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Betwixt & Between ble utgitt første gang i 1987 og kommer ut i star-
ten av høstsemesteret hvert år. Vi er stolte av å bære tradisjonen videre. 
Årets samling består av 12 artikler skrevet av masterstudenter i sosial-
antropologi ved landets fire institutter. Å skrive en artikkel for Betwixt 
& Between er en unik mulighet for masterstudentene til å få publisert 
sin egen tekst i en artikkelsamling som blir lest av antropo loger og an-
tropologistudenter over hele landet. Det er også en stor utfordring. En 
stor takk går til forfatterne som har skrevet en artikkel, enkelte for første 
gang, parallelt med masteroppgaven. Vi håper dere alle er fornøyd med 
resultatet som dere nå holder i hendene. Vi vil også takke hver enkelt 
i redaksjonen som har vært i dialog med forfatterne og kommet med 
konstruktive kommentarer på språk og innhold. Denne publikasjonen 
er et resultat av vår felles innsats. Takk til Innblikk i felt for at vi får 
trykke bildene fra årets utstilling. Vi mener tekstene og bildene sammen 
speiler da gens forskning blant masterstudentene og gir et meget godt 
innblikk i hva et masterstudium i sosialantropologi kan innebære. Til 
slutt vil vi takke Thomas Hylland Eriksen ved Sosialantropologisk in-
stitutt, Universitetet i Oslo, som har tatt seg tid til å lese hver enkelt 
artikkel og skrive et forord til årets utgave. Takk for inspirerende ord!

maria christophersen & christina stjernholm nygaard
oslo, august 2012

forord fra redaktørene
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Thomas Hylland Eriksen 
Oslo, august 2012

forord

Sosialantropologi er ikke et hvilket som helst universitetsfag. Det er 
en type kroppsliggjort kunnskap, noe du studerer med både kropp og 
sjel. Ingen forblir uberørte av å gjøre feltarbeid. De fleste får minner 
for livet. Mange oppdager nye sider ved seg selv. Alle får et nytt blikk 
på seg selv og sine omgivelser.

Det finnes såvidt jeg vet ingen statistikk, men det blir sagt at in-
gen har gjort flere antropologiske feltarbeid enn Fredrik Barth. Han 
er ingen typisk lærd, og en gang omtalte han seg selv som ‘ikke spe-
sielt kultivert’. For å komme videre i sin egen tenkning og forskning, 
ville andre akademikere kanskje oppsøke biblioteket, men Barth rei-
ste i stedet – eller, snarere, i tillegg – på nye feltarbeid. Han har flere 
ganger slått fast at han har lært mer av folk han har møtt i felten og 
deres liv, enn av å lese. Han legger også stor vekt på nødvendigheten 
av å dele informantenes erfaringer, å leve som dem i den grad det går 
rent praktisk, for å komme så nær deres livsverden som mulig.

Antropologer er forskjellige. Det finnes mange som er mer glad i 
å lese, og mindre glad i å gjøre feltarbeid, enn Barth. Men poenget er 
allmenngyldig. En av de store gledene ved å befinne seg i et antropo-
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logisk miljø, består jo nettopp i at det alltid er noen i nærheten som 
nylig har kommet tilbake fra felten og har historier å fortelle derfra. 
Et slikt privilegium er ikke så mange andre akademikere forunt. Du 
lærer nesten intravenøst ved å være sammen med kolleger.

Denne artikkelsamlingen er skrevet av unge antropologer som 
fremdeles har felterfaringen i kroppen. De har svettet og frosset, spist 
dårlig mat og følt seg sosialt utilpass, de har strevd med språket, vært 
redde og lidd av hjemlengsel, kjedet seg og vært panikkslagne over 
tanken på å skulle vende hjem med for lite data, for dårlige data eller 
irrelevante data. Noen har hatt visumproblemer, andre mageproble-
mer. Feltarbeidet er alltid et sosialt og eksistensielt drama, enten man 
reiser til Cook-øyene eller Groruddalen. Det går nemlig ikke an å 
gjøre det halvhjertet. 

Betwixt & Between er alltid spennende lesning. Artiklene er ikke 
alltid ferdig tenkt, men kanskje nettopp derfor anskueliggjør de, i 
komprimert form, det antropologiske prosjekt, nemlig å gå dypt inn i 
en sosiokulturell substans som er unik og spesifikk, men uten å gi opp 
prosjektet om å si noe allment om hva det vil si å være menneske. Her 
er det både høyttenkning, bekjennelser og eksperimentering med 
teoretiske modeller. Dette årets utgave av studentenes artikkelsamling 
må dessuten være en av de mest varierte til dags dato. Den inneholder 
artikler fra Nepal, Kamerun, Alna, New York, Tanzania, Nicaragua, 
Zanzibar, Hellas, Oslo, Tyrkia og Cook-øyene. Tematisk spenner 
den fra vedens sosiale liv og initieringsritualet unyago til afghanske 
flyktninger i Aten, nasjonalfeiringen Te Maeva Nui og dervisjer i det 
moderne Tyrkia. Her møter vi antropologer som har gått dypt inn i 
og reflektert over maistangfeiringen i Bluefields, innvandrerkvinners 
reaksjoner på norske ideer om sunnhet, film og Facebook som meto-
deredskaper, science fiction-fandom og magedans på Manhattan. Det 
er vanskelig å forestille seg et fag, eller et hvilket som helst miljø, som 
gir et mer mangfoldig bilde av den verden vi lever i. 
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Siden feltarbeidet gjør noe med etnografen, er etnografi sjelden 
eller aldri en ren demonstrasjon av forfatterens flinkhet. Det er noe 
mer som står på spill. Ikke bare har du lært noe med hele kroppen, 
du har også etablert noen forpliktende relasjoner til andre mennesker. 
Det merkes i alle bidragene til denne boken at forfatterne skylder seg 
selv og sine informanter ikke å gjøre skam på deres felles erfaringer. 
Det er ikke vanlig å tenke på antropologi som et primært etisk fag, 
men jeg sitter igjen med en opplevelse av at det kanskje er nettopp 
det som er tilfellet.  
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I 2012 arrangerte studentene ved masterprogrammet sosialantropologi ved 
Universitetet i Oslo en utstilling bestående av bilder fra feltarbeid. Ut-
stillingen ble åpnet på Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo 
1. september 2012, samtidig med lanseringen av årets Betwixt & Between.

 antropologiske feltarbeid 
skildret med kamera – del én

innblikk i felt
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Mevlana Rumi (1207- 1273) kom fra Balkh i det persiske riket, men mi-
grerte som barn til Konya, hovedstaden i seldsjukkimperiet. Der ble han en 
anerkjent religiøs læremester og skrev flere poetiske verker basert på Kora-
nen og sin filosofi om kjærlighet, respekt og toleranse for medmennesker. 
Etter Mevlanas død ble mevleviordenen opprettet og spredte seg over hele 
imperiet og senere det osmanske riket. De som i dag hengir seg til denne 
religiøse retningen kalles mevlevier og forbindes med sitt semaritual. Sema 
oppsto i Bagdad flere århundrer før Mevlanas tid og besto av spontane 
kroppsbevegelser inspirert av mystisk poesi og musikk, som en måte å oppnå 
transe og komme i kontakt med Gud på. Likevel er det mevleviene som er 
mest kjent for ritualet og utøverne er populært kalt virvlende dervisjer. På 
1400-tallet ble ritualet formalisert med koreografiske bevegelser som ligner 
dans og rommer mye symbolikk. I dag lærer tyrkiske dervisjer sema og andre 
mevlevitradisjoner på såkalte kunst- og kultursentre, som Karabaş-i Veli i 
Bursa. Her avholdes også gratis semaforestillinger hver dag, året rundt. 

eline hegerstrøm

mevlevienes semaritual
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tine vingelsgaard–laursen

«badkoun aowe?» 
eller «vil dere ha kaffe?»

Jeg ble servert kaffe hos alle mine informanter og libanesiske venner i 
landsbyen Maghdouche, sør i Libanon. Som oftest hadde jeg valget mel-
lom to typer: Nescafé-pulverkaffe eller arabisk kaffe. Sistnevnte krevde 
litt mer tid og forberedelser, men jeg syntes den smakte mye bedre. I alle 
sosiale anledninger serveres det kaffe og det er som regel kvinnene som 
lager den ved å koke opp finmalt kaffepulver sammen med vann i små 
kjeler på gassbluss. Kaffen serveres i små, fine kopper sammen med en 
teskje sukker. Koppen på bildet har et standardmønster og man får kaffen 
servert i slike kopper både på finere restauranter og hjemme hos folk. Om 
våren, når appelsintrærne blomstrer, legger mange appelsinblomstene i 
kaffen for en blomsterlig smak. Av appelsinblomstene lages det også «hvit 
kaffe», en varm, blank drikk med sterk parfymert smak.  

?
?
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Sara Hansen

et hus skal feires

En formiddag i april og et nylig ferdigstilt hus skal feires, markeres og 
velsignes. På kjøkkenet virvler det av kvinnelige slektninger og naboer 
i enhver alder med dagens forberedelser. Det skal kuttes, kokes, friteres, 
tørkes og danderes for et stort og høytidelig måltid som vil samle opptil 
hundre sultne mager. Høy aktivitet, men likevel full kontroll. Barna lø-
per lystig og lekent mellom hauger av serviser og mat. Betydelige mengder 
av hvitløk og chili skrelles og hakkes i små biter, og det brune, klissete suk-
keret smeltes om til søte kaker. Risen kokes til å utgjøre hovedpersonen av 
måltidet hvor kjøtt og grønnsaker har biroller. Alle i huset skal være med 
og gjøre sitt bidrag for å legge til rette for at eieren av huset – en familie 
på fire – skal få en god start i det nye hjemmet. Husfaren har vært mye 
syk den siste tiden uten å vite hvorfor. Det skal utføres flere velsignelser og 
ritualer denne kvelden. Kanskje det vil bedre hans helse? 
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ragnhild gotaas torvik

gull har en tendens 
til å forsvinne

Etter endt arbeidsdag i gruven, på vei hjem til sin landsby i nordvestlige 
Esmeraldas, «den grønne provinsen» i Ecuador, stopper en ung kvinne ved 
elva. På fanget har hun en batea, det lette trefatet som brukes til å vaske 
fram gull. Teknikken karakteriseres av stødige sirkelbevegelser som gradvis 
skyller ut stein og jord, mens finkornet svart sand og skimrende gullpar-
tikler blir igjen i bunnen. Nå samler firebarnsmoren gullet i et blad hun 
bruker for midlertidig oppbevaring; gull har en tendens til å forsvinne. 

Vi befinner oss et stykke unna støyet fra grave- og sorteringsmaskinen som 
forurenser elva og skader nærmiljøet med utslipp av giftige stoffer. Den in-
dustrielle gruvevirksomheten, som utvinner gull til det globale markedet, 
har invadert afroecuadorianernes nedarvede kollektive territorium i Esme-
raldas. Det afroecuadorianske folket har gjennom århundrer med kamp og 
kulturell kreativitet utviklet sterke fellesskap i balanse med naturen. I dag 
konfronterer lokalsamfunnene mange av samtidens utfordringer. 
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På bildet ser vi hvordan stabler på stabler med ved ligger klare for salg 
langs veien mellom landsbyen der jeg gjorde feltarbeid og den største byen 
på øya, Unguja. Handel med skogprodukter – ved, trekull og byggema-
terialer – er en viktig del av livet på Zanzibar i Øst-Afrika. For mange 
zanzibarere utgjør dette deres hovedinntekt. 

REDD er et globalt rammeverk for å hindre avskoging gjennom kjøp og 
salg av karbonkvoter. Gjennom REDD finansierer Norge nå et prosjekt 
som skal begrense hugging av skog for salg på Zanzibar. Spørsmålet blir 
da: vil landsbybeboere og andre involverte bli tilstrekkelig kompensert for 
sitt tap av inntekt?

ingvild andersen

bunter med ved 
ligger klare for salg
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jorid dalsegg bertelsen

the vip saloon, 
nyarugusu refugee camp

Nyarugusu Refugee Camp ligger i Vest-Tanzania. Leiren ble etablert i 
1996. I dag bor det 63 000 flyktninger fra Kongo i Nyarugusu. Denne 
mannen er stolt eier av en VIP Saloon.

Flyktningene og organisatorene i leiren har ulike oppfattelser med hensyn 
til retur til opprinnelseslandet. Organisatorene fremmer retur til Kongo 
(repatriering) som eneste løsning, mens flyktningene kollektivt uttrykker 
at repatriering ikke er en varig løsning. Individuelt kommuniserer flykt-
ningene imidlertid en stolthet og mer realistisk fremtidsrettet tro på Kongo, 
noe som på sikt kan muliggjøre repatriering. Flyktningenes kollektive og 
individuelle uttrykk er ikke nødvendigvis motsetninger til hverandre, men 
er synlige i forskjellige settinger.
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Fotografiet er tatt i North Carolina, USA, der jeg studerte Foodways. Den 
avbildede bensinstasjonen passerte jeg daglig og akkurat denne kvelden var 
jeg på vei hjem til vertsfamilien min etter en lang dag med intervjuer på en 
matmesse. Fotografiet spiller på hvor viktig bilen er for mange amerikanere. 
Bilen er prinsippet for all forflytning og kan sees som et symbol på frihet og 
den amerikanske drømmen. Videre er ikke bilen bare del av den amerikan-
ske kulturen i form av et transportmiddel, den er også nært knyttet til mat. 
Etter at amerikanerne begynte å innta veiene på 1920-tallet har de spist 
mindre og mindre av de daglige måltidene i hjemmet. Dermed har de lett 
etter nye steder som kan fungere som substitutt for familienes spiserom. Jeg 
opplevde at mye mat ble spist i bilen. På den måten ble bilen brukt til noe 
mer enn et rent transportmiddel, den ble også anvendt som et samhand-
lingssted som la føringer for visse typer mat og måter å spise den på.

tiril lærum todal

bilen som samhandlingssted
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Voksenopplæring er som navnet tilsier en opplæringsinstitusjon for voksne. 
Hvordan fungerer forholdet mellom voksen lærer og voksen elev?
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introduksjon. Våren 2011 gjorde jeg feltarbeid på en voksen-
opplæring i bydel Alna. Skolen er et lavterskeltilbud for minoritets-
kvinner der elevene kan lære norsk gjennom praksis på kjøkken el-
ler tekstillinje. Skolen har et spesielt fokus på sunnhet og helse og 
derfor er trening og undervisning om kosthold en obligatorisk del av 
undervisningen. Som deltakende observatør var jeg med på trening, 
helseundervisning og matlaging. Jeg fikk mulighet til å studere kom-
munikasjon mellom lærere og elever på nært hold, noe som ledet meg 
til problemstillingen «Hvordan kommuniseres ideer om sunnhet til 
minoritetskvinner på en voksenopplæring i Groruddalen?» I denne 
artikkelen fokuserer jeg mer generelt på kommunikasjonen mellom 
lærere og elever.1 Jeg ser skolesystemet i et maktperspektiv og diskute-
rer hvorfor kommunikasjonen på en voksenopplæring kan sammen-
liknes med kommunikasjon mellom voksne og barn. 

barn eller voksen? Voksenopplæring er som navnet tilsier en 
opplæringsinstitusjon for voksne. Det er voksne som går på skole 
for å lære. Under mitt feltarbeid hadde noen av elevene grunnskole 

maja garnaas

Om kommunikasjon mellom elever og lærere 
på en voksenopplæring i Groruddalen

«skal du gå med de skoene der?»?

?
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fra hjemlandet, mens andre aldri hadde gått på skole før. Det var 
derfor et stort sprik i læringsnivået blant elevene. Dette krevde en 
pedagogisk tilnærming fra lærerne som rommet alt fra elever som 
kunne begynne rett på norsk grammatikk, til elever som måtte starte 
med å lære hvordan man holder en blyant. I løpet av mitt feltarbeid 
opplevde jeg situasjoner som kunne minne om forhold mellom lærer 
og elev i grunnskolen, det vil si der voksne elever ble behandlet som 
barn. Det var ulike faktorer som spilte inn på hvorfor jeg oppfattet 
det slik. Grensen mellom når man blir behandlet som voksen og når 
man blir behandlet som barn er ikke en klar grense, og måten et bud-
skap formidles på har mye å si for hvordan det oppfattes. I artikkelen 
vil jeg ved hjelp av empiriske eksempler se nærmere på kommunika-
sjon mellom lærere og elever. Psykologisk analyse vil være relevant 
i forhold til å forstå slike kommunikasjonshandlinger. Det handler 
om å trenge inn i de usagte forutsetningene for kommunikasjonen 
(Rommetveit 1972:38). Ikke-verbal kommunikasjon som gester og 
ansiktsuttrykk, kan derfor fortelle like mye som det verbale, noe som 
blir tydelig i eksemplene under. 

Jeg sitter på tekstilrommet sammen med fem elever og en lærer. 
Lærer Mette forteller om et arrangement som skal være på Folke-
teateret i forbindelse med kvinnedagen. Yasmine2 spør om arran-
gementet skal være i sentrum. Mette kan bekrefte dette. Yasmine 
sier at hun aldri drar til sentrum og at hun ikke har lyst. 
Mette: «Jo, du må bli med!» 
Yasmine: «Vi får se.»
Mette insisterer enda en gang på at Yasmine må bli med. Mette 
sier at det blir gøy. Yasmine gir ikke noe klart svar. 

Det forventes at lærerne oppfordrer elevene til å komme på ar-
rangementer i regi av skolen. Sånn sett følger Mette forventninger 
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til hennes rolle som lærer. Elevene er voksne og kan bestemme selv 
om de vil møte opp på slike arrangementer, noe Yasmine viser ved 
å si at hun ikke har lyst. Læreren har ikke sanksjonsmuligheter på 
samme måte som i grunnskolen. Siden skolen ikke er en del av in-
troduksjonsprogrammet, går elevene på skolen av egen fri vilje, uten 
støtte fra NAV.3  I lærerens «du må bli med» ligger det en slags frivil-
lig tvang. Situasjonen minner om det Bateson (1972) kaller «double 
bind». Det er to motstridende budskap som formidles samtidig. Pri-
mærbudskapet er negativt og fungerer som et påbud; «Jo, du må bli 
med!» Sekundærbudskapet kan formidles gjennom stemmeleie eller 
ikke-verbal kommunikasjon. I eksempelet signaliserer Mette noe an-
net enn det hun sier med smil (ikke-verbalt) og lyst stemmeleie som 
gjør at jeg oppfatter henne som glad og positiv. Sekundærbudskapet 
(den ikke-verbale kommunikasjonen) kommer i konflikt med pri-
mærbuskapet (Bateson 1972). For Yasmine kan dette føre til en usik-
kerhet rundt lærerens «må». Mener læreren at hun virkelig må, eller 
viser smilet at hun kan velge selv? 

Ved en annen anledning observerte jeg en liknende situasjon der 
lærerne ga en beskjed til elevene i plenum; 

Alle elevene på skolen er samlet i gangen for å få noen felles be-
skjeder. To av lærerne deler ut ark med reklame for norskkurset 
som de ber kvinnene henge opp i borettslaget, barnehagen og lig-
nende. Lærerne ber elevene om å ikke brette arket i veska, og ikke 
kaste det. De sier det er viktig å bruke tegnestifter istedenfor teip. 
Lærerne bruker lang til på å gi instruksjoner rundt opphenging 
av lappene. Den ene læreren avslutter med å si henvendt til den 
andre: «De forstår dette. De er smarte, sterke kvinner.» 

I denne episoden er det igjen snakk om en «double bind», altså 
to motstridende budskap som kommuniseres til elevene. Elevene får 
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nøyaktige instruksjoner om hvordan de skal henge opp lappene. Læ-
rerne bruker lang tid på å forklare hvor og hvordan. Etterpå minner 
lærerne seg selv om at dette er voksne mennesker. Men har de ikke 
nettopp gitt beskjed som om det skulle være til barn? Smarte, sterke 
kvinner ville vel ikke trenge så grundige instruksjoner rundt en plaka-
topphenging? Ved en senere anledning forteller jeg en av lærerne om 
denne observasjonen. Først virker hun overrasket over at situasjonen 
kunne tolkes slik, men så sier hun at det faktisk er mange av elev-
ene som aldri har hengt opp en plakat før, og at de derfor ville være 
sikre på at alle hadde forstått informasjonen. Lærerne må hele tiden 
forholde seg til en gruppe med elever som har ulike behov og ulikt 
språknivå. 

Under et karneval på skolen i februar var jeg vitne til en episode 
der en lærer blandet seg inn i en elevs kakespising. 

Etter maten er det fruktsalat og kaker. Noen tar fire kakestyk-
ker og fruktsalat på tallerkenen. Vera (lærer) tuller selvironisk 
med at hun har bilringer på magen, at det er «kake» som har 
satt seg både på magen og ryggen. Hun legger til at det er viktig 
å kose seg. Anem4 har også tatt fire kakestykker. Hun får en 
kommentar fra en av sine pakistanske medelever på morsmål. 
Akkurat da sier Signe (lærer) at man må snakke norsk ved bor-
det. Kommentaren blir oversatt og eleven forklarer at Anem har 
sukkersyke og at hun derfor fortalte Anem at det er mye sukker 
i kaka. En norsk student som er i praksis på tekstilverkstedet 
utbryter: «Å nei, da må du ikke spise den!» Anem svarer at hun 
bare skal spise litt. Det virker som eleven som først tok det opp 
får dårlig samvittighet for at det ble så mye oppstyr. Hun sier at 
Anem bare må spise og kose seg. Når Anem har spist opp frukt-
salaten og begynner på kaka sier Signe at hun ikke bør spise den. 
Anem deler den ene kaka i fire og sier at hun bare skal spise litt. 
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Hun tar en bit. Da sier Signe: «Anem, kan jeg få litt kake av 
deg? Kan jeg få den?» Anem sender henne tallerkenen og Signe 
beholder tallerkenen med resten av kaka. Hun spiser den ikke, 
men lar tallerkenen bli stående ved siden av seg fram til vi ryd-
der av bordet. Kaken havner tilslutt i søpla.    

Dette er en episode der læreren ikke bare hinter om hva som er 
rett og galt, men går inn og tar en bestemmelse på vegne av eleven. 
Eleven får ikke ta avgjørelsen selv. Det minner om hvordan man be-
handler barn, fordi voksne av og til tar bestemmelser på vegne av barn 
som de mener er til barnas eget beste. Det er ikke tvil om at læreren 
gjorde dette fordi hun mente det var til elevens eget beste. Det som 
skiller dette fra en situasjon i grunnskolen, er at det her er snakk om 
en voksen som bestemmer på vegne av en annen voksen. Det var 
ikke bare læreren som reagerte på at Anem spiste kake. Også hennes 
pakistanske medelev og den norske praksisstudenten ønsket å si ifra. 
Kanskje følte læreren at denne støtten legitimerte handlingen, siden 
kravet til autoritet og handling ligger i rollen som lærer.

Anem var vant til å få irettesettelser fra lærerne fordi hun ikke all-
tid oppførte seg slik det var ønsket. Hun kom ofte for sent til timen, 
gjettet seg til riktige ord på norsk istedenfor å lære dem og gjorde 
halvhjertet innsats under trening. Anem virket ikke overrasket over at 
læreren tok kaken. Det var mer som at hun selv visste at det var best å 
ikke spise den, og fikk bekreftet dette gjennom medelevens reaksjon 
og lærerens handling. Noe liknende skjedde under skolens vårtur til 
Frognerparken, men denne gangen reagerte eleven som ble irettesatt 
annerledes enn Anem. 

Det er juni og hele skolen skal på tur til Frognerparken. Når vi 
skal gå står det en lærer i døra for å sjekke hva slags sko elevene 
har på seg. Jeg ser litt nervøst ned på mine egne ballerinasko. 
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Kanskje de ikke er egnet for tur? Det viser seg at jeg kommer 
forbi læreren uten problemer. Jeg går ned og venter utenfor inn-
gangsdøra. Sobia5  kommer etter og stiller seg ved siden av meg. 
Hun har åpne sandaler (flipflops). Vi begynner å rusle mot t-
banen. Da kommer en lærer, som ikke inspiserte sko, løpende et-
ter Sobia og sier: «Skal du gå med de skoene der?» Sobia trekker 
på smilebåndet og svarer at hun skal hjem å skifte. Hun fortel-
ler meg at læreren som stod i døra og sjekket sko allerede har sagt 
at hun ikke kan gå i de skoene. Senere, når vi har kommet til 
Frognerparken, ser jeg at hun ikke har skiftet sko.

I forbindelse med turer var lærerne opptatt av å formidle at gode 
sko og ryggsekk var noe man måtte ha. Tunge vesker gjør vondt for 
ryggen, det samme gjør høyhelede sko eller flate, åpne sandaler. Læ-
rerne ønsket at elevene skulle ha det komfortabelt på tur. Mange av 
elevene hadde ikke mye erfaring med å gå på tur, og lærerne så det 
som sin oppgave å gi veiledning på hva som var bra å ha på seg i en 
tursituasjon. Igjen ble grensen mellom veiledning og det å ta bestem-
melser på andres vegne utfordret. I denne situasjonen var det inter-
essant å se hvordan Sobia reagerte på lærernes oppfordringer. Hun 
smilte litt og sa hun skulle ta på andre sko, men gjorde det ikke. 

handlinger med et godt mål. Alle eksemplene er på ulike 
måter situasjoner der grensen mellom det å bli behandlet som vok-
sen og det å bli behandlet som barn, er uklar. Problematikken er ikke 
ukjent. Marianne Botn Hansen skrev i sin masteroppgave om lærernes 
dilemma i forhold til oppdragerrollen på en voksenopplæring. Lærerne 
ønsket å fortelle hva som var vanlige regler i Norge, men ville samtidig 
vise respekt for andre oppfatninger (Hansen 2004). Rugkåsa (2010) tok 
opp denne problematikken i sin doktoravhandling med feltarbeid på 
en voksenopplæring med arbeidstrening. Hun observerte situasjoner 
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der lærerne ga instruksjoner til elevene om det å snyte seg (med krav 
om å bruke papirlommetørkle istedenfor tøylommetørkle) og at det var 
viktig å bruke deodorant. Ved en anledning måtte en elev som hadde 
spyttet i vasken rengjøre den med klor, fordi læreren ønsket å fremheve 
hvor uhygienisk det var å spytte i vasken. Lærerne så det som sitt an-
svar å lære elevene norske regler for hygiene. Rugkåsa gjengir hvordan 
lærerne legitimerte handlinger overfor elevene ved å vise til et godt mål. 

Praktisk realisme kan rettferdiggjøre at en setter sosialfaglige 
og pedagogiske idealer eller idealer for mellommenneskelig re-
lasjoner til side, fordi en først og fremst fokuserer på et mål som 
defineres som godt (Rugkåsa 2010:208-209).

Å handle ut ifra et mål som er godt, var også et grunnlag hos 
lærerne i de tidligere nevnte empiriske eksempler. De ønsket å hjelpe 
elevene. Læreren i den første situasjonen ville motivere Yasmine til å 
tørre å dra til byen for å være med på en spennende opplevelse. In-
struksjonene rundt plakatopphenging ble gitt fordi noen av kvinnene 
aldri hadde hengt opp en plakat før, og lærerne ønsket å forebygge 
en situasjon der plakatene ble kastet. Plakatene måtte opp for å re-
kruttere flere kvinner til skolen, noe som ble sett på som et bra mål 
for at flere kvinner skulle komme seg ut av hjemmet og lære norsk 
språk. Læreren tok kaken fra Anem fordi hun ville redde henne fra 
sykdom og forverring av diabetes. Før turen ble skotøy kontrollert 
fordi lærerne ønsket at elevene skulle oppleve at det var fint å gå på 
tur og dessuten unngå vonde rygger og gnagsår. Det er ulike gode mål 
som etter lærernes vurdering legitimerer krav om at andre voksne skal 
utføre bestemte handlinger. 

forenkling av språk og grammatikk. Elevene på voksen-
opplæringen er i en rolle analog til barn. De skal lære grunnleggende 
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ferdigheter som lesing og skriving, samtidig er de voksne kvinner og 
mødre med kunnskap og ansvar. Lærerne trekker ofte frem eksempler 
i undervisningen der kvinnene får snakke om det de kan og er trygge 
på. Det er en metode som bidrar til å veie opp for det enkle språket 
som brukes i prosessen med å lære norsk. Men det enkle språket som 
må brukes av lærerne skaper også utfordringer i kommunikasjonen. 
Et enkelt språk forbindes ofte med barnespråk, og det hender at noen 
lærere kombinerer det med en litt barnslig tone. Stemmeleie har mye 
å si for hvordan det høres ut når man gir beskjeder. Et lyst toneleie 
brukes gjerne til barn. Når dette kombineres med irettesettelser eller 
ros, kan det høres mer ut som beskjeder fra voksen til barn enn fra 
voksen til voksen. 

Det enkle språket har også med grammatikk å gjøre. Ofte snak-
ker lærerne bevisst eller ubevisst i ubestemt form der det ville være 
naturlig å bruke bestemt form. For eksempel «Vi lager skjerf til dame, 
dame blir glad.» Forenklet grammatikk kan også være en av grunnene 
til at beskjeder fra lærere til elever høres mer barnslig ut enn det er 
ment. Mange elever har problemer med å forstå lange setninger. Jeg 
tok meg selv flere ganger i å si verbet i feil tid, eller kutte ut deler av 
setningen for å gjøre den mer forståelig. Antakelig vil ikke de som kan 
lite norsk reagere på at en slik form brukes. Problemet er at et bud-
skap skal formidles til folk med ulikt norsknivå. Det som for noen 
fører til forståelse, kan høres ut som en forenkling og lyde barnslig 
for andre.

sanksjonsmuligheter . Som en bakgrunn for den videre forstå-
elsen av samhandlingssituasjoner mellom voksne lærere og voksne 
elever, kan det være nyttig å sammenlikne med forholdet mellom 
lærere og elever i grunnskolen. I grunnskolen har man et ordensre-
glement som skal regulere elevenes adferd og lærernes reaksjoner på 
denne adferden. Opplæringsloven sier at det er opp til kommunen å 
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bestemme ordensreglement i skolen (Opplæringslova 1998). Som et 
tilfeldig valgt eksempel bruker jeg Haugesund kommunes ordens-
reglement. Under overskriften «Forskrift om ordensreglement» står 
følgende tekst om regler og sanksjoner:

Skolen er en læringsarena og arbeidsplass for barn, unge og 
voksne. Alle har et ansvar for hvordan skolemiljøet er og ut-
vikles. Det er derfor viktig at både elever, foresatte og ansatte 
jobber for å skape et godt arbeids- og læringsmiljø på den enkelte 
skole. Elevene skal følge vanlige regler i samfunnet og vise god 
folkeskikk. Som elev har en derfor både rettigheter og plikter 
som skal følges (Haugesund kommune 2010:3).

Først nevnes det at både elever, foresatte og ansatte har ansvar 
for et godt miljø. Ansatte og foresatte blir utelatt når det er snakk 
om å bruke god folkeskikk. Det er elevene som skal følge regler og 
vise god folkeskikk. Implisitt sies det at det er lærerne som skal sørge 
for at elevene overholder dette. Hva som er god folkeskikk defineres 
ikke, og det blir dermed opp til hver enkelt lærer å vurdere. Videre i 
dokumentet blir det redegjort for regler som skal gjelde i skolen og 
sanksjoner som kan brukes hvis reglene brytes. Eksempel på sanksjo-
ner er muntlig eller skriftlig irettesettelse, pålegg om oppgaver, erstat-
ningsansvar, gjensitting, bortvisning, klasse eller skolebytte, nedsatt 
karakter eller anmeldelse av straffbare forhold (Haugesund kommune 
2010). Lærere i grunnskolen har altså en rekke aksepterte sanksjons-
muligheter overfor elevene. Slike ordensregler finnes ikke på voksen-
opplæringen. I opplæringslovens kapittel 4 a, «Opplæring spesielt 
organisert for vaksne», finnes det heller ikke ordensregler, bare en 
henvisning til når man kan foreta bortvisning (Opplæringslova 1998). 
Det tas altså for gitt at voksne ikke kan sanksjonere voksne slik de 
gjør med barn i grunnskolen. Mette kan ikke sende med Yasmine 
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melding hjem hvis hun ikke møter opp på kvinnedagsarrangementet. 
Når det da likevel oppstår situasjoner der læreren bestemmer eller øn-
sker å bestemme, finnes det ingen regler for hvordan dette skal skje. 
Det er opp til hver enkelt lærer å finne sin måte. Hva som ses på som 
god folkeskikk blir også i denne sammenheng svært relevant, siden 
det er læreren som sitter med definisjonsmakten til å bestemme hva 
som er riktig måte å gjøre ting på. Lærerne blir således formidlere av 
de implisitte kulturelle kodene i samfunnet (Douglas 1995). 

skole som maktinstitusjon . Forhold mellom elev og lærer er 
et maktforhold. Læreren sitter med kunnskapen som skal læres bort 
og dermed også definisjonsmakt. Eleven er der for å lære. Maktfor-
hold i skolen er i utgangspunktet utfordrende. Rammeplan for all-
mennlærerutdanningen tar opp dette temaet. «Lærerrollen gir makt, 
og læreren må forvalte denne makten i samsvar med lovverk, erkjente 
grunnverdier og barns rett til likeverdig behandling» (Utdannings- og 
forskningsdepartementet 2003). 

Både Foucault, Bourdieu og Webers perspektiver på makt kan 
være interessant i en skolesammenheng. Disse tre maktperspektiver 
bekrefter alle at skole er en maktinstitusjon. Weber ser på makt som 
muligheten en eller flere har for å påtvinge andres adferd ens egen 
vilje (Weber 2000:74). Lærerne står nettopp i en slik maktposisjon, 
men er ikke alltid bevisst denne posisjonen. Foucault (1977) ser til 
forskjell fra Weber ikke på individuell makt, men på den diskursive 
makten. Makt er noe som eksisterer i samfunn. Den er ingen steder 
og samtidig overalt. Makten er selve samfunnet. Dette perspektivet 
kan forklare hvorfor det er vanskelig å identifisere maktsituasjoner, 
for eksempel i en skolesammenheng (Foucault 1977). 

Bourdieus maktperspektiv skiller seg også fra Webers fordi han 
ser på makten i de usynlige sosiale strukturene. Bugge hevder at 
«Bourdieus kapitalbegrep er hans begrep om makt, og at ‘kaptial’ derfor 
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kan leses som ‘makt’ i Bourdieus tekster» (Bugge 2002:224). I den sam-
menheng er det interessant å se på det Bourdieu kaller kulturell ka-
pital. Denne typen kapital handler om manerer, dannelse, kunnskap 
og utseende. Han forutsetter at kunnskapen ikke er like tilgjengelig 
for alle. Det må eksistere et verdihierarki i forhold til hva som blir 
sett på som verdifull kunnskap. Det er den dominerende klasse som 
ofte definerer hva som er høykultur, og utdanningssystemet er laget 
for å innprente respekt for den legitime kulturen (Bourdieu 1997, 
Bugge 2002). Skolesystemet er lagt opp slik at man produserer en viss 
type mennesker, mennesker med en bestemt type kulturell kapital. 
På mange områder mangler minoritetskvinnene det som gir makt i 
majoritetssamfunnet. Det kan gå på utseende, kunnskap og norsk til-
lært etikette. Ifølge Reidar Grønhaug er denne typen kulturell anner-
ledeshet synonymt med mangel på kompetanse i en nordisk kontekst 
(Grønhaug 1979).  Flesteparten av elevene bruker slør og går med 
andre klær enn majoritetskvinner. I tillegg har de en annen hudfarge. 
De skiller seg derfor ut fra majoritetens utseende. Når det kommer 
til kunnskap er det mange av kvinnene som ikke kan lese og skrive. 
De har i mange tilfelle annen kunnskap en det majoritetssamfunnet 
verdsetter. I eksemplet med plakatopphenging sier lærerne «De forstår 
dette. De er smarte, sterke kvinner.» Det gjøres eksplisitt at voksne 
kvinner skal vite hvordan man henger opp en plakat, men mange av 
elevene vet ikke hvordan man gjør det. Det blir tydelig at de mangler 
kunnskap som ses på som grunnleggende. Dette kan tolkes som et 
ønske og krav om at elevene må bli så norske at de forstår de norske 
kodene umiddelbart. Lærerne ser det som sin oppgave å lære bort 
disse kodene. Når det kommer til etikette, hender det at minoritets-
kvinner gjør ting på andre måter enn majoriteten. For eksempel kan 
de ha ulik måte å hilse eller vise respekt på. Religiøs utøvelse kan også 
skille seg ut ved at minoritetskvinner ønsker å be i løpet av skoleda-
gen, mens majoriteten ser dette som upassende.
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makten i å definere det normale. Ved å analysere de em-
piriske eksemplene blir det tydelig at det i stor grad handler om hva 
som skal anses som normalt, altså hva som er normale handlinger 
eller reaksjoner ut ifra situasjonene. På voksenopplæringen blir for-
handlinger om det normale aktualisert fordi undervisningssituasjo-
nen innebærer et møte mellom ulike kunnskapstradisjoner. Neu-
mann og Sending (2003) mener at en sentral form for makt i Norge 
er «den indirekte styringen som finner sted når individer trer inn 
i praksiser som holdes frem for dem som ‘normale’» (Neumann og 
Sending 2003:7), og at denne makten ofte overses. Det blir en form 
for internalisert makt.

Ifølge Eriksen (2006) er alle samfunn basert på regler og normer, 
og det finnes sanksjoner hvis man bryter normene. Men hva som 
blir sett på som normalt og unormalt og hvilke sanksjoner det er 
snakk om, varierer (Eriksen 2006:10). «Å være normal handler om 
‘å kunne’ en sosial grammatikk og dermed være i stand til å inngå 
og delta i relevante kulturelle diskurser» (Sørhaug 2006:275). Denne 
sosiale grammatikken varierer, ikke bare fra kultur til kultur, men 
også innad i samfunn, mellom ulike sosiale grupperinger.  Når hva 
som skal aksepteres som det normale er i endring, mister man måle-
stokken og grensen som skal settes må stadig forhandles. Man får en 
slags flytende normalitet (Eriksen 2006, Sørhaug 2006). Lærerne på 
voksenopplæringen lever selv i en verden med flytende grenser for det 
normale. Når de skal kommunisere den norske normaliteten, ønsker 
de å gjøre den fast, noe som fører til uriktige framstillinger og tidvis 
grenseoverskridende handlinger. 

Når standarden for hva som er verdifull kunnskap og hva som 
er normalt i Norge defineres av lærerne, hvilket rom for makt finnes 
da hos elevene? På kjøkkenet prøver lærerne å oppfordre elevene til å 
være med på å bestemme, men resultatet blir ikke alltid som ønsket. 
Når læreren sier: «Du kan bestemme», får de ofte til svar: «Nei, du 
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bestemmer, lærer bestemmer.» Elevene virker redde for å ta feil valg. 
Det kan hende de er vant med en annen autoritet hos lærere fra hjem-
landet og ikke forstår at læreren virkelig vil at de skal bestemme. Det 
kan også være at elevene kjenner på alle forventingene til hvordan 
ting skal gjøres. Hvis man føler at det finnes et fasitsvar kan redselen 
for å bestemme feil føre til at man heller vil at læreren skal bestemme. 
Når læreren sier at eleven må bestemme er resultatet en situasjon der 
lærernes makt blir enda tydeligere. Elevene har en forventning til læ-
rerrollen som en rolle med makt og ansvar. Det foregår altså en gjen-
sidig selvforsterkende definisjon av forholdet mellom lærer og elev. 

Dette er ikke det samme som å si at elevene er maktesløse. I 
eksempelet med lærernes «skokontroll» ser vi at Sobia ikke følger de-
res instrukser. Dette kan minne om hva Scott (1990) kaller «public 
transcripts» og «hidden transcripts». «Public transcript» er den åpne 
samhandlingen mellom den underordnende og den mektige. «Hid-
den transcript» er det som skjer «back stage», utenfor de mektiges 
observasjon. Sobia har i utgangspunktet lite makt i sko-situasjonen. 
Offisielt sier hun til læreren at hun vil skifte sko. Når læreren ikke 
ser, ler hun litt av situasjonen og har ingen planer om å skifte sko. 
Den som har lite makt kan mestre maktsituasjoner ved hjelp av slik 
inntrykkskontroll (Scott 1990). 

gode læringssituasjoner . Eksemplene som trekkes fram tren-
ger nyansering. Jeg observerte mange gode læringssituasjoner der 
eleven fikk vist seg som voksne og kunnskapsrike, altså blir de ikke 
gjennomgående behandlet som barn. Lærerne omtale ofte seg selv 
og elevene som «vi damer», noe som i utgangspunktet er en inklu-
derende talemåte fordi det setter lærer og elev i samme referanse-
ramme. Noen av skolens aktiviteter var også nye både for elever 
og lærere, slik som yoga. På slike arenaer stilte lærere og elever på 
lik linje, og det ble en felles opplevelse der ingen var eksperter. På 
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kjøkkenet fikk elevene være med å bestemme hva som skulle la-
ges, og de fikk ansvar for matretter fra sine land. Dette førte til en 
god utveksling, der alle kunne bidra med sine erfaringer. I noen av 
helseundervisningstimene lyttet læreren til elevenes erfaringer og 
råd om helse og sunnhet. Læreren skrev elevenes tanker på tavla og 
anerkjente slik deres erfaringer. Det er altså mulig å få til en god 
læringssituasjon mellom voksen lærer og voksen elev. Utfordringen 
er å være seg bevisst maktforhold som eksisterer i relasjonen og å 
håndtere dette på en god måte. 

oppsummering. I denne artikkelen har jeg tatt opp problematik-
ken rundt læringssituasjoner på en voksenopplæring. Jeg har gjen-
nom empiriske eksempler vist at i noen situasjoner kan foreholdet 
mellom lærer og elev minne om forholdet mellom voksne og barn. 
Elevene er til en viss grad selv med på å påvirke dynamikken der læ-
rerne bestemmer, fordi de har bestemte forventinger til lærerrollen. 
Samtidig forblir deres motstandsreaksjoner på lærernes bestemmel-
ser skjult. Definisjonsmakten i lærerrollen og elevenes forventinger 
til den gir dermed en selvforsterkende effekt der lærerens makt blir 
enda tydeligere. Konsekvensene av de ulike posisjonene er et asym-
metrisk maktforhold mellom lærer og elev som noen ganger virker 
umyndiggjørende overfor elevene. Spesielt gjelder dette når lærerne 
stiller krav til handling ut ifra et norsk syn på hva som er normalt. 
En bevisstgjøring av maktdimensjonen i forholdet mellom lærer 
og elev kan være fruktbart når voksne skal ha opplæring for andre 
voksne. 
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1 Av hensyn til informanter er navn anonymisert i artikkelen. 
2 Yasmine er en dame i 40-årsalderen som kommer fra Marokko. Hun er muslim, har 
mann og to barn. 
3 Undervisningen er gratis og elevene får tilbud om gratis barnehageplass til sine barn i 
skoletiden.
4 Anem er en 55 år gammel pakistansk dame. Hun har bodd mange år i Norge, men har 
ikke gått på norskkurs før høsten 2010. 
5 Sobia er 28 år, kommer fra Pakistan og har to små barn. Hun begynte på skolen i mars 
2011.
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maria christophersen

Etiske utfordringer med sosiale medier
feltarbeid på facebook

innledning. Jeg gjennomførte feltarbeid i Oslo våren og somme-
ren 2011, men med tanke på de etiske utfordringene som oppsto med 
bruk av internett kunne jeg like gjerne vært et helt annet sted. Feltar-
beidet mitt var overhodet ikke basert på internett, men jeg kom ikke 
unna internett generelt og sosiale medier spesielt i min søken etter og 
oppfølging av informanter.1 

Grunnpremisset for denne artikkelen er at globale sosiale me-
dier skaper nye muligheter og utfordringer for feltarbeid. For tiden 
er det et fravær av drøfting av metodiske problemstillinger tilknyttet 
sosiale medier på pensum, både på bachelor- og masterprogrammene 
i sosialantropologi ved de fire instituttene i Norge.2 Jeg mener det er 
behov for en faglig diskusjon rundt disse utfordringene, for å sikre 
en fortsatt forsvarlig utøvelse av faget. Denne artikkelen kan ses som 
et forsøksvist utgangspunkt for denne diskusjonen hvor jeg gir en 
rask gjennomgang av noen av mulighetene og utfordringene et slikt 
verktøy utgjør. 

Artikkelen baseres på empiri fra eget feltarbeid i Oslo, men jeg vil 
argumentere for at problematikken, som internettet selv, ikke er sted-
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bunden. Videre vil jeg hevde at mulighetene og utfordringene sosiale 
medier innehar ikke kan knyttes til en tradisjonell deling mellom 
«nære» og «fjerne» feltarbeid.3 De etiske implikasjonene er kanskje 
spesielt merkbare i såkalte nære feltarbeid, men det skal godt gjøres å 
komme fullstendig unna problemstillingene, om feltarbeideren så er 
i Oslo, Mingyong eller Ouagadougou. Slik sett ligger det en implisitt 
kritikk av delingen mellom «nære» og «fjerne» feltarbeid i artikkelen. 

facebook gjør relasjoner synlige. Denne artikkelen tar ut-
gangspunkt i Facebook, men argumentasjonen kan overføres til an-
dre sosiale medier og nettbaserte kommunikasjonsverktøy. Facebook 
brukes som eksempel fordi nettstedet har en særegen posisjon med 
svært mange daglige brukere verden over (Facebooks nettsider 2012; 
Synlighet.no 2012).

Maria endret profilbildet sitt.

Maria postet en lenke på tavla til Anita Skar Aase.4 
· Se vennskap ·

Maria og Jenny Book er nå venner. 
· Lik dette · Kommenter · 

Maria var med på Jubileumsfesten: 200-årsbursdagsfest for 
UiOs ansatte og studenter. 
· Lik dette · Kommenter ·

Utdrag fra min tavle på Facebook, september 2011.

Sosiale medier varierer i utforming og handlingsrom, men på 
Facebook har hver bruker sin egen tavle hvor han eller hun kan skrive 
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meldinger, såkalte statusoppdateringer, og hvor hans eller hennes ak-
tivitet ramses opp mens den skjer. Aktiviteten kan eksempelvis være 
at jeg har fått en ny venn og da står det på min tavle at Jenny og jeg 
nå er venner. Når jeg deltar på en hendelse, står det at jeg deltar på 
Jubileumsfesten: 200-årsbursdagsfest for UiOs ansatte og studenter. 
Hver oppdatering lenkes til den personen eller den hendelsen opp-
dateringen gjelder, slik at mine venner kan trykke seg videre og til 
enhver tid følge med på hvem jeg kjenner og hva jeg gjør. I tillegg kan 
vennene mine like det jeg gjør ved å trykke «Lik dette» eller skrive øv-
rige kommentarer. Slik kan man ved noen få tastetrykk vedlikeholde 
og videreføre relasjoner.

Facebook gjør altså relasjoner synlige for mennesker innenfor 
samme nettverk. Vennelister, statusoppdateringer, tavlemeldinger, 
kommentarer og bilder inngår alle i synligheten. Nettverkene av 
mennesker som har tilgang til denne informasjonen er ikke bare 
venner, hvis vi legger til grunn hvordan ordet brukes utenfor dette 
virtuelle rommet. De fleste kan kanskje kategoriseres på andre må-
ter, som eksempelvis kollegaer eller bekjente. Jeg bruker likevel ordet 
venner videre i teksten for å betegne kontakter på Facebook. Som i 
livet utenfor Facebook akkumuleres kontakter over tid. Med mindre 
en bruker har gått aktivt inn for å begrense sin vennskapsliste, har 
vennelistene en tendens til å øke i omfang desto lenger en person 
bruker Facebook. 

I feltarbeidsammenheng vil jeg hevde at alle disse synlige relasjo-
nene har en dobbelthet. De kan bidra til å finne informanter, spore 
nettverk og samle øvrig materiale, men de kan også skape store utfor-
dringer for anonymitet og konfidensialitet. 

utfordringer. Jeg ble først oppmerksom på utfordringene da jeg 
skulle ta kontakt med en informant på Facebook tidlig januar 2011. 
Jeg hadde gått via venner og bekjente for å finne informanter og fram 
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til da hadde jeg som regel fått en e-postadresse eller et telefonnummer 
med beskjed om at jeg fikk lov til å ta kontakt. Denne gangen hadde 
venninnen min sagt: du finner henne – den potensielle informanten 
– på Facebook. 

Jeg logget meg inn og skrev navnet til Mina inn i søkefel-
tet øverst på siden. Det kom opp over ti treff. Bildene som 
fulgte med treffet var alle av kvinner med indisk utseende; 
lysebrune i huden og med langt, svart hår. Noen alene, noen 
med venner, noen i saree. Noen av bildene må ha vært av 
Bollywoodstjerner. Bildet som fulgte med det øverste treffet var 
kun av et ansikt som smilte mot meg. Under navnet hennes sto 
det at vi hadde to venner til felles. Ingen av de andre treffene 
hadde venner til felles med meg. Jeg trykket på navnet og kom 
inn på tavlen hennes. Den var lukket så jeg kunne ikke se sta-
tusoppdateringer, men noe informasjon, bilder og vennelisten 
hennes var synlig. Hun hadde over dobbelt så mange venner 
som meg, nærmere fem hundre. Øverst i høyre hjørne var det 
to knapper, på den første sto det «Legg til som venn» og på den 
andre sto det «Melding». 

Utdrag fra feltnotater, januar 2011.

Jeg vurderte å legge Mina til som venn, men lot det være og send-
te henne istedenfor en melding. Dette var ikke siste gang jeg vurderte 
å legge til en eller flere av informantene mine som venner. De var 
selv svært aktive brukere og jeg anså aktivitetene deres på nettet som 
relevant for prosjektet mitt. Jeg var spesielt interessert i vennelistene 
deres og hvem de hadde synlig kontakt med gjennom tavlemeldinger 
og bilder. Likevel lot jeg være å trykke på knappen hvor det sto «Legg 
til som venn». 
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Man kan ikke kontrollere sine venners aktivitet på Facebook. 
Selv om jeg velger å verne om privatlivet mitt ved å skjule vennelisten 
min, ikke skrive statusoppdatering eller legge ut bilder, kan vennene 
mine markere meg i statusoppdateringer og bilder og med mindre jeg 
deaktiverer tavlen min kan de skrive hva de ønsker der, noe alle mine 
andre venner kan se. 

sigrid danielsson

Hej kära! Undrar på om jag ska ta en tur till Engen i helgen, 
är ni där då?
Lik dette · Kommenter · Se vennskap · 20. september kl. 19:13 

ine wiig

Takker min fantastiske venn Maria Christophersen for god 
mat, god vin, badehåndkle, bil og alt annet fint man kan få 
på landet. 
Lik dette · Kommenter · Se vennskap · 18. september kl. 22:59 

Utdrag fra min tavle på Facebook, september 2011.

Hvis jeg var venn med mine informanter kunne de skrive på tav-
len min, slik Sigrid har gjort i utdraget over, eller markere meg i sta-
tusoppdateringer, slik Ine har gjort. Når Sigrid og Ine har skrevet på 
tavlen min eller markert meg, vet alle vennene deres og alle vennene 
mine at vi kjenner hverandre, selv hvis vi hadde skjult våre respektive 
vennelister. Alle våre venner kan også få innblikk i hva vi driver med 
eller er opptatt av. 

Dette er ikke nødvendigvis problematisk så lenge relasjonen ikke 
blir synliggjort sammen med den antropologiske teksten hvor rela-
sjonen er gjenstand for analyse, eksempelvis en masteroppgave. Når 
det er sagt kan det bli problematisk hvis anonymiseringen ikke er 
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tilstrekkelig og opplysningene i teksten kan kobles sammen med den 
synlige relasjonen på Facebook.

Dette henger sammen med at Facebook både er privat og offent-
lig. Høsten 2011 var det en rekke skandaler i media som tydeliggjør 
det problematiske aspektet ved Facebook som en halvoffentlig arena. 
Eksempelvis var det to separate saker hvor FrP-politikere la ut kom-
mentarer i forbindelse med overfallsvoldtektene i Oslo (Hedmark og 
Oppland 2011; Røyken og Hurums Avis 2011). Kommentarene, som 
kunne bli lest som rasistiske, ble videreformidlet i media og de to 
vedkomne fikk krass kritikk fra flere hold. Jeg vet ikke om politikerne 
hadde få eller mange venner, strenge eller milde sikkerhetsinnstil-
linger på sine Facebook-konto. Kommentarene, som var tiltenkt et 
internt publikum på Facebook, endte uansett opp i den større offent-
ligheten utenfor Facebook. 

Gjennom nettverk av venner og venners venner har hver bruker 
altså liten eller ingen kontroll over hvor informasjonen han eller hun 
opprinnelig la ut ender opp. Likeledes er brukeren ikke gitt hvem det 
er som får vite hvilke relasjoner vedkommende inngår i.

En annen utfordring er at Facebook er i stadig utvikling. Den en-
kelte bruker vet ikke hvordan informasjonen som samles presenteres 
i morgen eller dagen etter. Dette er kanskje det mest problematiske 
aspektet. Argumentene mot å bruke Facebook kan da sammenlignes 
med argumentene mot datalagringsdirektivet: vi vet ikke hvordan in-
formasjonen som samles inn brukes i framtiden. Hva om informasjo-
nen havner i feil hender?

Sammenligningen med datalagringsdirektivet er selvsagt satt på 
spissen, men det er uansett reelt på en mindre skala. For eksempel 
pleide tidligere aktivitet på hver brukers tavle å bli skjult etter hvert 
som ny aktivitet ble listet opp. I løpet av høsten og vinteren 2011/2012 
ble dette oppsettet endret, slik at informasjon som tidligere hadde 
vært skjult enklere kunne hentes fram igjen. Statusoppdateringer, 
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tavlemeldinger og hendelser man kanskje hadde glemt kunne plutse-
lig bli synlige igjen. Utenom det pinlige potensialet i at en brukers 
nye kjæreste kunne se alle meldingene han eller hun hadde utveks-
let med sin ekskjæreste, kunne det få ytterligere konsekvenser for et 
forskningsprosjekt at fortiden, i en viss forstand, ikke ble slettet men 
kunne hentes fram igjen. 

muligheter. Når det er sagt kan Facebook være et fantastisk ar-
beidsredskap i feltarbeidssammenheng. I mitt feltarbeid var det først 
og fremst en glimrende måte å kontakte og følge opp informanter, 
noe som også samsvarte med de sosiale kodene for hvordan infor-
mantene selv pleiet sine omgangskretser. Det virket også som om ter-
skelen var lavere for å sende en melding på Facebook enn å sende en 
e-post, både for meg og enkelte av mine informanter. 

maria   8. januar
Hei igjen!
Tirsdag passer bra. Jeg er fleksibel med tanke på tid og sted, 
men hva med 12:00 på Bare Jazz? Si fra hva som passer for 
deg. 

mina  10. januar
Hei,
Beklager sent svar. Jeg har vært lite på nett i helga.
I morgen på Bare Jazz passer fint. Men kan vi ta det kl 13.00 
i stedet? J

maria  10. januar 
13:00 er fint, vi ses!

Utdrag fra meldingsutveksling på Facebook, januar 2011.
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Over er en utveksling mellom Mina og meg hvor vi avtaler å 
møtes for en kaffe. I tillegg til å holde kontakten og avtale møter via 
Facebook kunne jeg spore nettverket hennes ved å se gjennom hvem 
hun var venner med. Slik kunne jeg relativt enkelt og raskt finne ut 
av hvem hun kjente av mine øvrige informanter og hvem hun ikke 
kjente.  

Som nevnt tidligere, vurderte jeg flere ganger hvorvidt jeg skulle 
legge til informantene mine som venner eller ikke. Etter å ha brukt 
mye tid med dem oppdaget jeg at flere logget seg på og brukte sine 
Facebook-profiler flere ganger daglig. Mina, for eksempel, brukte Fa-
cebook til å lage avtaler og dele tanker, morsomme sitater og bilder 
med venner hun omgikk i hverdagen. Med andre ord brukte hun 
Facebook som en arena for sosial samhandling og dermed var det en 
arena som kunne være relevant for antropologisk forskning.

Amneet, en annen informant, brukte Facebook til å pleie relasjo-
ner til familie og venner i andre land, herunder USA, Storbritannia 
og India. Hun hadde spesielt mye kontakt med en kusine som bodde 
i USA. Jeg ble oppmerksom på dette ved å henge over skulderen hen-
nes når hun oppdatere Facebook-profilen på sin nye iPhone. Der-
med gav det sosiale mediet meg innsikt i relasjoner jeg ikke kunne 
ta del i selv. For å presisere; Facebook gjorde meg oppmerksom på 
de relasjonene Amneet vedlikeholdt på tvers av landegrenser og som 
hun ikke møtte eller snakket med på telefonen mens jeg var tilstede. 
Hvis jeg hadde blitt venn med Amneet på Facebook kunne jeg ha 
fulgt med på disse langdistanserelasjonene i større grad. For alt jeg 
vet gikk jeg glipp av svært interessante data fordi jeg ikke var venn 
med henne eller andre av informantene mine på Facebook eller øvrige 
sosiale medier.

Problemstillingen ble til en viss grad enkel ettersom det var opp 
til meg å spørre om informanten min og jeg skulle være venner på 
Facebook. Jeg vil være helt oppriktig og si jeg ikke vet hva jeg hadde 
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gjort om det hadde vært andre veien og informantene mine ville bli 
venner med meg. Kanskje hadde det da vært vanskeligere å si nei et-
tersom det kunne blitt oppfattet som en fornærmelse å avvise en slik 
vennskapsforespørsel. Dette kan sammenlignes med å avvise en gave, 
som i en maussisk forståelse vil være å avvise selve relasjonen (Mauss 
2006 [1990]). 

Tilbake til mulighetene vil jeg nevne at det er et stort potensial 
for antropologiske studier på Facebook og andre sosiale medier. Mad-
den gjennomgår noen feltarbeid som har foregått mer eller mindre 
virtuelt. Han argumenterer for at dette, som han kaller «cyber-ethno-
graphy», er et område antropologer må inn på (2010:175-179). Jeg vil 
si meg enig. Så lenge internett er et sted hvor mennesker skaper og 
opprettholder relasjoner er det et sted for antropologer å gå inn og 
studere disse relasjonene. 

Smedsrud ser spesielt på Facebook i sin analyse av norske sjette-
klassingers digitale hverdag og fremhever blant annet hvordan «Face-
book var med på å styrke de relasjonene barna hadde med hverandre. 
På grunn av dette kan det å være utilgjengelig på nettet forstås som 
et sosialt handikap» (2011:60). For å videreføre Smedsruds argument 
kan det hevdes at hvis antropologen, i visse felt, ikke er på Facebook 
kan det være et metodisk og analytisk handikap.

Wesch er også inspirerende i denne sammenheng. Han har lagt 
ut en video på det populære nettstedet YouTube om hvordan delta-
gende observasjon kan foregå på et slikt forum (Wesch 2008). Her 
har han klippet sammen videosnutter fra nettstedets øvrige brukere 
så vel som snutter han selv og hans studenter har lagt ut. Satt sammen 
slik ser vi de sosiale prosessene, hvordan relasjoner skapes og vedli-
keholdes. Dermed er ikke Weschs video bare en innføring i hvordan 
utøve deltagende observasjon på internett, men også et interessant 
alternativ til tradisjonell formidling som kan gå utover fagets opprin-
nelige målgruppe. 
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etiske retningslinjer. Innledningsvis skrev jeg at artikkelen 
baseres på empiri fra eget feltarbeid i Oslo, men at problematikken 
ikke er stedbunden og heller ikke kan knyttes til en tradisjonell deling 
mellom «nære» og «fjerne» feltarbeid. Den faglige diskusjonen rundt 
såkalte nære feltarbeid har i stor grad gått ut på hvorvidt de er nyttige 
innenfor antropologien eller om faget fortsatt bør baseres på såkalte 
fjerne feltarbeid (Howell 2001; Lien 2001; Frøystad 2003). 

På et seminar høsten 2011 snudde Aina Landsverk Hagen dette 
på hodet og foreslo at nære feltarbeid kan bidra til fagets utvikling, 
blant annet ved å sette søkelyset på etikk (Forum for nordisk etno-
grafi 2011). Hagen fremhevet blant annet at de etiske utfordringene 
ofte er mer merkbare når informantene ikke bare deler forskerens 
meningsunivers, men også forskerens nettverk. Dermed må forskeren 
stå svært direkte til ansvar for valgene han eller hun tar, da det kan 
få konsekvenser ikke bare for informantene, men for forskeren selv 
og hans eller hennes nettverk og kanskje til og med for forskerens 
videre karriere. Slikt sett kan såkalte nære feltarbeid bidra til å klar-
gjøre etiske retningslinjer. Denne artikkelen kan ses som et tilskudd 
til denne diskusjonen, hvor jeg i hovedsak har fokusert på Facebook, 
men hvor argumentasjonen kan overføres til andre sosiale medier og, 
i et større perspektiv, bruken av internett.

konklusjon. PC-bruk er i dag en sentral del av både antropolo-
gers og mange informanters liv. Videre er internett generelt og sosiale 
medier spesielt viktig for kommunikasjon og aktiv deltagelse i mange 
samfunn. Facebook er særlig sentral i denne sammenheng, ettersom 
nettstedet har svært mange daglige brukere på verdensbasis. Derfor 
kan det være behov for at selv de som ikke har hoveddelen av feltar-
beidet sitt på internett og sosiale medier, får en faglig gjennomgang 
av hvordan disse likevel preger feltet. Med andre ord, om en så er i 
Oslo, Mingyong eller Ouagadougou og ser på andre aspekter ved so-
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sialt liv, kan en likevel snuble over både Facebook og lignende medier 
i flere ledd av feltarbeidet. 

Jeg mener ikke at vi som antropologer skal unngå sosiale medier, 
men at vi må ha en faglig diskusjon rundt mulighetene og begrens-
ningene til slike verktøy. Spesielt må vi være klar over de etiske im-
plikasjonene for å sikre at vi, som daglige brukere av disse verktøyene 
(Tapscott 1999), viderefører en forsvarlig utøvelse av faget.  
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1 Mastergradsprosjektet omhandler betydningen av hudfarge i en norsk kontekst, basert 
på feltarbeid blant norske kvinner født til foreldre som innvandret til Norge fra India på 
syttitallet. 
2 Dette er basert på en gjennomgang av pensumlistene til metodefagene ved instituttene 
samt personlig kommunikasjon med enkelte studenter både på bachelor- og masternivå ved 
alle fire universitet. Forhåpentligvis vil dette med mer bli dekket i den kommende metode-
boken til Aina Landsverk Hagen og Gro Stueland Skorpen (under utgivelse).
3 I denne sammenheng kunne det kanskje være mer fruktbart å skille mellom rikere og fat-
tigere steder, områder, regioner eller eventuelt mellom klasser da det i stor grad handler om 
tilgang til PC-er og internett så vel som IT-kunnskaper. Skillet mellom urbane og rurale felt 
vil heller ikke være tilstrekkelig i så måte. Se for eksempel Saimre sitt bidrag i denne boken.
4 Alle navn i denne artikkelen er anonymisert. 
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Et karakteristisk trekk som skiller byen Bluefields og den Atlantiske kysten fra resten 
av landet, er det etniske og kulturelle mangfoldet i regionen.
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innledning. Før en kan se eller høre noe av det som foregår, blir 
en oppslukt av musikken. Fengende, forførende toner gjør det til-
nærmet umulig å sitte stille og kroppen lokkes til å bevege seg i takt 
med musikken og dens absorberende rytmer. Lyden kommer fra en 
falleferdig CD-spiller plassert på gatehjørnet, som fremdeles klarer 
– på uforklarlig vis – å produsere et imponerende nivå av volum, til 
tross for at klangen er markert av både skurring og uregelmessigheter. 
Ennskjønt, mindre detaljer som skjærende lyd eller en full mann som 
forsøker å sette seg selv i fokus for alles oppmerksomhet, virker ikke 
til å ha noe nevneverdig innvirkning på de fremmøtte. Mens noen 
danser, ser andre henslengt på det som foregår mens de drikker en øl 
eller nyter et glass med rom og cola. 

Det tradisjonelle El Palo de Mayo-treet1 er på plass og nabola-
gene forbereder seg på det kvelden vil bringe av sosialitet, festligheter 
og god atmosfære. Mat og drikke klargjøres, musikkanlegget testes og 
antrekkene får en siste finpuss. En middelaldrende mann legger den 
essensielle domino-duken utover et plastbord. Duften av kokos-retter 
sprer seg gjennom nabolaget. Vi er lokalisert i et av byens eldste og 
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kreolske nabolag2 og det er tid for El Palo de Mayo, en årlig festival 
som snur hele byen opp ned. De lokale har brukt dager på å forbe-
rede; bannere med en logo er satt opp i gatene, t-skjorter er designet 
og sendt i trykken og maten er under forberedelse. I løpet av etter-
middagen ankommer flere folk; noen snakker sammen, mens andre 
henger rundt for å se på dominospillerne eller barna som leker mens 
de nyter en forfriskning. Både barn og voksne deltar i feiringene og i 
det kvelden titter frem, blir atmosfæren mer intens og oppslukende. 
Vrikkende kropper følger musikkens raske takt og det er umulig ikke 
å bli dratt inn i de tiltalende omgivelsene, i det vi stiger inn i de sene 
nattetimer. Det starter å regne, noe som bekrefter det antatte: vi er 
uten tvil i Bluefields og det er tid for El Palo de Mayo.

el palo de mayo. Nicaragua, som så mange andre land i Latin-
Amerika, har en voldsom historie preget av pirater, erobrere, diktatu-
rer, amerikanske intervensjoner og revolusjon. Dette er spesielt aktuelt 
på Atlanterhavskysten, da denne delen av Nicaragua har gjennomgått 
en separat, historisk utvikling, i tillegg til det tilstedeværende etniske 
mangfoldet som preger regionen. Hvordan ble den atlantiske kysten 
inkorporert i resten av Nicaragua? Hvilke verktøy og virkemidler ble 
brukt for å promotere en følelse av tilhørighet for østkystens innbyg-
gere, og hvordan kommer dette til utrykk i dag? Denne artikkelen vil 
diskutere hvordan den kreolske festivalen El Palo de Mayo ble trans-
formert til et nasjonalistisk arrangement av nasjonsstaten, for å pro-
motere en nasjonalistisk tilhørighet for østkystens beboere i landet. 
Forvandlingen har ikke utelukkende vært en knirkefri affære – som 
min etnografiske analyse fra 2011 anskueliggjør. Jeg vil starte med en 
beskrivelse av den etniske diversiteten og gi en kort oversikt over det 
historiske hendelsesforløpet i regionen. Dernest vil jeg røre ved na-
sjonsbygging i Nicaragua og presentere østkystens autonomistatuett. 
Deretter vil jeg fokusere på omformingen av den kreolske festivalen 
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El Palo de Mayo i henhold til viktigheten av kulturelle elementer i 
nasjonale konstruksjoner og drøfte innsettelsen av festivalen som en 
nasjonal strategi utført av nasjonsstaten. Jeg hevder, til tross for at 
dette fremstår som vellykket, at det eksisterer en dobbelthet i henhold 
til denne transformasjonen, noe som kom til uttrykk i løpet av mitt 
feltarbeid.  

etnisk mangfold. Et karakteristisk trekk som skiller byen Blu-
efields og den atlantiske kysten fra resten av landet, er det etniske 
og kulturelle mangfoldet i regionen; her eksisterer det også en rekke 
indiansk- og afrikanskavstammede grupper. Mestiser referer til men-
nesker av blandet indiansk og spansk avstamning, som utgjør den 
største etniske gruppen i Nicaragua og resten av Sentral-Amerika. 
Den atlantiske kyst er derimot bebodd av seks etniske grupper, hvor-
av tre av disse er indianske og to av dem er av afrikansk herkomst; 
blant annet de kreolske som er fokus for oppmerksomhet i min opp-
gave.3 De kreolske ankom først Nicaragua som treller av engelske sla-
veinnehavere. Gjennom tidene med avskaffelsen av slavehold har de 
historisk fungert som ledende figurer i kulturelt, sosialt, økonomisk 
og politisk liv i byen Bluefields. De siste tiårene har derimot kysten 
opplevd en voldsom tilstrømning av ankomne mestiser fra Stillehavs-
siden av landet. Dette har ført til at de kreolske i dag utgjør en liten 
gruppe, i forhold til områdets mestiser. I 2005 utgjorde mestiser på 
den atlantiske østkysten 75,99 %, miskitoer 17,05 %, kreolske 3,68 %, 
mayagna 2,68 %, garífunas 0,55 % og rama 0,17 % (Frühling et al., 
2007:281). 

historisk kontekst. To meget ulike historiske utviklinger har 
preget Nicaragua. På lik linje med de fleste land i Latin-Amerika, ble 
også mesteparten av Nicaragua kolonisert av Spania i det 16. århun-
dret. I kontrast til dette var den atlantiske østkysten et engelsk pro-
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tektorat; regionen kjennetegnes derfor av sterk engelskspråklig på-
virkning. I 1894 ble den atlantiske kysten av Nicaragua implementert 
inn i resten av Nicaragua, men det engelske møtet hadde allerede satt 
fundamentale spor for kystens «annerledeshet» i forhold til resten av 
befolkningen i landet. Diktaturet til familiedynastiet Samoza styrte 
landet med jerngrep fra 1936 og i 1979 opphørte eneveldet ved at par-
tiet Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN)4 kom seirende 
ut av den røde, blodige revolusjonen. Diktaturet hadde med sine gru-
somme handlinger og dårlige kår skapt en form for fellesskapsfølelse 
og et sterkt ønske om en ny styringsform for de rammede på Stil-
lehavssiden. Dette var ikke tilfellet på den atlantiske kyst. Diktaturet 
hadde ikke hatt de samme implikasjonene og konsekvensene på disse 
kanter og kystfolket var heller ikke aktive deltagere i revolusjonskri-
gen som hadde som mål å kvitte seg med Samoza. Revolusjonen ble 
etterfulgt av den kontra-revolusjonære (CONTRAS) krigen, en krig 
iverksatt av USA med Ronald Reagan i spissen, som legitimerte sin 
intervensjon i Nicaragua ved å henvise til frykten for at Nicaragua 
skulle snus om til «et kommunistisk Cuba». Mange costeños kjem-
pet på CONTRAS’ side under krigen, en faktor som ikke forsterket 
tilhørighetsfølelsen til Nicaragua.5 I 1986 tok krigen slutt; landet sto 
ovenfor nye tider med de seirende sandinistene ved makten og det 
var dermed behov for å skape enhet og en følelse av fellesskap mel-
lom innbyggerne på den atlantiske kyst og befolkningen bosatt i re-
sten av landet. Til tross for at den atlantiske kysten hadde vært under 
nicaraguansk herredømme siden 1894, hadde denne delen av landet 
aldri blitt fullstendig politisk, økonomisk og sosiokulturelt integrert i 
utviklingen til resten av Nicaragua (Baracco, 2011). 

nasjonsbygging og autonomistatuetten (lov 28).Over 
hele verden har nasjonalstater implementert prosjekter med mål om 
å omforme sine innbyggere til å føle tilhørighet som borgere av na-
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sjonsstaten. I klassisk antropologisk etnisitetslitteratur (Gellner, 1983; 
Anderson, 1983; Hobsbawm, 1983; Scott, 1998) har dette vært et viktig 
forskningsområde. I Nicaragua, etter revolusjonen og FSLNs seier, 
installerte partiet en rekke prosjekter for å promotere nasjonen Nica-
ragua, blant annet lesedyktighetskampanjen.6

På grunn av situasjonen på den atlantiske kyst, måtte nasjonssta-
ten ta i bruk andre strategier for å integrere denne delen av landet inn 
i resten av Nicaragua. Dette førte til Lov 28, en autonomistatuett som 
anerkjente østkystens separate identitet og autonomi, som ble innsatt 
i 1987. Flere av landene i Latin-Amerika har de siste tiårene opprettet 
lover for å beskytte rettighetene til sine etniske grupper og den snart 
23 gamle autonomistatuetten for den atlantiske østkysten av Nicara-
gua, var en pioner av sitt slag (Baracco, 2011). Ved hjelp av Lov 28 ble 
landet delt inn i to autonome regioner: Región Autónoma Atlantico 
Sur (RAAS) og Región Autónoma Atlantico Norte (RAAN). For før-
ste gang ble det lovmessig erklært at folket på den atlantiske delen av 
landet var berettiget til å utøve spesielle politiske, sosiale, økonomiske 
og kulturelle rettigheter i territoriet hvor de tradisjonelt hadde vært 
bosatt. Ved hjelp av denne loven ble det etniske mangfoldet i Nica-
ragua for første gang eksplisitt akseptert og anerkjent og de etniske 
gruppene fikk rett til å utøve egen religion, språk, kunst og kultur 
(González, 2011:148).

kulturelle elementer og el palo de mayo. Ett av verktøy-
ene som ble brukt var iverksettingen av autonomi-statuetten, men 
andre nasjonalistiske virkemidler var også nødvendige. Kulturelle 
elementer har voldsom makt fordi de blir ekte, solide og levende for 
menneskene de gjelder, og kan dermed fungere som nyttige verktøy i 
nasjonalistiske konstruksjoner (Cohen, 1980:81). Den britiske antro-
pologen Cohen har studert divisjon av lederskapet i London-karne-
valet i Notting Hill fra 1980. Ifølge Cohen er kulturelle symboler og 
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de felles relasjonene de skaper og opprettholder såpass mektige i sitt 
grep over mennesker, at politiske grupper overalt, inkludert staten, 
alltid forsøker å manipulere dem i retning av egne interesser (Cohen, 
1980:81). I Nicaragua hadde østkysten gjennomgått en separat histo-
risk utvikling og landets mange etniske grupper var tilstedeværende 
i dette områdets egne lokale vaner, festligheter, tradisjoner og praksi-
ser. Etter revolusjonen implementerte den nye regjeringen, FSLN, en 
multikulturell politikk og startet å pumpe kapital inn i de kulturelle 
aktivitetene på kysten – med mål om å gjøre dem såkalt nicaraguan-
ske. En av disse tilsetningene var El Palo de Mayo, en kreolsk festival 
som har en særdeles viktig rolle i byen Bluefields i løpet av mai må-
ned.

El Palo de Mayo har blitt feiret og praktisert i Bluefields i mange 
hundre år. Den ble overført av de engelske som feiret den europeiske 
tradisjonen May Day, hvor folk danset rundt et tre den første dagen i 
mai måned for å feire våren og blomstringen av nye trær, blomster og 
blader. Unge jenter og gutter gikk ut for å sanke blomster og hentet 
med seg hjem et tre som de dekorerte med bånd, frukt og nyplukkede 
vekster, en aktivitet som ble kalt «going a maying». Senere, samme 
kveld, samlet de seg alle i gaten for å leke, danse og synge engelske 
sanger som «Brown girl in the ring» og «London bridge is falling 
down», mens de danset rundt treet. I løpet av de siste tiårene har El 
Palo de Mayo gjennomgått en rekke forandringer og modifikasjoner, 
ved at engelske elementer har blitt blandet med kystens praksiser, og 
i dag er festivalen et resultat av europeisk innvirkning, så vel som den 
atlantiske østkystens lokale vaner og praksiser (Deerings Hodgson, 
2008).

Måneden mai er en tid for bevegelse i Bluefields; mye foregår 
i byen og dette er uten tvil en veldig viktig periode, som rører ved 
de fleste innbyggerne på et eller annet vis. På festivalen samles folk, 
de diskuterer, organiserer, forbereder og krangler om mindre detal-
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jer – i tillegg til å drikke, danse og ha det kjekt sammen. Festiva-
len er uten tvil den viktigste hendelsen i Bluefields i løpet av året. 
Noen av aktivitetene som foregikk i byen i løpet av mai 2011 var 
forum, fotoutstillinger, dominospilling, konserter, parader, seglere-
gatta og dans. Festivalen starter første mai, med arrangementer og en 
åpningsseremoni i parken. Den første delen av måneden er fylt av en 
rekke lokale festligheter i hvert av de individuelle nabolagene, som 
innbefatter dansende mennesker, musikk, alkohol og selvfølgelig det 
tradisjonelle El Palo de Mayo treet. Feiringene tar plass i kreol- og 
mestisnabolag, men det må likevel legges til at disse nabolagsfeirin-
gene varierer i skala og vanligvis er feiringene bedre planlagt og gjen-
nomført i kreolske nabolag, noe som snart vil bli utbrodert. Alle de 
individuelle arrangementene samles i slutten av måneden, hvor de 
ulike nabolagene, både kreol- og mestisnabolag, deltar i El dia de los 
Comparsas (Gruppe-dagen). Dette feires med brask og bram og hvert 
nabolag stiller med hvert sitt dansende lag som svinger seg gjennom 
byen med rytmiske kropper og imponerende dans. Lagene er vanlig-
vis ikledd fargesprakende kostymer sydd for anledningen og dagene 
før stiger spenningen rundt hvilket lag som innehar de mest kreative, 
vågale og ikke minst utfordrende kostymene. Det hele blir avsluttet 
med den karakteristiske «Tulululu» der byens innbyggere deltar i en 
lang oppstilling hvor to og to går i lag og holder hendene sammen 
over hodet, slik at det former en tunnel av oppstilte armer. Hver og 
en av de fremmøtte danser gjennom denne tunnelen, som beveger 
seg som et teppe over byen, fra et av de eldste, kreolske nabolagene til 
et annet. Latter, musikkinstrumenter og den karakteristiske sangen 
«Tulululu» kan høres lang vei. 

endringen av el palo de mayo og skapelse av en na-
sjonalistisk tilhørighet. På slutten av 1980-tallet, som del av 
den nye kulturelle politikken til partiet FSLN, ble festivalen trans-
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formert til å bli en av Nicaraguas viktigste kulturelle og etniske ar-
rangementer og annonsert som «Mayo Ya». Festivalen ble omformet 
fra å være et lokalt, privat arrangement utført av de kreolske, til å bli 
en planlagt tilsetning i nasjonal skala. Ifølge den lokale historikeren 
Deerings Hodgson (2008), ble Palo de Mayo festivalen omformet til 
å bli en tilrettelagt aktivitet som samlet et bestemt antall mennesker 
hver eneste mai måned, mens Mayo Ya fungerte som en kulturell in-
stitusjon for å redde, samle og dokumentere festivalen. De kulturelle 
elementene skulle ivaretas og bekjentgjøres for alle Nicaraguanere; de 
skulle ikke kun være et privat arrangement relatert til de kreolske. Et 
resultat av dette ble at interessen og iveren for El Palo de Mayo skjøt 
fart på 1980-tallet, og så å si alle ønsket å lære historien og tradisjo-
nen til festivalen. De siste årene har arrangementet også blitt feiret i 
hovedstaden, Managua.7

Cohen skriver at karneval er attraktive ettersom de gir frigjøring 
fra den sosiale orden ved at de skaper vennskapsforhold mellom frem-
mede og tillater tilgang som vanligvis er forbudt. Men det er noe mer 
som preger karneval, ifølge Cohen. Selv om det er kulturelt, er det 
også alltid relatert til den politiske orden og maktkampen innenfor 
dette. Dette går hånd i hanske med de sterke tilstedeværende erfarin-
gene for dem som deltar i karnevalet, noe som også er aktuelt i El Palo 
de Mayo. I løpet av denne tiden snus alt på hodet; det er dans, mu-
sikk, sosiale festligheter, konserter og arrangementer – elementer ikke 
like lett observerbare i en hverdagslig kontekst. Hele byen berøres på 
et eller annet vis og folk går inn i feiringen ett hundre prosent: det er 
en total opplevelse for kropp og sjel (Cohen, 1982).

Ifølge Weber har all makt behov for å legitimere seg selv. Grun-
nen til viktigheten av legitimitet er at all makt trenger å bli rettfer-
diggjort for å bli akseptert og anerkjent av folket. I enhver situasjon 
hvor en gruppe er privilegert i forhold til en annen og det eksiste-
rer en maktdeling, må handlingene til de privilegerte bli akseptert 
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av den underprivilegerte gruppen for at de skal ha en effekt (Weber 
and Fivelsdal, 2000). Ifølge den lokale historikeren Hugo Sujo Wil-
son (1991) ble omgjøringen av festivalen gjennomført med mål om å 
berge og bevare festivalen i sin opprinnelige form, som hadde blitt 
feiret med mindre kraft og iver på 1960- og 1970-tallet. Omgjøringen 
av festivalen til et nasjonalistisk prosjekt var legitimert av at nasjons-
staten ønsket å dokumentere El Palo de Mayo for å sikre seg at ingen 
av disse kulturelle praksisene, tilhørende de kreolske, skulle forsvinne 
eller gå tapt (Wilson, 1991). Når en regjering skal bruke rituelle sym-
boler og legitimere politisk autoritet, er det helt avgjørende at folk 
ser det som legitimt; at de har rett til å innsette symbolikken i første 
omgang, ved at det nødvendigvis må være regjeringens «rettmessige 
eiendom». Det må være en offentlig akseptert stønad for å benytte 
disse symbolene for at de kan anvendes som en politisk effekt (Har-
rison, 1992:236). 

Da El Palo de Mayo ble transformert til en nasjonalistisk hen-
delse ble dette utført ved at regjeringen, ledet av det politiske partiet 
FSLN, startet å pumpe økonomiske midler inn i den kreolske festi-
valen. Sakte, men sikkert gjorde regjeringens aktører seg gjeldende i 
festivalen ved å promotere seg og sine handlinger, som bergere av kre-
olsk kultur, og sitt mål om å gjøre festivalen anerkjent som et karak-
teristisk trekk ved hele landet. Ettersom festivalen var et legitimert og 
gjenkjent kulturelt symbol akseptert og praktisert blant folk, var det 
allerede en tilstedeværende stønad for å benytte disse symbolene. I El 
Palo de Mayo var denne prosessen tilsynelatende suksessfull, ettersom 
regjeringen var i stand til å promotere den på grunnlag av at faktorene 
for legitimitet allerede var tilstedeværende og aksepterte elementer 
for innbyggerne. Ivaretakelsen av festivalen i sin «tradisjonelle form» 
var retorikken brukt i Nicaragua. Festivalen og dens praksiser skulle 
bevares og dokumenteres, slik at ingenting skulle gå i glemmeboken. 
Omgjøringen av festivalen bidro dermed til å konstituere en plass for 
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den etniske gruppen kreolene innenfor den Nicaraguanske nasjons-
staten. Ved å gi dem desentraliseringen de trengte, i tillegg til å be-
vare, opprettholde og dokumentere festivalen, ble Nicaraguas agenda 
om å fremtre som en legitim nasjon akseptert av befolkningen. Kort 
sagt, festivalen ble omgjort til en nicaraguansk hendelse – nasjonal i 
skala. 

en vellykket transformasjon? Til tross for at dette kan sees 
på som en vellykket prosess, i alle fall på nasjonalt nivå, har det ikke 
vært en utelukkende positiv utvikling. Dette erfarte jeg i løpet av 
feltarbeidet. Ved første øyekast virket det ikke til å være noen fremtre-
dende problemer eller spenninger i henhold til festivalen, men etter 
noen måneder, og særlig i løpet av mai, var det observerbart at alt ikke 
var like rosenrødt som først illustrert. 

Et eksempel på at omfanget og skalaen til festivalen varierte, kan 
illustreres ved å vende blikket mot nabolagsfeiringene. Jeg ankom fel-
ten i midten av januar og helt fra første dag var det mye snakk om de 
lokale tilsetningene som ville finne sted i mai måned. I løpet av våren 
gikk adskillig med tid med til planlegging, tilrettelegging og orga-
nisering av diverse arrangementer som skulle forekomme i løpet av 
festivalen. Første mai ble det hele åpnet med et arrangement i parken, 
som innebar musikalske innslag, konkurranser og annen underhold-
ning. En av de påfølgende dagene troppet jeg forventningsfull opp i 
et av nabolagene – parat for å erfare et av de omstridte arrangemen-
tene jeg hadde hørt så mye om. Ifølge mine kreolske informanter ville 
det være både dans, underholdning og god stemning i ekte El Palo 
de Mayo ånd. Da jeg ankom det aktuelle nabolaget, betimelig sent 
som en skal være i Nicaragua, var det derimot ikke så mye å skimte. 
Noen barn lekte like ved med noe som skulle forstille El Palo de 
Mayo treet og noen tilfeldig forbipasserende sto og konverserte. Jeg 
ventet i spenning på at noe skulle skje, men måtte tilslutt rusle litt 

?
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småskuffet hjemover. Da jeg neste dag fortalte om hendelsen til mine 
informanter, så de på meg, lo litt og sa: «But, Silje, if you wanna see 
real May Pale, you have to go Creole neighbourhoods! That’s where 
you really should go. Because the Black peoples them, they take the 
Palo de Mayo more serious them».8

Bluefields er ikke lengre en by hovedsakelig bebodd av kreolske 
og El Palo de Mayo er i dag en festival som inkluderer alle landets 
innbyggere og er praktisert av de fleste i byen, uavhengig av etnisk 
gruppe. Til tross for at festivalen er blitt forandret til et nasjonalt 
arrangement i offentlig diskurs, er det ikke tvil om at det fremdeles 
er en kreolsk festival. Som uttrykt av mine informanter, hvis en vil 
oppleve «den ekte feiringen» må en oppsøke de kreolske nabolagene. 
Jeg hevder at festivalen, med alle sine faktorer, karakteristikker og 
kjennetegn, er del av praksisene, vanene og rutinene – selve livet – til 
de kreolske. 

Antropologen Harrison (1992) diskuterer fortrinnsrett i rituell 
symbolisme, og sammenligner ritualer med fysiske gjenstander. Ifølge 
Harrison kan ritual manifestere de samme begreper og forestillinger 
som fysiske gjenstander. Rituell fortrinnsrett kan sees som en form 
for eiendom, som utgjør en særskilt kategori av intellektuell eiendom 
og rituell symbolisme, som goder eller verdier. Harrison tar utgangs-
punkt i Kula-handelen på Trobriander-øyene i Melanesia, hvor arm-
ringer og smykker har inngått i et byttesystem mellom øyer. Harrison 
sammenligner varer i Kula-handelen med symbolsk, rituell eiendom 
og hevder at ved å se et ritual som noe folk har fortrinnsrett til, kan en 
se hvordan de kan symbolisere eierens identitet og fungerer som eta-
blerere og opprettholdere av sosiale relasjoner (Harrison, 1992:226). 
Rituell handling og tro kan erfares på samme måte som objekter i 
Melanesiske økonomier, som en dimensjon av selvet. Som gaveøko-
nomi er de ikke noe folk eier, men noe de «er» (Harrison, 1992:240). 
På lik linje med kula-verdier kan ritual fungere som regional penge-
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enhet (Harrison, 1992:228). Her kan en trekke en parallell til El Palo 
de Mayo og praksisene relatert til festivalen. I Bluefields kan diverse 
aspekter ved festivalen som dans, musikk, matretter og klesdrakter 
sees på som hva Harrison referer til som intellektuell eiendom for den 
kreolske befolkningen. Karakteristiske trekk fungerer på lik linje som 
kula-verdier i Melanesia, de har en partikulær verdi. 

El Palo de Mayo er en viktig del av selvet for de kreolske; El Palo 
de Mayo er en viktig del av hva folk er. Ved at de kreolske har en 
partikulær fortrinnsrett til festivalen og alle dens praksiser og karak-
teristikker, er transformasjonen av festivalen ikke gjort i en håndven-
ding. De kreolske har praktisert festivalen i mange hundre år; barn er 
født inn i det og foreldre, besteforeldre og oldeforeldre har tatt del i 
praksisene hele livet. Den er inkorporert inn i livsstilen og hverdags-
liv. Verken kunnskaper eller utførelse av festivalen kan bli lært eller 
oppnådd på en rask og enkel måte; det kan ikke bli kjøpt for penger 
som en flaske øl eller en kjole. Det er resultatet av investert tid og er 
en integrert del av personen; erfart og inkorporert. Det har blitt en 
kunnskap av kroppen, en inkorporert praksis (Bourdieu, 2008). Kort 
fortalt, selv om festivalen i dag er nasjonal i skala eksisterer det likevel 
en dobbelthet relatert til dette, og festivalen er fremdeles de kreolskes 
eiendom, så å si. 

konkluderende kommentarer. En rekke nasjonsstater over 
hele verden har gjennomført ulike prosjekter og kampanjer for å ska-
pe en tilhørighet til nasjonen – en følelse av å være del av et større fel-
lesskap – blant sine innbyggere. Dette har også vært tilfellet i Latin-
Amerika, her illustrert ved et eksempel fra Nicaragua. Den kreolske 
festivalen El Palo de Mayo, på samme måte som autonomiprosessen 
og leselighetskampanjen, kan bli sett som en strategi implementert av 
staten for å være i stand til å promotere en nasjonal fellesskapsfølelse 
på den østlige delen av landet. I dag feirer alle de etniske gruppene, 

silje fjærestad–tollefsen
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mestiser så vel som kreolske, El Palo de Mayo. Festivalen har gjen-
nomgått en forandring. Fra å være en feiring på småskalanivå prak-
tisert av de kreolske, har den blitt en planlagt og tilrettelagt hendelse 
i nasjonal skala. Mens autonomiprosessen og leselighetsprosjektet 
begge var dannet av den nye nasjonsstaten for å gi de etniske grup-
pene en viss selvbestemmelse over eget område og egne folk, var im-
plementeringen av El Palo de Mayo derimot transformasjon av et 
allerede velkjent, legitimt etnisk arrangement, en konversjon av den 
symbolske omgjørelsen av festivalen relatert til det kreolske folket. 
Jeg har vist at til tross for at transformasjonen av festivalen har et 
tilsynelatende vellykket utfall, antyder mine etnografiske data fra 2011 
at det eksisterer en dobbelthet tilknyttet dette. Flere fra den kreolske 
delen av befolkningen har fremdeles rituell fortrinnsrett til festivalen. 
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1 Et tre dekorert med frukt og bånd alltid tilstede under El Palo de Mayo-feiringene. 
2 Byen Bluefields er inndelt i 17 ulike nabolag. I de fleste bor ulike etniske grupper, men 
noen av nabolagene skiller seg likevel ut som hovedsakelig bebodd av enten mestiser eller 
kreolske. Kreoler er en etnisk gruppe av afrikansk herkomst.
3 Miskitoer, sumu/mayangnas og ramas er indianske grupper, mens garífunas og kreolske er 
de afrikansk-stammede gruppene. 
4 FSLN er et sosialistisk parti, medlemmene av partiet er kalt Sandinister og Daniel Ortega 
er lederen og den nåværende presidenten i landet. 
5 Den heterogene, fler-etniske befolkningen på den atlantiske kyst blir kollektivt henvist til 
som costeños.
6 Lesedyktighetskampanjen innehadde det noble oppdraget å lære den krigsrammede, nica-
raguanske befolkningen å skrive og lese. Likevel, som hevdet av Baracco, hadde kampanjen 
flere dimensjoner, og levedyktighet hos befolkningen var kun et av disse momentene. Pro-
sjektet hadde på det større plan en langt viktigere intensjon om å skape en forestilling om 
nasjonen blant befolkningen og var første steg etter revolusjonen for å presentere Nicaragua 
som en selvbestemt nasjon (Baracco, 2004). Dog, til tross for at prosjektet skulle gjelde hele 
landet, sto likevel den atlantiske kysten på siden av denne utviklingen. 
7 Mange costeños bor i Managua grunnet den store arbeidsledighet på den atlantiske kyst.  
8 Dette nabolaget var hovedsakelig bebodd av mestiser. 
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christina stjernholm nygaard

Om magedanserinner og appropriasjon i New York
something in the way she moves

innledning. Denne artikkelen1 baserer seg på et feltarbeid våren 
2011 blant magedanserinner i New York, og tar utgangspunkt i be-
grepet appropriasjon, som jeg mener er en sentral skapende, opp-
rettholdene og utviklende tendens i The Bellyverse. Det emiske og 
etiske begrepet The Bellyverse er større enn summen av dets deler; 
det inkluderer alle dansere, musikere, stilarter, ideer, tidsperioder, ste-
der og rom magedans blir utført på i New York. Det arrangeres flere 
magedansfestivaler av internasjonal karakter i New York, med kurs, 
forestillinger og paneldebatter på agendaen. Artikkelen vil se nær-
mere på hvordan en paneldebatt spesielt og The Bellyverse generelt tar 
utgangspunkt i appropriasjon og hvordan The Bellyverse konstitueres 
gjennom appropriasjon som prosess.

Appropriasjon kommer av det latinske appropriare som betyr å 
gjøre noe til ens eget, og i denne artikkelen bruker jeg appropriasjon 
som en strategi individer bruker for å skape noe nytt ved å jobbe med 
et materiale som står utenfor sin egen kulturelle kontekst (Schneider 
2012:51). Begrepet appropriasjon kan ha negative konnotasjoner sett 
i forhold til maktbalanse og kolonialisme, i relasjonen mellom den 
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som approprierer og blir appropriert fra (Schneider 2012:51). Jeg vil 
sette dette i perspektiv av orientalisme, men fokuserer her på begrepet 
appropriasjon som noe aktørene gjør for å skape og gjenskape seg selv 
og The Bellyverse. 

new york, 8th avenue & the bellyverse. Få byer i USA 
har en så høy prosentandel av immigranter som New York, mer enn 
én av tre av byens innbyggere er født i utlandet (Foner 2000:5-6). 
At New York er en av de byene, om ikke den byen med flest im-
migranter i USA, er av betydning for opprinnelsen til The Bellyverse. 
Historien om immigrantene er således en del av appropriasjons-
prosessen som jeg mener er sentral i The Bellyverse. Immigranter fra 
Midtøsten, Nord-Afrika og Øst-Europa savnet et samlingssted da de 
ankom New York, et sted med musikk og dans som minnet dem om 
hjemlandet der de kunne treffe landsmenn og andre med interesse for 
deres kultur. Spesielt armenske, greske, libanesiske, tyrkiske, egyp-
tiske og syriske immigranter ønsket å skape en scene og den ble skapt 
på 8th Avenue i form av restauranter og nattklubber. Immigranter 
fra Midøsten, Nord-Afrika og Øst-Europa spilte sammen med ulike 
musikalske tradisjoner og skapte dermed en egen New York stil. 8th 
Avenue ble et viktig sted for den tidlige etableringen av magedans i 
New York på 60-tallet, en era som fortsatt er sentral i The Bellyverse. 
Historien om immigrantene gjøres relevant fordi skaperne og opp-
rettholderne av The Bellyverse er immigranter eller etterkommere av 
immigranter selv, samt at dette har skapt en grobunn for det jeg vil 
karakterisere som et univers bygget på ulike nivåer av appropriasjon, 
The Bellyverse. 

For immigrantene var 8th Avenue som en oase, og mange kom 
rett off the boat 2 og direkte til 8th Avenue. Newyorkerne fortalte meg 
at ingen av stedene fra den tiden eksisterte lenger, med unntak av ett 
sted som hadde blitt flyttet sydover på Manhattan.
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En av informantene mine, Zakariya, en armener født i Jerusalem 
og oppvokst i Libanon, immigrerte til New York sammen med forel-
drene sine. Han var en del av The Bellyverse fra begynnelsen og kunne 
fortelle: «Etter Gulfkrigen forsvant mange av stedene på 8th Avenue 
og etter 9/11 forsvant de siste over til New Jersey. Der er det et stort 
arabisk miljø, med flere klubber og restauranter». De fleste av The Bel-
lyverse sine arnesteder eksisterer ikke lenger, de har sakte, men sikkert 
forsvunnet i løpet av 90-tallet, de siste i etterkant av 11. september. 
«Det er ikke alltid like lett å forsvare den kunstformen vi driver med», 
sa en annen informant, og siktet til at det var mye som hadde skjedd 
i verden som hadde hatt innvirkning også på magedansens utvikling i 
New York. 8th Avenue er likevel fortsatt sentralt; ikke bare fordi ma-
gedansens historie og utvikling i New York startet her, men også fordi 
mange av aktørene i The Bellyverse sine historier begynner her. Flere 
hadde sitt første møte med magedansen på 8th Avenue, både dansen i 
seg selv, dens utøvere, musikere og også sitt første publikum.

Det var gylne tider for danserne på 60- og 70-tallet. Alle restau-
rantene og klubbene hadde levende musikk og dans hver kveld. Dan-
sere og musikere ble hyret inn og dro rundt på forskjellige klubber 
og hadde show hele kvelden. Det var mange jobber og etterspørselen 
etter dansere var stor, større enn hva det fantes å få tak i av dansere. 
De fineste klubbene leide inn dansere fra Tyrkia og Egypt, men et-
ter hvert var det nesten utelukkende amerikanere som overtok. En 
av danserne fra 8th Avenue fortalte meg: «Det var så fantastisk på 
den tiden, vi var ofte flere dansere som danset samme kveld og det 
var sosialt. Vi kunne jo også spille sammen med bandet når vi ikke 
danset, så vi ble fantastisk gode til å spille fingercymbaler3. Danserne 
i dag bruker jo vanligvis bare cd, stakkars. Det er kun noen få steder 
som har musikere, det er så synd. De har heller ikke så mye jobb som 
vi hadde, vi kunne jo jobbe hele natten – opptil syv dager i uken og 
tjene nok til å leve et godt liv. Jeg skjønner ikke hvordan danserne i 
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dag får det til å gå rundt? De underviser jo selvfølgelig i tillegg da», 
resonnerte hun seg frem til før hun fortsatte: «Du vet, på den ti-
den fantes det jo ingen skoler eller noen som underviste i magedans. 
Vi tok utgangspunkt i det musikerne4 fortalte om av tradisjoner fra 
hjemlandet sitt, men vi ble også inspirert av Hollywood i tillegg til en 
god dose fantasi. Det var også sånn at hvis vi hadde en frikveld så dro 
vi og så på andre dansere for å få inspirasjon. Vi studerte bevegelsene 
deres og hva de gjorde når i musikken.» 

salome og de syv slørs dans. En av paneldebattene på en 
av de mange internasjonale magedansfestivalene i New York dreide 
seg rundt den bibelske figuren Salome, hvor historien om Salome og 
hennes innvirkning på The Bellyverse og magedansmiljøer rundt om 
i verden ble diskutert. Det ble lest opp fra Bibelen5 for de som ikke 
kjente til historien: 

herodes og døperen johannes 
Herodes hadde grepet Johannes og bundet ham og satt ham 
i fengsel. Dette hadde han gjort på grunn av Herodias, som 
hadde vært gift med hans bror Filip. For Johannes hadde sagt 
til Herodes: ‘Det er ikke tillatt for deg å ha henne.’ Herodes 
ville gjerne ha drept ham, men var redd folket, for de mente 
at Johannes var en profet. Men da Herodes feiret fødselsdagen 
sin, danset Herodias’ datter for gjestene. Herodes ble så be-
tatt at han med ed lovet å gi henne hva hun så ba om. Da fikk 
moren henne til å si: ‘Gi meg døperen Johannes’ hode på et 
fat’. Kongen ble bedrøvet, men fordi han hadde sverget, og det 
mens gjestene hørte på, befalte han at hun skulle få det, og han 
lot Johannes bli halshugget i fengselet. Hodet hans ble båret 
inn på et fat og gitt til jenta, og hun bar det til sin mor. 

(Mat. 14, 3-11)
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I panelet, bestående av dansere både med og uten akademisk 
utdannelse, var også danseren og forfatteren Wendy Buonaventura. 
Hun har gitt ut flere bøker om magedans, deriblant Serpent of the Nile 
og I put a Spell on you, som var kjent litteratur for deltakerne i pane-
let. Det var også kjent og lest litteratur for danserne jeg snakket med, 
selv om de hadde ulike formeninger om bøkenes verdi. En danser sa: 
«Man må jo bruke bøkene på bakgrunn av det de er, lite kildekritiske, 
og heller et uttrykk for Vestens forestilling om Orienten mer enn 
opplysende om magedans». Flere dansere rundt nikket og sa: «Serpent 
of the Nile forteller jo om dansens historie slik hun (Buonaventura) 
velger å se det, dette er vi jo vant til. Det virker jo som om alle har sin 
egen versjon av hvordan denne dansen har oppstått og utviklet seg til 
det den er i dag». En annen danser kommenterte, «men det er jo mye 
i den som er sant også, historien om Salome for eksempel. Det er jo 
noe som har påvirket dansen vår, både i tidligere tider og nå». Dan-
serne var enige om at Salome hadde hatt en påvirkning på dansen. Jeg 
spurte om de kjente til historien om Salome annet enn hva de hadde 
lest i bøkene til Buonaventura. Alle hadde lest historien om Salome 
fra Bibelen. De fortalte videre: «Også kjenner vi den selvfølgelig fra 
Oscar Wildes skuespill Salome», «og fra Richard Strauss’ opera». De-
ler av Oscar Wilde sitt skuespill ble også lest opp: 

salome: Jeg venter til mine slaver har bragt meg parfymer og 
de syv slør, og har tatt av meg mine sandaler. (Slaven bringer 
parfymer og de syv slør, og tar av salome hennes sandaler.) [...] 
salome: Jeg er rede tetrark. (salome: danser de syv slørs dans.) 

(Wilde 1975:36-38)

Etter å ha diskutert Salome sin figur i Bibelen og hos Oscar Wil-
de, forteller en av debattantene om hvordan Wilde gjorde Salome om 
til en femme fatale, «og det er jo gjerne denne, Wilde sin tolkning, 
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vi bruker når vi portretterer Salomes dans». «Det er jo her ideen om 
de syv slørs dans kommer fra også, det er jo en del av Salomes dans 
i mange danseres tolkning, hentet fra Wilde», sier Wendy. «På ulike 
måter har Salome inspirert dansere i vårt miljø i lang tid, fra Ruth St. 
Denis6, og fortsetter jo å inspirere. Jeg ser stadig dansere på scenen 
som skal portrettere og gi sin tolkning av Salomes dans», sier en av 
danserne i salen. «Men alle tolker Salome forskjellig, selv om det er en 
tendens her at vi gjerne portretterer de syv slørs dans. Wendys versjon 
er for eksempel helt annerledes, en mer teatralsk versjon med tekst 
fra Bibelen, og ikke bare dans», kommer det fra en annen av debat-
tantene. Temaet for debatten beveger seg over på orientalisme, og er 
noe jeg kommer tilbake til senere i artikkelen. 

Salome er en kjent karakter til inspirasjon i The Bellyverse, og selv 
om det er uenighet om hvordan, og det finnes mange ulike tolknin-
ger, er de alle enige om at man må kjenne til historien om Salome. De 
jeg sitter sammen med ler litt og sier: «Hvordan kan man ikke få med 
seg Salome, seriøst, hvor mange cd-er eller sanger finnes det ikke? 
Du har Salomes dans, De Syv Slørs Dans, det er jo også dansere som 
kaller seg Salome (latter). Jeg tror ikke jeg har hørt om noen dansere 
som ikke kjenner til Salome, selv om de kanskje ikke bruker henne 
som inspirasjonskilde. Men jeg tror kanskje dansere gjør det ubevisst 
likevel fordi hun på en måte er veldig forankret i denne dansen. The 
femme fatale». Danserne i The Bellyverse har blitt og fortsetter å bli 
inspirert til sin tolkning av Salome gjennom tekster, bilder, skuespill 
og filmer. Hennes fortsatt aktuelle status lever også videre i musikken 
danserne bruker og fortsetter slik å være til inspirasjon for nye gene-
rasjoner med dansere.

Salomes inspirasjon i The Bellyverse er et eksempel på hvordan 
magedansens utvikling er et resultat av dansende enkeltindividers ap-
propriering. Men den individuelle approprieringen har nå også blitt 
til en kollektiv form for appropriasjon i det mine informanter forven-
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ter kunnskap om Salome av andre dansere. Appropriasjonsbegrepet 
omfatter ikke bare The Bellyverses appropriasjon av Salome, Wilde 
sitt stykke om Salome er også gjenstand for appropriasjon. Wilde tok 
utgangspunkt i en historie fra Bibelen og gjorde denne historien til 
sin gjennom blant annet å gjøre Salome til en femme fatale. Det er 
Wildes femme fatale karakter The Bellyverse tar utgangspunkt i når de 
bruker henne som en inspirasjon til sin dans, enten implisitt eller ek-
splisitt. Implisitt der det fortelles om flere dansere som lager sin ver-
sjon av dans med syv slør, eller eksplisitt i versjonen til Buanoventura. 
Hennes versjon ble vist på storskjerm i salen i pausen og der var det 
både tekst og dans som ble fremført. En av danserne påpekte at det 
verken i Bibelen eller Wildes skuespill er beskrivelser av dansen, men 
historien har inspirert til mange tolkninger av denne dansen, Salomes 
dans. Her er det, som danseren påpeker, litteraturen som er gjenstand 
for danseres appropriering. Jeg mener at appropriasjon er en naturlig 
del av en utvikling av individers uttrykk og at det ikke finnes noen idé 
eller kultur som er ren. De fleste kulturelle praksiser er et resultat av 
appropriasjon (Schneider 2006:22) og The Bellyverse er intet unntak.

orientalisme, eksotifisering og hyperrealitet. «Orien-
talisme var til syvende og sist en politisk oppfatning av virkeligheten 
hvis struktur fremmet forskjellen mellom det kjente (Europa, Ves-
ten, ‘vi’) og det fremmede (Orienten, Østen, ‘de’). [...] Oppfatningen 
og den håndgripelige virkeligheten støttet hverandre og holdt liv i 
hverandre.» (Said 2007:56). Orientalisme og dikotomien mellom det 
kjente og det ukjente, mellom Oksidenten og Orienten og «vi» og 
«de», er sentral i The Bellyverse. Orienten skapes her slik aktørene i The 
Bellyverse ønsker å se den, det vil si at Orienten ikke bare er et sted, 
men også en reproduksjon av aktørenes ideer om Orienten. Mine 
informanters ideer om Orienten er utvalgte forestillinger som passer 
inn i denne reproduksjonen av Orienten som The Bellyverse bygger 
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på. Noen av mine informanter har reist, andre har det ikke – dette 
fører til ulike ideer om Orienten, men The Bellyverse opprettholder 
likevel ulike representasjoner basert på aktørenes ideer. «Med slike 
erfaringer som Napoleons, ble Orienten som kunnskapsmasse mo-
dernisert i Vesten og dette er den andre formen orientalismen opp-
trådde i på atten og nittenhundretallet» (Said 2007:56). Dansernes 
ideer kommer fra orientalistenes representasjoner gjennom litteratur 
og kunst, men også via Hollywood, og felles for disse er en eksotifi-
sering av Orienten. 

Eksotifiseringen av Orienten av aktørene i The Bellyverse kan sees 
i lys av amerikanernes forhold til Østen bygget opp gjennom orienta-
listenes litteratur og malerier som har vært til inspirasjon for skapel-
sen og opprettholdelsen av The Bellyverse. Dette universet bestående 
av både aktører med og uten tilknytning til Midtøsten, Nord-Afrika 
og Øst-Europa, er avhengige av å kommunisere med den gjengse 
amerikaneren. 8th Avenue begynte som et tilholdssted for immigran-
ter, men utviklet seg mer til å bli en scene for amerikanere der de 
kunne få et eksotisk møte med Orienten. Det ble skapt en fantasiver-
den og amerikanske dansere tok scenenavn fra Midtøsten, eller som 
kunne knyttes til Orienten. Navn som Sherezade, Jasmin og Amira 
blir en forlengelse av orientalismen idet danserne går på scenen som 
en annen mer eksotisk utgave av seg selv.

Danserne brukte begrepet orientalisme selv, som under debatten 
om Salome, og det viser at de har en forståelse av den konteksten som 
The Bellyverse har. Under debatten om Salome ble det stilt spørsmål 
som, «er det orientalistisk å danse med slør?» eller «når vi bruker ges-
tikuleringer fra Midtøsten, er det orientalistisk? Eller å danse med 
et sverd?». De diskuterte tolkningen av Salome som noe som kunne 
være orientalistisk i seg selv. Oscar Wildes Salome er en femme fa-
tale og kan således sees på som en eksotifisering av den andre, den 
orientalske kvinnen som en femme fatale. Denne femme fatale fikk 
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en plass i Hollywood gjennom filmatiseringen av Salome (1953) med 
Rita Hayworth i hovedrollen. Slik fikk både publikum og danserne 
en smak av Hollywoods orientalistiske og glamorifiserende fremstil-
ling av Orienten. Hollywood er aktuell som inspirasjonsfaktor i The 
Bellyverse på flere nivåer, Hollywoods glamorifisering av Orienten 
og den orientalske dansen var til inspirasjon for danserne gjennom 
kostymer, dansetrinn og også hvordan klubbene var innredet. Den 
vanlige amerikaner fikk så servert den gjeldende representasjon av 
Orienten gjennom inspirasjon fra orientalistene og fra Hollywood.

Orientalisme blant amerikanere er kanskje det som gjorde det 
mulig for 8th Avenue å bli så populært (Rasmussen 2005:172), for 
den orientalistiske fantasien var meningsfull både for musikerne, im-
migrantene og amerikanerne. Gjennom den orientalistiske fantasien 
utforsket immigrantene sin egen etnisitet og identitet (Rasmussen 
2005:174). Begrepet appropriasjon blir her også gjeldende, og im-
migrantene approprierte selv mellom sin egen kulturelle bakgrunn 
og etter hvert amerikanernes forventninger til Orienten. Idet etnisk 
amerikanske newyorkere plasserte immigrantene i en eksotisk kate-
gori gjennom orientalismen, ble denne kategorien så eksotisk at den 
ble eksotisk selv for immigrantene. Vi kan derfor snakke om orien-
talismen som en forutsetning for 8th Avenues popularitet. Klubbene 
fikk en spesifikk musikalsk kontekst med en unik struktur og åpenbar 
orientalistisk ideologi som ble delt av alle de involverte. Det var en 
kulturell institusjon konstituert av immigranter og amerikanere med 
en felles orientalistisk tankegang (Rasmussen 2005:175). Klubbene ble 
således en institusjon som forhandlet ideer om etnisitet og nasjonali-
tet, ikke bare immigrantene overfor amerikanerne, men også immi-
grantenes egen oppfattelse av etnisitet. På denne måten forklarte de 
Østen både for Vesten og seg selv (Rasmussen 2005:193).

Den orientalistiske fantasien som utspilte seg på 8th Avenue, og 
som fortsetter å konstitueres gjennom The Bellyverse, kan forståes som 
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en «hyperrealitet» (Baudrillard 2007, Eco 1986). «Amerika er verken 
drøm eller virkelighet, det er en hyperrealitet [...] fordi det er en ut-
opi som allerede fra begynnelsen av har blitt levd som om den var 
virkeliggjort» (Baudrillard 2007:36). Baudrillard mener i likhet med 
Umberto Eco, som også bruker begrepet hyperrealitet, at amerika-
nerne er opptatt av at ting skal være ekte. USA er besatt av realisme 
og for en representasjon å ha gyldighet, må likheten være perfekt, en 
ekte kopi av den realiteten som blir presentert (Eco 1987:4). Mine 
informanter fremstilte 8th Avenue på denne måten, som en hyper-
realitet, som fortsatt eksisterer i New York. Den befinner seg ikke 
lengre på 8th Avenue, men har spredt seg som restauranter og klub-
ber med dans over ulike områder i byen. De stedene som flere av 
danserne opptrer på i dag, er fylt med gjenstander fra Orienten, har 
dunkel belysning, et par musikere gjerne på keyboard og tabla7 med 
etnisk opprinnelse fra Orienten og arabiske matretter på menyen. Og 
selvfølgelig med en ekte magedanserinne. Ord som ekte og autentisk 
gjorde seg gjeldende i The Bellyverse, og ble brukt i forbindelse med 
markedsføring av restauranter, dansestudioer, kostymer, musikk, mu-
sikere og dansere, og fungerte dermed som et kvalitetsstempel. En 
danser som kunne tilby noe ekte var tydelig mer attraktiv, både hva 
gjaldt dansetrening, stil, musikkbruk og utseende, både for elevene 
og for restaurantene. Det at noe var ekte, var en slags garanti eller 
kvalitetsstempel for at noe var bra.  

Informantene mine, både lærere og elever, var veldig opptatt av 
8th Avenue - dansens historie og utvikling. Jo lengre danserne hadde 
danset, jo lengre tilbake i tid ønsket de å se på dansens røtter. Som 
en danser sa det: «For å bevare dansen mest mulig slik den var, hvis 
ikke forsvinner den». Det kan tyde på «[...] a constant in the average 
American imagination and taste, for which the past must be pre-
served and celebrated in full-scale authentic copy: a philosophy of 
immortality as duplication. It dominates the relation with the self, 
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with the past, not infrequently with the present, always with History 
and, even, with the European tradition» (Eco 1987:6). Dette var en 
sentral tendens blant deltakerne i The Bellyverse og noe ulike aktø-
rer bestrebet seg på, både dansere, musikere og restauranteiere. Eco 
mener the completely real blir til the completely fake, og den absolutte 
uvirkelighet blir tilbudt som den ekte tilstedeværelsen (Eco 1987:7). 
Eco mener at dette skyldes horror vacui, frykten for det tomme rom, 
og at the real thing er et substitutt for virkeligheten, som noe enda 
mer virkelig (Eco 1987:8). Som vist ovenfor med 8th Avenue som 
eksempel, la orientalismen et grunnlag for en interesse for Orienten. 
8th Avenue ble skapt først for immigranter som behøvde et møtested, 
så ble det brukt som et sted hvor de kunne møtes for å spille og danse 
sammen. Barrierer mellom etniske grupper ble brutt og de samarbei-
det om å finne én orient, deretter møtte de amerikanerne som søkte 
etter denne eksotiske orienten. Således ble The Bellyverse generelt og 
8th Avenue spesielt et møtested for Østen og Vesten, «vi» og «dem», 
og også et sted for mine informanter å forstå seg selv og sin egen 
(etniske) identitet.

avslutning. I denne artikkelen fremgår det hvordan appropria-
sjon er en skapende, opprettholdende og utviklende tendens i The 
Bellyverse. Appropriasjon fungerer således som en skapende prosess i 
fortid, nåtid og fremtid. Jeg mener derfor at begrepet appropriasjon 
er sentralt i forhold til å studere prosesser rundt hvordan ideer og tra-
disjoner blir skapt, opprettholdt og videreført – både på individuelt 
og kollektivt nivå.
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1 Artikkelen er en kortere og redigert utgave av et kapittel i min masteroppgave (Nygaard 
2012).
2 Et uttrykk brukt av informantene om immigranter som kom til New York.
3 Fingercymbaler er et instrument som blir brukt til å aksentuere rytmer i musikken eller 
også for å understreke bevegelser i dansen.
4 Musikerne hadde bakgrunn fra Midtøsten, Nord-Afrika og Øst-Europa. 
5 Salome er ikke nevnt ved navn i Bibelen, der er hun omtalt som datter av Herodias. 
Andre historiske kilder navngir kvinnen som Salome (Kultermann 2006:188).
6 Ruth St. Denis (1879-1968) var en dansepioner innen moderne dans, som introduserte 
ideer om Østen inn i dansen. 
7 Tabla er her en arabisk tromme.
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anna–sofie ekendahl dellringer

Afghanska flyktingars situation i Aten
«this is prison»

inledning. Denna artikel är skriven med utgångspunkt i det fem 
månader långa fältarbete jag gjorde bland den afghanska flyktingmil-
jön i Greklands huvudstad Aten. Temat för min studie var situatio-
nen flyktingarna befinner sig i där, samt deras subjektiva upplevelser, 
och strategier för att överleva och klara av vardagen mentalt.

Flyktingar och andra migranter som önskar asyl i ett europeiskt 
land måste förhålla sig till våra internationella regelverk, vilket 
försätter dem i en svår situation som närmast tvingar dem till gräns-
smuggling och illegal vistelse inom länder. Schengenregelverket är 
ett europeiskt samarbete med syftet att avskaffa passkontroller mel-
lan medlemsstater. På så sätt skulle fri rörlighet för européer kunna 
bli verklighet. Samtidigt vill man öka det polisiära samarbetet och 
förstärka de yttre gränserna för att förhindra till exempel människo-
handel1. Detta innebär att människor utifrån som saknar giltiga do-
kument nekas inträde till Europa och att korsa internationella grän-
ser. Detta gör att flyktingar tvingas ta sig inte bara in i Europa, men 
också genom alla länder till planerad slutdestinationen på illegal 
väg. Asylfrågan regleras vidare av Dublin II-förordningen2, vilken 
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fastsätter att man endast kan söka asyl i ett av EUs medlemsländer. 
Enligt bestämmelsen ska detta vara det första europeiska land man 
anländer till som flykting. Detta innebär att den som tar sig vidare 
till ett andra EU-land inte kan få sina asylskäl utredda där, utan 
sänds tillbaka till det land som de först anlände till Europa genom. 
På grund av sitt geografiska läge blir Grekland uppsamlingsplats 
för många tusentals migranter, och idag får endast 0,02 procent 
av alla asylsökare uppehållstillstånd i landet. Flyktingar i Grekland 
befinner sig i en fastlåst och till synes hopplös situation. Det är för 
många inte ett alternativ att vända tillbaka till hemlandet, de får 
heller inte asyl i Grekland samtidigt som europeiska lagverk gör en 
resa ut ur landet olaglig, och ansökan om asyl i ett tredje land om-
öjligt. Dock har många länder, där ibland Norge, stoppat returne-
ringen av asylsökande till Grekland på obestämd tid, då detta anses 
oförsvarligt i dagens situation.

I Aten tvingas många flyktingar att sova på gatan eller i par-
ker, eftersom de inte erbjuds någon ekonomisk eller rättslig hjälp. 
I den hierarki3 av flyktinggrupper som existerar i den grekiska hu-
vudstaden befinner sig afghanerna på botten. De utsätts dagligen 
för våld och/eller kränkande behandling från bland annat grekisk 
polis, fascistgrupper, lokalbor eller andra immigrantgrupper. Deras 
tillhållsplats har sedan september 20104 varit området kring Victo-
ria Square, en mindre populär och relativt dyster stadsdel norr om 
centrumkärnan.  

de afghanska flyktingarnas aten. Om man går från det vac-
kra och välskötta området kring Akropolis, där turisterna skärmas 
från huvudstaden baksida, märker man tydligt hur miljön förändras 
ju närmare Victoria man kommer. Byggnaderna och atmosfären blir 
gråare och tristare. Prostituerade och drogmissbrukare blir en vanli-
gare syn, och uteliggarna allt fler. På många platser ligger människor 
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inbäddade i filtar och sover vilket få förbipasserande tycks registrera 
eftersom detta numera är ett vanligt scenario i Aten. Många av de 
småföretagare som drev sina verksamheter och kontor med vinst un-
der 90-talet har tvingats lägga ner på grund av hotande konkurs, vil-
ket åtskilliga igenbommade butiker vittnar om.

Väl framme vid Victoria Square byts denna dystra syn ut mot 
mer kaotiska intryck då torget är tillhållsplats för Atens afghanska 
miljö. Flera hundra afghaner, till mesta delen män och barn spen-
derar dagarna där, för att vid skymningen dra sig tillbaka till rummen 
de hyr i närområdet och vilka de oftast delar med många andra. Ef-
tersom upp till tjugo personer kan dela på ett rum med matlagnings-
möjligheter, så tillbringas mesta möjliga tid utanför bostaden. De 
flesta menar att de känner sig trygga vid Victoria Square, i närvaron 
av sina landsmän, och där försöker de få tiden att gå medan de väntar 
på att smugglas ut av landet. Många har inte arbetstillstånd eftersom 
de undvikit att söka asyl i rädsla för eventuell deportering om de lyc-
kas ta sig vidare till ett annat europeiskt land.5. De som har fått rött 
kort6 har stora svårigheter att finna sig arbete då möjligheterna nu-
mera är begränsade även för den grekiska befolkningen, och därmed 
ännu svårare för någon som kommer utifrån och dessutom inte talar 
det lokala språket. På Victoria Square sitter medelålders kvinnor och 
män på bänkarna och samtalar med varandra, små barn jagar duvor 
medan de lite äldre sparkar fotboll eller jagar varandra. Några cyklar 
runt, andra ligger och sover medan flera bara står för sig själva eller i 
grupp och stirrar tyst rakt framför sig. Väldigt många talar i mobil-
telefoner, och det är ofta kö till de gula och röda telefonkioskerna på 
torget, eftersom dessa används för att kontakta familj och vänner i 
hemländerna.      

Afghaner saknar som oftast kapitalet som krävs för att organisera 
handel av varor7 i jämförelse med en del andra flykting- eller im-
migrantgrupper, och de försöker därför att överleva på hopsparade 
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pengar som de haft med sig från hemlandet. De vars sparkapital har 
tagit slut, och som inte har släkt eller vänner som kan sända dem mer, 
hamnar på gatan och har sökt sig till järnvägsspåret där de byggt pro-
visoriska kojor av träpallar, plast och sten. Från centralstationen och 
ett par kilometer norrut lever cirka två till trehundra hemlösa afgha-
ner, inkluderat familjer med små barn. Polisen kommer med jämna 
mellanrum och tänder eld på flyktingarnas få ägodelar i ett försök att 
få dem att lämna området. Brända träbitar och andra oigenkännliga 
förkolnade ting ligger utspridda runt platsen och vittnar om poli-
sens närvaro. Utmärglade kroppar speglar svårigheter att finna mat, 
någonting som många ofta letar efter i papperskorgar. Flera av de 
hemlösa flyktingarna menar dock att kylan är det största problemet. 
Under vintermånadernas kallaste dagar tänder de ibland små eldar 
för att hålla värmen och koka vatten, men eftersom de är rädda att 
dra uppmärksamhet till sig och få ytterligare problem med polisen 
undviker de detta i den mån det är möjligt. På Victoria Square gör 
några få en insats för att tjäna lite extra pengar genom försäljning av 
kokta ägg och smuggelcigaretter. Från de små grönsaksbutikerna som 
ägs av pakistanier köper de stora kvantiteter av råa ägg, kokar dessa 
för att sedan sälja dem vidare med en vinst på några få cent. Cigarett-
paket köper de vid Omonia Square8, och precis som med äggen så är 
vinsten från vidareförsäljningen inte särskilt stor.

Victoria Square anses vara en av Atens otryggaste platser, och 
folk varnas för att gå ut ensamma under dygnets mörka timmar. När 
mörkret faller töms Victoria Square på människor, eftersom afgha-
nerna håller sig inomhus under kvälls och nattetid. Mina informanter 
uttryckte flera gånger sin oro för mig som ung kvinna i den tuffa mil-
jön, och berättade flera historier om hur de själva eller bekanta blivit 
utsatta för övergrepp och oprovocerat våld. Det berättades också om 
afghanska familjer vars barn försvunnit spårlöst, blivit misshandlade 
eller våldtagna. 
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Min familj sov i parken den första tiden i Aten. Jag vaknade 
en morgon före de andra och gick i väg för att gå på toaletten. 
När jag kom tillbaka såg jag på avstånd hur två polismän stod 
vid min sovande familj. Innan jag hann fram sparkade den 
ena polisen min treåriga son hårt i ryggen. Han vaknade och 
skrek. Min fru vaknade också och försökte hindra poliserna för 
att skada barnen. Då sparkade de henne också och drog henne 
i håret. Jag sprang dit men kunde inte göra någonting. Om jag 
hade gjort motstånd så hade jag blivit tagen till fängelset. Dom 
behandlar oss sämre än hundar.
 Mirza, 41 år

Behandlingen upplevs som djupt kränkande, och många påpe-
kade att det värsta var att inte kunna försvara sig själva och sina när-
stående när övergrepp som ovanstående inträffade. Flyktingar saknar 
juridiska rättigheter och befinner sig i en maktlös position där man 
överlever bäst genom att inte synas eller höras. Den rädsla som många 
upplever i förhållande till sin fysiska säkerhet grundar sig också ofta 
i svårigheterna och riskerna vid att uppsöka läkarvård. I Aten finns 
endast en läkarstation som hjälper papperslösa människor utan pen-
gar, och denna kan endast hantera ett begränsat antal patienter med 
lindriga skador eller åkommor. 

fångade i limbo. De afghanska flyktingarna i Aten befinner sig 
i en situation som kan liknas vid ett stadium av limbo, och i detta 
begrepp ligger två dimensioner. De afghanska flyktingarna befinner 
sig i Grekland, men ytterst få tillåts stanna permanent. De får inte 
resa vidare, och att återvända till hemlandet är för de flesta inte ett 
alternativ. De är i ingenmansland, utan tillhörighet, och utan rät-
tigheter. Det ges ingen ekonomisk hjälp till dessa människor, de är 
lämnade på Atens gator att klara sig själva utan möjlighet att arbeta 
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på laglig väg. Många flyktingar lever i landet utan att existera i något 
register. De syns, men de finns inte. När de försvinner är det ingen 
som saknar dem. Limbo betyder «gräns och utkant» på latin och är 
enligt äldre katolsk teologi en del av dödsriket, vilket var ett tillstånd 
mellan himmel och helvete. Mina informanter använde inte själva 
limbobegreppet, utan omtalade tillståndet för flyktingar i Grekland 
som «fängelse» vilket på ett målande sätt illustrerar upplevelsen av 
fångenskap och maktlöshet. 

Den andra dimensionen av limbo är subjektets egen upplevelse 
av tillståndet. Ett avbrott9 i livet följs oundvikligen av en period 
av limbo, eftersom människor som har gått igenom ett sådant «av-
brott» upplever att livet förlorar sin mening då känslan av ordning 
upplöses. I alla samhällen struktureras livscykeln av förväntningar 
och förhoppningar till varje fas i livet, vilket är vad tanken om 
kontinuitet baseras på. När dessa förväntningar inte uppfylls el-
ler vid insikt om att ens förhoppningar inte längre kan realiseras 
blir konsekvensen en upplevelse av inre kaos och splittring. Denna 
splittring representerar en förlorad framtid vilket gör det svårt att 
gå vidare till nästa fas i livet, och man känner sig fångad i nutiden 
(Becker 1997:4,120). Afghanerna i Aten kan sägas ha upplevt minst 
två avbrott i denna betydelse. Det första avbrottet infann sig långt 
innan ankomsten till Grekland med den förvärrade situationen i 
hemlandet. De befann sig redan innan den nuvarande livssituatio-
nen i ett stadium av limbo, flera av mina informanter har spenderat 
lång tid på flykt, och många har levt i månader eller år som papper-
slösa i Iran innan de nådde Europa. Innan ankomsten till Grekland 
delade de flesta tron på att ett liv i trygghet var att vänta. Idén om 
detta skapade ordning i det avbrutna livet, och nytt framtidshopp 
gjorde situationen uthärdlig. Realiteten kom för många som ett slag 
i magen. De upplevde ett avbrott på nytt, och kastades tillbaka i 
limbo då de trodde att denna fas äntligen var över. 
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I ett avbrutet liv är de tre viktigaste elementen själva avbrottet, 
perioden av limbo, och en period av omorganisering av livet (Becker 
1997:2). Detta kan jämföras med Van Genneps tredelning av Rites 
de passage10 som består av separationsfasen, liminalfasen och inkor-
poreringsfasen (1960:11). Perioden av limbo har många likheter med 
liminalfasen, i det att subjekten i bägge situationer befinner sig i vad 
Turner (1967) omnämnde som Betwixt and Between. Liminala perso-
ner är strukturellt osynliga, de har fallit ur ramarna för klassificering. 
Av den anledningen blir de någonting som anses farligt eller smitt-
samt, de blir med Douglas (1966) ord «matter out of place». Detta 
kan förklara polisens brutala behandling av flyktingar, och även all-
mänhetens likgiltighet inför deras situation.

fokus på att ta sig vidare. Limbometaforen gör att män och 
kvinnor kan starta den långsamma och smärtsamma processen av 
att återställa en känsla av ordning, och en känsla av att det finns en 
framtid. Genom att se på perioden av oordning och missnöje som 
temporär, kan man uthärda känslan av avbrott (Becker 1997:120). Af-
ghanerna vid Victoria Square i Aten använde fängelsemetaforen på 
detta sätt, och grundade sitt hopp om framtiden på det faktum att 
fängelsemurar är möjliga att ta sig över. Genom att hela tiden foku-
sera på att komma sig ut ur Grekland, fann de kraft och motivation 
nog att kämpa vidare. Då de inte lagligt kan korsa statsgränser är 
flyktingarnas enda chans illegal smuggling, ett mycket farligt och oer-
hört dyrt projekt som organiseras av så kallade människosmugglare.11 
En människosmugglare i Aten är oftast själv en papperslös flykting 
eller immigrant som kommit till Grekland på samma sätt som alla 
andra i samma situation. De har själva genomgått många misslyckade 
smugglingsförsök, och genom sina egna erfarenheter lärt sig vad som 
behövs för att organisera smuggling. Att agera människosmugglare 
innebär stora risker. Alla inblandade riskerar mångåriga fängelsestraff 
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och/eller deportering. Av den anledningen är smuggling väldigt dyrt, 
vilket också gör att många blir ofrivilligt kvar i Grekland på grund av 
brist på pengar. Priset för smuggling stiger med ju säkrare projektet 
anses vara, vilket har en tredubbel betydelse. Det handlar om hur 
sannolikheten för att smugglingen över Greklands gränser ska lyc-
kas, det handlar om flyktingarnas fysiska säkerhet, och det handlar 
om huruvida de riskerar att bli arresterade i ett annat land på väg 
till slutdestinationen och returnerade till Grekland. Det finns aldrig 
några garantier, och alla inblandade är medvetna om riskerna och de 
minimala chanserna att komma till målet utan komplikationer.

Det finns många olika smugglingsalternativ, men vanligast är 
att människor göms i lastbilar eller container som fraktas med färja 
över till Italien. Det sker också ofta att människosmugglare köper 
egna båtar som överlastas med passagerare, och att de på egen hand 
försöker ta sig över till Italien. Under min vistelse i Aten förliste två 
sådana skepp, varav endast passagerarna på ett av dessa blev räddade. 
Sammanlagt uppskattas det att ett par hundra personer miste livet, 
vilket alla afghaner vid Victoria Square talade om, då många förlo-
rade vänner och familjemedlemmar. I grekiska och andra europeiska 
medier fick detta ingen eller liten uppmärksamhet. En av mina in-
formanter befann sig på den båt som efter två dygn till havs slutligen 
blev räddad av ett franskt fartyg, och hans berättelse om händelsen är 
fruktansvärd och skrämmande. Trots att han hade varit nära döden, 
var han beredd att göra samma sak på nytt, vilket han också gjorde 
fyra veckor senare. De flesta afghaner jag mötte i Aten hade försökt 
ta sig vidare flera gånger utan framgång, på alla tänkbara sätt. Några 
hade också lyckats, men senare blivit returnerade från andra EU län-
der. Det fanns till och med de som blivit returnerade flera gånger från 
olika länder, vilket tydligt illustrerar den starka motivationen till att 
få möjlighet att starta ett nytt liv. De ger inte upp, utan reser sig efter 
nederlag och försöker på nytt. 
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Jag vill inte dö, men jag vet att det kan ske under en smuggling. 
Jag dog nästan på båten, och en av mina vänner kvävdes i en 
container. Men jag måste försöka, och jag kommer att fortsätta 
försöka. För om jag inte gör det, så är jag död i alla fall.
 Hamid, 19 år

Genom att intala sig själva att de förr eller senare kommer ta sig 
vidare, blev situationen möjlig att hantera. Det ständiga planerandet 
av smuggling ingav känslan av att återta en viss kontroll över sitt liv 
och sin framtid, vilket också var viktigt för att kunna behålla någon 
form av självaktning. 

skratt som mental överlevnadsstrategi. De flesta afg-
hanska flyktingar jag mötte under mina månader i Aten visade upp en 
lugn och sansad fasad, och uttryckte sällan ilska eller frustration. Det 
var dock uppenbart för mig genom de möten och samtal vi hade, att 
de under ytan kämpade mot djup ångest och oro inför framtiden och 
de nuvarande levnadsförhållandena. Jag imponerades ofta av mina in-
formanters styrka och mod, då jag trots min position som antropolog, 
som gav mig möjligheten att resa därifrån närsomhelst, i perioder ändå 
hade svårt att handskas psykiskt med misären runt omkring mig. Jag 
kommer aldrig att helt och fullt förstå hur människor i en så pass svår 
situation med allt vad det innebär, ändå lyckas se ljust på livet och behå-
lla en positiv attityd utåt. I början av mitt fältarbete trodde jag att detta 
var någonting som uppvisades endast i min närvaro, men insåg snart att 
så inte var fallet. Enligt dem själva behöll de även en humoristisk ton 
och ironisk jargong i min frånvaro, och hade ofta roligt på bekostnad av 
andra, vilket de kunde återberätta skrattande vid senare tillfälle.

I går kväll lurade jag och två andra som vi bor tillsammans med 
Omid. Vi sa att hans trafficker hade ringt och sagt att Omids 
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smuggling skulle ske samma natt. Omid packade sin väska och 
blev väldigt ivrig. Han kunde inte sitta still på flera timmar. På 
natten gick han ut till Victoria Square för att möta traffickern. 
Han väntade länge och till slut kom han hem igen. Han var inte 
glad, men vi skrattade så mycket. Det var så roligt!
 Nasim, 21 år

Spratt som detta blev också ett sätt att få tiden att gå, i en 
vardag som annars upplevs som rutinmässig och händelselös. Det 
att skratta åt och med varandra ingav också mina informanter, och 
främst ungdomarna, en känsla av normalitet. Av samma anledning 
önskade de ofta möta mig utanför Victoria Square, i den närlig-
gande parken som de kallade för Alexanders. Där kunde de för en 
stund «glömma» bort vardagens realitet, och dricka en öl i solen 
tillsammans med mig medan de försökte prata och skämta på ett 
bekymmerslöst sätt.

Vart jag än gick hörde jag någon skratta, och ofta i situationer 
eller åt händelser som för mig tycktes allt annat än komiska. Mina 
informanter kunde många gånger skämta om situationen de befann 
sig i, men även när de talade om tidigare erfarenheter, om hemlandet 
och om resan till Europa blandades allvaret i historierna med ironiska 
inslag. Detta fenomen beskriver Goldstein (2003) i sin bok Laughter 
out of place. I likhet med de afghanska flyktingarna i Aten, käm-
par invånarna i Rio de Janeiros fattigaste delar för att hålla sin ilska 
och förtvivlan under kontroll, genom att bland annat skratta åt det 
outhärdliga lidandet, sjukdomarna, kaoset, orättvisorna och våldet. 
Ibland kunde informanter erkänna för mig att en viss episod varit 
fruktansvärd eller skrämmande, några lät mig också veta i förtroende 
att de led av mardrömmar eller fysiska smärtor till följd av vad de 
upplevt. Men sådant sades som oftast i en neutral ton på ett sakligt 
sätt, och i de flesta fall följde också en humoristisk kommentar för 
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att lätta upp stämningen och byta samtalsämne. Negativa känslor el-
ler sorg var något som inte tilläts komma fram, och anledningen till 
detta illustreras på ett träffande sätt i följande uttalande.

Jag gråter aldrig, du vet. Det kan jag bara inte. Även om jag 
skulle vilja så kan jag inte.  För jag vet att om jag skulle gråta, 
så skulle jag aldrig kunna sluta. Jag skulle gråta ett hav. Och 
jag måste ha fokus. Jag måste tänka klart. Så jag gråter aldrig, 
och jag tycker heller inte om när andra gråter. Jag vet inte vad 
jag ska göra då. Jag bli så ledsen då. Det blir som det där spelet 
du vet. När en bricka faller på en annan, och den på ytterligare 
en osv. Domino heter det.
 Ali, 24 år 

Skrattet var en försvarsmekanism, och humor en mental över-
levnadsstrategi. Att tillåta sig själv att gråta eller bli depressiv, var att 
erkänna det hopplösa i situationen och att erkänna hopplösheten var 
detsamma som att ge upp. Även om jag såg oerhört mycket trötthet 
och apati bland flyktingarna på Victoria Square, så var detta tydligast 
bland personer i tysthet, då de satt för sig själva. I samspel med andra 
upplevde jag att leenden och skratt var regeln som de flesta försökte 
leva efter. Ofta gjorde de också narr av och skrattade åt människor 
som egentligen skrämde dem, eller behandlade dem illa, när dessa 
personer var frånvarande. Det kunde handla om att idiotförklara po-
liser eller att härma grekiska uttalanden. Skratt blev därmed också en 
form av motstånd, ett sätt att upprätthålla självrespekt i en situation 
de uppfattade som nedvärderande. Humor kan ses på som ett medel 
för att uttrycka åsikter och tankar som är svåra att kommunicera of-
fentligt, eller som pekar på områden av det sociala livet som inte är 
tillfredsställande. Skrattets underliggande betydelse avslöjar de mer 
subtila sätten att utmana makt på (Goldstein 2003:5).
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Under mina många möten och samtal med en av mina nyckel-
informanter Hamid, kunde jag tydligt förnimma en uppgivenhet i 
hans kroppsspråk och sätt att tala. Han drog ofta djupa och tunga 
suckar, och med andetagen var det som om all livsenergi och glädje 
försvann ut. Vid ett flertal tillfällen var jag säker på att han skulle 
börja gråta, men innan tårarna kom ryckte han alltid upp sig och 
sade någonting roligt eller berättade en historia som fick oss båda att 
börja skratta. På hans initiativ höll vi som oftast en skämtsam ton 
mellan varandra, även om de teman vi diskuterade ofta var seriösa el-
ler obehagliga. Hamid aktade sig noga för att hålla kvar vid ett sådant 
samtalsämne för länge, likaså gjorde mina andra informanter. Förr 
eller senare förvandlades en smygande ångestladdad spänning till en 
avslappnad atmosfär genom ett avbrott med ett skämt eller en ironisk 
kommentar. På samma sätt som ständigt fokus på smuggling, blev 
skratt en livboj, ett sätt att hålla sig flytande för att inte sjunka till 
botten och drunkna. 

Ytterligare en aspekt av skratt och ironi som mental överlevnads-
strategi är hur detta i sig självt skapar socialitet. Humor bygger broar 
över olikheter, skratt är ett universellt språk. Gemenskap var otroligt 
viktigt för de afghanska flyktingarna, och att få stöd av varandra be-
tydde mycket. Speciellt betydelsefullt var detta för många av dem 
som flytt ensamma och kommit till Grekland utan vare sig familj 
eller vänner. Skratt var en viktig beståndsdel i skapandet av relationer 
mellan afghanerna själva, men också mellan dem och mig.
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1 Olagligt frihetsberövande (se http://sv.wikipedia.org/wiki/Frihetsberövande) av män-
niskor för att utnyttja dem till tvångsarbete (se http://sv.wikipedia.org/wiki/Tvångsarbete). 
Ofta genom erbjudanden av bättre förhållanden, och ofta en form av transnationell brotts-
lighet (se http://sv.wikipedia.org/wiki/Transnationell_brottslighet).
2 EU lag som medlemsstaterna samt Norge och Island är bundna att följa.
3 Baserad på ekonomiskt, socialt och kulturellt kapital. Afghanerna har över lag svårast att 
överleva ekonomiskt, då de saknar nätverk att mobilisera i hjälpande syfte, samt ses på av 
andra flyktinggrupper som lata, ointelligenta och mindre värda.
4 Afghanerna höll tidigare till vid Atikki Square, men blev genom en våldsam polisrazzia tvin-
gade att lämna området. Se http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=gPl9PW7ONIQ. 
Efter detta sökte de sig till Victoria Square, där de fram till oktober 2011 utsattes för yt-
terligare en razzia. 
5 Vid en asylansökan tas fingeravtryck som lagras i EURODAC, en för EUs medlemsstater 
gemensam databas. Om en och samma person söker asyl i fler än ett land upptäcks detta, 
och leder som oftast till returnering av honom/henne till det första landet.
6 Dokument i form av ett kort som alla asylsökanden ska få vilket ger uppehålls- och 
arbetstillstånd i 6 månader. Det kallas «red card» på grund av färgen, och måste innan 
utgångsdatum förnyas genom en tidskrävande och förnedrande process. 
7 Partier av varor så som väskor, kläder, solglasögon med mera kan köpas hos återförsäljare 
till ett reducerat pris, och sedan förhoppningsvis säljas vidare på gator till förbipasseranden. 
Återförsäljare har ett krav på att kunder köper partivaror till minimum 500 euro vid ett 
tillfälle, vilket gör att personer utan sparkapital inte har möjligheten. Många av de som 
försörjer sig på detta sätt är afrikaner. 
8 En av Atens mest kända och omtalade platser. Nattetid är detta en arena för stadens 
drogförsäljning och annan kriminell verksamhet.
9 Med avbrott menas en händelse eller omständighet som förändrar livssituationen för en 
person. I Beckers (1997) studie inkluderas bland andra livskriser som sjukdom och invali-
disering.
10 Definieras som «riter som följer med varje ändring av plats, tillstånd, social ställning och 
ålder» (Van Gennep 1960).
11 Viktigt att skilja människosmuggling från människohandel. Efter FNs definitioner 
innebär människohandel maktövergrepp och utnyttjning av människor, medan männis-
kosmuggling gäller människor som är villiga att betala för att få olaglig ingång till ett land 
där de varken är medborgare eller fastboende. I norskt lagverk, som följer FNs riktlinjer, är 
människohandel en förbrytelse mot strafflagens kapitel om frihetsberövande, medan män-
niskosmuggling är en förbrytelse mot utlendingsloven (se http://no.wikipedia.org/wiki/Traf-
ficking).
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thomas bergøy johansen 

empiriske fortellinger 
om magi og hekser blant 

perefolket i kamerun

innledning. Våren 2011 utførte jeg et feltarbeid på per-wari i 
Adamaoua-regionen i Kamerun. Dette landet i Vest-/Sentral-Afrika 
ble en selvstendig republikk i 1960. Landets offisielle språk er fransk 
og engelsk. Samtidig finnes et stort etnisk mangfold og det regnes 
med at det aktivt snakkes 270 forskjellige språk. På per-wari, som 
kan oversettes til perenes hjem eller Pere-sletten på norsk, er det 
en majoritetsbefolkning av perer. Denne sletten, som også var mitt 
hjem under fem måneders feltstudium, beveger seg fra Adamaoua-
provinsen i det nordvestlige Kamerun og videre inn i Nigeria. Sletten 
er omkranset av fjell og topografien minner nærmest om en gryte. 
Temperaturen i området gjør også sitt for å bygge opp under dette 
metaforiske bildet. 

Oppe på det kaldere og tørrere platået som omkranser Pere-
sletten, finner vi en majoritetsbefolkning av fulanere. De har vært 
perenes herskerfolk siden midten av 1800-tallet da de tok perefolket 
som slaver. Helt frem til i dag har perene vært sterkt marginalisert 
som resultat av undertrykkelse fra fulanerfolket og det finner stadig 
sted en form for moderne slaveri. Det var fulanerne som gav perene 
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navnet «kutin» som betyr hund på fulani. Dette er fremdeles det of-
fisielle navnet på perene. 

I 1988 fikk det marginaliserte perefolket i Kamerun sitt skrift-
språk. Dette ble gjort i regi av Det Norske Misjonsselskap, heretter 
kalt NMS, og arbeidet ble ledet av den norske misjonæren Konstanse 
Raen. Med fokus på perefolkets historie og marginaliserte situasjon, 
har jeg ved deltagende observasjon som metode studert hvordan pe-
refolket, i deres kamp for sosial mobilitet, bruker sitt språk som en lo-
kal strategi for å forsterke sin etnisitet og sosiale identitet i interaksjon 
med lokale myndigheter og bistandsorganisasjoner. Under feltstudiet 
ble det fort klart at denne sosiale kampen skjer i en samfunnskontekst 
hvor magi og heksekunst har relativ stor plass.

I denne artikkelen vil jeg fremheve norsk misjons påvirkning på 
Pere-sletten i Kamerun og samtidig peke på hvordan folket som bor 
her må forholde seg til en hverdag fylt med magiske realiteter som 
springer ut av perefolkets animistiske tradisjon. Med empiriske ek-
sempler vil jeg forsøk å sette søkelys på dette kulturmøtet. Gjennom 
hendelser og observasjoner fra én av mange små utflukter til mindre 
landsbyer i nærheten av Gadjiwan, som var landsbyen hvor jeg hadde 
mitt faste tilholdssted, vil jeg vise hvordan det empiriske kan bidra 
til en mer helhetlig forståelse av kulturelle fenomener. I denne artik-
kelen har jeg derfor valgt ikke å anvende antropologisk teori, men har 
heller utelukkende fokusert på det empiriske. I løpet av denne utfluk-
ten, nevnt ovenfor, ble jeg for første gang introdusert for en verden 
fylt med hekser og magi og fikk innblikk i regler for samhandling 
mellom forskjellige klaner innen perenes etniske gruppe. Videre fikk 
jeg se hvordan norsk misjonsvirksomhet har påvirket og fremdeles 
påvirker livet på Pere-sletten.

en liten reise. Tidlig i feltarbeidet ble jeg kjent med Solbjørg, en 
eldre norsk misjonær bosatt i Gadjiwan. Hun har bodd i Kamerun 
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i 60 år, hvorav 40 av disse i Gadjiwan. Solbjørg er jordmor av yrke, 
men har nå lenge vært pensjonert. Likevel jobber hun som volontør i 
NMS og oppholder seg i Gadjiwan hver tørketid. Hun er meget aktiv 
i den lokale menigheten og hjelper til på sykestua etter behov. To til 
tre ganger i uken legger hun ut på evangeliseringsturneer i distriktet. 
På disse turene tar hun med seg vaksiner og medisiner for å behandle 
barn og syke. Hennes primære oppgave på disse turene er imidlertid 
å vise «Jesus-filmen», som hun selv kaller den. Før hver tur lesser hun 
sin gamle Toyota Hilux med aggregat, dvd-spiller og TV-apparat. 

På turen vi nå skulle ut på, hadde Solbjørg med sitt faste team 
som består av den lokale presten, en sjåfør og handyman, lederen for 
Femmes pour Christ (Kvinner for Kristus) og hennes minste barne-
barn, samt lederen for ungdomsarbeidet i kirken. Dette var et team 
hun selv hadde snekret sammen og de hadde vært på mange turer 
sammen det siste året. Nå skulle jeg også få være med og jeg ble ut-
nevnt til fotograf og reservesjåfør. Solbjørg mente hun ikke kunne 
presentere meg som antropolog, ettersom ingen ville skjønne hva det 
er og hva mitt arbeid gikk ut på.       

Den utvalgte landsbyen var et godt stykke unna Gadjiwan. 
Det er ingen veier dit, så vi brukte lang tid på å komme oss 
frem. Vi måtte stadig ut av bilen for å hogge ned trær og flytte 
på steiner som blokkerte for bilen. Et par mil før vi ankom 
landsbyen, ble vi møtt av en gruppe menn som bar på steiner. 
Det skulle vise seg at de bygget vei til oss. Solbjørg hadde sendt 
bud et par uker tidligere med beskjed om at vi skulle komme. 
Landsbysjefen hadde derfor invitert til sargo som er en form for 
dugnad. Solbjørg hadde vært der et par ganger før på vaksina-
sjonsturneer, men da brukt bena som fremkomstmiddel. Det 
var derfor første gang et kjøretøy hadde vært i disse traktene. De 
siste kilometerne hadde dugnadsgjengen hugget ned trær, byg-
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get provisoriske broer og nå holdt de på å legge ut steiner i de 
gjørmete partiene rundt de mange små elvene. Mange unger 
sprang på siden av bilen de siste kilometerne inn mot lands-
byen. De hadde aldri sett en bil før og var naturligvis meget 
nysgjerrige. Da vi ankom landsbyen ble vi møtt med full fest. I 
en ring av dansende mennesker – menn, kvinner og barn – som 
omkranset tre unge menn med trommer i forskjellige varianter, 
ble vi straks kastet inn i dansen. Jeg prøvde så godt jeg kunne å 
bevege de stive bena etter den lange bilturen, men måtte kon-
statere at jeg ikke klarte å holde takten fra trommene. Innossa , 
lederen for de unge i kirken, var en habil trommespiller og tok 
etterhvert over en av trommene. Jeg merket meg at han var i 
meget godt humør og han startet nærmest en slags flørting med 
Lombi, lederen av Kvinner for Kristus. Han trommet kraftig et 
par ganger på trommen og sendte avgårde et lattermildt blikk 
i retning Lombi. Hun svarte med latter og ble nærmest flau. 
Det skulle vise seg at dette ikke var flørting, men en slags form 
for erting eller mobbing. Med stor innlevelse og et smil rundt 
munnen sa han noe til Lombi på pere som jeg ikke kunne forstå. 
Lombi, som også var i godt humør og sprudlet av latter, prøvde 
å forklare meg: «Han har funnet min far og er nå i gang med 
å gjøre narr av meg».

Perefolket er matrilineære og følger morslinjen. Selv om de 
regner seg som en etnisk gruppe, er de samtidig oppdelt i et stort 
antall forskjellige klaner. Hver klan har sitt totem som er hentet fra 
dyreverdenen eller fra de forskjellige elementene. Trommen Innossa 
spilte på viste seg å være trukket med varanskinn. Varanen er tote-
met til Lombis klan. Innossa tilhører på sin side «sardin med stor 
munn-klanen», som er rivaliserende med Lombis klan. Ved at Inn-
ossa trommet på denne varan-trommen, ertet han Lombi. Varan-

thomas bergøy johansen 
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skinnet kunne ses som Lombis far og Innossa viste sin makt, overle-
genhet og respektløshet ovenfor hennes klan ved å slå på trommen. 
Ved å håndtere dette musikkinstrumentet kontrollerte han også på 
mange måter Lombis klan. Senere på turen fikk vi servert sardiner 
og da kunne Lombi godte seg over det gode måltidet, mens Innossa 
måtte gå sulten.

Etterhvert ble vi tatt ut av ringen og geleidet inn i en hytte 
der det var satt frem mat til oss. Ute fortsatte trommingen og 
den dansende ringen. Vi fikk hane og couscous. Høns blir kun 
slaktet i festlige sammenhenger, så ut fra både velkomst og mat 
forstod vi fort at det var duket for fest. Etter maten ble vi vist 
våre respektive hytter for natten, og siden det bare var en liten 
time til det ble mørkt, startet vi arbeidet med å rigge til «ki-
noen». Plutselig skiftet trommene takt og den dansende ringen 
tok en pause. Tre eldre menn og en kvinne dannet en mer intim 
sirkel og holdt hverandre rundt skuldrene, slik at de viste oss 
ryggen. De trampet i jorden og beveget seg i takt til trommene 
mot venstre. Det hele så ut som det scenarioet som utspiller seg 
på bygdefest i Norge når min foreldregenerasjon har fått litt for 
mye drikke og har dristet seg til å danse i ring. Jeg fornemmet 
at dette var en oppvisning av et slag og da de var ferdige fikk de 
også applaus fra den lille ansamlingen som deretter gjenopptok 
ringdansingen. 

Senere har jeg sett den samme dansen. Da fikk jeg vite at dette er 
dansen som danses etter den første innhøstningen av hirse der alle er 
ute og jobber på åkeren og høster hirsen som lagres i små siloer laget 
av leire. Ved å danse i ring, tett omslynget, tegner de et dansende 
blide av disse kornsiloene. Dansen skal symbolisere og bidra til sam-
hold og lojalitet mellom bøndene.
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Når mørket hadde lagt seg, viste vi Jesus-filmen. Det var en 
nigeriansk film der bibelske historier var innlemmet i hand-
lingsforløpet, alt fra historien om den barmhjertige samaritan 
til demonutdrivelse. Filmen var laget i en afrikansk kontekst 
og de fleste kunne kjenne seg igjen i de hverdagslige handlin-
gene og landskapet. I tillegg hjalp det at Innossa oversatte til 
pere. Filmen koblet det moderne opp mot det kristne og det 
tradisjonelle opp mot det demoniske og animistiske. Med stor 
innlevelse ble det diskutert hvordan de forskjellige undrene 
var mulige. 

Vi var alle slitne etter den lange turen og gikk tidlig til sengs. 
Langt inn i de sene nattetimer kunne vi høre den intensive 
trommingen, sangen og dansen. Da jeg våknet i sekstiden neste 
dag, var det fremdeles full fest. Solbjørg og presten hadde plan-
lagt å holde gudstjeneste klokken 10, før vi skulle dra tilbake 
til Gadjiwan. Mens de forberedte gudstjenesten, gikk jeg meg 
en tur for å utforske området litt nærmere. I en sare, som er en 
ansamling av små hytter som danner en sirkel med en åpen plass 
i midten, var det mye folk. Menn og kvinner satt spredt rundt 
omkring og drakk fomm, et lokalt øl brygget på hirse. 

Hirsen står meget sterkt i perenes hverdag og kultur. Perene er, 
som de selv sier, først og fremst jordbrukere. De fleste dyrker mais, 
maniok, yams, søtpotet, peanøtter og forskjellige bladbusker, men 
de aller fleste setter også av en jordlapp til dyrking av hirse. Den 
er et sentralt næringsmiddel i kostholdet, men har også en vesentlig 
kulturell betydning. Dette næringsrike kornet males opp til mel og er 
hovedingrediensen i couscousen, som spises to ganger daglig. 

Hirsen er også basisingrediensen i fomm, som er perenes øl. Det 
finnes mange forskjellige varianter, blant annet per-fomm, hirojam, 
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billbill og arki. Ølet tar syv dager å brygge og gjøres i hovedsak av 
kvinner. Alle landsbyer har et par kvinner som driver lokale puber el-
ler såkalte kabaréer. Der kan menn som ikke har kvinner til å brygge 
for seg komme for å drikke. Det er vanlig for perefolket å konsumere 
fomm tidlig på dagen, før de går til åkeren, ved middagstider, på 
åkeren og om kvelden, i hjemmet eller på kabaréer. Ved festlige anled-
ninger, dugnader, sørgeseremonier og kulturelle arrangementer kon-
sumeres det store mengder fomm. Historisk sett har ølet også hatt en 
stor betydning innen naturreligionens seremonier der det blant annet 
ble brukt som offer. Ved besøk er det også meget vanlig at gjesten bys 
på fomm. Å takke nei til fomm betraktes som en fornærmelse mot 
verten. Hirsen er som sagt meget næringsrikt og ølet drikkes både for 
næringen og rusen. En kalabass, som rommer ca en liter, koster 50 
f.cfa, som tilsvarer omtrent 0,60 kr.

Ut fra en av hyttene kom Innossa. Han var tydelig preget av 
nattens fest. I Gadjiwan har han ord på seg for å være en «stor-
drikker». Han satte seg ned ved siden av en eldre kvinne som 
hadde en kalabass for hånden. Han spurte ikke om å få, men 
ble snart overrukket kalabassen. Det regnes som meget respekt-
løst å spørre en eldre om å få øl. Innossa tok noen gode slurker og 
tørket ansiktet med hånden før han så opp og møtte mitt blikk. 
Jeg kunne klart se at han var flau og det var tydelig at jeg ikke 
skulle ha fått med meg det som nettopp hadde funnet sted. 

Det tok noe tid før jeg la merke til ølets kulturelle betydning 
hos perefolket. Ettersom de har vært vant med norske misjonærer 
som ofte har vært avholdsmenn og som mer eller mindre har bann-
lyst alkohol, inkludert perenes fomm, ble jeg i begynnelsen skjermet 
fra deres forbruksvaner og svært få snakket frivillig om deres forhold 
til fomm. Etterhvert som de fikk mer innblikk i min agenda, ble 
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jeg ufarliggjort. Dette medførte at jeg ofte ble tilbudt fomm og fikk 
tilgang på informasjon rundt dens kulturelle betydning. Dermed så 
jeg ølets sentrale rolle i sosiale relasjoner, så vel som i kulturelle og 
religiøse ritualer. Mine første tanker var at perenes konsum kunne 
ses som en form for kollektiv alkoholisme. Menn og kvinner som har 
passert 60 år har ofte store skader etter et liv med mye øldrikking. 
Disse blir omtalt som slitne. Det er heller ikke tabu å drikke under 
graviditet og spedbarn blir ofte matet med øl. I tillegg kan små barn 
konsumere moderate mengder i festlige anledninger. Informanter 
som tilhører andre etniske grupper sa ofte at «perene er ikke glade 
før de har spist». Med dette refererer de til konsum av øl. Ettersom 
ølet har en så stor betydning innen det sosiale og kulturelle liv, ble 
det interessant for meg å se nærmere på hvordan konsumet kan ha 
konsekvenser for deres marginaliserte situasjon. Bidrar dette til yt-
terligere stigmatisering fra deres tidligere herskerfolk fulanerene som 
er muslimer og avholdsmenn?

Jeg gikk bort til Innossa og satte meg ved siden av ham. Han var 
stille og tydelig utilpass. «Skal ikke jeg få?», spurte jeg Innossa. 
Med store øyne så han på meg og spurte: «Drikker du?». En 
eldre dame rakte meg en kalabass som jeg tok noen gode slurker 
av. Den store folkemengden brøt ut i latter og var tydelig for-
nøyde. Innossa var i ekstase og grep tak i hånden min og vi ble 
sittende slik, hånd i hånd, i gode ti minutter. 

Å holde hender i Kamerun er en antropologisk studie i seg selv. 
Med intimitet generelt og håndholding spesielt, signaliserer man ek-
splisitt en vennskapsrelasjon. Unge som gamle, menn som kvinner, 
går ofte hånd i hånd langs gatene. Selv om det kamerunske samfunn 
er sterkt preget av homofobi, er ikke intimitet mellom menn tabu. 
Gode venner skal bokstavelig talt holde sammen!
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Det ble klart at Innossa nå hadde endret innstilling til meg. 
Ivrig ville han fortelle om noe som kanskje ville interessere 
meg. I denne landsbyen praktiserte man animistisk religion 
og nå geleidet han meg til en sare lenger inn i landsbyen der 
vi satte oss ned ved noen eldre som drakk fomm. Innossa in-
troduserte meg og fortsatte med å si noe på pere som jeg ikke 
forstod. Snart kom en eldre mann bort til oss. Han holdt en 
liten trefigur varsomt i hånden, men ble stående et par meter 
unna og ville ikke gi den til meg, enda jeg ønsket å studere 
den nærmere. 

Denne trefiguren var en yàng. Den er formet som overkroppen 
til et menneske og plasseres utenfor hytten man bor i. Den regnes 
som hellig for perene og de har mye ærefrykt for den, men ikke før 
den smøres inn med et magisk pulver. Dersom det er innbrudd, 
eller noen gjør noe annet vondt mot hjemmet, vil yàngen som er 
utplassert kunne se hvem som er gjerningsmannen. Den vil så kaste 
en trolldom som gjør at magen på gjerningsmannen vokser helt 
til den sprekker og gjerningsmannen dør. Denne formen for magi 
kalles yàngbuli.

Da Innossa tok meg bort til de eldre ble jeg for første gang under 
mitt feltarbeid introdusert for en verden fylt med magi og hekser. 
I løpet av den samme utflukten, fikk jeg også et innblikk i perenes 
intrikate klansystem; hvordan det henger sammen og hvilke regler 
som gjelder for samhandling mellom klanene. I tillegg gikk jeg vekk 
fra å forstå alkoholforbruket som kollektiv alkoholisme og begynte 
istedenfor å fokusere på hvordan perene identifiserer seg med jord-
bruket og den videre sosiale og kulturelle betydningen som finner 
sted i konsum av fomm. Helt til slutt fikk jeg inntrykk av hvordan 
de norske misjonærene som har bodd i Kamerun i 60 år er preget av 
eurosentrisme. 
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hekser og magi. Alle mine informanter, uansett religiøs tilhørig-
het, var overbevist om at hekser med magiske evner fantes blant dem 
og bruk av magi ble tatt som en selvfølge i visse situasjoner. Samtidig 
påpekte de at som muslimer eller kristne kunne de ikke stå for dette 
offentlig, i kirken eller moskeen. I hverdagslivet kunne derimot alle 
potensielt være hekser og drive med magi. Ved unormale hendelser, 
dødsfall og sykdom blir man oppfordret til å oppsøke fetisjører. Dette 
er personer som besitter evnen til å kaste magi og trolldom over men-
nesker. De regnes ikke som hekser per se, men mer som et medium 
for magi. På spørsmål om hvem som kvalifiseres til heks, svarer en 
informant: «Alle som opererer med flere ansikt, er hekser. Alle som 
gjør noe vondt mot en bror eller ødelegger hans relasjoner, driver 
med magi». 

former for magi blant perefolket. Som nevnt ovenfor, er 
yàng trefigurer som plasseres utenfor hytten man bor i, mens yàng-
buli er navnet på en trolldomsform. Etter et mystisk dødsfall vil det 
være naturlig for perefolket å oppsøke en fetisjør som har yàng. Til 
ham forteller man om sine problemer, hva som har hendt og om 
man eventuelt ønsker hevn. Fetisjøren vil deretter få bekreftet histo-
rien hos en klarsynt. Dersom historien kan bekreftes, kan man starte 
yàngbuli. En miks av urter smøres på trefiguren. Som regel må man 
ofre en hane eller en geit. Fetisjøren starter seremonien ved å gå inn 
i en transe. Han roper ut hva som har skjedd og påkaller åndene og 
ber dem straffe gjerningsmannen med død over ham og hans familie. 
Når fetisjøren går ut av transen, vil trefiguren være besatt av åndene. 
Fetisjøren vil så slå yàngbuli mot det offer som er brakt med. Dersom 
hanen eller geiten reagerer, er det et tegn på at åndene har oppfattet 
hva som skal gjøres. Heksen som har gjort ugjerningen, vil nå dø 
sammen med hele sin familie. Dette kan ta tid og ingen vet når det 
vil inntreffe. Men når det skjer, er det særdeles viktig å takke åndene 
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og fetisjøren. Da må man igjen bringe en hane som offer. Dersom 
hanen slipper avføring når en kommer for å takke åndene, betyr det 
at prosessen og ritualet er avsluttet. Dersom en ikke takker åndene, 
vil også en selv og ens familie dø.

Yàngbuli kan også brukes for å skifte form. Alle dyr er tilgjenge-
lige for at mennesker, ved bruk av yàngbuli, kan ta deres form. Dette 
er som regel en aktivitet som er forbeholdt hekser og de bruker først 
og fremst hubrouglen og slanger som vertsdyr. 

Under mitt feltarbeid forvillet et villsvin seg en natt inn i en 
sare i Gadjiwan. I denne saren fantes den lokale restauranten. I hver 
landsby er det vanlig å finne enslige kvinner som lager mat i hjemmet 
og selger den til forbipasserende og enslige menn som ikke har kvin-
ner til å lage mat for dem. Morgenen etter villsvinets besøk, hadde 
restauranteieren avsluttet sin virksomhet. Det viste seg at det hadde 
gått meget godt for henne og hun tjente gode penger på restauranten. 
Nå var imidlertid hele landsbyen overbevist om at restauranten og 
maten der var forhekset. Eieren var også selv overbevist og så ingen 
andre løsninger enn å avslutte restaurantdriften. Hadde hun drevet 
videre, var hun overbevist om at noen i hjemmet hennes ville dø. 
Hennes forklaring på denne hendelsen var at noen i landsbyen var 
misunnelig på henne, ettersom hun tjente godt på restaurantvirk-
somheten. En heks måtte ha brukt yàngbuli og skiftet form til et 
villsvin for på den måten lettere å komme seg inn i saren og kaste sin 
trolldom. «Hvordan kan du ellers forklare det som skjedde?» svarte 
eieren, da jeg spurte om hennes forklaring. 

Som uerfaren antropolog var mange fenomener og kulturelle ri-
tualer ikke alltid like lett å forstå. En ettermiddag møtte jeg Solbjørg 
på poliklinikken i Gadjiwan. Hun var opptatt med en problematisk 
tvillingfødsel. Ettersom det begynte å bli mørkt, ba hun meg gå opp 
for å hente et par lommelykter i huset hennes. I tilfelle fødselen skulle 
dra på utover natten var det godt å ha noen ekstra lommelykter i 
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bakhånd, ettersom det ikke er elektrisitet i Gadjiwan. Da jeg kom 
tilbake noen minutter senere, hadde imidlertid begge ungene blitt 
født. «Den første ungen kom med bena først, men heldigvis kom 
den andre like etter», kunne Solbjørg fortelle. Utenfor satt nysgjerrige 
familiemedlemmer og andre tilskuere som lurte på hvordan fødselen 
hadde gått. Jeg svarte at det hadde vært en vanskelig tvillingfødsel, 
der en av ungene hadde kommet med bena først, men at både mor og 
ungene etter forholdene hadde det bra. Raskt begynte folk å snakke 
og hviske seg imellom og på blikkene deres kunne jeg forstå at noe var 
på ferde. Jeg satte meg ned ved huset til Solbjørg og ventet på henne 
der. Da hun kom opp til huset, fikk jeg kjeft så det holdt – hvordan 
kunne jeg være så dum å fortelle at det hadde vært tvillinger og i til-
legg setefødsel!

En slik fødsel er nemlig en stor tragedie innen den animistiske 
tradisjonen hos perefolket. Tvillinger og setefødsler er åndenes verk 
og vil føre til ulykke og forbanning over hele familien. Før misjonæ-
rene kom var det vanlig praksis ved tvilling- eller setefødsel å sette ut 
en av ungene i en krukke ute i bushen slik at åndene skulle ta dem 
med seg. Om dette ikke ble gjort, ville andre i familien dø. Etterpå 
må barnas far og mor, som er blitt urene, renses. Først må moren rake 
av seg alt hår på kroppen og begge foreldre får ikke bytte klær eller 
vaske seg på flere måneder. Dette er for å vise sorg og anger. Deret-
ter inviteres det til en stor renselsesfest hvor foreldrene må servere 
store mengder fomm til familiemedlemmer og andre inviterte. Det 
skal også ofres en geitebukk. Denne drepes ved at foreldrene setter 
seg oppå geiten og stenger luftveiene. Kjøttet blir konsumert, men 
innmaten, innvoller og bein blir hengt opp i saren og andre steder i 
landsbyen for å markere at noen som har vært urene, nå er på vei mot 
å bli renset. Deretter blir det slaktet en høne mens foreldrene sitter 
vendt mot solen. Blodet fra hønen må dryppe på dem, samtidig som 
de får et kutt i hånden slik at deres eget blod skal renne. Til slutt blir 
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foreldrene vasket og får nye klær. Også alt av inventar i huset deres er 
tatt ut under renselsesseremonien. Helt til slutt kan dansen starte og 
ølet flomme. Dersom det var en gutt som ble satt ut i bushen, varer 
dansen i tre dager, dersom det var en jente, danses det i fire dager. 

Da de første misjonærene kom til Pere-sletten på 50-tallet, jobbet 
de aktivt for å få en slutt på slike ritualer. I dag er slik aktivitet forbudt 
ved lov, men i de rurale områdene kan en fremdeles finne denne prak-
sisen. Dette fordi tvilling- og setefødsler fremdeles er koblet opp mot 
mytiske krefter. Selv om nyfødte tvillinger i dag stort sett får leve, er 
det likevel mange tvillinger som på bakgrunn av de nevnte forestil-
linger får en problematisk oppvekst. 

avslutning. Med disse empiriske eksemplene ser vi hvordan den 
animistiske tradisjonen står sterkt hos perefolket. Norsk misjonsvirk-
somhet og andre bistandsorganisasjoner har på mange områder på-
virket livet til «de stakkarslige hedninger», både på godt og vondt. 
Gjennom denne artikkelen har jeg gjort rede for enkelte observasjo-
ner av perefolkets animistiske tradisjon og forhåpentligvis gitt leseren 
et innblikk i de magiske realiteter perefolket må forholde seg til i 
hverdagslivet.
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antropologiske feltarbeid 
skildret med kamera – del to

innblikk i felt
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Karianne Risvik

overgangsritual eller 
rite de passage

En maasai går igjennom flere overgangsritualer i løpet av sitt liv. Hvert 
ritual markeres med en seremoni. Under mitt feltarbeid blant Matapato-
maasaiene i Kenya var det tid for den eldste gruppen av krigere (il-mu-
ran) å gå over til et liv som junior eldre. Seremonien som markerer denne 
overgangen kalles Enkang oo-nkiri og er en seremoni hvor krigerne skal 
bryte tabuet de har levd etter som forbyr dem å spise kjøtt på boplassen, 
altså å spise kjøtt sett av en gift kvinne. Dette foregår på en boplass spesi-
elt valgt ut for seremonien, og bildet viser kvinnene som maler krigernes 
hoder med rød oker i det de forbereder seg til å innta boplassen hvor sere-
monien skal holdes. Denne boplassen er også krigernes hjem i noen uker 
før selve seremonien avholdes; før de kan gå videre i livet som junior eldre.
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Anita Nordeide

glade fiskarar ved namsen

To entusiastiske laksefiskarar ved Namsen i Nord- Trøndelag, ein kald su-
markveld. Måten dei fiskar på kallast harlingfiske, ein teknikk som vart 
utvikla av dei fyrste engelske fiskarane i elva. Dette er fiske frå båt, der ein 
person ror båten medan den andre fiskar. Med det same fisken bit på agnet 
vert båten rodd mot land, slik at fiskaren kan lande laksen frå elvebreidda.
 
Etter fleire dagar utan fangst får dei endeleg ein laks på over 5 kilo. Med 
det same fisken er landa, stig stemninga til vers. Praten går livleg om 
kampen med laksen, storleiken og utstyret den vart teken på. Frå jak-
kelomma tek dei ut ei lita lommelerke og drammeglas. Dei skålar og 
gratulerer kvarandre, lukkelege etter ein god avslutning på kvelden.
 
Fiskarane er del av ein kameratgjeng som kjem attende til det same elve-
strekket år etter år for å oppleve den velkjende laksen sin styrke og spenst.
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Line Dalheim

å være en vill laks på voss

Den lange vinteren var endelig over og isen hadde forsvunnet fra elven. 
Vi hadde brukt morgenen til å pakke laks ned i gjennomsiktige poser. 
Først vann, så oksygen, så fisk. Da jeg kom til klekkeriet i februar var det 
akkurat disse fiskene som lå som oransje kuler langs veggene og ventet på 
varmere vann. Utover våren hadde jeg sett kulene sprekke og gi liv til små 
og redde larveliknende dyr. «Det blir litt ekstra jobbing disse dagene», 
hadde de ansatte på klekkeriet sagt. «De trenger litt ekstra oppmerksom-
het når de er så små.» Etter noen uker hadde fiskene forstått at de brune 
pelletsene vi gav dem var mat, og de hadde begynt å spise. Nå var endelig 
tiden kommet da de skulle forlate klekkeriet og slippes ut i elven, en hånd-
full fisk av gangen. Kanskje er det akkurat disse fiskene som vil overleve 
de vanskelige forholdene i havet, og returnere som fullvoksne laks til sitt 
fødested for å bygge opp den utrydningstruede arten bedre kjent som ‘ver-
dens største Atlantiske villaks’: Vossolaksen.
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Line klever Gregersen

piedra de la luna

Dette bildet er tatt av et ildsted eller en komfyr i Piedra de la Luna, en 
landsby som ligger i høylandet i Nicaragua i Mellom-Amerika. Bildet 
er tatt under feltarbeid som er utført blant kaffebønder der. Et slikt 
type ildsted er blitt bygget i mange av husene i området av en inter-
nasjonal organisasjon. Tidligere lagde innbyggerne maten sin på bål 
utenfor husene sine. 

Kvinnene i området brukte mye tid rundt dette ildstedet. Det var et sted 
der kvinner og barn samlet seg, et sted for utveksling av erfaringer og 
forhandling om hvor mange bønner en er villig til å bytte mot en sekk 
kaffebønner. Det var også et lunt sted for kyllinger og hunder å ligge når 
flammene hadde blitt slukket for kvelden. Det var fyr på ildstedet nær-
mest fra morgen til kveld. Kostholdet i området består nesten utelukkende 
av bønner og tortillas av mais med en ostebit på siden. 
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Cathrine Mosberg

hvordan lage vårruller

I løpet av feltarbeidet er jeg flere ganger på besøk hjemme hos et ektepar 
som er innvandrere fra Vietnam. Jeg ønsker å lære om deres matvaner og 
er derfor invitert på middag denne ettermiddagen. Det er tradisjonelle 
vietnamesiske vårruller som står på menyen. På bildet blir jeg demon-
strert hvordan de lages. Det er konen som lager dem og hun viser meg 
hvordan hun gjør alt fra bunnen av. Hun forteller at det er forskjell på 
hva slags rispapir man bruker. «Nordmenn er mest glad i denne typen 
som er mer sprø, mens vi liker mest den som er mer myk. Det hender 
at jeg lager sånne sprø og tar med til kollegaene på jobb. De syns det er 
kjempegodt», forteller hun. Mens vi har lagd vårrullene, har mannen 
dekket på spisebordet i stuen til oss. Vi setter oss for å spise og vårrullene 
blir servert sammen med ris og fiskesaus som man kan dyppe dem i.
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roy-arne varsi

vinterinsekt, sommerplante

Bildet er tatt i juni 2011 like sør for Shey Gompa i Shey Phoksundo Na-
sjonal Park, Dolpo distrikt nordvest i Nepal.

Fjellene i Himalaya er majestetiske. I jorda under alpingresset, i en høyde 
mellom 4500-5300 meter over havet, lever en larve om vinteren som skal 
bli til en møll om sommeren. Mange blir uheldigvis smittet av en sopp-
art som mumifiserer dens kropp. Ut av larvens hode vokser da en 5-15 cm 
lang stilk som blir synlig på overflaten og ligner et gress-strå. Dette er en 
medisinplante som på tibetansk kalles «yartsa gunbu» som kan oversettes 
til «vinterinsekt, sommerplante». Verdien til denne planten har økt med 
minst 1000 prosent på det globale markedet i løpet av de ti siste årene. 
I april var det omtrent folketomt i denne delen av nasjonalparken, men 
under yartsa gunbu-sesongen, som vedvarer en måned i juni, transformeres 
landskapet til et lappeteppe av mennesker som saumfarer bakken på søk 
etter den verdifulle medisinplanten. Kvinnen på bildet smiler og viser stolt 
frem en yartsa gunbu. Den skal byttes inn mot andre varer i Kina.
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Katrine Kirkeby

skogstur med hunder

Med hver vår logrende hund og hvert vårt bånd å holde i gikk vi på tur. 
Jeg var spent på hvordan turen ville gå. Samtalen innover den norske 
skogen gikk overraskende lett. Det fjerne informantbegrepet ble ufarlig-
gjort og fikk ny mening i form av nære mennesker. Da vi kom fram til 
stranden på dette bildet lurte jeg på hvordan det var mulig at tre personer 
som få timer tidligere var totalt fremmede og tilsynelatende svært ulike, 
nå kunne le, smile og dele både hyggelige og vanskelige erfaringer med 
hverandre. Jeg mener hundene skal ha mye av æren for dette. De gjorde en 
glimrende jobb som samtaletema, gledesspredere og turkamerater.

Hundene på bildet er viktige i hverdagen til  denne mannen. Stedet han 
bor på har tilrettelagt for aktiviteter som går under betegnelsene «Dyreas-
sisterte intervensjoner» og «Inn på tunet». Et av tilbudene er kontakt med 
hund. De har mange hunder som beboerne kan være sammen med når de 
måtte ønske. Mannen på bildet går tur med hundene, passer på at de har 
det bra og gir dem mat og vann. Mennesker og hunder kan skape relasjoner 
som var svært betydningsfulle for informantene jeg møtte på feltarbeidet.
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Cookøyboere fremfører tilhørighet
camilla aasmundsen jensen

mangfold i bevegelse 

introduksjon. Denne artikkelen tar utgangspunkt i den største 
kulturelle begivenheten på Cookøyene, nasjonalfeiringen Te Maeva 
Nui (Den store feiringen) for å belyse hvordan cookøyboere medi-
erer, fremviser og forhandler ulike sider ved identitet. Jeg bygger på 
empiri fra to fremførelser fra Te Maeva Nui 2011: Vaka Puaikura’s og 
Pukapuka’s pe’e (tradisjonell chant). Empirien er hentet fra mitt feltar-
beid på Rarotonga fra februar til august 2011. Gjennom feltarbeidet 
fikk jeg oppleve, ta del i og nyte av det kulturelle mangfoldet som ek-
sisterer på øya. Mot slutten av feltarbeidet ble Rarotongas befolkning 
fordoblet gjennom at både lokale og turister strømmet på for å oppleve 
årets mest spektakulære fremvisning av kulturell prakt, Te Maeva Nui.

I min tolkning av empirien fremkommer det at cookøyboere 
veksler mellom nasjonal og lokal tilhørighet gjennom sine danse-
fremførelser. I lys av konkurranser mellom øy-lagene skal jeg vise 
hvordan cookøyboere uttrykker øy-identitet, og gjør små forskjeller 
store og viktige i en kontekst hvor øyene samles. Det blir også, gjen-
nom konkurransene, synlig hvordan nasjonal identitet utrykkes ved å 
fremføre dansebevegelser som er felles for alle cookøyboere.
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Siden 1965 har staten arrangert nasjonalfeiringen. Slik har og er 
staten en aktiv aktør i dannelsen av cookøyboernes nasjonale iden-
titet. Jeg vil i artikkelen også belyse sider ved nasjonalfeiringen som 
synliggjør forholdet mellom nasjon og stat.  

cookøyene. De femten øyene som utgjør Cookøyene har en to-
tal landmasse på 236,7 kvadratkilometer og er spredt på omtrent 2 
millioner kvadratkilometer i Stillehavet (Office 2010). Cookøyenes 
plassering i det sørlige Stillehavet, mellom Hawaii i nordøst og New 
Zealand i vest, har hatt betydning for utviklingen av øyenes historie, 
befolkning og migrasjon. Øygruppen kan deles i to grupperinger, 
hvorav den sørlige gruppen ble befolket fra Fransk Polynesia for over 
1200 år siden, mens den nordlige gruppen ble bosatt av sjøfarere fra 
Samoa og Tonga noe senere (Crocombe 2003)1. Rarotonga er økono-
misk og administrativ hovedstad i øygruppen og hele 65 prosent av 
landets befolkning er bosatt her. 

4. august 1965 fikk Cookøyene en unik grunnlov som stadfes-
ter retten til selvstyre i frivillig assosiasjon med New Zealand (Henry 
1979)2. New Zealand er ansvarlig for forsvars- og utenrikspolitikk i 
samråd med den lokale regjering (Stone 1970) og cookøyboere har New 
Zealand-pass. Dette gjør det enkelt for cookøyboere å bosette seg i New 
Zealand og Australia, noe mange cookøyboere velger å gjøre, enten for 
en periode i livet eller for alltid. Cookøyene representerer, også innen-
for et Stillehavsperspektiv, en lite befolket stat: med sine knappe 11,400 
beboere er øygruppen en av de minst befolkede i Stillehavet3. 

kulturell appetitt. Mine observasjoner bekrefter påstanden til 
mange cookøyboere: dans er det mest fremtredende aspektet av ek-
spressiv kultur og kulturarv4. Tradisjonell dans på Cookøyene er en 
polyfonisk form for ekspressive uttrykk, som inkluderer tromming, 
strenginstrumenter, sang, kostymer og gjenstander (Alexeyeff 2009). 
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Både menn og kvinner danser og basisbevegelsene er stort sett de sam-
me på alle øyene; damer danser med bøyde knær og beveger ett og ett 
lår bakover, slik at hoftene svinger fra side til side, mens menn beveger 
knær ut til siden og inn mot midten igjen, i sakselignende bevegelser.

På Rarotonga er det meste en ser av dans i dag fremført av pro-
fesjonelle dansegrupper. Danserne er utelukkende yngre gutter og 
jenter, i hovedsak fra 15 til 25 år. Profesjonelle dansegrupper opptrer 
på hoteller og restauranter på Rarotonga og hver dag er det minst 
to grupper som har fremførelser. Dans er følgelig bare ett av mange 
kulturelle uttrykk og en kan generelt si at det er en enorm appetitt og 
engasjement for kultur på Rarotonga. 

te maeva nui. Te Maeva Nui bestod i 2011 av konkurranser mellom 
elleve øy-lag5 i syv kulturelle kategorier6. Fire av kategoriene inklu-
derer konkurranser i dansefremførelser og kalles ved en samlet beteg-
nelse dansefestivalen. Dansefestivalen er det mest prestisjefylte ved 
Te Maeva Nui og er blitt nasjonalfeiringens høydepunkt (Alexeyeff 
2009:52; Sissons 1999:25). 

Lagene har normalt brukt månedsvis på å øve: sanger og danser 
skal komponeres for så å læres videre. Lagene består av både kvinner 
og menn, unge som gamle. Alle som vil er i hovedsak velkomne til 
å være del av et lag, men hvem som får danse på scenen avgjøres av 
lagets komité7. Praksisen for deltakelse er at de som ønsker blir med 
i et lag hvor de har noe form for tilhørighet, enten gjennom blods-
bånd eller gjennom bosted. Laget jeg øvde med, Vaka Puaikura8, 
øvde mandag til fredag i to måneder før konkurransene startet. Da 
var både sangene og dansene allerede komponert, og skulle læres 
videre til omtrent 70 stykker. Øvingene varte vanligvis fra fire til 
over seks timer hver kveld. Det er med andre ord tidkrevende å være 
med på et lag og hvert lag er avhengig av mange personers aktive 
involvering. 



150 camilla aasmundsen jensen

I løpet av en uke skulle alt fremføres i det nasjonale auditoriet, 
Te Puna Korero. Beboere fra den nordlige øygruppen ble transpor-
tert til Rarotonga i skip og fra den sørlige gruppen ble et visst antall 
personer fra hver øy fløyet inn. Transporten ble betalt av Ministry of 
Cultural Development (MOCD). Uten det økonomiske tilskuddet 
ville mange fra de ytre øyene ikke kunnet delta i feiringen. 

En måte å uttrykke tilhørighet til distrikt vises gjennom eksem-
pelet fra Vaka Puaikura’s pe’e fremførelse. Tema for fremførelsen var 
kroningen av en ny ariki, som betyr høvding. På scenen hadde de 
steiner fra området der Puaikura’s første høvding, Tinomana Ariki, og 
hans stamme bodde og kostymene de bar lignet klærne som medlem-
mene av Tinomana Ariki-stammen gikk med. Gjennom referanser 
til Tinomana Ariki og til hierarkiet som eksisterte mellom folkene, 
uttrykte de tilhørighet til distriktet Puaikura og sine forfedre. Idet 
kroningen fant sted skulle den nye høvdingen bite av øret til en gris, 
en handling som «viser at en ariki er en ariki»9. Denne symbolske 
handlingen viser tilhørighet til Rarotonga, hvor dette var en svært 
viktig tradisjon i overtakelsen av høvdingetittelen. Under fremførel-
sen oppstod det mye applaus da en grillet gris ble båret inn på scenen. 
Her uttrykkes små forskjeller for å vise tilhørighet til et spesifikt dis-
trikt og dets avstamming. Kostymene var laget av ulike typer blad en 
finner i naturen, på leppene bar de sot fra bålet og håret ble kreppet 
og tilbustet før lagene gikk på scenen. Kostymene lignet kostymene 
andre lag bar under sine fremførelser av pe’e. Således identifiserer de 
seg med lokale tradisjoner som er typiske over hele arkipelet og me-
dierer altså en tilhørighet til resten av befolkningen. Fremførelsene 
under Te Maeva Nui er en måte å vise stolthet til og ære tradisjonene 
til både øy/distrikt og nasjonen, på en og samme tid.  

nasjonalisme. Nasjonalisme forstås som en ideologi som først og 
fremst dreier seg om følt tilhørighet til en stat, dens territorier og til 
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folket innenfor statens grenser. I denne konteksten refererer nasjona-
lisme til prosesser av nasjonal bevisstgjøring som har funnet sted etter 
1965 og til en måte å identifisere seg på: praksiser cookøyboerne gjør 
som identifiserer dem som medlemmer av nasjonen. I så måte er det 
innforstått at politiske og kulturelle grenser sammenfaller (Gellner 
2006). Nasjonen, slik jeg bruker begrepet, referer til cookøyboerne, 
de som identifiserer seg som en cookøyboer, uten å nødvendigvis bo 
innenfor nasjonens geografiske grenser10. 

Som Sissons (1999) poengterer er nasjonalkulturen på Cookøyene 
en ny tanke som ble introdusert gjennom 1970-årenes politikk. Landets 
første statsminister, Albert Henry, hadde en visjon om å skape tilhørig-
het blant befolkningen til én stat i motsetning til de individuelle øyene. 
Nasjonalfeiringen var tenkt på som en oppfordring til å videreføre lo-
kale skikker og praksiser som det grunnleggende i prosjektet av å forene 
folket (Alexeyeff 2009). Feiringen spilte en avgjørende rolle i fremvis-
ningen av den nye nasjonalstaten. Som nevnt er dans sentral i denne fei-
ringen og gjennom dans kunne befolkningen forestille sitt medlemskap 
og tilhørighet til en stat og dens befolkning. Således kan en argumentere 
at dans er blitt brukt for å skape et forestilt fellesskap (Anderson 1983). 

Ifølge Anderson er en nasjon et forestilt politisk fellesskap fordi 
medlemmer av selv den minste nasjon aldri vil kjenne flesteparten av 
andre medlemmer, møte dem eller høre om dem. Allikevel finnes det 
i tankene deres et bilde av deres fellesskap (Anderson 1983). Det kan 
være nyttig å tenke på nasjoner som forestilte, men i dette tilfellet må 
en ikke la det forestilte skygge over den aktive deltakelse blant cookøy-
boerne, sammen med statsinstitusjoner, i å skape, bygge opp og leve i 
det som vises frem som Cookøyene. «Levd engasjement» eller «opplevd 
fellesskap» kan muligens gi oss nye briller for å forstå nasjonalisme på 
Cookøyene. Spesielt i de første årene av selvstyre var folket på Cookøy-
ene involvert i flere prosjekter av nasjonsbygging. I store tall kom na-
sjonen sammen for å bygge skoler, veier, rydde distrikter og produ-

mangfold i bevegelse
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sere håndverk til et stadig økende turistmarked (Sissions 1999). Mens 
regjeringen leverte utstyr til prosjektene, publiserte statlig kontrollert 
radio taler fra statsministeren hvor han brukte ord som «togetherness», 
«unity» og «proud» i sin retorikk for å samle befolkningen (ibid, 1999). 
Ikke minst var dansegrupper11 en viktig del av fremvisning av nasjonen 
ved statsbesøk, besøk av kongelige og politikere og til turistmarkedet. 

På tross av Henrys fokus på å forene nasjonen ved å skape en 
nasjonalkultur, er det fortsatt i dag de individuelle øy-kulturene 
som står sterkest når hele nasjonen møtes for å feire selvstyre og at 
Cookøyene er én nasjon. 

en synlig stat. Et interessant aspekt ved kultur på Cookøyene er at 
det i stor grad organiseres av staten. At kulturell produksjon og kultur-
arv er et statsprosjekt er ikke unikt for Cookøyene, men beskriver i stor 
grad mange Stillehavsstater (Henry 2011). Fra 1965 til 1990 organiserte 
en komité innenfor Internal Affairs nasjonalfeiringen. Siden oppret-
telsen av MOCD i 1990, har staten organisert og tatt del i enda flere 
kulturelle aktiviteter. Staten er ikke bare synlig gjennom nasjonalfeirin-
gen: den spiller også en avgjørende organisatorisk og økonomisk faktor 
i det kulturelle liv på Cookøyene. Staten fremstår som en avgjørende 
aktør, kanskje den avgjørende aktør, i å sikre vedlikeholdelse og frem-
visning av kulturen til Cookøyene. Således virker også staten å være noe 
konkret, gjennom all sin aktivitet og deltakelse i den kulturelle sfære. 

Staten referer her til statlige organer som MOCD, men for å vise 
hvilken rolle staten spiller i folks liv og hvordan cookøyboere identifise-
rer seg med den, skal jeg benytte meg at Trouillot’s (2001) rammeverk.  
Han hevder at staten ikke er et fast objekt bundet til verken sted eller 
institusjon.  For å kunne teoretisere staten må en forsøke å oppdage de 
mange steder hvor statsprosesser og praksiser er gjenkjennbare gjen-
nom sine effekter (Trouillot 2001). Staten på Cookøyene er blant annet 
svært tilstede i den kulturelle sfære, gjennom MOCD, så ved staten 
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mener jeg både statsprosesser og statsorganer. Jeg skal forsøke å vise at 
dans kan beskrives som et felt hvor staten blir synlig gjennom sine ef-
fekter, samtidig som dans er mer enn bare en statseffekt. 

Te Maeva Nui arrangeres i nasjonalauditoriet og området rundt. 
Bygget er del av et større kompleks, bestående av nasjonalmuseet, 
nasjonalbiblioteket, nasjonalarkivet og kontorene til MOCD. Til 
sammen utgjør disse byggene Te Puna Korero som står som det stør-
ste og mest signifikante fysiske bevis på statens tilstedeværelse og dens 
fulle engasjement til kulturell utvikling på Rarotonga (Jonassen 2011). 

Fremføringene under Te Maeva Nui er i noen grad styrt av og 
kontrollert av staten, gjennom ulike regler. Det finnes regler for hvor 
mange som kan delta i hvert nummer, når og hva det skal konkur-
reres i, hvilke kriterier som dømmes og hvordan disse rangeres. Dette 
har ført til en standardisering og institusjonalisering av dans som et 
nasjonalt uttrykk. Gjentatte ganger ble jeg fortalt at Pukapuka ikke 
har pe’e slik det fremføres under Te Maeva Nui, men at de har forsøkt 
å skape noe som ligner, på bakgrunn av egne tradisjoner. Pukapuka 
er gjentatte ganger kommet nederst på vinnepålen, men i de senere 
år har Pukapuka folk som bor på Rarotonga komponert pe’e og dette 
har resultert i at Pukapuka nå fremfører noe som er svært likt de sør-
lige øygruppenes pe’e. 

Mens én tendens kan peke mot vektlegging av individuelle øyers 
særtrekk og en annen tendens mot kreativitet og nyskapning av be-
vegelser, kostymer og dansestiler, peker en tredje tendens mot kultur 
som noe som styres av og formes etter fastsatte regler, som i så måte 
går mot et standardisert uttrykk. Sistnevnte er noe mange av cookøy-
boerne opplever som en trussel og de uttrykker frykt for å miste sin 
individuelle øykultur, fordi den type kultur som favoriseres er Raro-
tonga-fokusert spesielt og mer generelt tilpasset sørlige øyers kultur. 
En dag stod to menn og snakket om hvordan de nordlige gruppene 
hadde tilpasset seg og sine fremførelser for å øke sjansene for å vinne. 

mangfold i bevegelse
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Blant annet snakket de om sceneoppstilling: «De nordlige øyene har 
danset på lange linjer (bakover), men nå er det blitt standard å bruke 
hele scenen og inkludere flere ulike typer oppstilling under en frem-
førelse, så nå forsøker alle å gjøre det slik». «Jeg frykter at vi kan miste 
den kulturelle rikdom, at ulikhetene og særegenhetene viskes ut gjen-
nom te Maeva Nui i et forsøk på å vinne», sa en bekymret dame til 
meg etter nok en spektakulær kveld med fremførelser.

Her kommer et spenningspunkt ved nasjonalfeiringen frem, 
nemlig kontrasten mellom noe samlende (nasjonal kultur) og noe 
som kan være splittende (de individuelle øyenes kultur). Lokalbefolk-
ningen har uttalt at hovedmålet ved dansefestivalen er å uttrykke kul-
turelle forskjeller mellom øyene og å dømme og rangere disse uttryk-
kene12 (Alexeyeff 2009:52). Alexeyeff (2009) hevder at det nettopp er 
spenningen mellom forenlighet og konkurranse som virker å være det 
som gjør feiringen suksessfull. Er det også dette elementet som preger 
tilhørighetsforholdene til øy/distrikt, nasjon og stat? 

Te Maeva Nui er et eksempel på et uttrykk for statseffekt som 
«aldri utelukkende oppnås gjennom nasjonale institusjoner eller i 
statlige domener» (Trouillot 2001, min oversettelse), men som i stor 
grad er avhengig av forhandling mellom MOCD og nasjonen på flere 
plan, i forhold til hva feiringen skal være. Samtidig står Te Maeva Nui 
som et eksempel på nasjonsbygging i praksis og et rom hvor tilhørig-
hetsdiskurser skapes og redefineres. Gjennom fremvisninger av dans, 
sang, myter og kostymer bidrar cookøyboerne til å vedlikeholde og 
fornye grensene for identitetsskapelse. Sammen forhandler nasjonen 
og stat sider ved hva det vil si å være en cookøyboer og hvilke kultu-
relle uttrykk som karakteriserer dem, i motsetning til andre. 

kulturelt mangfold: mellom øy-, nasjonal- og stats-
identitet. Ifølge Jonassen (2011) foretrekker cookøyboere fortsatt å 
bli identifisert på bakgrunn av øya de er født på og de fleste har ingen 
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emosjonell tilknytning til det å være en «cookøyboer». Tradisjonelle 
tilhørighetsformer, basert på blant annet slektskap og bosted, står 
fortsatt sterkt på Cookøyene. 

Nasjonalfeiringen står i dag som et forum hvor øyenes særegen-
heter uttrykkes og stolt vises frem til resten av nasjonen. Disse kom-
mer til utrykk på forskjellige måter. Blant annet er den nordlige øya 
Manihiki kjent for en type tromme, tini13, som tradisjonelt sett bare 
ble brukt på denne øya14. Når det er sagt er ikke Manihiki lenger 
alene om å benytte seg av denne trommen; i år og flere ganger tidli-
gere har også andre øyer, særlig de fra den nordlige gruppen, benyttet 
seg av trommen når de skal vise frem sine kulturelle uttrykk. Noen av 
mine informanter fra Manihiki gav uttrykk for at de misliker dette. 
De sa blant annet at «de andre bare kopierer vår tromming. De kom-
mer ikke på noe selv» og «nå bruker alle denne trommen, men før var 
det bare vi fra Manihiki som hadde den». Med «de» og «alle» menes 
her resten av øyene i Cookøygruppen. 

Tilbake til Pukapuka’s pe’e er det interessant å notere introduk-
sjonen som blir gitt over høyttalerne i forkant av fremførelsen15: 
«Min regjering, et tegn har vist oss at det ikke vil komme noen båt de 
neste seks måneder. SOS. Hjelp oss i disse trøblede tider». På grunn 
av Pukapuka’s geografisk avstand fra Rarotonga16 er dette en av få 
anledninger for Pukapuka’s befolkning til å møte sine landsmenn. 
Pukapuka ser dette som en anledning til å kommunisere med andre 
cookøyboere og staten. Dette eksempelet illustrer en interessant ob-
servasjon omkring dans som diplomati (Henry 2011). 

Henry (2011) definerer diplomati som en form for politisk en-
gasjement hvor deltakerne benytter ulike presentasjonstaktikker av 
etikette for å kunngjøre hvilke krav som står på spill, med den hensikt 
å unngå åpen konflikt. Selv om noe av dansefremførelsen ble tolket 
og annonsert for publikum (således også staten), forble deler av bud-
skapet skjult. Å tolke og analysere bevegelsene, form og fargevalg på 
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kostymene forble publikums oppgave og bare de med kulturell kom-
petanse var i stand til å forstå hele fremførelsen. Dans som politisk 
protokoll formidler «meldinger som er desto mer mektige fordi de 
forblir uuttalte og til å kunngjøre følelser som er sterkere formidlet 
fordi de er tildekte» (Henry 2011:179, min oversettelse). Denne frem-
føringen illustrer både hvordan dans, som et kulturelt uttrykk, blir 
endret og fornyet av lokalbefolkningen i en kontekst som er konstru-
ert for å tjene staten17, hvor dans går fra å være rent underholdende 
til å inneha politisk verdi. Te Maeva Nui representerer en av få an-
ledninger innbyggere har til å handle som en øy eller som en nasjon 
i tilnærming til staten. 

konklusjon. Ut fra mine tolkninger kan vi si at cookøyboere har 
en sterk øy-basert identitet; små forskjeller som viser til de spesifikke 
øyene blir gjort viktige i en nasjonal kontekst. Jonassen (2011) minner 
om den virkelige styrken til «enhet i ulikhet» (unity in diversity) som 
eksiterer i Stillehavet. 

Forholdet mellom nasjon og stat på Cookøyene preges av hand-
linger av diplomati når nasjonen møtes og kan samhandle med sta-
ten. Dans blir brukt som politisk strategi og cookøyboere bruker 
«kulturell arv» som et politisk virkemiddel for å kommunisere med 
og engasjere staten18. Samtidig medierer de tilhørighet til både stat 
og nasjon. 

I spenningspunktet mellom konkurransene og det nasjonale ut-
trykk kommer konflikter i form av øy-spesifikke uttrykk og ønsker 
til overflaten, men også dette skjer innenfor rammer som både stat 
og nasjon følger, i en protokoll av diplomati. Selv om dansene viser 
nærhet med hverandre, i den forstand at basis-bevegelsene stort sett 
er de samme, og at kostymer og måte å fremføre på er noenlunde likt 
under de samme kategoriene, utgjør de også en diplomatisk formule-
ring av forskjeller og konkurranse mellom deltakerne.



157

1 Denne inndelingen, i en nordlig og sørlig gruppe, brukes av cookøyboerne selv, særlig i 
referanse til dans. 
2 Selv om Cookøyene er en ny stat og om fire år feirer sitt 50-års jubileum som selvstyrt stat, 
har Cookøyene vært ansett som én kulturelt og politisk enhet siden 1888, da britene for første 
gang samlet de femten øyene til et protektorat. 
3 Tallene er fra september 2010 (Office 2010). 
4 På Rarotonga er det dansefremførelser på hoteller hver dag. De fleste dager er det to eller 
flere grupper som opptrer på ulike hoteller. Hver lørdag er det dansefremførelse på det kul-
turelle markede «Punanga Nui», hvor det også selges objekter, klær og mat som anses som del 
av kulturen til Cookøyene. I tillegg er det flere dansekonkurranser i løpet av året, herunder 
National Dancer of the Year og Te Maeva Nui. 
5 I 2011 konkurrerte øyene Tongareva, Rakahanga, Pukapuka, Manihiki, Atiu, Aitutaki, 
Mangaia, Mauke og Mitiaro. Rarotonga var representert gjennom to lag: Puaikura og 
Avarua. 
6 De syv kategoriene er: kor (imene pupu), tradisjonelle hymner (imene tuki), handlingsang/
hendelsesang (kapa rima), trommedans (ura pau), tradisjonell «chant» (pe’e), tradisjonell 
sang og tradisjonell tromming (tangi ka’ara).  
7 På hvert nummer som fremføres er det et maks antall personer (bestemt av MODC) som 
er tillatt å være på scenen. For de lagene med mange deltakere betyr det derfor at noen blir 
valgt ut, mens andre ikke får stå på scenen og danse det de har øvd på over lengre tid. 
8 Vaka kan oversettes med distrikt. Rarotonga er fra gammelt av inndelt i tre distrikt, 
hvor hvert distrikt hadde en eller to høvdinger som styrte. Puaikura er navnet på ett av 
distriktene på Rarotonga. 
9 Uttalelse fra informant. Alle informantutsagn er min oversettelse.
10 Fordi befolkningen til Cookøyene i stor grad er diasporadisk sammenfaller ikke nasjon 
og statsgrenser. Hvorav antallet boende i Cook-arkipelet er på 11400 er det antatt at det 
bor i overkant av 65000 cookøyboere i New Zealand og 10000 i Australia. I tillegg finner en 
cookøyboere på mange av de andre øyene i Stillehavet, samt i deler av USA og England. I 
London finnes en dansegruppe med medlemmer fra Cookøyene. Dansegruppen ble dannet 
for å lære, dele og vise frem sider av den unike rikdommen til de Polynesisk øykulturene. 
11 De ble referert til som ambassadører for nasjonen og fortsatt i dag finnes slike dansende 
ambassadører som reiser til blant annet USA, Australia og New Zealand for å promotere 
Cookøyene som turistdestinasjon. 
12 Rangere dem på bakgrunn av sine egne premisser, som ikke nødvendigvis sammenfaller 
med de kriterier og standarder satt av MOCD. 
13 En liten tromme med en helt særegen lyd i forhold til de andre trommene som brukes. 
Den er lett gjenkjennelig på grunn av sin høye tone. 

mangfold i bevegelse
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14 Tini trommen anses å ha vært del av Manihiki dans siden slutten av 1800 tallet (Mason 
and Williams 2003). 
15 Hvert lag hadde skrevet en liten introduksjon for hvert nummer, som ble lest opp på både 
engelsk og Cook Islands Maori.
16 Cirka 4 timer med fly. 
17 Som en bekreftelse på at det finnes noe som kan kalles en Cookøy stat og nasjon. 
18 En tendens man ser mange eksempler av i Stillehavet (Hviding 2011). 
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To Imani-kvinner binder sammen bunter med ved. 
I denne artikkelen følger forfatteren ved fra kutting i skogen, via ulike salgsledd, 

til den blir brukt som brensel til matlaging.
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ingvild andersen

Veds sosiale liv på Zanzibar1
se ikke skogen for bare trær

introduksjon. De siste årene har klimaendringer blitt satt på den 
internasjonale dagsordenen, særlig gjelder dette i forhold til poten-
sielt menneskeskapte endringer. Det anslås at avskoging og skogde-
gradering kan stå for nesten 20 prosent av de globale utslippene av 
klimagasser. Å begrense slike utslipp har blitt lansert som måten å 
begrense global temperaturstigning på (se for eksempel UN-REDD 
Programme 2009). Særlig er land som Norge, samt FN, opptatt 
av skogsektoren i denne sammenhengen (UN-REDD Programme 
2009; LTS International et al 2011:3). Dette engasjementet har ført til 
«Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation» 
(REDD) – et program for å begrense avskoging. Målet er kort sagt 
å skape reduksjon ved at de rikere aktørene i det internasjonale sam-
funnet betaler skogeiere og -brukere i sør for å forvalte skogene bedre 
gjennom kjøp og salg av karbonkvoter. Det knyttes imidlertid stor 
usikkerhet til om REDD i det hele tatt vil gjennomføres og i så fall 
i hvilken form.

Norge bidrar blant annet med store summer til Tanzania i Øst-
Afrika for oppstart av REDD, og på den tilhørende øygruppa Zan-
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zibar i Det indiske hav er et pilotprosjekt startet opp (LTS Interna-
tional et al 2011). Det var i forbindelse med dette jeg gjennomførte et 
seks måneders feltarbeid på Zanzibar våren 2011 som en del av pro-
fessor Signe Howells forskningsprosjekt rundt REDD i ulike land. 
Ideen bak prosjektet er at ettersom REDD, i alle fall i begynnelsen, 
fokuserte på trær og skog i et mer biologisk perspektiv skal antropo-
logistudenter produsere case-studier som ser trær og skog som del av 
folks liv.

I denne artikkelen ønsker jeg å sette fokus nettopp på at trær og 
skog ikke eksisterer utenfor sosial kontekst på Zanzibar. Dette gjør jeg 
gjennom en tilnærmingsmåte inspirert av Appadurai (1986), Kopytoff 
(1986) og Vayda (1983) hvor jeg følger noen spesifikke pinner med ved 
fra hugst i skogen og gjennom alle salgsledd til de til slutt blir brukt 
som brensel for matlaging. Gjennom å følge den spesifikke vedens 
bane blir vi kjent med ulike mennesker som er involvert i handelen av 
ved og ser også hvilken rolle ved spiller i menneskers liv2. Etterspørsel 
etter ved anses som pådriver for avskoging både internasjonalt og på 
Zanzibar, men samtidig kan ved være mer miljøvennlig enn andre 
alternativer. Til tross for denne spennende dynamikken, finnes det 
lite om ved i litteraturen om REDD (Hofstad, Köhlin og Namaalwa 
2009:238). Denne artikkelen ønsker å bidra til en slik type litteratur 
gjennom et fokus på hva slags ting ved er på Zanzibar.

tings sosiale liv. I denne første delen vil jeg legge frem den 
teoretisk-metodiske bakgrunnen for datainnsamlingsteknikken jeg 
brukte for å følge ved fra Imani3, landsbyen jeg oppholdt meg i un-
der store deler av feltarbeidet, og utover. De neste delene vil ta for seg 
den spesifikke banen veden fulgte og menneskene jeg møtte gjennom 
dette.

I introduksjonen til boka «The Social Life of Things: Commo-
dities in a Cultural Perspective», skriver Appadurai (1986:3) at varer, 
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sett som objekter med bruksverdi og økonomisk verdi, kan sies å ha 
sosiale liv akkurat som mennesker. Ved som blir brukt, solgt og kjøpt 
er en vare på Zanzibar og kan, om man følger Appadurai, sies å ha 
sosiale liv. Gjennom å se ved i tings sosiale liv-perspektivet, understre-
kes det at ved ikke eksisterer utenfor sosial kontekst.

Videre retter Appadurai oppmerksomheten mot tings sirkula-
sjon. Det er gjennom bevegelse at tings menneskelige og sosiale kon-
tekst blir synlig, hvilket gjør å følge ting en måte å oppdage spesifikke 
tings baner og relasjoner på (Appadurai 1986:5). Dette synet utdypes 
av Kopytoff i den samme boken. Her foreslår han å gjøre livshistorie-
undersøkelser av ting på samme måte som gjøres i forhold til men-
nesker. Målet er å konstruere kulturelle biografier av ting (Kopytoff 
1986:66).

Vayda (1983) legger frem en tilnærmingsmåte han kaller «pro-
gressive contextualization» som kan minne om tings sosiale liv-per-
spektivet selv om dette ikke gjøres eksplisitt. Han er spesielt opptatt 
av avskoging og derfor særlig relevant for min forskning. For å forestå 
drivkreftene bak avskoging i Indonesia, forklarer Vayda hvordan for-
skere fokuserte på spesifikke aktiviteter, som tømmerhugging, utført 
av spesifikke personer på spesifikke steder til en spesifikk tid, og der-
etter fulgte årsakene og virkningene av disse aktivitetene utover.

Mitt mål i felten og gjennom denne artikkelen er å konstruere 
en kulturell biografi av noen spesifikke vedpinner for å vise hva slags 
ting ved er på Zanzibar og hvilke sosiale sammenhenger ved inngår 
i. Dette gjøres gjennom et fokus på spesifikke aktører på spesifikke 
steder til spesifikke tider slik jeg kom i kontakt med dem gjennom 
å følge vedpinnene. Senere oppsøkte jeg de involverte igjen for å in-
tervjue dem og tilbringe mer tid med dem, samt med andre som er 
involvert i tilsvarende aktiviteter for å utvide min forståelse. For ty-
delighetens skyld vil jeg for det meste referere til menneskene direkte 
involvert i biografien.
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fra imani til skogen og tilbake. En halv time senere 
enn avtalt, klokken 9.30, kommer Ali, Imani-beboernes faste 
sjåfør, til landsbyen i sin lastebil. Lasteplanet fylles fort opp av 
rundt 30 personer som skal på denne dagens tur til skogen. Ali 
vil bringe deltakerne ut av Imani og inn i et nærliggende skog-
område hvor det skal være enklere å kutte mye ved enn i skogene 
nærmest landsbyen.
 
Ali er 23 år og har bodd like ved Imani hele sitt liv. Nå bor han 

sammen med sin kone og deres unge sønn og forsøker å livnære fa-
milien gjennom å jobbe som sjåfør. Noen ganger transporterer han 
murstein for husbygging, men den viktigste inntektskilden består i å 
kjøre folk og ved til og fra skogene. Han blir betalt 350 tanzanianske 
shillings (ca. 1,30 kroner) for hver bunt med ved han bringer tilbake 
til landsbyen, men hvis noe av veden ramler av underveis må folk få 
tilbake pengene. Ali har en del faste partnere i sitt arbeid, én av disse 
er en gruppe fra Imani. De ringer ham for å si når og hvor de vil dra 
og han kommer med lastebilen sin. I løpet av en vanlig uke anslår han 
at han gjør tre turer frem og tilbake til skogen. Hver gang bruker han 
omtrent åtte timer. Når han er i skogen, passer han ofte på å kutte 
noe ved selv også fordi han vet kona trenger det i hjemmet.

 
Etter en ti minutters kjøretur tar vi av fra hovedveien og kjø-
rer innover i skogen. Vi fortsetter dypere og dypere inn og må 
bøye oss ned ettersom grener fra trærne langs stien kan treffe oss. 
Når bilen stopper er vi midt i tykk skog og alle går av. Folk 
sprer seg i området for å finne ved. De få mennene som er med 
går sammen i én retning og kvinnene og jeg i en annen, før vi 
deler oss i enda mindre grupper. Kvinnene i slike små grupper 
jobber i nærheten av hverandre, men alle går ulike veier for å 
finne trær de kan kutte. Snart høres lyden av hugging av trær 
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fra alle kanter. Innimellom oppstår det en kort samtale mellom 
kvinnene; om hvor mange bunter man har kuttet så langt, hvor 
de skal fortsette hen eller om dagligdagse ting som barn og hus-
holdning. Siden skogen er så tykk i dette området kan man bare 
høre disse samtalene, det er nesten umulig å se de andre. For å 
finne ut hvor de er, må man rope navnene og gå etter lyden av 
svarene deres.

Én av kvinnene i skogen denne dagen er Shawana. Hun er i 
midten av førtiårene og bor i Imani sammen med sine barn og sin 
eldre mor. Å selge ved er en hovedkilde til inntekt for husholdet, i til-
legg til jordbruk og andre små virksomheter, og hver uke er Shawana 
i skogen. For tiden drar hun gjennomsnittlig to dager i uka og bru-
ker mellom åtte til ti timer, men tidligere oppgir hun at hun brukte 
kortere tid fordi ved var mye lettere tilgjengelig. Når hun er i skogen 
forsøker Shawana å finne mellom seks og femten bunter avhengig av 
tilgjengelighet. Denne bestemte dagen i skogen måtte hun stoppe på 
syv fordi hun ble angrepet av bier.

Hver av buntene er av omtrent samme størrelse, runde med en 
diameter på mellom 30 og 40 centimeter, men det eksakte antallet 
pinner i en slik bunt telles aldri. Pinnene er rundt 80 centimeter lan-
ge. Dette virker å være normen generelt på Zanzibar. Kjøpere opp-
lever at noen selgere tilbyr bunter med pinner kortere enn dette og 
velger da gjerne å handle fra folk de vet selger lange og rette pinner. 
Det ser ikke ut til å være viktige preferanser i forhold til hva slags 
tresort veden stammer fra, men folk er opptatte av at veden ikke skal 
være fuktig som følge av regn på det tidspunktet de handler.

Selv om Shawana er avhengig av ved for inntekt, gir hun noen 
ganger bunter med ved som gaver til gjester. Dette skjer spesielt hvis 
det er nære slektninger på besøk og særlig rundt den hellige måneden 
ramadan, men ellers ikke hver måned. Hun ringer aldri slektninger 
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for å si at hun har ved til dem, men gir bare om de kommer på be-
søk. Det skjer imidlertid noen ganger at hun sender ved til sin tante 
eller søster i byen, eller andre slektninger som bor i et område av 
øya der det sies at det ikke finnes ved. Shawana får ingenting direkte 
tilbake for disse gavene, men mottakerne kan til tider hjelpe henne 
med andre ting, som å lage klær til henne og barna.

Alle bestemmer selv når de har kuttet nok ved og bærer så pin-
nene til hovedstien for å binde disse sammen til bunter. Noen 
bruker deler av gamle tøystykker, andre rep laget av kokos-
nøttfibre og andre igjen små, tynne kvister for å holde buntene 
sammen. Når de er ferdige, ringer de sjåfør Ali for at han skal 
vite hvor alle buntene er og dermed kan transportere veden til-
bake til Imani. Alle andre fortsetter så hjem til fots, en lang og 
slitsom tur.

fra imani til byen. Den neste dagen utenfor Shawanas 
hus og langs hele hovedveien i den sørlige delen av Imani kan 
jeg se bunter på bunter av ved i stabler på ti og ti. De er alle 
lovet bort til kjøpere og noen av dem har allerede sendt penger. 
Imani-beboerne kommer snart til å plassere de kjøpte buntene 
på lokale busser for transport til kjøperne. 30 av Shawanas bun-
ter, kuttet delvis den dagen jeg var med i skogen, er lovet til 
hennes mors bror Hassan. Han forventes å hente veden selv og 
ankommer Imani med buss allerede den påfølgende dagen.

Hassan er en mann i slutten av femtiårene som bor i Zanzibar 
by, men opprinnelig kommer fra den sørligste delen av øya. I byen 
bor han sammen med kone og barn og jobber som lærer. I tillegg til å 
undervise eier han en liten butikk rett ved siden av der han bor. Her 
selger familien grønnsaker, frukter, ved og trekull. De skogsrelaterte 
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produktene kjøper Hassan enten på landsbygda som på denne be-
stemte dagen, eller han kutter ved selv rundt jordlappen han dyrker 
ikke så langt fra Imani. De gangene han har nye bunter med ved 
kutter Hassan pinnene i mindre deler for å lage mindre bunter. Dette 
gjør han for at byboere skal ha råd til å kjøpe. For Hassan er ved bare 
en inntektskilde og han forklarer at han sjeldent gir bort ved som 
gaver.

Hassan og jeg setter oss ned på vannrøret som går tvers gjennom 
Imani for å vente på en buss som kan ta med oss og buntene til 
byen. Etter en god stund passerer en buss andre veien og Hassan 
løper til veien for å signalisere med store gester at han vil være 
med når den skal returnere til byen igjen. Shawana ringer også 
sjåføren for å forsikre seg om at det vil være plass og en halvtime 
senere stopper bussen rett fremfor oss. De to konduktørene på 
bussen plasserer Hassans bunter på taket mens han sjekker at de 
gjør det forsiktig, før vi klatrer inn.

Mohammed er én av sjåførene på denne turen. 25-åringen er en 
ugift mann som bor like ved Imani og jobber på en lokal buss, dala-
dala, hans bror eier – noen ganger som konduktør og andre ganger 
som sjåfør. For å supplere dette dyrker Mohammed også en jordlapp. 
Jobben som konduktør og sjåfør anser Mohammed for å være tøff på 
grunn av tiden og innsatsen den krever. Hver uke jobber han nes-
ten hver eneste dag og gjør tre turer daglig frem og tilbake mellom 
Zanzibar by og øyas sørligste bosetning. Å være konduktør er fysisk 
krevende da det innebærer å klatre opp og ned på taket av bussen med 
alle varene folk ønsker å frakte og sørge for at ingenting faller av, i til-
legg til å innkreve korrekt betaling fra alle passasjerer.

Antallet passasjerer varer varierer stort og dermed gjør også løn-
nen og arbeidstiden det. Hva Mohammed får betalt er basert på det 
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folk betaler for seg og sine varer. Billettprisen for personer avhenger 
av hvor de kommer på, slik som 1000 shillings (ca. 3,50 kroner) per 
person fra Imani, mens prisen for transport av for eksempel ved er 
300 shillings (omtrent 1 krone) per bunt uavhengig av påstignings-
sted.

Når bussen ankommer Imanis nabolandsby blir flere bunter 
lastet på taket. Hassan forhører seg om prisen på buntene som 
ligger igjen, men ender med ikke å kjøpe noe da veden er fuktig. 
Det samme gjentar seg ikke langt fra skogområdet vi var i to 
dager tidligere, før bussen fortsetter mot byen. Ved Mwanak-
werekwe, et stort markedsområde og knutepunkt for busser i 
Zanzibar by, stopper vi igjen og alle går av. Buntene med ved 
som ikke er Hassan sine lastes av ved seksjonen for skogsrelaterte 
produkter på markedet. Nå er det bare oss to, personellet på 
bussen og Hassans bunter igjen, og vi tar av fra hovedveien 
og inn på en av de mange mindre ikke-asfalterte veiene gjen-
nom boligområdene av Zanzibar by. Ved å krongle oss gjen-
nom de smale veiene – noen ganger må vi stoppe for å rygge og 
prøve igjen slik at vi ikke skal kutte svingen eller rive ned en 
strømkabel – ankommer vi Hassans hus til slutt. Konduktørene 
laster av veden og Hassans sønner kommer for å bære buntene 
til butikken.

salg og kjøp i byen. Jeg returnerer noen dager senere for 
å vente på en kjøper til veden og setter meg utenfor Hassans hus 
slik at jeg ser rett på butikken. Hassan slår seg ned ved siden av 
meg med en plastboks med småpenger i. Ikke lenge etter kom-
mer naboen Rabia for å spørre om å få kjøpe ved. Hun putter 
400 shillings (omtrent 1,50 kroner) i Hassans boks for en liten 
bunt.
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Rabia er en 40 år gammel kvinne, som i tillegg til å være husmor 
også er involvert i mange små virksomheter som å selge ulike pro-
dukter fra kokosnøttrær, nøtter og karripulver i tillegg til ved. Hun 
begynte å selge disse produktene for lenge siden for å være mindre 
avhengig av mannen sin. Ved er hennes eneste kilde til matlaging. 
Denne bestemte dagen var hennes egen ved ikke tørr nok på grunn 
av regn og hun måtte foreta et innkjøp for å få laget mat til familien. 
Rabia kjøper ofte fra Hassan når hun trenger ved til eget bruk, spesi-
elt ettersom hun vet hun kan kjøpe fra ham på kreditt. Det skjer også 
at hun gir Hassan penger for at han skal kjøpe ved for henne når han 
drar til landsbygda. Denne selger hun videre i byen. Når hun har ved 
gir Rabia innimellom en hel eller halv bunt til naboer eller familie-
medlemmer som gaver.

 
Jeg får lov til å bli med Rabia til huset hennes like ved. Vi setter 
oss ned på benken utenfor huset og jeg introduseres for familie-
medlemmer og forbipasserende. Alle er kvinner som holder på 
med ulike aktiviteter slik som å lage kurver av banantreblader. 
Litt etter klokken tolv begynner kvinnene forberedelsene for å 
lage dagens hovedmåltid og Rabia går inn til sitt kjøkken. Når 
man kommer inn i huset er det først et stort, åpent rom. I den 
andre enden er det et hjørne beskyttet av tak og vegger på tre 
sider som utgjør Rabias kjøkken. Det er ikke mange ting i dette 
rommet, men noe mat oppbevares her i tillegg til ovnsområdet 
som består av tre korallsteiner plassert i en triangulær form. 
Rabia river små biter av pinnene og plasserer dette i midten av 
ovnen. Selve pinnene lenes på steinene mot midten. Hun legger 
en bit av en svart plastikkpose mellom de små bitene og de hele 
pinnene og setter fyr på denne. Resten av veden tar også snart 
fyr, og Rabia kan snart begynne å lage sembe, maismelgrøt, til 
familien på syv.
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hva slags ting er ved? Etter å ha blitt kuttet av Shawana i 
skogen, fraktet til Imani av Ali, solgt til Hassan, transportert til byen 
av Mohammed og så kjøpt og brukt av Rabia, kan det sosiale livet 
til disse spesifikke pinnene med ved sies å være over. Basert på denne 
biografien kan man gå inn på hva slags ting ved er på Zanzibar, det er 
målet for denne delen av artikkelen.

Kopytoff er opptatt av hvordan varer ikke bare produseres mate-
rielt som ting, men også merkes kulturelt som en bestemt type ting. 
Blant de mange objektene i et samfunn er det bare noen som anses 
som passende for å bli markert som varer. Det samme objektet kan 
også oppfattes forskjellig på ulike tidspunkt og av ulike mennesker, 
og kun i noen slike situasjoner ses på som en vare. Slike prosesser kan 
avsløre en moralsk økonomi (Kopytoff 1986:64). Å følge en bestemt 
tings kulturelle biografi er en måte å oppdage hva slags ting objektet 
er og i hvilken grad det er en vare.

Det er ingen tvil om at ved blir sett på som en vare i Zanzibar 
gjennom at den har bruksverdi i forhold til matlaging og kan ut-
veksles relativt lett. Utvekslingen skjer hovedsakelig gjennom penger 
og det var få indikatorer på at ved brukes i byttehandel. Vi har sett 
gjennom banen til den spesifikke veden at handelen er slitsom for 
noen av de involverte, men allikevel er prosessen relativt rask og ut-
vekslingen rett frem. Ingen jeg møtte virker å ha moralske kvaler i 
forhold til at ved er varer som kan kjøpes og selges. Det er imidlertid 
mange, spesielt i Imani, som føler seg skyldige fordi de bidrar til å 
ødelegge miljøet gjennom å delta i handelen med brensel. Problem-
stillingen ble også reist av Hassan, den urbane mellommannen, men 
ikke av sluttbrukeren Rabia. Folks posisjon i handelen, eksempelvis 
som selgere, mellommenn eller kjøpere, kan i tillegg til individuelle 
forskjeller være relevant for måten ulike personer ser på handelen og 
dens relasjon til avskoging. Det kan også kontakt med NGO-er være, 
hvilket jeg skriver mer om i min masteroppgave.
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I sitt arbeid med tings kulturelle biografi fokuserer Kopytoff også 
på hvordan kultur jobber mot kommodifisering av noen objekter 
gjennom en prosess han kaller singularisering. I ethvert samfunn er 
det ting som unnlates å bli kommodifisert. Slike ting blir «ikke-varer» 
og «prisløse»; de kan ikke kjøpes eller selges fordi de sees på som hel-
lige eller av for liten verdi (Kopytoff 1986:73-74). Noen ting forblir 
ikke-varer, mens andre objekter kan gå inn og ut av varestatus gjen-
nom en biografi. I banen veden fulgte i eksempelet ovenfor, skjedde 
det ikke at den ble tatt ut av varesfæren før endelig bruk. Veden ble 
enkelt og greit kjøpt og solgt med penger som utvekslingsmedium 
gjennom hele forløpet. Folk er opptatt av forholdet mellom tid, inn-
sats og penger tjent, og businessen fungerer etter prinsippet om til-
bud og etterspørsel. På tross av dette nevner blant annet Shawana 
og Rabia muligheten for å gi bort ved som gaver, dette var også en 
praksis jeg observerte under mitt feltarbeid.

Disse utsagnene og observasjonene bringer tankene inn på 
Mauss’ arbeid om «gaven». Mauss (1995) har understreket de tre for-
pliktelsene som følger med gaver; plikten til å gi, gi tilbake og til å 
ta imot. Å gi gaver til gjester er veldig viktig slik jeg så det i Imani 
og Zanzibar by. Vertskapet vil gjøre store anstrengelser for å tilby 
sine gjester fine gaver når disse drar. Det vanligste er å gi grønnsa-
ker og frukt som antas å være mindre tilgjengelige i områdene der 
gjestene bor, men ved og trekull gis også bort. I tillegg utveksles det 
noen ganger penger, spesielt gis eldre slektninger kontanter. Jo næ-
rere slektninger er, jo større virker gavene å være, slik som når Salha 
og Nassor, ekteparet jeg bodde hos under mitt opphold, fikk besøk 
av sitt eldste barn og eneste datter, Yusra. Da hun skulle returnere 
samme ettermiddag fikk hun en stor kurv full av en rekke ulike typer 
grønnsaker og frukter i tillegg til en bunt med ved foreldrene hadde 
kjøpt til henne i Imani. Nassor småertet Salha med at hun til og med 
ønsket å sende med Yusra grønnsaker som er lett tilgjengelige i byen 
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der hun bor, potensielt en måte å understreke størrelsen på gaven fra 
dem. Det at Salha løp rundt i landsbyen hele dagen for å få tak i alt 
hun ønsket å gi datteren, er for meg en illustrasjon av viktigheten og 
omfanget gavegiving har på Zanzibar.

Fordi mange ser på hugging av ved som tidkrevende og slitsomt 
er de i noen grad motvillige til å gi slike objekter som gaver, men vil 
gjøre dette ved bestemte anledninger til bestemte personer. Slektnin-
ger fremheves i denne sammenhengen, slik vi så i Shawanas uttalelser 
ovenfor, samt i Salha og Nassors kjøp av ved til datteren. Det tas 
spesielt hensyn til slektninger i områder der det er vanskelig å få tak 
i ved. På mottakersiden virker det å være et ønske fra personer i slike 
områder om å motta ved som gaver når de er på besøk, hvilket kan bli 
tolket som et krav og/eller en forpliktelse til å gi for Imani-beboere. 
Gaver er imidlertid ikke gratis, men kommer med den typen resipro-
kale relasjoner som Mauss (1995) fremhever. Shawana nevnte at hun 
ikke får noe direkte tilbake når hun gir gaver til slektninger, men at 
de vil hjelpe henne med andre ting som kleslaging, hvilket gir oss et 
eksempel på resiprokalitet.

Utveksling av gaver skaper resiprokale relasjoner og kan være 
midler til opprettholdelse av slike over tid (Mauss 1995). Basert på 
veds sosiale liv slik det er fremstilt i denne artikkelen, kan man også 
se ved i handelsutvekslinger som del av relasjoner. Noen er involvert i 
handel med ved sammen med slektninger, slik som Shawana og Has-
san. Her benytter niese og onkel seg av sin relasjon for forretningsfor-
mål. Det virker som om handelen utgjør en stor del av Shawana og 
Hassans interaksjon. REDD kan potensielt påvirke dette om det inn-
føres strenge restriksjoner på handel med ved, et poeng som tas opp i 
større grad i min masteroppgave. Handel med ved spiller også en rolle 
i vennskapet og naboskapet mellom Hassan og Rabia, gjennom at 
Hassan stoler på Rabia slik at hun tillates å handle på kreditt og hen-
nes tiltro til ham når hun gir ham penger til å kjøpe ved for henne på 
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landsbygda. Gjennom å følge vedens bane ble det klart for meg at alle 
de involverte kjente hverandre ganske godt og var vant med å delta i 
handel sammen. Gjennom denne handelen kan folk som allerede har 
andre relasjoner (slektninger, venner og naboer) samarbeide og po-
tensielt utvide og understreke sine relasjoner. Videre innehar handel 
med ved muligheter for å bringe sammen mennesker som ellers ikke 
ville vært i kontakt, selv om dette ikke var tilfellet i vedens biografi i 
denne artikkelen (hvis man ser bort fra undertegnede).

avslutning. Gjennom å følge den spesifikke vedens bane har jeg i 
denne artikkelen sett på hva slags ting ved er på Zanzibar og hvilke 
menneskelige relasjoner ved inngår i. Det har blitt klart at ved er både 
en vare og en gave. Handel med ved er en stor del av mange zanziba-
reres liv og utgjør for mange deres levebrød. Både som vare og gave 
kan ved skape, påvirke og understreke relasjoner mellom mennesker. 
Med en slik innfallsvinkel som har blitt benyttet her er det tydelig at 
trær og skog ikke eksisterer utenfor menneskers liv, et faktum som 
med en biologisk tilnærming, slik de tidlige REDD-forhandlingene 
hadde, lett kan bli oversett.
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1 Artikkelen er en forkortet og bearbeidet utgave av et lengre kapitel i min masteroppgave.
2 På grunn av plassbegrensning vil ikke trekull inngå i denne artikkelen, men kull følger 
omtrent den samme banen som veden gjør i mitt empiriske eksempel.
3 Landsbyens navn samt personnavn er endret for å beskytte mine informanters identitet 
som lovet dem.
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A case study in Nepal
tanel saimre

video for 
anthropological fieldwork

introduction. The purpose of the present article is to explore 
the possibilities offered to anthropological research by the use of au-
diovisual tools, based on one particular case – my master thesis re-
search project (Saimre 2012). I am not delving deep into the domain 
of visual anthropology, a sister discipline of anthropology that deals 
with ways in which film conveys embodied, body-to-body or sensory 
knowledge. This kind of knowledge is particular to the medium of 
film and is impossible to convey in written form (discussed in length 
for example in MacDougall 1998, further developed in 2006). This 
kind of knowledge is not the main topic of this paper. My master the-
sis project consisted of two parts – the making of an anthropological 
film, and performing text-based anthropological research. The focus 
of this paper is on the contribution that one (filmmaking) makes to 
the other (text-based research). 

fieldwork setting. As a student at Visual Cultural Studies mas-
ter program at Tromsø University, I performed two and a half months 
(April to June 2011) of fieldwork in Namche Bazaar, Solukhumbu, 
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Nepal. This is a large mountain village in the high Himalayas, tra-
ditionally inhabited by Sherpas and isolated from the transport net-
works of the world by arduous terrain – it takes a day or two (de-
pending on the physical ability of the person) to walk to the nearest 
airstrip, a week to the nearest road and bus stop. Yet at the same time, 
since it is located on the trekking trail to Mount Everest Base Camp 
and other tourist sights, it is visited by around 30 000 tourists every 
year. So it is isolated and connected at the same time. 

Mountaineering expeditions have visited the area ever since the 
borders of Nepal were opened to foreigners in the 1950’s. Trekking 
tourism followed a decade later when an airstrip was constructed. The 
views on the effects of that change vary from pessimistic “paradise 
lost” type interpretations of the Sherpas as victims being swallowed 
by the global capitalist money-economy (like von Fürer-Haimendorf 
1984) to the more optimistic tales about Sherpa adaptability and mas-
tery of yet another change in their circumstances (like Ortner 1999, 
Stevens 1993). Whatever the broader implications, one consequence 
of tourism has been the advent of internet. It has been accessible 
for the people of Namche for about a decade now. First there were 
internet cafés dangling on frail satellite links established to answer 
the tourist demands, and later using a 120 km long radio link built 
by a Sherpa entrepreneur, reaching over the hilly terrain into South-
Nepal. By the time of my fieldwork, internet connection is widely 
available and used not only in internet cafés but also in private hou-
seholds. The government telecommunications company Nepal Tele-
com is offering an ADSL subscription at a relatively affordable price, 
and both of the two mobile carriers include a 3G service. 

fieldwork and the camera. I spent most of my time sitting 
in an internet café and observing the employees there – Sameer the 
clerk, whose job was to assist the clients and charge the fee, and 
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Rajesh, who was the technician responsible for keeping the connec-
tion running. I also took trips with Rajesh, following him on his du-
ties taking care of the techno-network. My other arena was the local 
primary school where I observed computer classes for the 5th grade.

My fieldwork was guided by a participant observation method 
called Developmental Research Sequence (DRS) and described by Ja-
mes Spradley (1980). It organises fieldwork tasks into a sequence con-
sisting of different types of observation (descriptive, focused and se-
lected observation), analysis (domain, taxonomic and componential 
analysis) and writing tasks. Another source I relied on was Emerson, 
Fretz and Shaw (1995), which distinguishes between “writing down” 
(initial jotting) and “writing up” (constructing scenes on the page). 

In addition to participant observation, I also observed with the 
camera. The camera played a role in two ways – shooting and revi-
ewing. Shooting involved only very little pre-planned shots (scenics 
and panoramas to be used as transitions and “wallpaper” in the film). 
Most of it consisted of open, unscripted, observational work. I chose 
open observation similar to classical anthropological observation, 
where a participant observer should have a research question but not 
be too restricted by it. According to Spradley (1980, 32) both the qu-
estions and answers should be discovered in the cultural scene being 
studied. Like Metje Postma (2006, 336) I did not want any script to 
mould my perception. 

I had the camera with me almost always, but approximately half 
of the time I did not take it out of the bag. Taking out the camera 
seemed to send a powerful message to the participants that “this now 
is important”, which affected those participants who had not been 
exposed to the camera often enough to be “immune” to it. This could 
have a twofold effect: disrupt the “natural” flow of the situation, but 
also turn an otherwise ambiguous event into a “meaningful” one for 
me and the hypothetical viewer. Namely my informants sometimes 
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started explaining for the camera things I as a person already knew. 
Once I was walking through the village with Sameer and as I took out 
my camera he, completely unprovoked, started telling me about life 
in Namche and buildings that we passed, in a TV documentary style. 
The camera here worked as an elicitation device, turning the implicit 
into explicitly spoken information (a similar effect is described in 
Postma 2006, 342). Also the presence of the camera enabled me to ask 
trivial questions – questions to which I as a person already knew the 
answer and which would otherwise be strange to ask in an interview. 
The camera gave me the possibility to ask my informants to explain 
things again, “for the viewer”.

There is, of course, a valid objection to using a camera while 
observing: it is difficult to shoot and observe at the same time. De-
voting your attention to a camera diverts it away from the situation 
and the people in it. Ethnographers should naturally prefer working 
with people to working with devices and machines. The automatic 
exposure and focus features available on cameras nowadays alleviate 
this problem somewhat, but attention is still needed, even if just for 
framing the shot. So it is useful to weight the value that one might 
gain from recording a situation versus the information that might be 
lost due to the lack of participation in it. 

An important aspect in which participant observation with a ca-
mera differs from documentary filmmaking is that in the latter the 
standard practise is to build an “invisible wall”: cutting off all com-
munications with the subjects, verbal and eye contact, pretending as 
if you are not there, and by way of example encouraging your subjects 
to do the same. It is meant to create the illusion of “no camera” for 
the film viewers (Hampe 2007, 57) and it might seem natural for the 
researcher to try to act this way – to be quiet and invisible so as not 
to disturb the footage being recorded. While it is advisable to avoid 
unnecessary sounds and movements of the camera, an invisible wall 
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as such can certainly not be a goal in ethnographic filmmaking, since 
the researcher has to participate, not just observe. In fact, the illusion 
of “no camera” can even be considered a hindrance in ethnographic 
films since the principle of reflexivity requires the viewer to be aware 
of the presence of a camera (Postma 2006, 324).

abilities afforded by the camera. We have now examined a 
few ways in which the camera can affect the social situation quite sig-
nificantly during fieldwork. Most of its advantages, however, become 
evident later on while reviewing the footage. 

Manipulate time. Using the camera to capture social scenes and 
review them later gives one the ability to cut and manipulate time 
and thus see events in a different light. While reviewing my material 
after fieldwork I watched a sequence filmed at the school, where the 
children sing a religious song at the beginning of a lesson. A few 
hours later I watched another sequence of a religious festival at the 
local monastery (which took place a month earlier) where the chil-
dren also sang a song. It was only during reviewing my material that 
I realised that this in fact was the same song. During fieldwork the 
amount of time between these two events was too long for me to 
remember the tune and I did not make the connection. 

Comprehend unknown languages. Although my informants spoke 
some English and were able to communicate with me, a lot of the in-
tricate detail of their meanings was lost due to their low English skills 
and – more obviously – my lacking Nepali skills. In addition, con-
versations among the informants were conducted in Nepali and were 
lost to me almost completely (except numbers, proper nouns and a 
few basic expressions I was able to learn). Later I used the help of a 
Nepali friend to watch through and translate the Nepali speech in 
my footage. So the camera worked as a (delayed) translation device, 
helping me reveal many important details about what had happened. 

video for anthropological fieldwork
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Naturally, it would be better for me to understand the language in 
real time, but technology can, as such, help us understand foreign 
languages more speedily. 

Microethnographic study. The essence of text-based ethnographic 
analysis in the most general sense is “a search for patterns, for parts 
of culture, the relationships among these parts and their relationships 
to the whole” (Spradley 1980, 85). A well functioning cultural scene 
is very difficult to decipher, because the most important mechanisms 
in work there meld into the context, stop being explicitly communi-
cated and thus are rendered invisible. These mechanisms can become 
visible, unboxed, through repeated observations of the same situation 
from video. This can give us insights about hidden aspects – pro-
xemics, body language and such. The amount of information that 
can be inferred from seemingly the simplest acts of communication 
is quite huge and the ability to review footage many times enables a 
more detailed analysis. For example, I observed an old Sherpa man 
browsing his e-mail account with the help of Sameer, and then lea-
ving after a short dialogue. I immediately noted down the fact that 
Sameer seemed to be helping the local people very often with using 
e-mail and other services on the internet. Later I developed this into 
a cultural theme of how certain young people have become gatekee-
pers to the cyber world, have suddenly obtained this power of being 
a teacher, an instructor, a mediator for older people – a very unique 
situation indeed. But what I almost did not notice was that the man 
left without paying – even such obvious facts can go unnoticed when 
in the middle of an already dense situation. Reviewing the material 
later together with my translator I found out that Sameer asked the 
man to pay, but the man played a trick on him, using the fact that it 
was Sameer who was actually holding the mouse as an excuse to get 
out of the situation without paying (“It was not me using the compu-
ter, it was you!”) I developed this into a theme of how the cybercafé 
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has to continually fight in order to be treated as a functioning unit, 
a punctualised actor, a black box with payment as input and internet 
service as output, instead of just its component parts – computers 
and cybercafé clerks – that can be used for personal favours. A whole 
theme emerged out of a microethnographic study of one situation 
enabled by the camera. 

The camera also enabled me to notice the attitude displayed to-
wards Buddhist monks and nuns coming into the cybercafé to buy 
pre-paid credit for their mobile phones – I sensed some kind of an at-
titude in the air but it took repeated observations to understand that 
the monks seemed technologically unadvanced and therefore were 
treated with some impatient instruction, somewhat like a teacher 
might treat a not-so-bright child. This gave me the idea to look into 
the relations between the new hierarchy of cyber-gatekeepers, medi-
ators to the internet world and the old hierarchy based on religious 
values and traditional merit. 

Hazards. The camera can also be a hazard. In addition to the 
abovementioned problem of spending time with machines instead of 
people, the most significant hazard with using the camera is the risk 
of tunnel vision – focusing on something that for some reason hap-
pened to be recorded on tape and excluding everything else (Fetter-
man 2010, 81). One must always keep in mind the general principles 
of ethnographic work and not drown into the footage. The camera 
is just a tool for conveying and deciphering the cultural knowledge.

editing a film as a kind of ethnographic analysis. So 
far we have looked at abilities of any anthropological researcher who 
uses a camera during fieldwork and reviews the material later. Many 
anthropological research efforts nowadays involve the use of audio-
video equipment and the abilities listed above can be a part of any 
such project. In addition there is also a deeper field of possibilities in 

video for anthropological fieldwork



184 tanel saimre

play here, which is revealed only when one makes the effort to edit a 
coherent film out of the footage. Then we become intimately familiar 
with the footage and new possibilities for discovery arise. I found 
these to be generally divided into two categories: those stemming 
from the dialogue between the visual representations and my own 
knowledge, and those arising out of narrativity.

A Dialogue Between the Visual Representations and My Own 
Knowledge. Spradley, as part of his Developmental Research Sequ-
ence, assigns several writing tasks intended to open up the researcher’s 
mind to different interpretations about the observed social situations. 
One of these is to think of a dialogue between the researcher and an 
imagined discussion partner. Working with video footage also na-
turally develops into a kind of a dialogue between your conceptual 
knowledge of the cultural situation, and the visual representations 
that you have on video (described by Postma 2006, 332). This dia-
logue greatly contributed to the knowledge – choosing which shots 
to use in the film and trying to figure out why a shot “worked” or 
not led to finding out what was it that the shot actually represented. 

Finding a Narrative. Although many ethnographic films are 
“without” a narrative, or use a narrative inherent in the process or ri-
tual that was filmed, many others (including my own) use an external 
narrative constructed by the filmmaker. Metje Postma describes these 
two different, to a certain degree conflicting, audiovisual styles as de-
scription and narrative. The first style is concentrated on “descriptive 
data” and “technical” footage (2006, 321) and is well-suited for de-
picting cultural actions and documenting processes. It is sometimes 
accused of “dehumanising” the people in it, turning them into “mere 
examples” (Postma and Crawford 2006, 3-4). The second, narrative 
style, refers to a “filmic” approach, finding a narrative and selecting 
characters (2006, 325) and is better suited for depicting the culture 
through its people. 
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I used this second style for my thesis film and thus constructed 
a narrative for my film myself. I opted for a fictive chronology, con-
structing a hypothetical “day in the life” of my informants. Fictional 
narratives like this certainly raise the issue of the epistemological va-
lidity of the resulting film (just as is the case with written ethnograp-
hies), but are necessary to engage the audience in the film and also 
stop them from imagining narratives of their own (as the experiments 
of Pudovkin and Kuleshov in the 1920’s demonstrated, people tend 
to narrativize even random sequences of shots). The epistemological 
issues are certainly worth attention and are discussed in length for 
example in Henley 2006. 

What is generally meant by the term “narrative” is the structure 
of the film. But in addition to that there are also other aspects. First, 
choosing and depicting the characters makes the filmmaker think 
about the people, the carriers of culture. Secondly, establishing a po-
sition from which the story is told is a very reflexive act, forcing the 
filmmaker to consider what his position was in the field and also 
when telling the story. 

conclusion. During my fieldwork, writing of the thesis and editing 
of a film, I learned how the camera affects the process of anthropologi-
cal discovery. In the present article I listed the abilities that the cam-
era affords to a researcher performing ethnographic study of a cultural 
scene. Some of these are present in any situation where a camera is used 
and the footage later reviewed: the ability to manipulate time, to un-
derstand languages and perform microethnographic studies of minute 
details. Others, however, require the researcher to edit a coherent film 
out of the material. The two latter are mechanisms of discovery that 
develop, first, out of the dialogue between one’s conceptual knowledge 
and the visual representations and second, out of constructing the nar-
rative about the characters and their stories in the cultural scene. 

video for anthropological fieldwork
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Unyago er eit initiasjonsritual som markerer overgangen frå jente til  kvinne. 
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unyago, dans og seksualitet 
blant zaramokvinner

innleiing. Frå tidleg januar til slutten av juni 2011 gjorde eg feltar-
beid i Tanzania, på landsbygda Chanika, utanfor storbyen Dar es Sa-
laam. Der budde eg med ein zaramo-familie. Zaramo er ei spredd 
etnisk gruppe som bur nær kysten ved regionen Pwani i Tanzania. 

I denne artikkelen vil eg ta for meg kva dansen i ritualet unyago 
har å seie for skapinga av zaramokvinner sine verdiar og syn på verda. 
For å sjå på forholda mellom tradisjonelle og nye sider av dansen vil 
eg bruke Victor Turner (1970) og Pierre Bourdieu (1972) sine teoriar. 
Eg vil bruke Turner sine teoriar om dominant symbol, ideologisk pol 
og sensorisk pol. Eg vil bruke Bourdieu sitt omgrep habitus ettersom 
habitus ikkje knytt reglar og idear frå kun ei etnisk gruppe sin sym-
bolske og kosmologiske verd som Turner sine symbolteoriar. Begge 
er nyttige då dette er samfunnsteoriar om folkegrupper som bevarer 
forfedrane si arv og samtidig tilpassar seg nye idear og levereglar, dette 
inkluderer også det kroppslege som er sentralt i studie av dans. Spørs-
målet eg søkjer svar på i denne artikkelen er: Er dansen ein kroppsleg 
doxa om kvinneleg seksualitet for zaramokvinner? 

Først i artikkelen vil eg skrive om kva ritual er og tilpasse dette 
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omgrepet til der eg gjorde feltarbeid. Ritualet eg studerte heiter unyago 
og er eit pubertetsritual. Hos zaramo vil eg bruke anna omgrep enn 
dans, som ngoma og cheza. Desse omgrepa vil eg bruke i høve til teo-
riane frå Bourdieu og Turner. Etter det vil eg skrive om lære av dans for 
jenter og om mbiga. Deretter vil eg skrive om dansen og ritualet som 
ein viktig tradisjon og korleis dansen er knytt til tradisjonelle verdiar 
for zaramokvinnene. Eg vil knytte dette til Turner sine teoriar. Eg vil så 
skildre klimakset i ritualet. Etter å ha skildra dei tradisjonelle sidene ved 
unyago-seremonien, vil eg gå vidare til å analysere korleis zaramo har 
modernisert unyago-seremonien. Til slutt vil eg ta for meg Bourdieu 
sine teoriar i høve til den moderne utviklinga av unyago-seremonien. 
Eg vil blant anna skildre ein ny danseform kalla kidukwi før sluttord. 

unyago som ritual. Eg har studert tydinga av dans i ritualet uny-
ago. Ritualet er eit initiasjonsritual som markerer overgangen frå jente 
til kvinne. Ifølgje Green (2007) blir Unyago og andre liknande ri-
tual gjennomført i Søraust-Afrika og Sentral-Afrika (ibid). Igjennom 
Unyago skal jentene lære om plikter og sex i ekteskapet og korleis 
førehalde seg til kvarandre. Kvinner si fruktbarheit og reproduksjon 
er mykje i fokus, noko som kjem tydeleg fram i dansen.

Ifølgje Fair (1996) og Strobel (1975) vart initiasjonsritualet ut-
vikla i swahilikulturen i slavetida. Dei skriv at unyago-ritualet er eit 
resultat av slavehandelen, der slavekvinner sin dans representerte ei 
viktig kjelde for identitet gjennom nittande og tjuande århundre. 
Slavane sine initiasjonsritual er henta frå fastlandet. Eldre kvinner, 
makungwi, instruerte jenter om seksualitet og moral gjennom ritual 
og dans. (Strobel 1975, Fair 1996.) 

Bowie skriv at ritualets funksjonar kan vere ein «kanal for å ut-
trykkje følelsar, guide og forsterke former for oppførsel, lage forand-
ringar eller gjenreise harmoni og balanse» (Bowie 2007:138). Ritual 
kan vere viktig i heling, i å oppretthalde livskreftene og fertiliteten på 
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jorda og å sikre relasjon til den åndelege verda. Det blir brukt for å 
sikre samfunnets verdiar vidare. Ritual kan bli knytt til destruksjon, 
men mest til dramatikk. «Ritual kan bli sett på som framføring, som 
inkluderer både publikum og skodespelarane» (Bowie 2007:138). 

Når eg skal skildre og analysere unyago vil eg bruke Arnold van 
Gennep sin teori om rite of passage. Sentralt i teorien er delane sepa-
rasjon, overgang og inkorporasjon. I løpet av feltarbeidet studerte eg 
hovudsakleg inkorporasjon der «man igjen [blir] ein del av samfun-
net, ferdig transformert» (Bowie 2006:149).

dans og musikk. Dans er eit kroppsleg medium der ein kan vise 
og uttrykkje følelsar, idear og reglar. Dans er eit vestleg omgrep som 
eg er kjend med og eg vil derfor bruke dette omgrepet. I andre kul-
turar kan den rytmiske kroppen vi brukar som symbol og språk også 
ha utvidande betyding, eller satt i andre samanhengar enn det ein 
har i det vestlege omgrepet dans. I Tanzania kan orda ngoma og cheza 
bli satt i samanheng med omgrepet dans. Ngoma er relatert til rituell 
musikk, song, dans, transe og kontakt med ånder. Cheza er eit kiswa-
hili ord med brei betyding, det kan vere alt innanfor lek og spel, frå 
fotball til dans. Lek og spel handlar også om samspel, reglar og læring 
mellom menneskjer som i dansen. I dansen derimot går det meir ut 
på rytme og kropp som symbol for noko som ein vil fortelje. 

Før eg går vidare vil eg skildre ngoma nærmare. Ngoma er ein ei-
gen spesiell musikk og danseform frå Sør-Afrika til Aust-Afrika. Det 
finnes mange lokale versjonar. Gearhart (2005) skriv at ngoma ofte 
blir brukt til ulike livssyklusritual. Livsyklusritual dreier seg om hen-
dingar som dåp, pubertet, giftarmål og død. Campbell og Eastman 
(1984) skriv at ngoma betyr tromme, men at den har ein utvidande 
betyding, at ein kan bruke andre instrument til så lengje det lagar 
musikk (Campbell og Eastman 1984:469). Hos Zaramo opplevde eg 
at trommer var viktig i høve til ngoma. 
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Ngoma er meir knytta til eldre tradisjonar, ritual og myter, og kan 
bli satt under termen «tradisjonell dans», men ngoma er eit omgrep 
knytta til meir enn berre dans. Ngoma er knytt til ritual, musikk og 
dans, det er ei viktig hending, eit ritual der ein lærer kunnskapen 
kroppsleg og kjensleg (sensorisk pol) ved dans, musikk og song. 

Den meir moderne versjonen av «dans» er cheza. Habitus er meir 
nyttig til det nyare samfunnets idear, reglar og åtferd. Sidan cheza 
kjem frå kiswahili, som er blitt Tanzania sitt offisielle språk etter fri-
gjeringa, vil eg relatere omgrepet cheza til habitus og den nye utvik-
linga innanfor dans og musikk i unyago-seremoniar. 

dans som doxa. Kubik (1979) skriv at i dei første åra lærer barna 
rytme og musikk frå mor si vogge, eller når mora ber barnet med eit 
sjal på overkroppen. Seinare får barnet automatisk reaksjon i kroppen 
når han eller ho høyrer rytmen i musikken (ibid). 

I forskjellige stader har det vert seksuell initieringsdans for no-
visen1, hos zaramo var det før ein kom ut av pubertetsritualet at ein 
dansa dette (Swantz 1995) medan andre stader som ved Zanzibar 
(Larsen 1989) kan det vere ei førebuing til bryllaupet. Hos Zaramo er 
dette kalla mbiga. Før var den hemmelege initiering mbiga den natur-
lege plassen for jenter å lære den seksuelle dansen (Swantz 1995). Av 
eiga erfaring og frå Campbell & Eastman (1984) og Gearhart (2005), 
er ikkje dansen hemmeleg lenger og jentene lærer den tidleg (ibid). 
Dei lærer først rytmen og den kvinnelege danseteknikken. Seinare 
når dei er i fruktbar alder i unyago, lærer jentene meininga og dei 
kvinnelege verdiane som er knytt til dei kvinnelege danserollene.

I det moderne samfunnet er mbiga altså ikkje hemmeleg lenger, 
men zaramokvinner har likevel bevart tradisjonane i unyago-ritualet. 
Den rytmiske og kvinnelege dansen er i Bourdieu sine termar ein 
doxa, altså ein ubevisst regel, ein kroppsleg norm. Doxa er reglar som 
blir vidareført frå tidligare generasjonar til neste generasjon. Vi følgjer 
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desse reglane så lengje det skapar samanheng til samfunnets levereglar 
og er nyttig i samfunnet. Bourdieu brukar objektiv betingelse til det 
ein lærer i samfunnet og brukar i kvardagen. Dette er eldre reglar 
og tradisjonar som vi brukar dagleg og tek for gitt. Bourdieu brukar 
objektiv betingelse til det kroppslege omgrepet habitus. Doxa som 
kroppsleg lærdom i dans og lære hos zaramo gjennom ritual, fortsett i 
dag i å inkorporere eller gjennomsyre i samfunnet – dansen er ein ha-
bitus. Doxa og den kvinnelege dansen er ein ubevisst eller ein usyn-
leg regel i samfunnet. Seinare i unyago-ritualet får dansen ei viktig 
betyding på fleire områder, som fruktbarheit, konkurranse, samhald 
og kunnskap om det kvinnelege. Kanskje dansen sin medverknad i 
framhevinga av kvinner sin seksualitet er grunnen til at dansen verker 
som doxa?

dans og seksualitet. Kvinneleg seksualitet er sentralt i dansen 
og ritualet. Zaramo sin kvinnelege seksualitet kan i dag bli sett ned 
på av blant anna urbane folk frå Aust-Afrika. Av eiga erfaring og an-
dre kjelder meiner eg at den tradisjonelle verdien i dansen framhevar 
zaramokvinner sin autonomi og sjølvstende, og dette kan vere ein av 
grunnane til kvifor dei held på dei tradisjonelle verdiane. Zaramo-
kvinner styrker eit positivt bilde av den kvinnelege seksualiteten og 
dermed dei kvinnelege fordelane frå ngoma og unyago-ritual. Eg vil 
vise empiri som viser til mine synspunkt.

Unyago-seremonien brukte å vare i tre dagar. Den første dagen 
brukte å vere på ein fredag og den dagen brukte det å vere noko eg 
kallar mkole-ritualet, som gjerne var knytt til ngoma.

dans knytt til tradisjonar. Turner (1970) sine teoriar om 
dominant symbol, ideologisk pol og sensorisk pol er nyttige for å 
forstå funksjonane bak dei inkorporerte ideane og reglane, og dei 
kroppslege normene. Unyago-ritualet er knytt til mytologien og 
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mkole-treet. Mkole-treet kan bli forstått som eit dominant symbol for 
zaramokvinner da det er eit grunnleggjande symbol i deira kosmo-
logi (Swantz 1995). Mkole-treet er teikn på fertilitet og er slik både 
knytt til forfedrane og kosmologien. I dag brukar ikkje zaramo sjølve 
mkole-treet lenger i ritualet, men dei dansar framleis til eit tre. Den 
dominante symbolikken i treet refererer til ideane og reglane (ideolo-
gisk pol) i samfunnet, som blir inkorporert i kroppen gjennom ritual, 
som i sensorisk pol. Slik blir den kosmologiske verda bekrefta så vel 
som kvinner si plass i verda (Bowie 2006, Turner 1970). 

Då eg var med på mkole-ritualet dansa vi i ein oval ring rundt 
mkole-treet. Musikarane satt ved ein mindre ende av den ovale ringen 
medan novisen og nokre eldre kvinner satt ved treet i den andre, 
større enden av ringen. Slektningar og vennar sprang eller dansa i 
ringen medan dei vendte att og fram, frå musikarane til novisen. Det 
sto fleire folk rundt, både menn og barn som enten dansa rytmisk 
eller berre sto stille og såg på. Novisen, hovudpersonen, var stille og 
passiv. Ho hadde auga lukka gjennom heile mkole-ritualet. 

Før mkole-ritualet starta skulle novisen svare på mizungu-gåtene. 
Mizungu (Swantz 1995, Larsen 1989) er eit hemmeleg språk for kvin-
ner. Novisen lærer dette språket under unyago-ritualet slik at ho kan 
bruke det seinare i livet, i eit hemmeleghald blant kvinner. Dette 
språket er ein del av samhaldet, eit minne og ein kontinuitet for ny 
lærdom til seinare unyago-seremoni, som blir kroppsleggjort gjennom 
symbolske gåter, song og dans (Swantz 1995, Larsen 1989). Denne 
kroppslege lærdommen kan bli forstått som ein sensorisk pol. 

Mkole-ringen som heling analyserer eg som eit viktig symbol 
knytt til fertilitet.  Swantz er med å kaste ljos på mine observasjonar 
(Swantz 1995). Eg oppdaga nemleg etterkvart at ringen var forma som 
ein vagina og at novisen kunne symbolisere eit foster, sittande stille 
med auga lukka innerst i det som skal førestelle livmora. Kvinnene 
har perler i munnen som symboliserer alt frå menstruasjon til mjølk, 
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død og forfedre (Swantz 1995). Ved mkole-treet har dei også ngoma for 
å kontakte forfedreåndene for å be om fruktbarheit. Dansen bind sa-
man dei symbolske betydingane ved å binde saman mkole-treet med 
den vaginaforma ringen, perlene og forfedrane. 

Drew (2000) skriv om kvinner som skapar makt gjennom kon-
takt med åndene. Hennar analyse kan bidra med å klargjere kor viktig 
ngoma er for kvinner. Blant anna skriv ho om korleis trommer er ein 
måte å kalle på forfedre. Slik sett har trommene ein viktig funksjon i 
ritualet, men kristendommen forbyr trommer. Utan trommane mis-
ter ritualet sin effekt, det kan påverke kvinner sitt syn på verda (nor-
mer, verdiar og maktrelasjonar), seg sjølv (kjønnsrolle og identitet) og 
korleis dei oppfattar og utrykkjer deira daglege situasjon. Forbodet 
mot trommer skapar også problem mellom kjønna. Med den kristne 
diskursen blir mennene overlegne. Kvinnene blir nærmast trellar. 
Ngoma, på si side, bekreftar kjønnssymmetri og kvinneleg autonomi 
(Drew 2000:39-59) slik også unyago-ritualet gjer. Gjennom ritualet 
styrker kvinnene sitt samhald, gjennom påminning av lærdom berre 
dei har tilgang til. Blant anna let ritualet dei vere stolte over sin verdi 
og rolle med tanke på fruktbarheit. Dansen i ritualet er med å halde 
ein kontinuitet på moral og etikk i samfunnet, ein doxa. 

ekstatisk oppleving og psykologisk frigjering. Eg vil 
no nærme meg klimakset til den seksuelle dansen. Starten av dansen i 
ritualet er rolegare. Kvinner vender fram og tilbake for å fortelje novi-
sen private ting om kva framtida ventar ho. Kvinnene blir berre meir 
og meir ivrige, dei syng eller dansar. Dansen blir heftigare og heftigare, 
hoftedansen utviklar seg frå det rytmiske til eit seksuelt samspel mellom 
kvinnene. Følelsane blir ekstreme og dei jublar og gret. All den gleda og 
ekstasen kvinnene føler blir kalla mzuka. Mzuka er ifølgje Middleton 
(1992) eit kiswahili ord for ånd. Det har banturøter2 og er slik sett eit 
tradisjonelt ord. Mzuka kan bli relatert til transe som førar til ekstreme 
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følelsar og oppførsel. Kvinnene kjem i ekstase av fleire grunnar. Dei kan 
komme i ekstase på grunn av åndetru, det kan vere ønske og tilbeding 
om fertilitet, det kan vere glede, dei blir påminna om sine roller i sam-
funnet og dei kan få ny kunnskap i løpet av ritualet. 

Kvinnene viser tydeleg dei kvinnelege seksuelle ideologiske ver-
diane ved den sensoriske polen, som er ganske følelselada, kroppsleg 
og direkte. Dei er også ganske glade på novisen sine vegne, ettersom 
novisen skal bli ei vaksen kvinne. Nokon gret. Nokon fell og blir 
dytta ned og andre ligg oppå kvarandre og imiterer samleie. Under 
unyago-seremonien vart eg spesielt merksam på eit nært kvinneleg 
familiemedlem av novisen. Familiemedlemmet kom bort til mkole-
ringen, starta like fritt som dei andre som var mzuka. Ho hamna 
etterkvart i eit paringsspel, først ved å rulle i bakken før nokon kom 
oppå ho. Kort etter dette kasta ho overdelen av seg og blotta brysta. 
Andre kvinner måtte prøve å dekkje ho til. Å ta av seg overdelen er 
ein del av det mest ekstreme ved mzuka. Når familie, venner eller 
andre nære tar av seg kleda av ekstase blir det kalla kumwaga radhi 
eller kusasambua som betyr utløysning eller nyting, som katarsis, ei 
psykologisk frigjering. 

Både mizungu og mkole-ringen er berre for kvinner. Mennene 
lærer ikkje mizungu og kan ikkje danse som kvinnene. Det er tabu 
for mennene å gå inni ringen. Symbolsk sett er ringen eit heilag stad 
for den kosmologiske verda til kvinner. Ettersom eg er kvinne likte 
zaramokvinnene godt at eg deltok, men likevel vart det feil for meg å 
danse og delta på lik linje som dei. Det kjentes feil fordi eg var korkje 
sosialisert til musikken sin rytme og dans, eller til å forstå verdien av 
dansen. Med andre ord vart det berre flaut. Dansen var ikkje ein del 
av min habitus, eg hadde aldri inkorporert dansen og det den stod for 
i kroppen min. Zaramokvinnene hadde ein anna habitus, ein anna 
sensorisk pol, og eg tenkjer her på den kroppslege og kjenslege erfa-
ringa i dans, spesielt i høve til mkole-ritualet. Zaramokvinnene hadde 
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ein eigen intersubjektivitet der dei delte erfaringar knytt til kroppen, 
om korleis dei kunne vere i verda som kvinner. Disse erfaringane del-
te dei spesielt i mkole-ritualet. Dansen påverkar viktige band mellom 
kvinnene og har gjort det over lang tid, dette er eit meir tradisjonelt 
eksempel med kun ngoma. Samfunnet i Tanzania er i endring, også 
for zaramo, dette påverkar unyago og dansen i unyago-seremonien. 
Likevel held zaramo fortsatt ut med unyago og dans. Eg vil no vise til 
vidareutviklinga til dansen sin doxa i unyago-seremonien.

vidareutvikling av zaramo sine tradisjonar. Dei to an-
dre dagane i unyago-seremonien, kan ein fortsette med ngoma, blande 
den med moderne måtar å feire, eller berre bruke moderne dans og 
musikk. Eg vil no skrive om taarab som blir brukt til moderne an-
legg og DJ og som var populært på unyago-seremoniar eg deltok i. 
Ntarangwi (2001) forklarar taarab som ei blanding av blant anna den 
afrikanske trommemusikken ngoma, indisk musikk og arabisk mu-
sikk. Den kjem opphavleg frå Zanzibar, der den vart spelt for Oman-
sultanen. Vidare skriv Ntarangwi (2001) at taarab handlar om men-
neskjer generelt eller om spesifiserte forhold i det lokale samfunn. 
Taarab er visstnok den einaste musikken i Zanzibar der kvinner og 
menn syng saman, noko som er imot islamsk lære. Taarab har slik 
forandra på denne sosiale forma, ikkje berre i Zanzibar (Ntarangwi 
2001). Mykje av taarab-musikken er henta frå kvinner sin dans, noko 
som kan forklare kvifor flest kvinner dansar til taarab. Musikk frå an-
dre stader påverkar også dei lokale verdiane, slik dei kjem til uttrykk i 
unyago-seremoniane. Blant anna er det meir blanding mellom kjønna 
i alle dansane når det ikkje er mkole-ritual. For å vise forbindingane 
mellom den tradisjonelle dansen og framføringa og nyare dans og 
framføring vil eg vise ein sjølvlaga illustrasjon eg tykkjer er nyttige til 
forbindingane mellom det tradisjonelle og dei nyare påverknadane i 
unyago-seremoniane eg deltok på.
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tradisjon    
Ngoma   

Trommer, levande musikk 

Ngoma   
    

Ånder, spirituell oppleving, 
elektrisk samvær og samspel  
i dans
 
Mytologi, mizungu, munnleg,  
ord, forteljing og budskap 
    

Denne illustrasjonen kan forandre seg ettersom kategoriane flyt 
over i kvarandre. Tidligare har tradisjonen til zaramo vorte påverka 
av swahilikysten. I dag er det Tanzania som påverkar dei. Skilnad 
mellom cheza og ngoma er ikkje dans, men heller kva funksjon og be-
tyding dei har. Ngoma er meir for det rituelle og åndelege og var meir 
kjønnsdelt før. I dag bruker ein DJ og det er lettare å bruke all type 
musikk. Under mitt feltarbeid såg eg at taarab var ganske populært, 
som igjen vart blanda med anna musikk. Denne blandinga kan ein 
også sjå i dansen. 

Zaramo brukte taarab-musikken også til gåvegiving. Gåvegiving 
brukte å vere på søndagar, den siste dagen av unyago-seremonien, der 
novisen hadde inkorporert seg som medlem av samfunnet igjen, no 
som vaksen kvinne. Kvinnelege familiemedlemmar og vennar av no-
visen dansa sakte og elegant i ein oval ring. Medan dei gjekk rundt 
i ringen, bar dei på gåvene til novisen og song til taarab-musikken. 

moderne 
Cheza

DJ, musikkanlegg 

Taarab og anna 
moderne musikk

Samspel i dans og 
eindividuell gruppedans
 

Poesi, songtekst. Skriftleg
forteljing, budskap, 
framført munnleg
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moderne 
Cheza

DJ, musikkanlegg 

Taarab og anna 
moderne musikk

Samspel i dans og 
eindividuell gruppedans
 

Poesi, songtekst. Skriftleg
forteljing, budskap, 
framført munnleg
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Denne framføringa framheva symbolikken i gåvene til novisen, der 
novisen er blitt ei voksen kvinne. Det brukte også å vere fleire fram-
føringar i unyago-seremoniane.

kidukwi. I løpet av feltarbeidet såg eg også ein populær danseform 
kalla kidukwi. Nokre gongar var det berre gutar som øvde seg un-
der ein seremoni, i forbinding med ein fest eller berre på kvardagen. 
Gutane øvde som regel i grupper. Eg fekk inntrykk av at det var rein 
underhaldning utan noko å formidle. Den sett heller ikkje hovudfo-
kus på kvinnelege hofterørsler. I staden var det ein type risting eller 
skjelving av beina som var karakteristisk for dansen. Ulike informan-
tar sa at det var ein ganske moderne danseform, at den var starta av 
ein mann og at den deretter utvikla seg gjennom dei siste to eller tre 
åra. Likevel vart kidukwi brukt til den tradisjonelle unyago-feiringa.

I ein unyago-seremoni var det to unge kvinner som dansa. Den 
eine unge kvinna dansa noko som likna kidukwi, men ho brukte 
ikkje beina like fort som det eg har sett i anna kidukwi-dans og fekk 
dermed ikkje heilt den skjelvande effekten. Den andre unge kvinna 
mima, dansa og gjekk rundt inni ringen. Kvinna som dansa kidukwi, 
dansa først med beina og hofta i fokus, så med bøygd overkropp med-
an ho utførte ulike hofteteknikkar, noko gutar og menn ikkje gjer. Eg 
meiner dette var ein kreativ måte å formidle bodskap gjennom mu-
sikk, song, mimikk og dans. Dei unge kvinnene ville underhalde. Dei 
tolka songen og mima til den. Dei brukte også hoftevrikkande dans 
med overkroppen bøygd nedover, medan hofte og rumpe var like 
mykje i fokus som kidukwi, berre at dansen denne gongen gjekk meir 
langsamt. Ein kan kalle det ein tilpassa kidukwi for kvinner. Medan 
den eine dansa meir den hoftefokuserte kidukwi-dansen, dansa den 
andre kvinna med hendene og gjekk bestemt i ring etter rytmen 
medan ho stoppa opp litt no og då. Eg såg at ho rørte leppene etter 
songen og hadde ulike rørsler, men stort sett var det hendene som var 
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i fokus. Ho hadde noko ho ville formidle til publikum. Ntarangwi 
skriv (2001) at det ofte er noko ein vil få fram i desse tekstane. Eg 
tykte det var ei kreativ løysning for kvinneleg dans, som gav rom for 
det moderne innanfor det tradisjonelle. 

sluttord. Zaramo held sine tradisjonar tett inntil seg. Den sym-
bolske verda har ikkje komme bort sjølv om zaramo har blitt påverka 
av andre religionar og kulturar. Dette kan bli forstått gjennom om-
grepet habitus då den symbolske verda knytt til det kroppslege er for 
inkorporert i samfunnet til at det kan bli forandra for raskt. Habitus 
er dei strukturerande strukturane som omfattar etikk og moral, kor-
leis eit menneskje skal vere og leve i samfunnet. Dette heng saman 
med doxa, dei usynlege normene. Slike usynlege reglar finnes i alle 
samfunn. Zaramo har blant anna nedarva dei gjennom unyago-ritu-
alet. Dette ritualet er, saman med andre tradisjonar, kraftig inkorpo-
rert sjølv om dei stadig får impulsar frå andre delar av verda. Som for 
andre, har desse tradisjonane enkelte normer som ikkje kan bli endra, 
dermed kan dei ikkje utan vidare forandre korleis dei skal leve. Ein 
kan ikkje ta bort dynamikken mellom ideologisk pol og sensorisk 
pol som ligg på grunnlag av det dominante symbol. Om det skjer vil 
zaramo miste viktige delar av fortida. 

Eg meiner dansen som kroppsleg medium vil vere viktig også i 
framtida for zaramokvinner. Dansen er med og opprettheld viktige 
måtar å forstå verda for kvinner, og dansen, som del av eit større 
verdsbilete, gir dei den verdigheta dei ynskjer. Slik sett kan dansen bli 
forstått som del av doxa og kjem deira samhald, seksualitet og makt 
til gode. 
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1 Eg brukar omgrepet novise for ei pubertetsjente som vart med i ritualet for å bli transfor-
mert til kvinne. Slik sett er novisen hovudpersonen i ritualet.
2 Bantu er den største afrikanske språkgruppa. Zaramo snakkar blant anna kiswahili, eit 
språk som er blanda med bantuspråk, persisk, arabisk indisk, portugisisk med mer. Orda 
cheza og taarab kjem frå kiswahili og representerer det moderne, dei er ikkje like tradisjo-
nelle og har ikkje like sterke «røter» til afrikansk kultur. 



202 jorid roaldset

Referanser
Arnfred, S. (2004). «Re-thinking sexualities in Africa» i  African Sexuality/ Sexual-
ity in Africa: Tales and Silences. Sweden: Almquist 6 Wiksell Tryckeri AB.
Bourdieu, P. (1972). Outline of a theory of practice. Cambrigde: Cambrigde Uni-
versity Press.
Bowie, F. (2006). The Anthropology of religion. An introduction. USA, UK, Australia: 
Blackwell Publishing.
Campbell, C. A. & Eastman, C. M. (1984). «Ngoma: Swahili adult performance 
in context» i Ethnomusicology, Vol. 28, No 3, pp. 467-493. University of Illinois Press.
Drew, A. (2000). «Gender and Ngoma» i Van Djik, Reis,  & Spierenburg (red.):  The 
Quest for Fruition Through Ngoma. London: Villiers Publications.
Gilhus, I. S. & Mikaelsson, L. (2001). Nytt blikk på religion. Oslo: Pax forlag A/S.
Green, M. (2007). Priests Witches and power. Popular Christianity after mission in 
Southern Tanzania. New York: Cambridge University Press.
Hanna, J. L. (1973). «African dance: The continuity of change» i Yearbook of the In-
ternational Folk music Council, Vol.5, pp. 165-174. International council for traditional 
Music.
Kubik, G. (1979). «Pattern  perception and recognition in African music» i Blacking 
and Kealiinohomoku (red.). 
Larsen, K. (1989). Unyago fra jente til kvinne. Utforming av kvinnelig kjønnsidentitet 
i lys av overgangsritualer, religiøsitet og modernisering. Universitetet i Oslo.
Middleton, J. (1992). The World of the Swahili. New Haven: Yale University. 
Ntarangwi. M. (2001). «A socio-historical and contextual analysis of popular mu-
sical performance among the swahili of Mombasa, Kenya» i Cultural Analysis, Vol. 2. 
Nairobi: St Lawrence University.
Spencer, P. (1985). Society and the dance. Cambridge: Cambrigde University Press. 
Strobel, M. (1975). «Women’s wedding celebrations in Mombasa, Kenya» i  African 
studies review, Vol. XVIII, No. 3. African studies association.
Swantz, M. (1995). Blood, milk and death. Body symbols and the power of regeneration 
among the Zaramo of Tanzania. Connecticut: Bergin & Garvey Westport.
Turner, V. (1970). The forest of symbols. Cornell: Cornell University Press.



203



204

Simuleringsspill innebærer å simulere, noe som betyr å late som. 
En stimulerer sin fantasi ved hjelp av visse artefakter, for eksempel kostymer.
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Hyperion Norsk forbund for fantastiske kulturuttrykk 
og sjangrene fantasy, science fiction og horror

fantasier, futuristisk 
vitenskap og skrekk

introduksjon. Hyperion er Norsk Forbund for Fantastiske Fri-
tidsinteresser (N4F) som opprinnelig ble innstiftet som Norsk Fan-
dom Forbund på Vilhelm Bjerknes hus på Blindern, Universitetet 
i Oslo, tirsdag 19. februar 2002. Det er en landsdekkende paraply-
organisasjon som beskjeftiger seg med aktiviteter relatert til sjangrene 
fantasy, science fiction og skrekk. Spennvidden i aktivitetsformene er 
omfattende og inkluderer rollespill, live rollespill, kostymelek (cos-
play), brettspill, kortspill, miniatyrfigurspill, filmer, tegneserier, kos-
tymeverksted, steampunk som innebærer konstruksjoner av smyk-
ker og lekevåpen, dataspill, konsollspill, data-animasjoner og annen 
kreativ utfoldelse. 

Hyperion samler sammen og representerer via statlige og kom-
munale myndigheter de ulike foreningenes interesser (Hyperion 
2012). Hyperion omfatter blant annet Star Trek fangrupperingen 
Oslo Trekkers, Norges eldste simuleringsspillforening ARES, Krea-
tiv Aktiv Norsk Dataungdom (KANDU) som blant annet arrangerer 
The Gathering datapartyet på Hamar, studentenes egen science ficti-
on og fantasy forening Aniara, science fiction, skrekk og fantasy film-



206 per søgaard

klubb og diskusjonsforeningen The Shadow Project, den science fic-
tion- og fantasy-litteraturorienterte kongressforeningen NORCON, 
miniatyrfigur, kort, rollespill- og strategispillforeningen Skedsmokor-
sets Spillforening (SKSF), studentenes Tolkien og Lord of the Rings 
orienterte forening Arthedain, Pokemon kortspillforeningen Pokepo-
wer Norge, samt mange flere (ibid). På landsbasis har Hyperion cirka 
10 000 medlemmer hvorav datapartymiljøene utgjør en hovedtyngde 
av medlemsmassen (ibid). 

Utenom å gi en rask innføring og innblikk i Hyperion sin ver-
den, vil jeg i denne artikkelen analysere tre ulike empiriske episoder 
fra mitt feltarbeid. Disse episodene er hentet fra Hyperions sommer-
leir, en filmvisning fra Star Trek universet og en rollespillkveld. For å 
gi leseren en bedre forståelse av hva det hele handler om, vil jeg knytte 
disse empiriske hendelsene til teorier om kulturell bricolage, dwelling 
og liminalitet.

kreative fans. Litteraturprofessor Henry Jenkins har forsket på 
fankulturer innenfor de ulike science fiction grupperingene. Han 
hevder at begrepet fan etymologisk sett springer ut av det latinske 
ordet fanaticus som betyr overdreven og ekstatisk dyrkelse av enkelte 
guddommer ved tempelet. Utover 1800-tallet var det særlig tilhengere 
av ulike lagsporter som i pressen ble omtalt som fans, mens det utover 
1930-tallet etter fremveksten av science fiction som en egen sjanger, 
i stadig større grad kom til å betegne fans av science fiction (Jenkins 
1992:12). Forkortet ble uttrykket fandom et honnørord blant insidere 
i miljøet. Selv om det å være fan innebærer å gi seg hen til sitt fan-
objekt, omfatter også begrepet et nivå av innsikt i temaet som ligger 
godt over gjennomsnittet og en kritisk og kompetent omgang med de 
kulturelle fanobjektene. Ofte kan science fiction fans være de argeste 
kritikere av eksempelvis regissørers ulike fiksjonsuniverser. Forbru-
kerne forlanger ofte høy kvalitet og går langt utover en ordinær for-
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brukerrolle i sin omgang med fanobjektene. Et annet moment er den 
nomadiske oppsamlingen av lånte kulturelle fragmenter. Disse lånte 
kulturelle fragmentene settes sammen på nye individuelle måter, som 
de omskiftelige mønstrene i et kaleidoskop som dreies rundt. Mange 
fans hevder de kan raide massekulturen og bruke dets kulturelle ma-
terialer til eget bruk. Disse kulturelle materialene omarbeides og i en 
viss forstand transformeres som basis for deres egne kulturelle kon-
struksjoner og sosiale interaksjoner (Jenkins 1992:18). Fans plukker til 
seg de kulturelle fragmenter som er anvendelige og/eller nytelsesfulle 
og opererer som kulturelle nomader i stadig bevegelse rundt i ulike 
kulturelle landskap som tilhører andre (Jenkins 1992:25). 

I en viss forstand er det derfor mulig å hevde at fans av science 
fiction, fantasy og skrekk setter sammen disse kulturelle bitene til sin 
egenkonstruerte kultur. Mitt feltarbeid foregikk primært i Oslo- og 
Akershusregionen hvor Hyperion har sin hovedtyngde av aktiviteter. 
Under feltarbeidet var jeg vitne til sammensveising av smykker med 
futuristisk design inspirert av alt fra alver til cyborgs, som er en skap-
ning der det maskinelle og det biologiske er smeltet sammen, grafisk 
design av ekspansjonskortstokk til flere brettspill, live rollespill som 
henter mye fra improvisasjonsteater, konstruksjoner av diverse nar-
rativer, teatralske rolletolkninger, sying av ulike kostymer til cosplay 
som betyr kostymespill, konstruksjon av egne fan t-skjorter med 
emblemer fra kjente fantasy og science fiction fiksjonsuniverser som 
Lord of the Rings og Star Wars og detaljert maling av ulike miniatyr-
figurer. Selv om graden av kreativitet varierer fra individ til individ, 
og at enkelte forholder seg mest til selve underholdnings- og strate-
gielementet, mener jeg at Jenkins sin tese om kreativ omgang med 
fanobjektene i stor grad stemmer hva angår Hyperions medlemmer. 

alternativ kulturell stil som bricolage. I Hyperion mil-
jøene, i den grad de kan kategoriseres som en type subkultur, im-
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proviseres det med grunnleggende konkrete fysiske elementer for å 
konstruere en særpreget stil. Ulike kulturelle biter smeltes sammen 
slik at det konstrueres kreative synteser (Hebdige 1979:102). Det lå-
nes flittig fra ulike kulturelle og historiske epoker og elementene set-
tes sammen i nye sosiale og kulturelle kontekster slik at de i en viss 
forstand transformeres. Det dreier seg om strukturerende improvi-
sasjoner med kulturelle elementer. Den kulturelle bricoleuren kjen-
netegnes ved at vedkommende tar tak i de konkrete grunnelementer 
som bygger opp kulturen og setter disse elementene sammen på nye 
måter. Det kan ligge en type motdiskurs og en undergravende revolt i 
dette, slik at dominante diskurser snus på hodet (Hebdige 1979:104). 
Det jeg i særlig grad har observert i de ulike Hyperionrelaterte grup-
peringene, er at mange av medlemmene våger å slippe løs emosjoner 
og begeistring slik at en i større grad kan gi seg hen til og oppslukes 
av sitt fanobjekt. Målet med en slik type spill og lek er å gå inn i en 
mental og kroppslig tilstand av flow, kjennetegnet av at man glem-
mer tid og sted, slik at det kan oppstå en stemning av indre glede og 
følelse av velvære i kroppen. 

På den annen side bør det bemerkes at det vel så ofte kan være 
snakk om en systembevissthet og et regelfokus som kan vektes noe 
tyngre, og ikke minst er fans også meget kritiske. Det distanserte bor-
gerlige høykulturelle blikket kan erstattes av en større grad av aktiv 
kreativitet og et mer begeistret blikk i forhold til de estetiske forma-
sjoner. Bricolage kan oversettes med vitenskapen om det konkrete. 
Bricoleuren sitt kreative virke minner mye om kunstnerens ordning 
av konkrete objekter for å skape kunst. Opprinnelig ble termen an-
vendt for å beskrive magiske systemer om sammenhenger mellom 
ting, natur og samfunn. De grunnleggende fysiske elementene kan 
settes sammen på svært ulikeartede måter. Teknikken har mye til 
felles med moderne surrealisme, cut-ups og collage kunst. Ting slik 
som for eksempel ulike bilder dekontekstualiseres og rekontekstuali-
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seres idet det foregår en dekonstruksjon og en rekonstruksjon som i 
visse tilfeller kan gi en total revolusjon av objektet. Det dreier seg om 
struktureringer av improvisert art (Hebdige 1979:105).  

Vi befinner oss på Hyperions sommerleir på Hove leirsted uten-
for Arendal. Det er rollespillederkurs, og vi står i en ring ute på gres-
sletten foran den rødmalte hovedbygningen som er prydet med Hy-
perions fabeldyr og hovedsymbol enhjørningen i rødt, blått og gult. 
Himmelen er asurblå og solen står høyt på horisonten og varmer oss 
med sine stråler. Richard står foran oss som en mektig skikkelse med 
et intenst blikk og begynner å fortelle med dyp suggererende røst: 
«Dere i heksesirkelen er kommet sammen fordi Karelen, det området 
hvor dere har deres virke, er truet av destruktive ondskapsfulle krefter. 
De svarte riddere som er i besittelse av hekser som bruker svart magi, 
truer med å rive ned sivilisasjonen slik dere kjenner den og ødelegge 
den gamle orden. Dere bruker ikke svart magi, dere er trollmenn som 
benytter dere av naturkrefter, av elementene jord, luft, ild og vann. 
Dere påkaller naturkrefter og elementale vesener for å berge livet slik 
dere kjenner det.» Så får vi beskjed om å hente hver vår stav eller 
kjepp fra det lokale landskapet. Vi virrer rundt på gressletten og fin-
ner hver vår trepinne som skal være vår magiske trylle- og ritualstav. 
Ved en fenomenologisk reduksjon er det lett å bemerke at dette er 
bare grener fra trær og stokker av tre, men ved rollespilleder Richard 
sin gjennomborende røst og talent for å skape narrativer, transforme-
res objektene til å bli en del av fortellingen. Vi får beskjed om å gå 
tilbake i ringformasjon og jeg gis oppgaven med å lede et ritual for å 
drive ut de truende onde kreftene. Jeg forsøker å gå helt opp i rollen 
min som trollmann og glemme meg selv for en liten stund. Jeg visua-
liserer at jeg har på meg en svart kappe med hette, og jeg får en bister 
og intens mine i ansiktet. Min røst blir harmdirrende og overdreven. 
Vi er tolv mennesker som står i sirkel. Elleve gutter og ei jente, og jeg 
ber dem alle rette sine tryllestaver utover fra sirkelen for å skape en 
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vegg av ild som skal rense ut de onde kreftene som heksene har laget. 
Vi ser for oss en søyle av ild som farer gjennom landskapet. Rollespil-
leder Richard ber oss om å hente hver vår stein fra landskapet. Vi 
finner hver vår kampestein i varierende størrelse og får beskjed om at 
dette er en trollstein som inneholder et magisk lys. Richard fortsetter 
å fortelle: «Disse steinene kan brukes til å helbrede, og de kan også 
sende ut et hvitt lys som kan stanse grønn orker og til og med drager 
i visse tilfeller.» Ordinære gråsteiner settes inn i en narrativ kontekst 
og gis dermed en helt ny betydning, det skjer en transformasjon av 
objektet. Med fantasiens hjelp stimulerer vi hverandre til å skape en 
fortelling sammen, og de materialer vi finner rundt oss i naturen blir 
en del av dette spillet.

simuleringsspill og dwelling perspektiv. Simulerings-
spill innebærer å simulere, noe som betyr å late som. En stimule-
rer sin fantasi ved hjelp av visse artefakter, det være seg computer, 
konsoll, brettspill med miniatyrfigurer, kostymer og annet. Målet for 
denne virksomheten er å konstruere arenaer der en lager kunstige 
kontrollerbare miljøer der en kan leve ut visse fantasier og scenarioer. 
Dette kan dreie seg om alt fra middelalderske fantasisettinger via 
miniatyrfigurer, brettspill eller rollespill med trollmenn, riddere og 
drager, utenomjordiske raser i fremmede galakser, vampyrer, monstre 
og hekser i hjemsøkte hus, berømte historiske militære slag via ulike 
strategispill til roboter i kamp med mennesker.

Jeg befinner meg hos Star Trek science fiction TV- og filmseri-
eforeningen Oslo Trekkers. Det er i utgangspunktet et traust og or-
dinært kjellerlokale for det lokale borettslaget i Birch-Reichenwalds 
gate 25 på Storo. Så setter vi alle i gang med forvandlingen av dette 
triste betonglokalet. Ut fra tanken om en romlig pluralitet (Tilley 
1994:198) kan ulike rom dekoreres og rigges om til å symbolisere 
andre kulturelle og sosiale sammenhenger. Vi er cirka 26 personer 
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i alt, og mange av medlemmene er iført spesialsydde Star Trek uni-
former med et lett militært og futuristisk design i røde og blå farger. 
Aldersmessig er det stor spennvidde, fra 20 år og opp til cirka 45 år. 
Det er tre damer og resten menn på dette visningstreffet. Et stort 
blått flagg med hvitt emblem som symboliserer den forente fødera-
sjon av planeter henges opp ved selve inngangspartiet. En filmduk 
rigges opp og kobles opp mot en filmprojektor og bærbar PC, stoler 
settes opp som i en liten kinosal, kabler og andre ledninger settes på 
plass og en tremodell av stjerneskipet Enterprise fra Star Trek-serien 
henges opp i taket. I tillegg blir en rekke pappfigurer med bilder av 
stjerneskipkaptein Jean-Luc Picard, androiden Data og andre kjen-
te karakterer fra dette fiksjonsuniverset satt opp rundt i rommet. 
Det blir også satt ut en sparebøsse til kollekt for matserveringen i 
pausen mellom episodevisningene, ved siden av miniatyrmodeller 
av stjerneskipet. Helt til slutt blir det hengt opp plakater og mindre 
bilder fra en rekke Star Trek kongresser og filmer på veggene, og 
vinduene dekkes til med stjernekart klebet på skumgummiplater. 
Med en viss vilje til illusjon er det ikke lenger et vanlig kjellerlokale, 
men isteden hologramdekk-tre, en betegnelse som sikter til holo-
gramdekket i stjerneskipet Enterprise. I dette hologramrommet kan 
en simulere alle mulige scenarioer, fantasier og historiske epoker 
på en ekstremt livaktig måte ved hjelp av svært avanserte compu-
terdrevne hologramsimuleringer. Tematikken for kveldens episoder 
er opplasting av menneskesinnet og menneskekroppen i et compu-
terkretsløp, utdatering av kunnskaper, viktigheten av samarbeid på 
tvers av ulikheter og diplomati som verktøy i møte mellom ulike 
utenomjordiske rasers kulturer.

Dwelling perspektivet kan forstås som en opplevelse av å være i 
ett med sitt landskap og sine omgivelser (Ingold 2000). Dwelling kan 
forstås som en opplevelse av en relasjon mellom et selv og et ikke-selv. 
I denne sammenheng handler det om en relasjon til et miljø eller et 
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spill hvor det forgår en identifikasjon med fanobjektene. En følelse 
og en fornemmelse kan oppstå hos enkelte av at disse fanobjektene 
er identiske med den personen er, som en type midlertidig mental 
sammensmeltning og sterk identifisering. Du lever deg inn i noe, og 
det du lever deg inn i tar opphold i deg. Ved dwelling i for eksempel 
en fiksjonsspillverden blir en besatt av spillopplevelsen og spillmeka-
nikken. Det kan oppstå en følelse av flow der en glemmer tid og sted 
og går helt opp i det en driver med. Jeg opplevde det delvis selv slik, 
og jeg hadde inntrykk av at andre ga seg hen på samme måte, selv 
om graden varierer sterkt fra individ til individ, og det er vanskelig å 
spesifisere på detaljnivå i en kvalitativ analyse. 

En fan bor i dette kulturelle fenomenet og dette kulturelle feno-
menet bor i fanpersonen. Det vil si at erfaringshorisonten krymper 
og alt det andre forsvinner. Noe tar opphold i deg, du er det og det er 
deg, det oppstår en besettelse av science fiction-relaterte fenomener. 
Alle andre vanlige referansestrukturer forsvinner i denne prosessen 
der en gir seg hen til de ulike fanaktivitetene, alt fra kostymespill til 
brettspill. I dette rituelt-estetiske fokus der horisonten krymper, set-
tes det opp høye isolerende vegger rundt deltagerne for å kunne leve 
seg inn i verket og fokusere.

noen likheter med liminalitet. Til tross for at det ikke fore-
går noen overgang fra en status til en annen i noen annen kontekst 
enn innenfor selve spillet og leken, og at det heller ikke er snakk om 
noe formelt overgangsritual i den tradisjonelle antropologiske betyd-
ningen av begrepet, så er det en rekke liminale trekk ved fandom og 
simuleringskulturer blant Hyperions medlemmer. Ifølge Victor Tur-
ner kan liminalitet involvere en kompleks sekvens av episoder i hellig 
rom og tid (Turner 1982). Dette kan også inkludere undergravende 
og lekne hendelser. Liminalfasen er mellomfasen mellom separasjon 
(atskillelse) og inkorporasjon (tilbakevendelse) innenfor en ritualisert 
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struktur, der en person går fra en status til en annen. Fenomener 
som har visse likheter med liminalfasen omtales ofte som liminoide 
fenomener.  

De elementer som til sammen utgjør kulturen isoleres, i den 
grad det er mulig å gjøre dette med multivokale symboler som trær, 
planter, bilder, malerier, danseformer, kostymer og poesi. Til hvert 
av symbolene knytter det seg ikke en statisk mening men isteden en 
pluralitet av mulige meninger. Så kan de ulike kulturelle elementene 
rekombineres på en rekke ulike måter, herunder også groteske måter. 
Groteske måter betyr at de kulturelle elementene settes sammen i 
termer av mulige eller fantaserte heller enn erfarte kombinasjoner. En 
monsterforkledning, om det så er et spesialkostyme som hører til en 
bestemt karakter som rollespilles på en cosplay-hendelse, eller om det 
er en ritualdrakt som representerer de demoniske krefter, innebærer 
det at menneskelige, dyriske og naturlige elementer kombineres på en 
såkalt unaturlig måte. De samme trekkene kan kombineres på andre 
måter, men fortsatt på en påstått unaturlig eller uvanlig måte, i et 
maleri eller beskrevet i en fortelling slik vi finner det i blant annet rol-
lespill. I liminalitet leker folk med de kulturelle og sosiale elementene 
fra det familiære, og gjør det annerledes og u-familiært. Ved å sette 
sammen familiære, kulturelle og sosiale elementer på helt nye måter 
kan det umulige bli mulig, og tradisjonelle anskuelsesformer dekon-
strueres (Turner 1982:27).  

Jeg befinner meg hjemme hos Jonas for å spille rollespillet «The 
Mask of the Red Death.» Jonas sin leilighet på Torshov er tett be-
smykket av action- og utstillingsfigurer fra gotiske dukker, til Star 
Wars figurer og smurfer. Bokhyllene er overfylte med bøker om alt 
fra japansk tegnekunst til kvantefysikk. På de blåmalte veggene er 
det hengt opp en mengde små og store plakater med motiver og ka-
rakterer fra en myriade av ulike science fiction- og skrekkfilmer, fra 
The Ring til Babylon 5. Vi er fem personer som deltar på rollespil-
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let den dagen, inkludert Jonas som er spilleder. Alle er utkledd for 
anledningen. Jonas er iført svart ritualmagikjortel. Roar som spiller 
karakteren Altgraaf Gerulf von Ravensberg er iført viktoriansk floss-
hatt, monokkel og stilfull konservativ overklassedress og slips. Roger 
spiller karakteren Stevan Fedorov, og er iført brungrønn engelsk gent-
lemandress og flosshatt for anledningen. Flosshatten har en viktori-
ansk stil mens dressen gir assosiasjoner til Lovecraft-universets ulike 
privatetterforskere. Mona er iført viktoriansk aftenkjole med et lett 
konservativt snitt, og spiller rollen som AnnFeah Cambel, psykolog 
og etterforsker. Selv har jeg kledd meg opp i aristokratiske gotiske 
klær for anledningen. 

En berømt arkeolog har sporløst forsvunnet og vi er alle innkalt 
som etterforskere til arkeologens herskapshus for å forsøke å oppklare 
mysteriet. Roar sin karakter blir spurt av husets tjener om han nå vil 
møte arkeologen som visstnok fortsatt befinner seg i huset. Von Ra-
vensberg sier selvsagt ja til dette og blir med kammerherren ned i den 
digre kjelleren med sine hvelv og labyrintiske formasjon av ulike rom. 
Spilleder Jonas gir oss følgende bilde: «Dere kommer ned i vinkjel-
leren, det er støvete, det henger fakler på veggene. Tjeneren leder deg 
bort til en dør med jernhengsler og et løvehode med jernring gjen-
nom munnen. Han trekker opp døren og dytter deg inn i et kammer 
hvor vegger, gulv og tak er dekket med blankpusset metall som skaper 
en slags speilsal. Det er prismespeil i taket.  I midten av rommet står 
det en stol. Han dytter deg inn i rommet.»   

Roar sier han vil rulle terning for å gjøre et motangrep. Terning-
kastet gir en grei poengsum, og Roars karakter greier dermed å trekke 
frem sin pistol og skyte kammerherren i benet. Kammerherren mak-
ter likevel å få stengt igjen døren til ritualkammeret. Jonas beskriver 
det som nå skjer: «Det er små huller i gulvet. Det siver frem en olje-
aktig væske. Dette gjørmete vannet stiger til det når deg til livet. Du 
skimter amfibiske skapninger som svømmer rundt der nede. Det vi-
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ser seg at det er skarabe biller som nå kryper opp og begynner å kravle 
rundt på kroppen din. Disse skarabe billene har et amfibieliknende 
øye på ryggen. Skarabe billene begynner å spise på deg, de river av 
deg store kjøttbiter fra armen og ansiktet. Fra taket kommer det ned 
tentakler med øyne i enden. Du skriker og prøver å rive vekk disse 
kjøttetende billene.» Roar sier han kaster seg mot veggen for å knuse 
billene.  

I mellomtiden har vi andre igangsatt en redningsaksjon for å låse 
opp døren til ritualkammeret. Idet vi kommer inn er Von Ravensberg 
fortumlet og skremt, men det viser seg at han er like hel. Det er ingen 
tegn til skarabe biller. Var det hele en hallusinasjon? Vi vet ikke og 
mysteriene i herskapshuset fortsetter.

avsluttende betraktninger. Innenfor Hyperionmiljøene 
finner vi lek som makt, lek som læring, lek som selvutvikling og lek 
som fantasi (Pellegrini 1995:279). En myriade av kulturelle og sosiale 
uttrykksformer som inkluderer spill, fantasier, strategier, vitenskaps-
baserte fremtidsvisjoner, lek med overtro, fantasivesener og fantasifi-
gurer, digital kultur og omarbeiding av konkrete objekter for å skape 
nye artefakter med mer, gir et rikt nedslagsfelt. Spennvidden i de ulike 
grupperingene som hører inn under Hyperion er altså både stor og 
kompleks. Forklaringsmodellene er mange, fra play theory til kulturell 
bricolage, fra systembevissthet til talent for fantasier og fortellinger. 
Det dreier seg ikke bare om fri fantasi, snarere om strukturert og re-
gelstyrt fantasi med basis i eventyr, sagn, myter, skrekkfilmer, folklore, 
overtro, vitenskapsfiksjoner, historiske epoker og/eller strategiske tek-
nikker. Som en type motdiskurs til de dominante diskursive forma-
sjonene om den borgerlige høykultur utgjør Hyperionmiljøene en del 
av en demokratisering av forteller- og kulturtradisjonen der leserne og 
brukerne gis en langt mer aktiv og kreativ rolle enn det som tradisjo-
nelt har vært tilfelle. Det kan altså være mye makt i fantasier.
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En av de kvinnelige dervisjene prøver å lære sema.
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mevleviordenen og moderne 
dervisjer i istanbul

allaho akbar! gud er stor!  Klokken er ett og et av de fem 
daglige bønneropene høres gjennom vinduene i tekke1, sufistenes 
møtested. Mevlevidervisjene2 sitter stille på stoler langs veggene i 
stuen når sheyhen3 Ayşe4 kommer inn i rommet. Dervisjene gjør sin 
hilsen ved å sette den høyre stortåen over den venstre og bukke med 
høyrehåndens fingre spredt over hjertet. Ayşe setter seg på en sofa-
benk og dervisjene begynner å synge og spille instrumenter. En av de 
kvinnelige dervisjene reiser seg fra stolen sin og stiller seg foran Ayşe 
på gulvet med sine høyre tær over de venstre. Dervisjen bukker til sin 
spirituelle guide med armene krysset over brystet5 for å få tillatelse 
til å begynne sema. Ayşe bukker tilbake og legger en hånd på hjertet. 
Dervisjen er iført en grønn drakt som ligner den tradisjonelle hvite 
tennure6, skinntøfler av typen som brukes i sema og et matchende 
sjal over håret. Hun står alene midt på gulvet. Armene hennes går fra 
kryssede over skuldrene, nedover langs kroppen, rettes ut foran livet 
og løftes så oppover. Med åpne armer roterer hun fra høyre til venstre 
for å omfavne universet7. Hennes høyre hånd er strukket oppover 
med åpen håndflate, mens den venstre armen peker nedover. På den-

! !
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ne måten tar hun imot Guds kjærlighet, som passerer hjertet hennes 
før den distribueres til tilskuerne og andre medmennesker. Hun opp-
løses så i guddommelig eksistens (International Mevlana Foundation 
2010). Musikken stopper og dervisjen stopper sin virvling. Hun av-
slutter med dervisjhilsenen til Ayşe. Dervisjen har nettopp gjort sema, 
som ifølge Şefik Can (2009:205) betyr å høre på musikk, bevege seg 
i takt med begeistringen den skaper og gå inn i ekstase og virvling. 

Sheyhen Şefik Can var mevleviordenens spirituelle leder frem til 
sin død i 2005. En av dervisjene forteller meg at hans siste ønske var å 
åpne et tekke hvor mevlevidervisjer av begge kjønn8 kan møtes jevn-
lig for å holde tradisjonene for mystisk kjærlighet og respekt i live. 
Şefik Can overlot sitt spirituelle ansvar til sin student Ayşe, som reali-
serte hans siste ønske ved å opprette Şefik Can International Mevlânâ 
Education and Culture Association9 i Istanbul. Det er her jeg nå be-
finner meg. Den 15. mai 2011 fikk jeg tilbringe en tolv timer lang dag 
sammen med dervisjene. På programmet sto måltider, omvisning, 
bønn, sema-seremoni og sema-opplæring. I lys av blant annet boken 
Fundamentals of Rumi´s Thought: A Mevlevi Sufi Perspective, skrevet 
av Şefik Can selv10 og det siste avisintervjuet han ga, vil jeg i denne 
artikkelen se hendelsene på tekke i lys av ordenens egne tradisjoner.

første møte med mevlevi–tekke i istanbul. Jeg blir møtt 
av dervisjene Fuat og Recep på hotellet mitt klokken ni om mor-
genen. De er kledd i hvit skjorte og rødbrune vester i tradisjonell 
sufistil. Begge snakker flytende engelsk, noe jeg er positivt overrasket 
over ettersom få av mine informanter i Konya, hvor jeg også gjorde 
feltarbeid, snakket engelsk. Vi kjører i omtrent 45 minutter før vi er 
fremme ved tekke deres; en villa i mur, omringet av busker og trær 
i det grønneste området av Istanbul. Ved siden av inngangsporten 
henger et gullfarget skilt påskrevet foreningens navn. Jeg spør Recep 
om jeg bør ta på meg sjalet som jeg har med meg i vesken før vi går 
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inn, men han sier at jeg kan vente med å ta det på, noe som aldri blir 
naturlig. Skoene våre tas imot av en mann som plasserer dem i et skap 
og gir oss et par tøfler. Jeg er overrasket over den moderne, vestlige 
stilen, både på husets interiør og kvinnenes klær. Når jeg tidligere har 
vært med på denne typen samlinger i Konya har kvinnene hatt en 
tradisjonell stil med tildekket hår, kåper som rekker dem til anklene 
samt lite eller ingen sminke11. I Konya er menn og kvinner i separate 
grupper, mens her er begge kjønn sammen. Ettersom det er en varm 
sommerdag i Istanbul, har kvinnene pyntet seg med sommerkjoler 
eller bluse og bukse. De har utildekket hår, viser bare armer og ben, 
er tydelig sminket og har pene smykker på seg. Mennene har på seg 
svarte dressbukser, hvite skjorter og rødbrune ullvester. Jeg får videre 
vite at mange av dervisjene her har høystatusyrker som professorer, 
arkitekter og bankfunksjonærer. Deres kvinnelige sheyh har kort, sort 
hår og bruker briller. Hun er ikledd en svart, løstsittende bukse med 
en svart lang og løstsittende genser. Rundt halsen har hun et gullkjede 
med et anheng formet som en turbanbundet sikke12 lik den mannlige 
sheyher bærer. Ned fra den henger små perler. Over nakken har hun 
et grønt sjal i samme fargetone som mennenes turban.  

bakgrunn om mevleviordenen. Mevlana levde på begynnel-
sen av 1200-tallet og kom fra Balkh i Persia, i dag en provins mellom 
Afghanistan og Tadsjikistan. Han skrev en rekke poetiske verker og 
ble en populær religiøs læremester i Konya, hvor Mevlana-muséet 
med hans türbe13 nå ligger. Mevleviordenen er en sufiorden14 etablert 
etter Mevlanas15 død av sønnen Sultan Walad, disippelen Husamed-
din Çelebi og barnebarnet Ulu Arif Çelebi for å videreføre Mevlanas 
lære. Ordenen spredte seg til hele landet og utover dets grenser, og 
helt siden da har den blitt ledet av en av Mevlanas mannlige etter-
kommere. Familienavnet Çelebi har blitt tittelen som gis mevlevienes 
leder, for tiden Faruk Hemdem Çelebi (Mevlana.net 2012). Çelebien 
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er leder for verdens mevlevier og den som utnevner alle sheyher. Noen 
omtales imidlertid som sheyh uten å være utnevnt av Çelebien, noe 
Ayşe er et eksempel på (Gamard 2012). Sema-ritualet ble standardisert 
av Sultan Walads barnebarn og består av flere symbolske deler (Le-
wis 2008:461). Det standardiserte ritualet begynner med lovprising 
av profeten, etterfølges av en trommelyd, fløytespill og dervisjenes 
hilsen, før selve virvlingen begynner. Virvlingen består av fire deler. 
Deretter følger resitering av Koranen og bønn før dervisjene trekker 
seg tilbake for å meditere (Çelebi [dato mangler]). Denne offisielle 
sema-seremonien skiller seg fra den som gjøres i lukkede grupper slik 
som her i Şefik Cans gruppe. Her har de ingen tilskuere, foruten i 
dette tilfellet meg og et par andre gjester. Ritualet her er mer intenst 
og involverer deltakerne i større grad enn ved offentlige sema-forestil-
linger. Sema på dette tekke er spontan og kraftig. Høylytte rop, gråt, 
hopping og risting gjør ritualet til en særdeles spesiell opplevelse som 
frembringer svært blandede følelser i meg som antropolog. Gleden 
og stoltheten over hva jeg får lov til å være med på er blandet med en 
følelse av utilpasshet og usikkerhet, da jeg ikke hadde erfaring med 
spirituelle transer i forkant av feltarbeidet. 

repetisjon av guds navn. Sema-seremonien på tekke fortset-
ter med zikr, en bønn hvor Guds navn repeteres. Det startes her 
av en mann med tung og hivende pust, hvor «Al- » sies på innpust 
og «–llah» på utpust. En kvinnelig dervisj repeterer Guds navn med 
stadig mer hivende og høylytt pust. Hun hopper opp og ned på stolen 
hun sitter på og sier «La ilahe illallah» som betyr «det er ingen Gud 
utenom Allah». Dette repeteres av alle mens de holder den ene armen 
foran seg og beveger den opp og ned i takt med inn- og utpustene. 
Ayşe synger så leppene rister mens hun gynger raskt frem og tilbake 
mot veggen. «Hay, hay, hay»16 repeteres rytmisk og høylytt. Noen av 
dervisjene har tårer i øynene og gråter så leppene rister. Andre skjel-
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ver kraftig. Musikken stopper. Dervisjen som hoppet på stolen sin 
stilner til, bøyer seg ned, er tydelig sliten og gråter. Sangen blir stadig 
svakere mens den høylytte pustingen tar mer og mer over. Sjalet fal-
ler av håret til dervisjen som virvler midt på gulvet. Det faller ned på 
gulvet, men hun fortsetter uanfektet å snurre. Nå begynner flere av 
dervisjene, både menn og kvinner, å virvle på rekke bak hverandre. 
Mens dervisjene snurrer, repeterer de Guds navn inni seg; Al- lah, Al- 
lah. Virvling kan ifølge Şefik Can (2009:212) gjøres i en gruppe like 
godt som alene. Videre var virvlingen til Mevlana, opphavsmannen 
av denne typen sema, også preget av tilfeldigheter. En spesielt vakker 
lyd var nok til at han begynte å virvle, og det var en dag han pas-
serte gjennom smykkebasaren at han gikk i transe ved lyden av ham-
merslagene til gullsmeden. Sema på dette tekke gjøres som resultat av 
en overveldende religiøs og spirituell følelse, slik Mevlana selv gjorde 
det. Ifølge Şefik Can (2009:205) er virvling et uttrykk for kjærlighe-
ten og ekstasen dervisjene føler for Gud, som frir dem fra dem selv og 
deres eksistens, mens det skapes en spirituell nærhet til Gud. 

arven etter mevlana. Tilhengere av sufisme, folk med en mys-
tisk tilnærming til religion og New Age-spirituelle ser Mevlana som 
en av verdens største spirituelle lærere. Ifølge Lewis (2008:1) er Mev-
lana nå den mestselgende poeten i USA, han hevder Mevlanas poesi 
brukes av spirituelle på samme måte som andre bruker selvhjelps-
bøker. Mevlana er også populær i Europa og mange vestlige dansere 
har hentet inspirasjon fra sema til sine danseoppsetninger verden over 
(Barber 1986). I opprinnelseslandet Tyrkia blir de såkalte virvlende 
dervisjene sett på som folkedansere fremfor utøvere av sin tro. Slik må 
det vel også være, ettersom sufiordenene ble forbudt ved lov i 1925, to 
år etter at Atatürk17 erstattet den osmanske regjeringen. Ifølge Thr-
ulkill (2009:32) så han sufiordenene som en trussel fordi de religiøse 
ledernes makt utfordret statsmakten. En overenskommelse mellom 
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Kultur- og turismedirektoratet i Konya og dervisjene selv førte til at 
sema-seremonien igjen ble lovlig fra 1953, men da kun som en folke-
dans for turister.

kommersialisering av mevlana. Turistifiseringen av ordenens 
ritualer tydeliggjorde seg for meg i løpet av uken jeg tilbrakte i Istan-
bul. Der så jeg stadig reklamer på gatene for sema-forestillinger arran-
gert av private aktører. Sema tiltrekker seg turister fra hele verden og 
tilbyderne tar seg godt betalt for forestillingene. Den amerikanske mev-
levisheyhen Ibrahim Gamard mener det er fordi seremonien ifølge det 
standardiserte ritualet skal ledes av en mevlevisheyh ikledd tradisjonelle 
plagg, at den tyrkiske regjeringen til en viss grad tillater ordenens virke. 
Aktivitetene foregår i det private på steder kalt utdannings- og kultur-
sentre, forteller han (Dugrichilov 2010). På forestillingene i Istanbul 
er sheyhen, også kalt postnishin, likevel ofte erstattet med kun en rød 
skinnfelle. Ifølge det standardiserte ritualet skal sheyhen sitte på denne, 
slik han gjør på forestillinger i både Konya og Bursa. Jeg har imidlertid 
aldri sett skinnfellen bli brukt ved private samlinger som denne. 

Gamard, som selv har konvertert fra kristendommen til islam, 
mener mange elsker Mevlana for hans spiritualitet og kjærlighet, men 
at de ville foretrekke at han ikke var muslim (Dugrichilov 2010). Det 
er ikke uvanlig blant vestlige å kalle seg mevlevi uten å være muslim. 
Et par av mine tyrkiske informanter i Konya underbygget dette ved 
å forklare at Mevlana representerer kjærlighetens religion, dermed 
trenger man ikke tro på noen Gud for å være mevlevi. Şefik Can er 
uenig i denne tankegangen og siterer Mevlana for å underbygge sy-
net: «I am the slave of the Qur´an for as long as I am living. I am dust 
on the path of Muhammad, the Chosen One. If anyone interprets 
my words in any other way, I deplore that person and I deplore his 
words» (Akman 2007:41). Sitatet illustrerer tydelig hvordan Şefik Can 
forstår Mevlana18. Likevel uttrykker han at man ikke kan motsi de 
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som hevder å være mevlevier. Mevlana omtales som kjærlighetens sul-
tan, i ett av sine verker skriver Mevlana: «All loves constitute a bridge 
leading to the Divine love. To love human beings means to love God» 
(Akman 2007:41). Det viktigste ifølge Can er altså å vise kjærlighet. 
På dette tekke uttrykte det seg som en gjestfrihet jeg ikke kunne ta for 
gitt i mitt feltarbeid, ettersom sufiaktiviteter og -samlinger av religiøs 
karakter fortsatt er ulovlig i Tyrkia.

tilberedelse av mat som metafor for spirituelle sta-
dier. I den osmanske tiden, før tekkene ble stengt, kunne en uiniti-
ert mevlevi velge mellom å bli bofast på tekke på linje med en munk 
i et kloster, eller å stifte familie utenfor tekke, utføre lønnsarbeid og 
samtidig returnere til tekke hver dag for å lære seg dervisjenes praksis. 
Dersom nykommeren ønsket å bo på tekke, måtte han igjennom en 
prøvelse på 1001 dager. Dette innebar å re opp senger, vaske klær, 
vaske bad, handle, lage mat, dekke på bord og ta oppvasken. Alt for 
å trenes i selvdisiplin (Mevlana.net 2012). Mevlana er kjent for sin 
uttalelse «I was raw, then cooked, and now I am burnt», noe som il-
lustrerer hvordan ordet cook ikke bare betyr tilberedelse av mat, men 
at mennesket er et råmateriale som trengs å kokes eller tilberedes for å 
bli spiselig (Friedlander 2003:115). Ayşe forteller at dervisjer bør spise 
lite, kun én gang om dagen. Likevel serveres det to måltider mens vi 
er på tekke. Ayşe forklarer at frokosten er ekstra sunn når dervisjene 
møtes og spiser den sammen, for da er den velsignet. Hun mener ikke 
at fete folk ikke kan være gode dervisjer, men at man bør disiplinere 
kroppen sin. Mehmet skyter inn at selv om man ofte ser bilder av 
Mevlana så tykk som Buddha, stemmer ikke denne fremstillingen. 
Han var tynn, sier han. Vi sitter i stuen med omtrent 25 andre dervi-
sjer, rundt et dekket langbord med rundstykker, brødskiver, eggerøre 
og kjøpte så vel som hjemmelagede pålegg. Jeg har blitt bedt om å 
sette meg ved siden av Ayşe slik at vi kan snakke sammen med Fuat 



226

som tolk. Jeg spør om tekket deres er åpent for alle som vil komme, 
eller hva som kreves for å få bli med i gruppen. Ayşe svarer at det er 
åpent for alle som vil bli en av dem, men at dette er ikke noe sted man 
kommer av nysgjerrighet eller for å underholdes. Dette er en skole 
hvor man lærer å bli en mevlevi, men det er i det virkelige liv at man 
praktiserer hva man lærer, sier hun. 

kjøkkentjeneste med likestilling. Til middag serveres vi 
en suppe til forrett, kjøtt med tilbehør til hovedrett og en mektig 
sjokoladekake til dessert. Jeg blir fortalt at de bytter på å lage maten 
sammen, enten her eller på forhånd hjemme hos seg selv. Før var det 
kun kvinnene som lagde mat, slik det ofte er i Tyrkia, mens mennene 
bare satt og ventet. Men nå lager alle mat og konene har blitt mer 
fornøyd med ektefellene etter dette, forteller Ayşe. Jeg spør om de har 
den tradisjonelle initieringen på 1001 dager som mevleviene hadde i 
gamle dager, hvorpå Ayşe svarer at dette er en del av det. For tiden 
skriver hun på en bok, en komprimert utgave av hennes religiøse 
prekener frem til nå. Når dagens måltid er over, reiser Ayşe seg opp 
for å informere alle om programmet fremover. Blant annet skal den 
sveitsiske mevlevisheyhen besøke dem neste uke, forteller hun. Dervi-
sjene legger så hendene på bordet og åpner dem i bønn. En bordbønn 
synges, før bordene og oppvasken tas av de som har kjøkkentjeneste 
og de resterende dervisjene går opp en etasje for å gjøre namaz19. To 
kvinnelige dervisjer kommer bort til meg for å snakke. Den ene av 
dem forteller at hun selv er fra Konya og studerte religion på univer-
sitetet der. Hun fikk Mevlana som tema for sin avgangsoppgave på 
studiet og leste derfor Mevlanas mest kjente verk, Mathnavi. Da hun 
hadde lest den, ble hun interessert i å lære mer om temaet og prøvde 
å finne et tekke i Konya, men fant det ikke. Jeg spør om hun flyttet 
hit til Istanbul på grunn av dette tekke og hun svarer at hun flyttet 
med et håp om å finne et tekke. Hun ble veldig glad da hun fant dette. 
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den tradisjonelle sema–undervisningen. De som i den 
osmanske tiden valgte å bo hjemme, kom til tekke daglig for å lære 
å gjøre sema og spille instrumenter samt lære om Mevlanas verker. 
Dervisjen fikk også tildelt en sikke og fikk tillatelse til å virvle i sema. 
Ulikt den som valgte å være bofast, kunne den hjemmeboende over-
være den religiøse seremonien før han selv hadde lært seg å utføre ri-
tualet (Friedlander 2003:117). Dette er også tilfellet her, hvor ikke alle 
tilskuerne er ferdig utlært i sema. Dervisjene på dette tekke jobber 
på ukedagene og kommer hit hver søndag. De lærer om Mathnavi, 
å spille instrumenter og å gjøre sema. Tradisjonelt ble det brukt en 
treplanke med en nagle festet på midten for å lære sema, men det 
brukes ikke i sema-undervisningen her. Eleven ville da knele ved pla-
ten og kysse naglen, deretter strø salt på den før han plasserte naglen 
mellom stortåen og den neste. Han måtte først lære seg teknikken 
ved å snurre foten på naglen før han kunne snurre uten den, noe 
jeg har jeg observert på sema-undervisning hos mine informanter i 
Bursa. Etter å ha lært sema, noe som vanligvis tok nitti dager, kunne 
dervisjen virvle i en sema-seremoni. Først etter å ha vært igjennom 
de 1001 dagene kunne nykommeren ha på seg tennure (Friedlander 
2003:117). På dette tekke får de derimot ha på seg tennure mens de 
læres opp i sema.  

sema–opplæringen på tekke. Når seremonien er ferdig og 
undervisningen begynner like etterpå, spør læreren elevene sine om 
de er sultne. Når de svarer ja, ber han dem kun om å hente seg en 
munnfull med mat fra kjøkkenet. De løper ut av rommet og er til-
bake med en brødskive som de tygger på mens de stiller seg på rekke 
bak læreren. Ifølge Friedlander (2003:117) lærer dervisjene at satan 
ser på mennesket som hult inni, og at han derfor kan fylle dette hul-
rommet. Når dervisjen repeterer Guds navn, fylles hans innvendige 
tomrom av dette, og satan mister dermed kontrollen over tomrom-
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met. Repetisjonen av Guds navn fyller alt som er hult, om det er ney-
fløyten deres eller dervisjene selv. Dette er grunnen til at dervisjene 
ikke bør være mette når de utfører sema; da vil de ikke kunne fylles 
av Guds navn. Sema-læreren er kledd i t-skjorte, olabukse, sema-sko 
og en hvit, butt filthatt som minner om en sikke. Recep har sine 
vanlige sufiklær på. En av jentene har på seg bukse og skjorte, mens 
de to andre har på seg joggedress og treningsklær. Først går læreren 
igjennom grunntrinnene. Han setter den ene foten på kneet sitt og 
har armene krysset over brystet. Han setter foten ned igjen slik at 
bena krysses, vrir på bena til de er fra hverandre, for så å løfte foten 
tilbake til kneet. Læreren klapper mens han teller til tre og elevene 
snurrer sakte med fottrinnene han nettopp har vist dem. Hendene 
holder de hele tiden i kryss over skuldrene. Han viser så hvordan ar-
mene skal gå fra de er kryssede, nedover kroppen og så opp. Han for-
klarer hvordan den ene hånden skal være åpen som om man holder 
et eple, mens den andre rettes nedover. Etter en times undervisning 
samles de i ring med hodene inn mot midten og ber mens de holder 
armene i kryss mellom seg. 

avskjed og hjemreise. Idet vi går, etter tolv timer, får jeg gode 
klemmer fra dervisjene, som ønsker meg velkommen tilbake og alt 
godt. I bilen på vei tilbake til sentrum snakker jeg med Fuat og 
Recep. Jeg spør om gruppen deres har kontakt med andre mevl-
evigrupper og Fuat forteller at de skal ha et seminar for mevlevier i 
Sveits i juni, hvor mevlevier fra hele Europa og noen fra USA skal 
delta. Han forteller at de også har kontakt med noen grupper i Eu-
ropa og at det også er tyrkiske mevlevigrupper som reiser på turné 
der. Jeg forteller at jeg møtte en navngitt, kjent tyrkisk sheyh i Norge 
da han var på turné med gruppen sin, hvorpå Fuat synes jeg er 
veldig heldig som har møtt flere spirituelle ledere. Recep skyter inn 
at det er fordi jeg er interessert i det spirituelle og det er det jo ikke 
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alle som er. Jeg følger opp med å spørre om hvordan de ble interes-
sert. Fuat forklarer at han har lest om flere forskjellige sufigrupper, 
også indiske retninger, og legger til at buddhisme og sufisme har 
mye til felles fordi begge handler om kjærlighet. Jeg spør Fuat om 
han mener det er viktig å være muslim for å kunne være mevlevi. 
Han synes det er viktig, men at man ikke trenger være muslim for 
å være et kjærlig menneske. Han sier Mevlanas filosofi er basert på 
profeten Mohammed og Koranen, men at mange ikke vet hva islam 
egentlig er. Alle utgaver av Koranen er den samme, men man tolker 
den forskjellig, sier han. Videre sier han at Muhammed levde etter 
gammel arabisk kultur. Han mener at dersom profeten hadde vært 
fra Japan, ville alle muslimer i dag prøve å bli som japanere. Derfor 
er det ifølge Fuat ikke riktig å følge profetens handlinger til punkt 
og prikke. 

gamle tradisjoner på moderne vis. Dette tekke er et eksem-
pel på hvordan mevleviordenens tradisjoner holdes ved like, samtidig 
som de moderniseres og tilpasses dervisjenes livssituasjon i dag. Ingen 
dervisjer bor lenger på tekke, men samles én gang i uken for å prak-
tisere Mevlanas lære. Liksom i gamle dager lærer de om Mathnavi og 
å spille instrumenter. Sema-ritualet læres og utføres fortsatt på tekke, 
med nye metoder. De kvinnelige dervisjenes fargerike drakter har 
snittet til tennure, men er skreddersydd av sheyhen selv, en designer. 
Kjøkkentjenesten står fortsatt sterkt som en del av de 1001 dagene 
og bidrar på sin måte til ytterligere likestilling, ved at mennene gjør 
husarbeid. Dervisjene ser tekke som sitt hjem, hverandre som brødre 
og søstre og Ayşe som sin spirituelle mor. Derfor fant de det naturlig 
å fremføre en sang for henne i morsdagsgave denne dagen. Det sies 
at der det er hjerterom, er det husrom. Dervisjene bekreftet dette ved 
å ta meg imot med åpne armer og vise meg en enorm gjestfrihet jeg 
sent vil glemme.
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1 På tyrkisk er det en rekke ord som beskriver møtesteder for sufister. Blant mine informan-
ter ble ordene tekke og dergah brukt om hverandre. Ordet dergah har persisk opprinnelse 
mens ordet tekke er tyrkisk. Videre er dergah et tekke med en tilhørende grav, noe dette 
tekke ikke har.
2 Dervisj refererer til et initiert og aktivt medlem av en sufigruppe, kalt tarikat på tyrkisk. 
Mevleviene er en slik tarikat, en retning innen sufismen. 
3 Sheyhen har den høyeste posisjonen blant dervisjene og er lederen av tekke. Han eller hun 
ses som en representant for Mevlana og er en spirituell guide, pir, i ordenen. 
4 Alle navn på informanter er pseudonymer. 
5 De kryssede armene representer Guds unikhet.
6 Tennure er den fotside hvite drakten som ligner en kjole og som brukes av semazen under 
sema-seremonier. Den symboliserer dervisjens omsvøpte lik. De fargede draktene som brukes 
her har snittet til tennure, men skiller seg fra dem ved deres mønster og farge. Ayşe har selv 
designet og sydd dem med stoff etter de kvinneliges dervisjenes ønske.  
7 Ifølge en offisiell tolkning, som beskrevet på nettsidene til International Mevlana Founda-
tion, opprettet av Mevlanas etterkommere. 
8 Det at menn og kvinner gjør sema sammen er uvanlig og går imot den offisielle læren. 
9 Etter avtale med foreningen bruker jeg dens reelle navn for å kunne gjøre foreningens opp-
havsmann, Şefik Can, relevant. Ifølge dem selv er deres aktiviteter ikke i strid med loven. 
10 Boken jeg bruker er utgitt i 2009, men den ble for første gang utgitt på tyrkisk i 1999. 
11 Ifølge Raudvere (2002:84) sier små detaljer på kvinnens klær mye om bæreren og sufi-
gruppen hun tilhører. Knapper, folder, fasong, striper og ikke minst fargen på kåpen samt 
utformingen av kvinnens skaut blir derfor tillagt viktighet. 
12 Sikke er en høy og kjegleformet hatt tovet av honningfarget ull. Den symboliserer en 
gravstein. 
13 Türbe er en grav eller et mausoleum hvor personer av religiøs viktighet er begravd. 
14 Sufismen er kort forklart den mystiske retningen i islam og består av både sunni- og 
shiamuslimer.
15 Mevlana har mange navn, men han er mest kjent som Mevlana i Tyrkia og som Rumi 
i Vesten. 
16 Det betyr «den levende» (Raudvere 2002:14).
17 Atatürk betyr tyrkernes far, han var den første presidenten i republikken Tyrkia. 
18 En religionsvitenskapelig redegjørelse av Şefik Cans og andres tolkninger av Mevlana kan 
leses i Simon Sorgenfrei (2011). 
19 Namaz er en av de fem søylene i Islam og består i bønn som repeteres fem ganger om 
dagen.
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antropologiske feltarbeid 
skildret med kamera – del tre

innblikk i felt
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Jezidier er en religiøs minoritetsgruppe som, bortsett fra en diaspora i 
deler av Europa og Armenia, holder til i kurdiske områder – de fleste 
i Nord-Irak. Mange kurdere ser på jezidismen som den opprinnelige 
kurdiske religionen. Jezidismen er en monoteistisk religion med røtter i 
antikke indoiranske religioner og med elementer fra islam og kristendom-
men. Et viktig aspekt ved jezidismen er at de tilber sju engler, den største 
av dem er Malak Tawus – påfuglengelen. 

Dette bildet er tatt under jezidienes nyttårsfeiring ved deres hellige tempel 
i Lalesh-dalen i Nord-Irak. Jezidier feirer nyttår i april, noe de forklarer 
med at våren representerer begynnelsen på nytt liv. Lystenningen under 
feiringen innledes av Baba Sheikh, jezidienes religiøse leder. Det tennes 
365 lys, et lys for hver dag i året, som plasseres rundt om i tempelet og på 
tempelplassen. Jezidier bruker de påfølgende dagene til å gå på besøk til 
naboer og slektninger.

mette kristin rød

jezidisk nyttår
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iselinn kongsten

kystfiske på sørlandet

«Det å være fisker er 10 % flaks og 90 % arbeid.» – Kystfisker på Sørlandet.

Dette bildet er tatt en kald vinterdag i slutten av februar 2011 i Risør 
– en liten kystby i Aust-Agder fylke. Byen grenser ut mot Skagerrak og i 
Risør finnes en håndfull fiskere som driver på heltid. Yrkesfiskerne driver 
primært med reketråling, men også pelagisk fiske. Torsk, sei, lyr, flyndre, 
makrell, hvitting, sjøkreps, hummer, krabbe og reker er alle eksempler på 
matfisk og skalldyr som fanges. Fangstene selges gjennom det lokale fiske-
mottaket. Likevel truer ressursreguleringer og manglende rekruttering for 
en videre fremtid for kystfisket her. Fiskerne er ute på sjøen året rundt 
så lenge vindstyrken og strømretningene tillater det. Kunnskap om det å 
fiske er en fin kombinasjon mellom tradisjoner og teknologi som videreføres 
muntlig og gjennom praksiser. For å klare å fiske i tett tåke, slik som på bil-
det, benyttes blant annet kartplottere hvor fiskefeltene allerede er markert.
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to i publikum

Vilde Straume Wiig

Minibussen svingte inn foran landsbyens forsamlingshus. De ti barna 
på plassen brøt opp i leken og ble stående og titte spent bort mot bus-
sen. Landsbyen var liten og bortgjemt, sjelden kom det besøk langveisfra. 
Nysgjerrighet overvant likevel fort skepsisen, og barna strømmet til for å 
ta imot de nyankomne.

Sammen med en gruppe skuespillere fra teateret Croisée des Chemins var 
jeg på turné i det vestafrikanske landet Burkina Faso. Teateret ligger i 
Burkinas hovedstad Ouagadougou, og forestillingene er i stor grad et gode 
for den urbane middelklassen. Guttene på bildet kunne fortelle meg at 
de aldri hadde sett teater før. Etter få minutter var de likevel sugd inn i 
handlingen, kom med begeistrede tilrop og klappet vilt.
For de ansatte ved Croisée des Chemins er det viktig nettopp å engasjere 
både barn og voksne på landsbygda. Burkina Faso er et land der fat-
tigdommen er overgripende og demokrati et glanset begrep som sjelden 
gjenfinnes i handling. Gjennom å bringe kunsten ut til folket ønsker de at 
teateret og forestillingene skal være en kime til sosial og politisk endring.
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New York er en av byene i USA der det bor flest immigranter. Hvordan 
påvirkes newyorkerne og deres ulike tradisjoner av dette?

Hver søndag samles dansere og musikere fra hele verden på denne scenen 
i West Village i New York. Det entusiastiske publikummet består gjerne 
av dansere og musikere som ikke selv står på scenen akkurat den kvelden. 

Magedanserinnen på bildet har bakgrunn fra Colombia, mens musik-
eren kommer fra Tyrkia. De bor nå begge to i New York og engasjerer seg 
i byens magedansmiljø – som gjerne kalles The Bellyverse. Bildet ble tatt i 
forbindelse med mitt feltarbeid i dette miljøet som blant annet dreide seg 
om spørsmålet: Hvilke tanker om autentisitet oppstår på et sted som er 
dannet og preget av så ulike kulturelle uttrykk som New York? 

christina stjernholm nygaard

et møte i west village, 
new york
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maja tove garnaas

maten gir rommet liv

Skolens kjøkken er i utgangspunktet hvitt og sterilt. Rommet får liv gjen-
nom maten som lages der. Krydderet som helles på små skåler og over i 
grytene sprer deilige dufter. Hvitløk og løk som kokes i olje gir en damp 
med god eim, samtidig som det svir i øynene. Salaten blir omstende-
lig vasket og tørket, blandet med grønnsaker i ulike farger og av og til 
piffet opp med kikerter eller salatbønner. Kjøkkenlydene blandes med 
samtaler på ulike språk. Kvinnene som hakker, koker, steker og blander 
representerer store deler av verden. Krydderet som brukes gjenspeiler deres 
ulike nasjonaliteter og maten som lages på kjøkkenet har opprinnelse fra 
forskjellige land. Kvinnene er stolte av maten de lager og den smaker 
fortreffelig. Det vet antropologen, for hun er den første som får smake…
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Jenny Frogner

døvekultur i frankrike 

Bildet er tatt på en kulturfestival for døve som jeg besøkte under mitt 
feltarbeid i Frankrike. Festivalen Clin d’Oeil samler mer enn tusen døve 
fra forskjellige land. Her vises det blant annet film, teater, konserter og 
kunst. En av de døve kunstnerne tilstede på festivalen, Arnaud Balard, er 
en del av den kunstneriske retningen Surdisme (fr. sourd(e) = døv), som 
har som mål å vise døves erfaringer og dele døves kultur. På festivalen 
viste han installasjonen Chrysalis (Puppe), som vi ser på bildet. Dukken 
på bildet representerer et døvt barn hvis ansikt – med unntak av ørene og 
munnen – er dekket med batterier av typen som brukes i høreapparater. 
Dukkens kropp – inkludert hendene – er dekket med plast, som et insekt 
i en puppe. Installasjonen har som mål å vise at et døvt barn ikke vil 
kunne føle seg fri og leve et tilfredsstillende liv dersom det ikke har mulig-
het til å kommunisere på tegnspråk. 
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Silje jahre Frotvedt

mitt første møte med cuyabia

Fremmede mennesker er ikke hverdagskost i landsbyen Cuyabia, som lig-
ger langt utenfor allfarvei i Chacoregionen nordvest i Paraguay. Innbyg-
gerne i landsbyen har nylig flyttet tilbake til forfedrenes territorium etter 
å ha bodd de siste 50 årene i en misjonsstasjon i utkanten av byen Filadel-
fia. Da jeg ankom Cuyabia for å utføre feltarbeidet mitt, ble jeg tatt imot 
med åpne armer av barna i landsbyen. Som barn flest var gjengen på bil-
det nysgjerrige og fordomsfrie. Gjennom lek og moro med barna opplevde 
jeg å få innpass og større tillit blant de eldre generasjonene i landsbyen.
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