måte:
«Grunnlaget for alt vi gjør nå, er de tekniske øvelsene vi gjorde i starten:
å lytte til hver eneste kroppsdel og følge impulsene fra dem, men også å
bruke fantasien vår.» Hva mente hun med dette?
Kommunikasjonen mellom skuespillerne i Studio Matejka baserer seg
på to nøkkelaspekter: impulser, som kommer fra en fysisk og psykisk
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tilstedeværelse, og å være lyttende, som trenes gjennom øvelser og økt
erfaring. Et eksempel er partnerarbeid, der en person leder en annen,
og gir impulser i form av små dytt som skaper en fysisk bevegelse eller
respons i en kroppsdel hos partneren. Dette foregår i et tidsrom på 5-15
minutter, og lederen gir gradvis større frihet til den andre, som til slutt
beveger seg alene, men som om partneren gir impulser. Dette er ikke «på
liksom», men handler om å faktisk føle impulsene som kommer fra en
kroppsdel og la både kropp og oppmerksomhet følge etter, samtidig som
det krever en forestillingsevne der noe opprettholdes som virtuelt og ekte
på samme tid.
Å forme kroppsteknikk er dermed både å re-evaluere kunnskap og å
endre atferdsmønstre på samme tid (Gosselain 2008:164), og former
skuespiller-selvet i en prosess som motsetter seg definisjon. Målet er ikke
kroppsbygging eller virtuositet, men snarere det stikk motsatte. Studio
Matejkas trening bygger på Grotowskis teatertradisjon, der man arbeidet via negativa: For å bli fullstendig åpen til å handle uten refleksjoner
eller restriksjoner, må man strippe ned, og kle av teknikker, i stedet for å
akkumulere teknikk for teknikkens skyld (Grotowski 1997, 1968). Når
skuespilleren Tina en dag kommer tilbake fra ferie og sier at hun «ikke
kjenner» kroppen sin lenger, betyr det derfor ikke bare at den er mer
muskuløs, sterkere og mer fleksibel enn det den var tidligere, for dette
hadde vært uten mening hvis hun ikke også kunne gå «dypere» i den
teaterformen hun arbeider i.
TYDELIG UTYDELIGHET. Det er nettopp i betydningen av ord som
«dybde» at vi ser hvordan visse begrep og konsepter gjør sitt arbeid. Slik
Christopher Bracken sier det: «As long as scholars deny the possibility of
a force that is neither entirely discursive or entirely physical, it will go on
TYDELIG UTYDELIGHET:
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escaping criticism at the very moment it sets to work. We enter a double-bind of words and actions, where there is something that is neither
entirely discursive or entirely physical» (2007:134)
Å forstå hva det vil si å «gå dypere» handler om å få innpass i en slags
konsensus rundt hva det vil si å være «åpen», «lyttende», og en rekke
andre ord som ikke har noen formell definisjon i gruppen, men som likevel er en helt nødvendig forutsetning for arbeidet. For å forstå hvordan
denne inkorporeringen av moral og subjektformasjon blir meningsfull
for skuespillerne, kan vi benytte en rammeanalyse (cf. Bateson 1972,
Goffman 1986) som fokuserer på skuespiller-selvet i en prosess som former og formes av samspillet mellom regler og utøvere. Et eksempel er
en øvelse som går ut på å «balansere rommet», der skuespillerne går eller
løper rundt i øvingsrommet i alt fra fem minutter til over en time, mens
de hele tiden forsøker å «balansere» hvor de er i forhold til hverandre,
hvor fort de beveger seg, og hvordan dynamikken fungerer. Noen ganger
følger de «energien» til en bestemt person, andre ganger er det en fri øvelse der ingen og alle har kontroll. Målet er å «stemme» kropp og sinn i en
slags forhøyet bevissthet, lik musikere stemmer instrumentene sine før de
begynner å spille. Øvelsen foregår uten ord, med unntak av Matej som
noen ganger skyter inn instrukser som «lytt til hverandre», «mer energi»,
og «følg de andre». Ordene får direkte innvirkning på dynamikken, og
kan observeres av tilskuere som en felles stemning der alle er responsive
til alt som skjer mellom dem og i rommet.
Reglene for denne arbeidsmåten blir til i praksis, samtidig som det er klare retningslinjer for hva som er tillatt og ikke. Dette er ikke skrevet på et
papir eller uttrykt som sådan, men utgjør en del av en praksis som gradvis bygges i samspill med de andre. Å «gå dypere» betyr at man kjenner
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hverandre bedre og har etablert en grunnleggende struktur. I stedet for å
kun bevege seg å være klar over egen intensjon, kan man bruke kroppen
til å kommunisere med disse bevegelsene. Vi kan sammenligne dette med
å lære et språk: til å begynne med kan man ikke annet enn å spørre etter
kaffe eller be om retningen til togstasjonen, men etter litt trening kan
man fortelle mer om seg selv, og etter lang tid kan man også ha meningsfylte samtaler på samme måte som man kan på morsmålet. At det fysiske
er hovedfokuset her, understreker Walter Benjamins poeng om at kommunikasjon ikke skjer gjennom ord, men gjennom en annen form for
delt språk (cf. Benjamin 1978:314). Uten ord er det ingen direkte måte å
vite om man forstår eller ikke, og slik skuespilleren Daniel beskriver, får
det å «lytte» enorm betydning
Å lytte åpner opp en dør for kommunikasjon. Selvfølgelig betyr det å lytte i arbeidet mye mer enn å lytte med ørene, mer
enn ordrett lytting… Du lytter med kroppen, med øynene,
med ørene, med luktesansen, alle de ekte, fysiske sansene. Og
du lytter også med oppmerksomheten din, med energien din,
med hjertet – alt må være lyttende.

Daniels beskrivelse er nesten metafysisk, både nær ordbokens definisjon
og samtidig fjern fra den. Matejs fokus på det fysiske og på kroppen stammer fra en overbevisning om at ord aldri kan forklare fullt ut hva et menneske forsøker å kommunisere. I stedet søker han etter en slags lingvistisk
pluralisme» (cf. Silverman and Torode 1980:3) som kan eksistere mellom
det fysiske og det diskursive. Ordene blir dermed symbolske enheter som
står på egne ben, der personlig og generell mening sameksisterer (Wagner
1986). Denne ambivalensen klarer på paradoksalt vis å peke svært presist
til hva situasjonen handler om, fordi forståelsen bygger på mer enn diskurs og underbygges av hele deres ontologiske ståsted. Det blir noe man
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opplever, heller enn noe man kan sette ord på. Daniel forklarer videre:
Det [å lytte] er noe veldig verdifullt for skuespilleren. Hvis du
definerer det, så ødelegger du det nesten, du putter det i en
boks. Kanskje det er greit å gjøre det fra et akademisk ståsted
sånn at andre kan forstå det... men ved å putte det i en boks
så fanger du liksom noe som er fritt og som burde få lov til å
være i flyt.

Daniels kollega Magda mener også at ordene ikke er nødvendige: «Vi
snakker ikke så mye sammen i dette arbeidet. Vi snakker sammen gjennom å lytte til hverandre, og vi lærer gjennom å lytte til hverandre». Dette
paradokset – at noe defineres som udefinerbart – er nettopp det som
muliggjør skuespillernes arbeid. Ordene tas i bruk i stedet for å defineres,
og tolkningen blir til gjennom praksis. Fordi betydningen ikke er presist
artikulert, sameksisterer skuespillernes forskjellige tolkninger og skaper
en helhet som oppleves som meningsfull. I likhet med annen teaterimprovisasjon, befinner meningen seg et sted mellom det praktiske og det
diskursive, som en slags manuell metafysikk (Johnston 2004). Den taktile meningen får dermed fritt spillerom, i et komplementært forhold til
semantisk betydning.
Denne praksisbaserte kunnskapen kan ikke forstås med ord, men manifesteres som en evne til å forstå hvordan man kan ta opp en subjektposisjon som er forskjellig fra det de fleste vil oppfatte som hverdagslivet, og
dermed muliggjøre en annen form for interaksjon. Skuespiller-selvet okkuperer en subjektposisjon som er både er en del av skuespillerhverdagen,
og som samtidig er en annen måte å være selv på, og et annet perspektiv
på hva det vil si å være menneske. I praksis er grensene flytende: Daniel
sier en sen kveld på byen at «alt er trening», og referer til at det å snu livet
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opp-ned i helgene også er en form for trening og perfeksjon av selvet. Tina
setter derimot tydelige grenser mellom teaterarbeid og hverdagsliv. Hun
kan snakke om arbeidet på fritiden, men mener at det er en klar forskjell
på sinnstilstand når man trener og når man har fri. Samtlige skuespillere
går gjerne på byen og danser, men rammen rundt denne dansingen er en
helt annen enn rammen rundt en improvisasjon på teaterøving, selv om
det involverer de samme menneskene. Kontekst betyr dermed forskjellige
premisser og rammer for hva som er legitime og ikke-legitime handlinger,
og på tross av at selvet transformeres i handlingene, beholder man en
kontinuitet både med hvem man var før treningen startet, og hvem man
er mellom treningsperiodene.
BEKREFTENDE KONFLIKTER. Vi har så langt dannet oss et bilde av at
kommunikasjonen i Studio Matejka bygger på en praksis-basert erfaring
som gjør det mulig å handle, sammen, uten ord. Men hva skjer når denne
ordløse kommunikasjonen ikke fungerer? Rammene er langt fra så stabile
som man skulle ønske, og uartikulerte forventninger kan slå feil hvis man
ikke finner den taktile konsensusen i arbeidet. Jeg ble vitne til en slik
episode en sen kveld i september 2011, da Matej avbrøt det som skulle
være en fri improvisasjon fordi han følte de ikke oppnådde det han hadde
som mål for kvelden:
«Dere lytter ikke til hverandre – lytt til hverandre!» Matej bryter inn i arbeidet, rasende på skuespillerne som er midt i en
improvisasjon. Det er nest siste dagen med øving. To måneder
med intenst arbeid er nesten over, og i kveld har de en tilskuer
fra utsiden: en skuespiller i et annet teaterkompani i byen, som
også er venn med flere av skuespillerne. I stedet for å se en
åpen improvisasjon, blir han vitne til en struktur som bryter
sammen under et press mellom det som foregår og det Matej
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føler at de «burde gjøre». Tidligere har han alltid grepet inn
som en del av prosessen, og aldri kuttet flyten slik han gjør nå.
Kvelden ender i frustrasjon og lange samtaler; noen formelle
og noen uformelle etter av øvingen er over. «Det er normalt»,
sier en av skuespillerne, og gjestetilskueren roer Matej ned
med at slikt skjer hele tiden – også hos dem. Det er mye å lære
av å ta feil, og det er tydelig at ingen tviler på at de kan, selv
om det er bred enighet om at «noe» gikk galt i kveld.»

Det er en merkbar kontrast mellom denne hendelsen og en improvisasjon jeg observerte to uker tidligere, da skuespillerne beveget seg «sømløst
mellom oppmerksomhet og fokus i en strøm av hendelser som utfolder
seg mellom dem og gjennom dem.. og en absolutt stillhet i øyeblikk der
intensiteten får hele rommet til å vibrere med energi.». Slik Buck Schieffelin skriver i sin studie av et mislykket ritual blant Kaluli-folket i New
Guinea (1996), er det ingen som slutter å tro selv om forestillinger slår
feil. Man tviler på en spesifikk hendelse eller på en bestemt sjaman, men
aldri på institusjonen selv. Tro er mer enn bare tro; den er praksisbasert
og følt, og det er denne opplevelsen av mening som er nøkkelen. Selv i
fravær av ord finnes det en diskursiv ide om hva som er riktig og ikke riktig, forventet og ikke forventet – en defined indefinition eller en tydelig
utydelighet som er klart avgrenset og uten forklaringsmuligheter. Uten en
vilje til å forstå denne meningen kan man ikke arbeide, og to av skuespillere forlot Studio Matejka fordi de var uenig med Matejs arbeidsmetode
og hans udefinerte definisjon av hva denne meningen er. De som fortsatt
arbeider med ham, og andre som oppsøker teatergruppen for forestillinger og workshops, gjør dette fordi de opplever at rammene fungerer og
at de finner noe verdifullt i arbeidet – noe som ligger utenfor det de kan
forklare i ord.
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SLUTTORD - OM PROSESS OG MENING. Antropologiens fremste oppgave er å tilnærme seg andres livsverdener, uten at man av den grunn
kollapser inn i deres diskursive, opplevde eller utøvde univers. Lik Victor
Turner, som spesialiserte seg på ritualer og forestillinger, mener jeg også
at teorier kun er nyttige i den grad de belyser den sosiale virkeligheten vi
forsøker å forstå (cf. Turner 1974:24). Tar vi skuespillerne i Studio Matejka på alvor, må vi akseptere at analysen tilsynelatende blir uklar, fordi den
verdenen de skaper aldri fullt ut kan forklares i ord. I deres ambivalente
kroppspraksis skapes mening gjennom handling, og den endrer derfor
uttrykk når den beskrives i et annet format. Der Matej mener at kroppslig
kommunikasjon er mer «ekte» og direkte, har denne artikkelen forsøkt å
vise at også denne fysiske språkformen krever den del grunnleggende forutsetninger – et felles rammeverk – for å forstås, og at denne delvis skapes
gjennom felles forståelse ord og begreper. Skuespillere – og i neste fase
publikum – må frivillig gi slipp på en analytisk tilnærming til verden, og
bevisst gå inn for å forene kropp og sinn. Slik skapes en annen tenke- og
handlemåte, og en annen type væren-i-verden. Det handler dermed om
å snakke fra, ikke bare om, kroppen (Farnell 2000:413), samtidig som
man beveger seg forbi skillelinjen mellom disse distinksjonene i praksis
og i analyse. Kroppslig mening er verken fullt ut semantisk eller fullt ut
representasjonistisk, men smelter sammen med selvet i en meningsfylt og
meningsskapende prosess bygget på ideen om å alltid være en skuespiller
i utvikling. For å ta denne praksisen på alvor, må man derfor snakke om
rammeverkene som gjør deres praksis mulig, og spesielt hvordan de tydelige utydelighetene skaper et rom for en spesifikk type teaterpraksis. Også
antropologen, både som informant eller kollega, lærer hva det vil så å
lytte ved å la begrepenes mening bli til i praksis. Risikoen for å mislykkes
er konstant, men den er også tilstede i alle andre sosiale situasjoner: den er
del av det å være menneske. Å forstå hva det vil si å være lyttende handler
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til syvende og sist om å kunne justere seg selv i forhold til andre, og å modifisere kroppsskjema i relasjon til en materiell verden og det selvet man
forsøker å bli. Det handler, ganske enkelt, om å ta del i den ambivalente
strømmen som alt sosialt liv er en del av.

162

RAGNHILD DALE

REFERANSER
ARGENTI, N. 2002 «People of the Chisel: Apprenticeship, Youth, and Elites in Oku
(Cameroon) » American Ethnologist 29: 497-533.
BARBA, E. 1995 The paper canoe: a guide to theatre anthropology. London: New York:
Routledge.
BARBA, E. og N. SAVARESE (red) 1993 A Dictionary of Theatre Anthropology: The Secret
Art of the Performer. London and New York: Routledge.
BATESON, G. 1972 Steps to an ecology of mind; collected essays in anthropology, psychiatry,
evolution, and epistemology. San Francisco: Chandler Pub. Co.
BENJAMIN, W. 1996 «On the mimetic faculty» I Selected writings, 720-722. Cambridge, Mass: BelknapPress.
BENJAMIN, W. 1978 Reflections: essays, aphorisms, autobiographical writings. New York:
Harcourt Brace Jovanovich.
BOURDIEU, P. 1977 Outline of a Theory of Practice. Cambridge: Cambridge University
Press.
BRACKEN, C. 2007 Magical Criticism. Chicago: University of Chicago Press.
CSORDAS, T. 1990 «Embodiment as a Paradigm for Anthropology». Ethos 18:5-47.
DOWNEY, G. 2011 «Learning the ’Banana-Tree’: Self Modification through Movement».
I Ingold, Tim (ed.). Redrawing anthropology: materials, movements, lines, 77-90. Farnham: Ashgate.
FARNELL, B. 2000 «Getting out of the habitus: an alternative model of dynamically
embodied social action.» I Journal of the Royal Anthropological Institute 6 (3): 397-418.
FOUCAULT, M. 1988 «Technologies of the self». I Martin, Luther; Gutman, Huck &
Hutton, Patrick H. (eds). Technologies of the self. Amherst: University of Massachusetts
Press
GATT, C. 2011 «By way of Theatre: Design Anthropology and the Exploration of Human Possibilities.» Conference paper at Participatory Innovation Conference, Sønderborg, 13-15 Jan 2011.
GOFFMAN, E. 1986 Frame analysis: an essay on the organization of experience. Boston:
TYDELIG UTYDELIGHET:
PROSESS OG KROPPSTEKNIKK I FYSISK TEATER

163

Northeastern University Press.
GOSSELAIN, O. 2008 «Mother Bella was not a Bella. Inherited and Transformed Traditions in Southwestern Niger». I Stark, M. B. Bowser and L. Horne (eds). Cultural
Transmission and Material Culture: Breaking Down Boundaries, 150-177. Tucson: University of Arizona Press.
INGOLD, T. 2010 «Bringing Things to Life: Creative Entanglements in a World of
Materials». Realities Working Paper #15, University of Aberdeen.
JOHNSTON, D. 2004 «Manual Metaphysics: Philosophy and Theatre». In Philament 4.
Available online, Hentet 15.03.2013 fra http://sydney.edu.au/arts/publications/philament/issue4_Commentary_Johnston.htm.
LAVE, J. og E. WENGER 1991 Situated learning: legitimate peripheral participation.
Cambridge: Cambridge University Press.
MARCHLAND, T. 2008 «Muscles, morals and mind: craft apprenticeship and the formulation of the Person». I British Journal of Educational Studies 56 (3): 245-271.
MARCHLAND, T. 2003 «A possible explanation for the lack of explanation; or ’Why
the Master Builder can’t explain what he knows’: Introducing the Informational Atomism against a ’definitional’ definition of concepts.» I Pottier, J., A. Bicker, and P. Sillitoe (eds). Negotiating Local knowledge, 30-50. London: Pluto Press.
MATEJKA, M. 2011 «Connections», tekst for arbeidspresentasjon i Wroclaw, 16. April.
Redigert av S. Slee. Available online, hentet 29.03.2012 fra http://Matejkastudio.blogspot.com/p/work-presentations.html
MAUSS, M. 1985 «A category of the human mind: the notion of person; the notion of
self». I Carrithers, M., S. Collins, and S. Lukes (eds) The Category of the Person: anthropology, philosophy, history, 1-25. Cambridge: Cambridge University Press.
MAUSS, M. 1979 «The notion of body techniques» and ‘Questions put to Psychology’.
In Sociology and psychology; essays, 97-123 and 26-34. London: Routledge.
Merleau-Ponty, Maurice 1962 Phenomenology of Perception. New York: Humanities
Press
MOORE, H. 2007 The Subject of Anthropology: Gender, Symbolism and Psychoanalysis.
Cambridge: Polity Press.
164

RAGNHILD DALE

ORTNER, S. 1984 «Theory of Anthropology Since the Sixties.» I Comparative
Studies in Society and History 126 (1): 126-66.
RICHARDS, P. 1993 «Cultivation: knowledge or performance?» I Hobart, M.
(ed.) 1993. An Anthropological Critique of Development. London: Routledge.,
61-78.
SAHLINS, M. 2002 Waiting for Foucault, still. Chicago: Prickly Paradigm
Press.
SCHILDER, P. 1935 The image and appearance of the human body: studies in the
constructive energies of the psyche. New York: International Universities Press.
SCHIEFFELIN, E. 1996 «On failure and performance». I C. Laderman and
M. Roseman (red). The performance of healing, 51-90. New York: Routledge.
SCHLANGER, N. 1998 «The Study of techniques as an ideological challenge:
Technology, nation, and humanity in the work of Marcel Mauss.» I W. James
and N.J. Allen (red). Mauss: A Centenary Tribute, 192-212. New York: Berghahn Books.
SILVERMAN, D. og B. TORODE 1980 The material word: some theories of
language and its limits. London: Routledge & Kegan Paul.
STRATHERN, M. 1991 Partial connections. Savage, Md.: Rowman & Littlefield Publishers.
TAUSSIG, M. 1993 Mimesis and alterity: a particular history of the senses. New
York: Routledge
TURNER, V. 1969 The Ritual Process: Structure and Anti-Structure. Chicago:
Aldine Pub. Co.
TURNER, V. 1974 Dramas, fields, and metaphors: symbolic action in human
society. Ithaca: Cornell University Press.
WACQUANT, L. 1999 «From Charisma to Persona: On Boxing and Social
Being.» I The Charisma of Sport and Race, 21-37. Berkeley, Doreen B. Townsend Center for the Humanities, Occasional Papers, n. 8.
WACQUANT, L. 2006 Body & soul: notebooks of an apprentice boxer. Oxford:
Oxford University Press.
TYDELIG UTYDELIGHET:
PROSESS OG KROPPSTEKNIKK I FYSISK TEATER

165

WAGNER, R. 1986 Symbols that stand for themselves. Chicago: University of Chicago
Press.
WARNIER, J.-P. 2007 The Pot-King. The Body and Technologies of Power. Leiden: E. J.
Brill.
WARNIER, J.-P. 2009 «Technology as Efficacious Action on Objects … and Subjects» I
Journal of Material Culture 14 (4): 459-470.
WILLERSLEV, R. 2007 Soul hunters: hunting, animism, and personhood among the Siberian Yukaghirs. Berkeley: University of California Press.
YARROW, T. 2012 «Craft as detached engagement: an ethnography of stone masonry».
Foredrag. Social Anthropology Seminar Series, UCL Department of Anthropology, 28
April 2012.

166

RAGNHILD DALE

167

De to største paddene som ble fanget under en «toadbust».
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I MØTET MED PADDER
JON RASMUS NYQUIST

Cane toads ble introdusert til Queensland i Australia i 1935, ment som en
biologisk kontroll for sukkerrørbiller. Siden da har de spredd seg og formert seg voldsomt og er i dag ansett av mange som en et av kroneksemplene på hvor dårlig det kan gå når man introduserer eksotiske dyrearter.
Paddene er giftige for svært mange Australske rovdyr og hvilke effekter
paddene har i nye økosystemer er både usikkert og omstridt. I 2004 og
2005 ble det startet flere initiativer fra lokalsamfunnet i den lille byen
Kununurra i Kimberley-regionen i Vest-Australia for å forsøke å gjøre noe
med paddene som nærmet seg. Disse pågår fremdeles og var fokuset for
mitt feltarbeid.
Denne artikkelen handler om mennesker, men den handler også om dyr.
Gjennom et slikt fokus skriver jeg meg inn i en raskt voksende del av
antropologien. Flerartsetnografi (Kirksey and Helmreich 2010) er nært
forbundet med trender i faget i retning av å utvide antropologiens studiefelt til også å inkludere ting, materialer og andre arter, av erkjennelser
av at mennesker er mer enn mennesker, og av en opplevelse av at den
(post)-moderne dikotomien mellom natur og kultur har utspilt sin rolle.
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Sånn sett kan man under paraplyen ikke-dualisme samle posthumanisme
(Wolfe 2010), den ontologiske eller relasjonelle vending (Henare et al.
2007), ikke-representasjonalisme (Barad 2007; Holbraad 2012; Pedersen
2011) og som nevnt, flerartsetnografi.
Flerartsetnografi er på mange måter et forsøk på å åpne den analytiske
sorte boksen som dyr har utgjort gjennom størsteparten av vår faghistorie, hvor de i all hovedsak har figurert som ernæring og symbol (Shanklin
1985) eller speil av og vinduer til kultur (Mullin 1999). I senere år har
flere forsøkt å rette fokus mot dyrs aktive rolle i menneskers liv og utforsket måter man aktivt kan mobilisere ikke-mennesker i etnografisk virke.
Denne artikkelen gjør også et slikt grep ved å se på hvor forskjellige (in)
divider av samme art kan være når de konstitueres gjennom forskjellige
relasjonsnettverk, perspektiver og temporaliteter.
Mennesker og dyr omgås og former hverandres liv ustanselig. Dette var
iøyenfallende under mitt feltarbeid hvor frivillige «toadbustere» blant annet jobbet med rekognosering for å finne padder, utflukter for å fange
og avlive padder og en hel del forskjellige praksiser knyttet til forskning
på padder og spredning av informasjon om padder. Da tre-fire måneder
hadde gått av mitt feltarbeid hos organisasjonen Kimberley Toadbuster
(KTB) i Nordvest-Australia hadde jeg beveget meg fra å være motager til
også å delta som formidler av informasjon om padder. Å oppleve forskjellen på å bli fortalt om padder til selv å formidle fremhever for meg noen
særskilte trekk ved menneske-padde relasjonen. Donna Haraway spør i
boka When Species Meet: «hvem og hva er det jeg berører når jeg berører
min hund?» (Haraway 2008: 3, min oversettelse). Denne artikkelen er
motivert av spørsmålet: hvem og hva møtes når mennesker og padder
møtes?
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EN PADDE BLANT MANGE. Enkelte besøkende til Kimberley får sitt
første møte med padder på KTB sin stand på det ukentlige markedet i
Kununurra. Blant lokale grønnsaksselgere, stander fra turistnæringen, og
en rekke stander med mat og drikke, har KTB satt opp et bord med pamfletter omkranset av informasjonsplakater med bilder og informasjon om
padder, toadbusting og om hvordan man kan engasjere seg som frivillig.
Men som vanlig er det de tre levende paddene vi har med i et gitterbur
som tiltrekker seg mest oppmerksomhet. Når noen kommer forbi og viser interesse pleier enten Steve eller Tracy, som er frivillige i KTB, eller
jeg, å ta frem en av paddene i buret for å vise frem. Vi har som regel med
oss tre padder, en stor hunnpadde, en hannpadde og en liten «juvinile».
Det er særlig når de tar frem den store hunnpadden, som måler over femten cm fra «snout to vent» at man får se et særskilt møte. En del rygger
unna, andre passer godt på å holde avstanden og ofte får vi spørsmål fra
folk som er overasket over at det ikke er farlig å holde de giftige paddene
slik vi gjør. Slikt fører til paddeprat: en definisjonsseremoni (cf. Myerhoff
1978) hvor padder og paddesituasjonen i Kimberley-regionen iverksettes
og utføres på bestemte måter. Det er en asymmetrisk kommunikasjonssituasjon hvor en KTB’er formidler mens motparten er en mer eller mindre passiv mottaker.
En paddeprat på markedet kan for eksempel begynne med at Steve viser
frem den store hunnpadden, snur den med ryggpartiet mot tilhørere og
forteller om hvordan man kan se forskjellen på hanner og hunner. Hannpadder har en mer ru og sannpapiraktig overflate og oftere en lysere fargetone, mens hunnene er glattere og noe mørkere. Derfra kan det fortsette
med å handle om paddenes reproduksjon og Steve kan fortelle at hunnene kan legge opptil 35000 egg, to ganger i året og at de formerer seg
og sprer seg fortrinnsvis i regntiden. Videre kan han fortelle om hvordan
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paddene er en trussel for mange stegegne Australske dyrearter. Enkelte
slanger, øgler og pungdyr er blant de som er hardest rammet, ettersom
paddene ligner på froskearter som inngår i disse rovdyrenes vanlige diett.
Det handler også ofte om hvordan man kan kontrollere padder. Blant
flere forskjellige kontrollteknologier er det «toadbusting» som KTB er
proponenter for. Toadbusting innebærer å dra ut om kvelden i grupper
for å lete etter og manuelt plukke opp padder. Andre teknikker er feller
og gjerder blant annet, men disse er forbundet med grupper som KTB
har konfliktfylte forhold til. Steve kan så fortelle om hvordan man bør gå
frem for å fange padder. At man bør gjøre det etter at det har blitt mørkt,
at vann- og lyskilder er steder paddene vil samle seg, at det er lurt å bruke
plasthansker og at å legge paddene i fryseren er en god måte å avlive dem
på.
Gjennom å presentere slike ting som gjelder for alle padder, eller presentere ting som om de skulle gjelde for alle padder – generelle ting om
padder – iverksettes paddene gjennom en en-mange generaliseringmodus
(Winthereik and Verran 2012). Winthereik og Verran skriver med henblikk på etnografiske fremstillinger at en en-mange generalisering presenterer et spesifikt her og nå som et eksempel på noe generelt (2012: 38).
Besøkende på markedet møter altså en padde som er en generisk padde,
et eksempel av padde, og der det er variasjoner fremstår disse i form av
avgrensede variabler – som hudfarge for eksempel. Det er også KTB som
får frem denne type møte og generaliseringsmodus. KTB presenterer ikke
en singulær, kompleks og usikker padde. Heller er det er en slags dialog.
Tilhørerne, situasjonen og paddene selv bidrar også til å legge til rette for
denne typen paddeprat. Slike presentasjoner innrammer ting, de skjuler
og vektlegger, men de kan også være lekk, i den forstand at det er alltid
noe som flyter ut og motstår innrammingen. I markedssituasjonen er det
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nettopp det at det er få ting som gjør motstand mot representasjonene
– verken tilhørerne eller paddene utfordrer den virkeligheten KTB’ere
vever sammen – som gjør at det er mulig å fremstille paddene som generiske gjennom en en-mange modus. Hvorfor gjøres det ikke motstand?
På den ene siden fordi tilhørere ikke kjenner de uendelig mange andre
måtene som dette her og nå kunne vært presentert annerledes på. Man
kunne åpnet opp nær sagt alle de forskjellige sorte boksene som komponentene i paddepraten utgjør. Kontroverser rundt hvordan man avliver padder, konflikter rundt tildeling av midler til forskjellige grupper,
uenigheter om hvilken effekt paddene har på omgivelsene og hvilke effekt
toadbusting har på paddene og usikkerhetene rundt hvor langt vest paddene har kommet og hvor raskt de kommer til å spre seg videre, er kun
noen av disse. Paddene på sin side gjør ikke motstand fordi de er fjernet
fra et materielt heterogent relasjonsnettverk og satt inn i et annet – i dette
tilfellet et nettverk som inneholder et gitterbur, markedsstanden, frivillige
fra KTB og ikke minst de besøkende på markedet.
Denne måten å møte padder har mange likheter med hvordan man møter padder i vitenskapen. I laboratoriebasert naturvitenskap – blant annet
om padder – er det også et helt spesifikt materielt relasjonsnettverk som
gjør at forskningsobjektene kan iverksettes som avgrensede, tellbare enheter med variabler og ikke idiosynkrasier. Dette er både en pasifiserende
og mobiliserende modus. For eksempel kan omfattende nettverk omforme padder til tall og grafer som så kan mobiliseres til å utfordre teorier i
biologien som transcenderer paddene selv.1 I slike tilfeller er det enkelte
1
Et eksempel er teorien om «spatial sorting» som Shine et. al. (2011) fremlegger
med paddene som modell og eksempel. De utfordrer klassisk evolusjonær teori ved å argumentere for at arter kan utvelges ikke bare fordi de fremmer reproduksjon og overlevelse,
men også på grunn av at de er de som klarer å spre seg mest i tilfeller hvor en art utvider
sitt område.
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padder og det er pluraliteter av padder. Hva så når man møter paddene
i deres «egne» nettverk? Ifølge Hugh Raffles (2012) er det slike spørsmål
– hans eget eksempel fra et pågående prosjekt om steiner, er de steinene
man ikke plukker opp, tar med seg og vever inn i menneskelige og mer
enn menneskelige relasjoner og temporaliteter – som nå er etnografiens
største utfordring (528). Hva slags padder er det toadbustere møter når
de bare så vidt tangerer hverandres temporalitet og relasjonsnettverk? Og
hvordan kan antropologien forholde seg til disse?
DISTRIBUERT OG SITUERT – PADDER SOM HELHET OG DEL. En
helhet-del generaliseringmodus er den andre modusen som Winthereik
og Verran trekker frem. Dette er generaliseringer som «…brings with
them a situating moment…» (s. 38). La oss se på en hendelse.
I perioden jeg var i Kimberley var Mark KTB’s rekognoseringsekspert, og
i midten av januar ble jeg med ham på en fire dagers rekognoseringstur
til Osmond Valley og Texas Downs. Dette var områder han trodde skulle være i nærheten av «frontlinjen» på det tidspunktet og formålet med
turen var å kartlegge frontlinjen i akkurat dette partiet. Det var en flere
timers kjøretur på til tider ekstremt dårlige veier – noen steder måtte vi
se på kartet på gps’en for å være sikre på at vi fremdeles fulgte veien2 –
til Osmond Valley der vi satt opp camp den første dagen. Dette er svært
avsidesliggende områder – en del av rekognoseringspraksisene må foretas
på slike steder. Grusveien hadde ikke vært gradert på åtte år og ved et av
vannhullene vi stoppet for å kjøle oss ned spekulerte Mark i om dette
2
I mangel av et bedre begrep er både ’vei’ og ’grusvei’ noe misvisende. «Dirt road»
eller «track» var det som ble brukt av mine informanter om alle de veier som ikke var
asfaltert (kun to hovedveier mellom tettstedene og veiene inne i tettstedene i Kimberley er
asfaltert). I regntiden var disse veiene ofte gjørmeveier, mens i den tørre delen av året var de
svært støvete. Noen av disse veiene var også ekstremt overgrodde.
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kan være et sted hvor det kanskje bare er et par dusin mennesker som har
vært.
Mark hadde vært i området og sjekket bare et par måneder tidligere og
da hadde han ikke funnet noen padder der, men i mellomtiden hadde
det blitt våtere og fuktigere i været, og nå var han veldig usikker på om
vi kom til å finne noen. Etter at det hadde begynt å bli mørkt den første
kvelden tok vi amfibiekjøretøyet vi hadde tatt med oss på en tilhenger
og kjørte ut for å lete. Vi kjører langs grusveien tilbake i den retningen
vi hadde kommet tidligere på dagen og ganske snart begynner vi aktivt å
se etter padder. Det er en buskbrann omtrent hundre meter fra oss som
Mark sier vi må følge litt med på, selv om han er ganske sikker på at
den kommer til å stoppe ved veien. Mark kjører i nokså rolig fart og jeg
sitter ved siden av med en kraftig spotlight og lyser på sidene av veien.
Vi stopper også når vi kommer til steder hvor bekker krysser veien og ser
ekstra grundig der. Det hadde gått en stund uten en eneste padde, og jeg
hadde begynt å se for meg at vi ikke kom til å finne noen, når vi plutselig
ser en i veikanten. Man ser silhuettene av paddene om de står vendt fra
en og gjenskinnet fra øynene deres hvis de står vendt mot en. Jeg hopper
ut, plukker opp padden og legger den i bøtta vi har med oss. Mark ser
kjapt på padden, tar lengden på øyemål og plotter inn på gps’en «TOAD
MALE 110 [mm]». Mark virket overasket og jeg fikk nesten inntrykk av
at han ble litt nedbrutt av å finne padder her. Vi fant sju padder til før vi
snudde og kjørte tilbake til campen. På veien tilbake var det ingen å se og
det var i det hele tatt ganske langt mellom hver.
Senere på kvelden setter vi oss ned for å se på gps plottingene. Mark har
med seg en pc som går på et bilbatteri. Han legger gps-koordinatene inn
i et google earth kart og viser og forklarer meg at GPS plotingene viser et
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mønster. Alle paddene ble funnet ved en bekk og ved dens tre forgreninger som krysser veien vi kjørte langs. Mark tror derfor at de kan ha kommet langs denne bekken gjennom Texas Downs fra den store Ord elva
lenger opp. Men han er fremdeles ikke sikker, de kan også ha kommet
langs veien sier han. Han sier det blir spennende å se om de neste dagenes
utflukter kan belyse dette. Vi skal til Texas Downs om et par dager og
Mark sier at « we can make some more assumptions then».
Den tredje dagen bytter vi camp til Helicopter Springs, i Texas Downs litt
nordøst for Osmond Valley. Siden det var padder i Osmond Valley har
Mark god tro på at vi også finner noe her og hvis vi gjør det vil det styrke
hypotesen hans om at paddene kommer langs bekker fra Ord elva. Det
er en uutholdelig varm dag med nesten 40 grader og høy luftfuktighet og
mens vi venter på at det skal bli mørkt nok til at vi kan dra ut å lete etter
padder nytter det ikke å gjøre stort annet enn å sløve i skyggen. Mørke
skyer samler seg ut på ettermiddagen mens vi gjør oss klare til å dra ut. Vi
kjører ut fra basen med sterke mistanker om regn. Det er lyn og torden
på himmelen bak oss. Etter hvert som vi kjører lenger tar været oss igjen
og det begynner å regne. Det regner kraftigere og kraftigere, blåser opp og
lyner ikke langt unna. Vi bestemmer oss for å snu. På veien tilbake er det
enda verre. Det pisker i ansiktet og det er vanskelig å holde øynene åpne.
Det klarner ikke lenge etter at vi er tilbake og vi venter en liten stund før
vi kjører ut igjen. Alle bekker og småelver er nå fulle av vann og flyter ut
i veien. Bekker som for bare en time siden var fullstendig uttørket er nå
nesten bredfulle og flyter raskt. Men Mark sier at vannet synker nesten
så fort som det stiger og vi prøver oss igjen etter en liten stund. Vi finner
åtte padder også på denne turen. Mark kjører og jeg bruker spotlighten
til å se etter padder. Når en av oss ser en hopper jeg av, plukker den opp,
melder til Mark om det er en hann eller en hunn og om den er spesielt
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stor eller ikke, og putter den i bøtta. Mark plotter inn informasjonen om
hver padde på GPSen. Vi kjører helt til vi kommer til et vadested med
mye vann, hvor vi ikke tørr å prøve å kjøre over. Mark tror det ville være
fare for at vi ville bli skylt av gårde.
Etter planen skulle vi den neste dagen bytte base til et nytt sted for å
kartlegge et videre område, men etter det kraftige regnskyllet og med
prognoser om mer regn også neste dag avgjorde Mark at det ville være for
risikabelt å ta sjansen på å bli. Hvis det kom mer regn ville vi sannsynligvis ikke kommet oss over den største av elveovergangene og dermed bli
sittende fast her ute.
I dette møtet mellom mennesker og padder handler det om spesifikke
padder, spesifikke steder og spesifikke sammenhenger. Mark og jeg møter
padder som er betydningsfulle ikke fordi de representerer padder generelt, men fordi de kan kobles til andre helheter på helt bestemte måter.
Én helhet er padde-frontlinjen. Blant annet i samtalen Mark og jeg hadde om gps plottingene og google earth kartet blir paddene vi har møtt
artikulert som del av nettopp denne helheten. Frontlinjen kan forstås
som en abstraksjon basert på uttallige møter og rekognoseringsturer som
har som formål å være grunnlag for nye rekognoseringsturer og for hvor
det trengs å gjøre toadbusting; samtidig som det er en representasjon av
hvor paddene hadde kommet lengst i vest og i sør. Men det er en svært
(og iøyefallende) ufullstendig representasjon. I tillegg til at man aldri kan
være sikker på om man har funnet de paddene som er lengst sør og vest,
kan paddene bevege seg så mye som en km på en natt, så når man har
kommet seg tilbake og fått oppdatert frontlinjekartet kan det allerede
være utdatert. Satt på spissen er det eneste tidspunktet frontlinjen kan
være en pålitelig representasjon av paddenes spredning når de har sluttet
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å spre seg. Og da er det ikke lenger en frontlinje.
Men Mark kjenner mange deler av frontlinjen og har møtt tusenvis av
padder tidligere. Om hvert møte med en padde er et møte med alle de
paddene som disse paddene er forskjellige fra (cf. Bear and Eden 2011)
kan mennesker møte paddene som mer singulære jo flere padder man tidligere har møtt. Her er det multiple padder, padder som samtidig er en og
mange (cf. Mol 2002), ettersom hver eneste padde er mer enn en singularitet. Med bakgrunn i tidligere møter og tidligere turer vet Mark omtrent
hvor langt man kan forvente at paddene har beveget seg siden han var der
sist for et par måneder siden; han vet at store padder kan være et tegn på
at det er frontlinjepadder; og han har en god ide, basert på erfaringer med
hvor padder tidligere har blitt funnet, om hva slags korridorer paddene
bruker til å spre seg på hvilke deler av året. KTB har fulgt og kartlagt
frontlinjen siden 2005. I 2009 krysset paddene grensen fra Nordterretoriet til Vest Australia; i 2010 nådde de Kununurra, det regionale senteret
i Øst Kimberley; og under mitt feltarbeid i 2012 nærmet det seg nok en
kritisk fase. Paddene benytter naturlige og menneskeskapte vannkilder til
å spre seg og fra 2005 har de i hovedsak hatt to store elvesystemer – Victoriaelven i Nordterretoriet og Ordevlen i Vest Australia – med deres bielver
og nedbørfelt å spre seg ved hjelp av. Nå nærmer de seg nedbørfeltet til en
tredje, Fitzroyelven, og når de kommer over i dette elvesystemet – ble jeg
ofte fortalt – vil de nærmest bli skylt gjennom resten av Kimberley ettersom Fitzroyelven flyter ut i havet helt vest i Kimberley. Osmond Valley og
Texas Downs er i Ordelvens nedbørfelt i et av partiene av frontlinjen som
ser ut til å nærme seg Fitzroyelvens nedbørfelt raskest. Padder i Osmond
Valley og Texas Downs er også bare «a hop, skip and a jump» fra å nå The
Bungle Bungles (Purnululu nasjonalpark), et ikonisk verdensarvlistet naturområde. Når vi plukker opp padder i Osmond Valley og Texas Downs
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plukker vi opp padder som er en del av denne første bølgen av padder
som er på vei mot Fitzroyelvens nedbørfelt, The Bungle Bungles og mot
en rask kolonisering av resten av Kimberley.
Men det er heller ikke snakk om en enkel helhet-del kobling i dette møtet. Paddene kan artikuleres som del i mange andre helheter og helhetene
i sin tur kan artikuleres som deler. Paddene er dermed betydningsfulle
fordi de er en del av frontlinjen og selv former frontlinjen, men også fordi
en konstitutiv del av dem er at de frontlinjepadder og at de er padder
som man har funnet akkurat her og nå. Frontlinjen i sin tur kan artikuleres som del av den pågående paddesituasjonen i Kimberley. Dette er en
situasjon som strekker seg flere år tilbake og som knytter sammen KTB
og andre frivillige organisasjoner, offentlige departementer, forskningsmiljøet, aboriginersaker og et tusentalls frivillige toadbustere; og som jeg
av plasshensyn kun kan hentyde til her.
I en helhet-del generalisering kan man tenke på det som generaliseres som
en «…emergent entity in a vague whole, whose parts will never add up to
a complete picture» (Winthereick og Verran 2012: 41). Dette er en usedvanlig god beskrivelse av hvordan toadbustere møter padder i frontlinjen,
hvor altså både delene og helheten er uferdige og i en gjensidig konstitutiv prosess. Paddene fremkommer som frontlinje-padder og frontlinjen
fremkommer som konstituert av en rekke singulære frontlinje-padder;
frontlinjen vil dessuten aldri bli fullstendig og komplett.
AVSLUTNING. Generaliseringsmoduser handler på et vis om perspektiver, ofte skiftende sådanne (Strathern 1991). Samtidig som frontlinjepaddene var padder som Mark møtte med bakgrunn i tusenvis av andre,
var det for meg nokså tidlige padder og jeg kjente ikke særlig godt til de
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helhetene som Mark artikulerte. Det motsatte gjelder i det første eksempelet, som er tatt fra sent i feltarbeidet, hvor paddene vi viser frem til
besøkende på markedet for meg er singulære og komplekse padder – som
del for eksempel av KTB’s praksiser knyttet til å informere folk og til kontroverser rundt fellene vi brukte som bur til paddene – mens de fremstår
for de besøkende på markedet som kun et eksempel av arten.
Men det handler ikke bare om perspektiver. Det handler også om hvilke
konkrete, materielle relasjonsnettverk slike flerartsmøter foregår i. Paddene gjør motstand – når man møter paddene i deres nettverk blir det
vanskelig å fremstille dem gjennom en en-mange modus. Når man møter
paddene i deres egne nettverk blir det tydelig at man ikke kan stole på
dem, de er langt fra forutsigbare. Man kan ikke stole på at de vil oppføre
seg som alle de andre, som generiske padder. Om man leter etter padder
i Osmond Valley kan man ikke engang stole på at disse finnes. Relasjonsnettverk kan både muliggjøre og vanskeliggjør visse generaliserigsmoduser. Men generaliseringsmoduser viser også en måte å veve paddene inn i
felles temporaliteter og nettverk – enten det er ved å fjerne dem fra deres
opprinnelige nettverk og sette dem inn i markedssituasjoner eller laboratorier, eller ved å møte dem der de er og stemme seg inn mot deres verden. Hendelsene jeg har beskrevet innebærer altså ikke bare et situerende
øyeblikk, men også et temporært koordinerende øyeblikk – det handler
både om «timing», «spacing» og «acting» (Latour 1996).
Hva så med de paddene vi ikke plukket opp? Jeg foreslår med bakgrunn i
det foregående to måter vi som antropologer kan forholde oss til paddene
i seg selv. For det første sier alle de praksiser som er nødvendig for å møte
paddene der de er mye om paddenes relasjonelle ontologi. I Osmond Valley og Texas Downs var vi langt inne i paddenes verden. Så langt at det er
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grunn til å se for seg at de paddene vi ikke plukket opp ikke var så altfor
forskjellige fra de vi fant og plukket opp. Vi møtte padder i deres verden
og en rekognoseringstur er således et forsøk på å stemme seg inn mot
paddenes relasjonsnettverk og temporalitet. For det andre avslører forskjellene i paddenes og rekognoseringens rytme og flyt også en hel del om
paddene. Temporalitet kan sees på som en effekt av entiteter som berører
hverandre (Latour 1996). Slike berøringer er mellomledd («mediators»)
for vår væren i paddenes verden. Det er mellomledd som skaper friksjon
og brudd – slike ting som dårlige veier og insekter, gjørme og sump, buskas, kraftig regn og oversvømte veier – viser forskjellene i vår temporalitet
og paddenes, selv i en situasjon hvor vi har gjort alt hva vi kan for å innta
deres verden. Mange av de entitetene som skaper friksjon for oss er heller
forsterkere og muliggjørere i et synergisk forhold med paddene. Noe av
det som hindrer vår bevegelse fremmer deres; noe av det som forsterker
deres agens, vanskeliggjør vår. Rekognoseringstid flyter ikke umerkelig
forbi, men er i stedet punktert, brutt opp og avgrenset; er intens i enkelte perioder og preget av venting i andre. Det er friksjonene i møtet
med paddenes relasjonsnettverk som skaper rekognoseringens temporale
struktur og det er i sin tur denne temporaliteten som kan fortelle oss noe
om paddenes væren i verden.
Gjennom å fokusere på skifter i relasjonsnettverk og temporaliteter kan
vi gi andre arter en mer aktiv rolle i etnografien. Dessuten gjør det at vi i
stedet for å gå til eksegese eller autoritative vitenskaplige kilder, kan få tilgang til paddene i seg selv i de helt konkrete og håndfaste kontaktflatene
som oppstår der mennesker og dyr møtes.
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Den følelsen de første eventyrerne som etter å ha krysset hele den Nordamerikanske landmassen bare for å møtte havet må ha kjent henger fortsatt igjen på Californias strender.
Hawaii er der ute, men på stranden føles det som om verden forsvinner ned under den
kontinentale platen.
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VÆR, VIND OG VEDERSTYGGELIGHETER FRA VEST:
LOKALE OPPLEVELSER OG GLOBALE KRISER
I CALIFORNIA
EIVIND EGGEN

Jag är inte rädd för pesten, den har jag fått sprutor mot,
men radioaktiv klåda av radioaktiv sot
är värre än tusen dödar i hetaste Sahara.
Ifrån den blir du aldrig bättre och aldrig nånsin bra.

- Cornelis Vreeswijk

I mars 2011 forekom et jordskjelv målt til 9 på Richters skala omtrent
70 km fra det Japanske fastlandet. Jordskjelvet forårsaket en tsunami som
traff Japans vestkyst. Tsunamien forårsaket store materielle skader og vasket både mennesker og deres eiendeler ut i Stillehavet. I tillegg traff tsunamien atomkraftverket i Fukushaima Daiichi og forårsaket nedsmelting og
brann i tre av kraftverkets reaktorer. Nedsmeltingen har siden blitt regnet
som den største atomkatastrofen siden Chernobyl i 1986. Ett år etter at
tsunamien traff Japan begynte drivgods å skylle i land på kysten i California. Da disse tingene begynte å vaske i land var jeg godt i gang med
feltarbeid på en biodynamisk vingård i en av nord Californias kystnære
daler i Mendocino County. Samtidig med min ankomst i felt startet en
del av de som endte opp som mine nære informanter en underskriftskam185

panje for å få stengt atomkraftverkene San Onofre og Diablo Canyon.
Gjentatte ganger dukket historier om drivgods fra Japan opp når denne
kampanjen ble diskutert blant mine informanter. Ingen av gjenstandene
ble rapportert å være radioaktive eller farlige på andre måter, men tross
dette inntok de i lys av sin reise over Stillehavet en rolle som symbol på
den iboende faren ved kjernekraftverk.
Jeg vil i denne artikkelen ta utgangspunkt i hvordan de de aktive deltageren i kampanjen opplevde risikoen knyttet til radioaktivt nedfall
fra Fukushima Diachi. Mitt utgangspunkt for denne diskusjonen er at
radioaktivitet, som ett relativt nytt utfall av moderniteten, mangler en
utbredt og allmenn forståelsesramme. Forsøk på å opprette slike forståelsesrammer, og å motsette seg allerede eksisterende modeller, kan dermed
gi innblikk i det Tim Choy omtaler som «Ecologies of comparison», altså
de komplekse sammenhengene mellom politiske beslutningsprosesser og
epistemiske praksiser knyttet til oppfatning av natur (Choy 2011). Choy
observerer at den forurensede luften i Hong Kong verken bare er et kulturelt objekt eller ett naturgitt fenomen fritt for menneskelig inngripen.
Det er heller en kompleks sammenveving av begge disse fenomenene
samtidig (Choy 2011, 157). For å forstå de sosiale og økologiske problematikkene knyttet til forurensing ser han det som nødvending både å forstå hvilke faktorer som bidrar til å skape forurensingen, men også hvilke
sosiale prosesser som gjør at folk oppfatter den. Jeg vil i det følgende ikke
diskutere den reelle risikoen knyttet til radioaktivt nedfall i California,
men vil heller kartlegge noen elementer som bidro til å synligjøre denne
risikoen og gi den politisk mobiliseringsevne.
Miljøet jeg studerte besto i stor grad av bønder som drev med organisk
og biodynamisk landbruk i relativt liten skala. I tillegg til å dele et en186
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gasjement for organisk landbruk delte de også et ganske aktivt politisk
engasjement. Familien jeg bodde hos har tidligere vært instrumentelle
aktører i å opprettholde forbudet mot bruk av tilsetningsstoffet svoveldioksid i organisk vin og mat. De var også med på å innføre ett forbud mot
genetiske modifiserte landbruksprodukter i fylket de bodde i, som var
det første fylket i USA til å innføre et slikt forbud. I denne diskusjonen
trekker jeg også på møter med en rekke andre beboere av den californiske
nordkysten. Jeg begrenser meg her til de som var aktive i kampanjen for
å få stengt kraftverkene og deres uttalelser.
RADIOAKTIVITET OG RISIKO. David Grata, kjellersjefen på en biodynamisk vingård i Mendocino fylke, var en av mine hovedinformanter
gjennom feltarbeidet. Han organiserte et lokallag av underskriftskampanjen og snakket flittig om farene ved atomkraft. På spørsmål om hvordan
Fukushima kunne være en trussel for California svarte han resolutt at det
i dagene da Fukushima brant blåste stabil østavind i området. Offentlige tall støtter hans påstand om at omtrent 80 % av nedfallet falt over
Stillehavet på grunn av denne vinden (Hoevea & Jacobson 2012). Kun
en midlertidig snu i vindretningen blåste radioaktive partikler inn over
Japans fastland. Selv om dette var med på å begrense skaden i området
rundt kraftverket ble en evakueringssone på 20 km innført. En av de første dagene jeg snakke med David om nedfallet fra Fukushima viste han
meg en serie satellittbilder av værsystemer i Stillehavet for perioden. Han
viste meg hvordan vinden blåste jevnt mot vest og påsto at den dro med
seg radioaktiviteten å vasket den i land i California. Verken David eller
noen av de andre jeg snakket med i løpet av kampanjen formulerte noen
konkret forståelse av hvordan radioaktive partikler beveget seg over Stillehavet. Noen fryktet for radioaktive partikler i regn og vind, mens andre
syntes å oppleve det som om selve havet var radioaktivt.
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Nedfall fra Fukushima Diachi har blitt påvist på den Californianske vestkysten, men ikke i store mengder. Når det kommer til størrelsen av utslipp det her er snakk om er de langsiktige miljøskader forbundet med
radioaktivitet er et felt preget av mye usikkerhet. (Henriksen and Maillie
1993). Denne usikkerheten til tross var uttalelsene fra Nord-amerikanske
forskere ensidige med henhold til helserisikoen knyttet til radioaktivitet
fra Fukushima. Institutt for atomenergi ved UC Berkely begynte å gjøre
målinger av regnvann og luft, samt enkelte landbruksprodukter den 16.
mars, fem dager etter tsunamien. Disse målingene har så blitt publisert
løpende på dere internettsider, tilgjengelig for offentligheten. UC Berkeley har hittil ikke publisert noen funn som har gitt grunnlag for å oppfordre befolkningen til å endre livsførsel for å beskytte seg mot strålefare
i California. De tilfellene der isotoper har blitt funnet har de ligget vell
innenfor grensen for det som regnes som trygge doser. Funnene deres har
blitt publisert bredt og beskrevet i lett gjenkjennbare termer. Funnene
som ble gjort i melk 13.04.11 var over det normale, men «man må drikke
1900 liter melk for å få samme stråledose som fra en interkontinental flytur» (UC Berkeley Nuclear Engineering Air Monitoring Station 2011).
Majoriteten av delstatens befolkning falt til ro med disse uttalelsene, eller
ble i alle fall så beroliget at de ikke vurderte radikale endringer i livsstil.
Problemet oppsto i de grupperingen som meldte dissens med de offentlige målingene. Mistro til institusjoner og et akademisk miljø mistenkt for
å være kjøpt og betalt av atomkraft-industrien er et av kjennetegne ved
nøkkelpersonene i kampanjen, og den Nord Amerikanske naturvernbevegelsen generelt (se Douglas og Wildavsky 1983).
Risiko som sosiologisk og antropologisk tema er tett knyttet til sosiologen
Ulrich Becks Risk Society: Towards A New Modernity som postulerer at
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moderniserte land nå har gått over i en fase der verdiskapning ikke lengre
henger sammen med dekning av materielle behov. Det øvre målet er derimot å minimalisere risiko knyttet til produksjon (Beck 1992). Problemet med risikosamfunnet er at ingen kan være bevist alle risikoene man
utsetter seg for på et hvert tidspunkt. Dette er utgangspunktet for Mary
Douglas og Aaron Wildavskys essay Risk and Culture. Deres påstand er
at hvilke risiko man forholder seg til vil være avhenge av erfaring og interesse. Selv om alle skulle være bevist alle de eksiterende risikoene ville
det fortsatt være vanskelig å bli enig om hvilken som skulle prioriteres.
Risiko må derfor, i følge Douglas og Wildavskys, sees på som ett produkt
av kunnskap og enighet (Douglas and Wildavsky 1982, 5). Dette kompliseres av mangelen på en allmen forståelse av faren knyttet til radioaktiv
stråling. Paul Slovic introduserer sitt essay om risikovurderinger knyttet
til radioaktivitet med observasjonen at det ikke finnes noen uniform eller
konsistent respons på slike trusler. Han observerer at opplevelse av slik
risiko, og grensene for tolererbar risiko, er svært avhengig av kontekst
(Slovic 2000).
For å forstå sammenhengen radioaktivitet tolkes i må vi først se på den
bredere konteksten. Den almene forståelsen av radioaktivitet er preget av
en rekke historiske hendelser. Bilder av offer etter Hirosjima, Chernobyl
og Daigo Fukuryū Maru1 har vært med på å forme vår forståelse av radioaktivitet. Spencer Weart har argumentert for at kontemporære forståelse
av radioaktivitet vekker ideer om transmutasjon og at radioaktive stråler
oppleves som «uncanny rays that brought hideous death or miracolous
new life» (Weart 1988, 421). Cornelia Hesse-Honeggers arbeide med å
1
En Japansk fiskebåt som ble utsatt for nedfall etter en amerikanske prøvesprengningene på Bikini Atoll. Mannskapet, 23 man, opplevde alle symptomer på akutt strålingssyke og døde kort tid etter hendelsen. For mer om Daigo Fukuryū Maru og de politiske
omstendighetene, se Oishi (2011).
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avbilde insekter med mutasjoner forårsaket av utslippene etter Chernobyl
og andre atomkraftverk vekker lignede assosiasjoner. Hugh Raffles observerer at slike utstillinger får oss til å stille spørsmålstegn ved vår egen
inngripen i naturen (2010). Både Wearts og Raffles tese er at disse bildene, og lignede bilder som dukket opp med økende hyppighet etter at
det første atomet ble splittet er med på å forme hvordan vi omgås alt som
har vært i kontakt med spaltede atomer. Det slike bilder har vist oss er
at radioaktivitet har en evne til å gjøre det kjente til noe ugjenkjennbart,
det naturlige til en anomali. For å videre forstå radioaktivitetens evne til
å transformere det kjente til noe ukjent må vi ta utgangspunkt i noe fra
mine informanters livsverden, nemlig landskapet de levde i.
LANDSKAP OG VÆR-VERDENER. I det daglige var det lite snakk om
noen akutt strålefare i den kystnære dalen jeg bodde og gjorde feltarbeidet mitt i.2 Strålefaren ble sett på som større ute ved kysten, og var et
hyppig samtaleemne i møte med folk fra kystbyene Mendocino og Elk.
Californias kystlinje er krummet og svingete, akkurat som motorveien
som går langs den, men er så bratt at det kjennes som om landet forsvinner ned i dypet. Det er ingen øyer som bryter siktlinjen mot horisonten.
Til tross for dette har de som bor langs den en visshet om landmassene
som ligger på andre siden av det åpne havet. Dette ble, på humoristisk
vis understrekt, utenfor en kafe i Point Arena. Rett på stillehavskysten sør
i Mendocino County, utenfor en frokostresturant, sto det et skilt med
påskriften «Cafe open: Last Cafe till Havaii». Mange av de aktive i kampanjen mente selv å ha kunnskap både om lokale og globale værfenomener som bidro til å spre stråling fra Fukushima Daiichi. En viktig brikke
2
Jim Jones og hans infamøse Peoples Temple hadde en kort periode på 70 tallet
hovedkvarter i dalen, da Jones var overbevist om at det ville være det tryggeste stede på det
amerikanske fastlandet hvis atomkrig skulle bryte ut.
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i forklaringen av disse fenomenene er drivgodset fra Japan som begynte
å vaske i land i California ett år etter katastrofen. Om de ikke var bærere
av radioaktivitet var de i det minste tegn som bar med seg en ide om radioaktivitet og synliggjore sammenhengen mellom Japan og California.
For å forstå sammenhenger over så store avstander må vi ha et grep om
individers opplevelser av det «globale». Tidligere i sitt forfatterskap gjorde
Tim Ingold et forsøk på å forklare hvordan diskursen rundt globale klimaendringer har formet vår måte å se på verden. For å gripe ideen om det
globale tar Ingold for seg fenomenet med å avbilde verden som en sfære,
og hva globusen har gjort med vår forståelse av våre omgivelser (Ingold
2000, 209). Ingold observerer at slik avbildning har før til at mennesket
som senter for erkjennelse har blir tilsidesatt til fordel for geografiske modeller og avbildninger. I overgangen til bildet av jorden som en sfære taper altså personers egne erkjennelse for teknologi eller mekaniske avbildninger i kampen om å være den mest pålitelige måten å erkjenne verden
på (Ingold 2000, 216). Ingold argumenter mot en slik tilnærming til ens
omgivelser. Han postulerer at for de aller fleste vil personlig erfaring være
en viktigere kilde til erfaring en mekaniske avbildninger. Dette er grunnlaget for hans «dwelling perspective» (Ingold 2000). I likhet med Ingold
argumenter Edvard Casey for at konkrete steder har forrang for abstrakte
rom i vår forståelse av virkeligheten (Casey 1996). Men selv om at det
lokale har forrang i vår verdensforståelse, da menneskelig erkjennelse alltid befinner seg i steder, må vi forsøke å løfte blikket til hvordan globale
fenomener oppleves. Med den Nord-Amerikanske landmassen bak seg er
det bare to erkjennbare krefter som bringer verden inn mot Californias
kyst: havet og vinden. Å stå på en av statens mange berømte strender er å
være vitne til begge og å kjenne dem på kroppen.
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I senere arbeider har Ingold kommentert på problemene ved å inkorporere materielle fenomener som himmellegemer, vind og tåke i vår forståelse av den materielle verden. Han søker å utvide den vanlige forståelsen av landskap fra å bare omfatte topografien vi beveger oss i til å
også inneholde kreftene som påvirker den (Ingold 2011, 127; se også:
Ingold 2012). Ut av dette har han kommet med begrepet «vær-verden».
Ingolds hensikt med å inkorporere himmel, vær og himmellegemer i den
materielle verden er å poengtere hvor viktig de er for vår opplevelse av
den samme verden. Han påpeker at selv om tåken kan sies å «dekke til»
verden på visse dager, betyr ikke det at landskapet er mer «ekte» når det
er skyfri himmel. De fleste vil være enige i at landskapet ikke radikalt
forandrer seg, selv om dets egenskaper gjør det. I en utvidelse av dette
ønsker jeg å se på hvordan lokale forståelsesformer er preget av det man
kan kalle en vær-verden, altså en forståelse av det materielle landskapet
som preget av vind, skyer, elver og andre ting som ikke typisk inngår som
en del av den materialiteten man befatter seg med i studier av materiell
kultur. Variasjonen man opplever i været inngår i folks forståelse av hvordan landskapet de lever livene sine i henger sammen med større systemer.
Gitt mine informanters nærhet til naturen gjennom landbruk og surfing
vil jeg gjøre rede for hvilken rolle deres «lokale kunnskap» spilte i deres
tolkning av strålingsfare.
VÆR, VIND OG VERDEN. For å skape oppmerksomhet rundt underskriftskampanjen ble det holdt et møte på gården jeg bodde på. Hovedhuset på gården ble brukt til kulturelle begivenheter og samlinger. Møtet
ble annonsert på den lokale radiostasjonen og plakater ble hengt opp i
byen. Det var den nordligste samlingen som ble holdt i forbindelse med
kampanjen, da kampanjen i hovedsak ble administrert fra Los Angelesområdet. Blant de omkring 40 oppmøtte var rundt halvparten bosatt på,
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eller i nærheten av gården. De resterende bodde alle i de kystnære byene
Elk, Manchester og Mendocino. Møtet besto av et par foredrag av lokale
aktivister, hovedsakelig av personlig art med hensikt å motivere deltageren. Etter foredragene samlet folk seg i grupper og diskuterte egne erfaringer og veien fremover for kampanjen. En av deltageren hadde livnært
seg delvis ved å sanke inn og tørke tang for salg. Kort etter at Fukushima
begynte å brenne hadde hun høstet inn all tangen hun kunne, i avvente
av det radioaktive nedfallet. Siden dette har hun ikke vært langs kysten.
Uroen ble forsterket gjennom historier fortalt om drivgodset som kom
med havstrømmene fra Japan. En slik gjenstand som fikk internasjonal
oppmerksomhet var en motorsykkel som vasket i land i Alaska. Selv om
det ikke har blitt rapportert lignede funn så lang sør som California ble
historier som denne fortalt som en måte å understreke troen på at ting
som vasker til havs i Japan før eller siden vil vaske i land i USA. En av
surferne jeg snakket med som var bosatt i Mendocino var så overbevist
om at stråling fra Fukushima hadde kommet med vinden til USA, at hun
nå hadde gått over til å kun spise kortvokst mat. Dette var i hovedsak
bønnespirer som ikke fikk spire mer enn ett par dager. Rasjonale bak dette var at den ikke hadde tid til å bli forurenset av for mye stråling. Ingen
festet særlig lit til målingene utført av UC Davies, selv om de ikke selv
kunne fremstille målinger eller andre empiriske bevis på strålefare. Denne
grunnleggende usikkerheten økte tilsynelatende den opplevde trusselen.
Fler surfere jeg snakket med, både den kvelden og ved andre anledninger,
fortalte om at det var engstelig for å gå i vannet nå, akkurat fordi man
ikke kan sanse strålingen. Selv om hun ikke kunne sanse den var hun sikker på at den var der. Problemet, som en artikulerte det, var at «jeg aner
ikke hva kroppen min blir utsatt for».
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Lokal kunnskap ble lagt til grunn for denne kritikken av de institusjonaliserte sannhetene UC Davis presenterte. Jeg vil nå se nærmer på hvordan
denne lokale kunnskapen brukes til å formalisere nye modeller for å mobilisere politisk aktivisme blant andre. Dette ble gjort ved å lage en rekke
kart som beskrev spredningen av radioaktivitet i en tenkt nedsmelting
av kraftverkene i San Onofre eller Diablo Canyon. Sammenligningene
som ble gjort kan forøvrig være av interesse, sett i lys av Tim Choys forsøk på å utrede en teori om hvordan sammenligner brukes, spesielt med
relasjon til naturvern (Choy 2011). I motsetning til Choy, som i hovedsak er opptatt av hvordan ulikhet etableres i relasjon til beskytning av
utrydningstruede arter, er min interesse i hvordan likhet forståes. Blant
gruppene som motsatte seg UC Davis målinger av strålingen i området
trakk mange paralleller mellom risikoen knyttet til kjernekraftverk og genetisk modifiserte organismer. Begge ble beskrevet som en vederstyggelighet som truet artsmangfold og bærekraftighet men som ble presset frem
av økonomiske interesser. Ved å beskrive faren knyttet til atomkraft i lys
av de forståtte farene ved GMO henviser de til at begge står i fare for å
ødelegge grunnlaget for at noe kan kalles naturlig. Selv om atomkraften
tilbyr oss energi som ikke truer med å forsterke de menneskeskapte klimaendringene er risikoen for stor, da atomkraft kan, ved sin grenseoverskridende og mystiske kraft, kan true helle vårt konsept om en natur som
er foruteksisterende for menneskelig innflytelse. For å gjøre denne diffuse
frykten mer håndgripelig belaget kampanjen seg på utbredd bruk av kart
for å illustrere faren for radioaktivt nedfall.
Hovedfunksjonen til disse kartene, ved siden av å synligjøre en ellers
usynlig risiko kan sees som en artikulering av frykten for å tape et kjent
landskap. Disse kartene ble utarbeidet av utrente, men engasjerte, naturvernere. Vurderingen av hvilke kilder som er relevante i slike tilfeller
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syntes å avhenge av folks hverdagslige forståelse av vær og klimamønster. Naturvern sto høyt på dagsorden blant den grenen av kampanjen
jeg observerte og den overordne frykten var at en nedsmelting ikke bare
ville gjøre California, beskrevet som USAs brødkurv, ubeboelig, men
også ufruktbart. Kartene viser, med strålefaresymboler hvor de to aktuelle kraftverkene er, sammen med store røde felt som skal indikere hvor
spredningen av radioaktivt nedfall kommer til å være kritisk. David, som
lagde mesteparten av kartene, fortalte selv at de hovedsakelig var basert
på hans erfaring med værsystemene i regionen gjennom ett langt liv som
bonde og at de illustrerte det han anså som sannsynlige scenarioer. Han
prøvde dessuten å legge dem opp til å være så estetisk like kart over stråleutslipp fra Chernobyl som mulig, for å forsterke gjennomslagskraften
deres i diskusjoner.
Her ser vi altså betydningen av mine informanters vær vær-verden. David
beskrev været i California som svært preget av værsystemer som hadde sitt
opphav i Stillehavet. Dette viste han på lokale værkart og observerte når
vi snakket om været. Havtåken som gjør Nord California til en brukbar
vinregion var det mest omdiskuterte fenomenet som kom inn fra havet,
sammen med vinterregnet. Han hadde jobbet som vinbonde i regionen i
over tjue år og var anerkjent for å lese været svært presist. I tillegg til egen
erfaring og eget metrologisk utstyr viste han til en rekke metrologiske
databaser han brukte både for å forutse værforholdene for gården, og til
å lage analysene han brukte til å utforme kartene for kampanjen. I tillegg
til dette trakk David på den lokale kunnskapen om at det på vinterstid
legger seg en inversjon over Central valley som hinder luftsirkulasjon.
Denne inversjonen mente han ville føre til at eventuelle utslipp fra San
Onofre eller Diablo Canyon ville falle rett inn i Central valley. David
introduserte meg også for en av de andre lederen av kampanjen. Hun
VÆR, VIND OG VEDERSTYGGELIGHETER FRA VEST

195

fortalte at de i forbindelse med en tidligere kampanje hadde sendt opp
heliumballonger fra parkeringsplassen ved San Onofre med påskriften
«like lett som denne ballongen nådde deg kan nedfall fra San Onofre nå
deg». De hadde også skrevet på et telefonnummer og hun fortalt at de
hadde fått anrop fra langt inne i landet. Senere i kampanjen utvidet han
dette perspektivet med et kart som viste hele USA. På dette kartet hadde
han klippet fritt fra nedfalsmønstrene vi så etter Chernobyl i Europa og
limt dette på USA-kartet. Om så på et rent symbolsk plan viste han så
en sammenligning av de to hendelsene, en likhet man ikke vil se i mer
systematiske sammenligninger. Forskjellene mellom Chernobyl, Long Island, Fukushima Daiachio, og en eventuell nedsmelting av kraftverkene i
San Anofre og Diablo Caneyon er uten tvil store. De kulturelle, politiske
og økologiske aspektene som vil spille inn i sammenhengen er for store
til å gå i dybden i her. Mer viktig er mangelen på refleksjon rundt slike
faktorer i kampanjen for hånden.
AVSLUTTENDE BEMERKNINGER. Som indikert over var det spesielt
surfere og de som bodde langs kysten som ytret frykt for strålefare i sammenheng med at ting som ble vasket på havet av tsunamien nå begynte
å vaske inn på strendene i California. Selv om disse tingene ikke hadde
noen direkte tilknytning til atomkraftverket, fungerte de som en påminnelse om at planeten vår utgjør ett lukket system. I likhet med Choys analyse av luftforurensning har jeg forsøkt å vise noen av de epistemologiske
og politiske prosessene som spilte inne i vurderingen av risiko knyttet til
radioaktivitet i California. Sammenligningene som ble gjort både for å
vurdere risikoen for smitte fra Fuksushima Diacho og for mulige utslipp
fra San Onofre eller Diablo Canyon baserte seg, som vi har sett, både på
abstrakte klimamodeller og personlig erfaring. Beskrivelsene over av ideene knyttet til ting som vaskes i land i California, og bruken av både egne
196

EIVIND EGGEN

observasjoner om klima og satellittbilder av værsystemer synes å indikere
at man trekker både på refleksiv og praktisk erfaring når man vurderer
faren ved radioaktivitet. Ikke bare er radioaktivitet en risikofaktor som
ofte misforståes, den inngår i andre globale fenomener som det ofte kan
være vel så vanskelig å forstå.
Som Cliford Geertz så flott observerte er det ingen som lever i en «generell
verden». Mennesker lever ut livene sine i konkrete lokasjoner og preges
av lokale forhold (Geertz 1996, 262). Globale flyter og friksjoner spiller
inne i disse lokalitetene, men deres egenart er av interesse i seg selv. Dette
gjeller spesielt i studier av risiko knyttet til globale kriser. Nedfallet fra
Fukushima Diachi, slik det manifesterte seg i California utgjorde tilsynelatende ingen kortsiktig helsefare, men risikoen som ble opplevd av mine
informanter var fortsatt stor nok til å mobilisere til politisk handling.
Douglas og Wildavskys perspektiv på forholdet mellom kultur og risiko
vektlegger at vi heller enn å anse lekfolks risikovurderinger som kompromittert av kultur, bør se dem som ytringer om hva som legges til grunn av
meningsfulle observasjoner og hvilke verdier disse observasjonene igjen
kan støtte opp under. Jeg har derfor her prøvd å vise hvordan opplevelse
av lokaliteter, med spesiell vekt på Ingolds begrep om vær-verdner, kan
være med på å forbedre vår forståelse av de prosessene som inngår i etableringen av en «lokal kunnskap» om radioaktivitet. Jeg har her argumentert for at visse strukturelle likhetene mellom utslippene fra Fukushima
og Chernobyl, i forening med mine informanters vær-verden, var med på
å skape opplevelsen av frykt for strålingen fra Fukushima, noe som igjen
mobiliserte risiko rundt de lokale kraftverkene. Med dette har jeg ønsket
å vise hvordan globale risiko blir politisert avhengig av både lokal kunnskap og globale modeller.
VÆR, VIND OG VEDERSTYGGELIGHETER FRA VEST
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