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Sammendrag 
 

 

Denne oppgaven studerer helningsprosesser på Odanadi, en anti-traffickingsenter i Mysore, 

Sør-India. Basert på et fem og en halv måneds langt feltarbeid ved denne organisasjonen. 

Trafficking av kvinner og barn i India er et voksende problem. Omfanget av antropologiske 

studier av kropp og helning av kvinner og barn som har opplevd seksult misbruk er ikke 

omfattende. Studien er dermed et viktig bidrag for å belyse et tema som omfavner mange 

mennesker, ikke bare i India men også globalt. Min problemstilling spør om hva som 

muliggjør helning for jentene og kvinnene på Odanadi. 

 Mine studier viser blant annet at aktivitetene på Odanadi er viktige for å kunne 

tilrettelegge for at jentene og kvinnene selv får ta aktivt del i sin helningsprosess. De ulike 

aktivtetene jeg fokuserer på i denne oppgaven, yoga og hagearbeid kan fungere som helning 

på ulike måter. Yoga gir ofrene mulighet for å oppleve en ”somatisk signifikans”(Langøyen 

2013), en opplevelse av at kroppen endres og at det er meningsfullt. Jeg kommer frem til at 

”somatisk signifikans” kan skje om de beveger seg mot en følt grense for hva de er kapable 

til. I hagearbeidet vektlegger jeg mestring som en viktig faktor. Beboerne hadde fra før av 

mye kunnskap om hagearbeid og etterhvert tok de kontrollen over prosjektet sel. Det at 

aktiviteten virket samlende og førte til mye latter og glede er også av relevans i denn 

oppgaven.  

 Generelt for aktivitetene er at det ofte kan værte et sprik mellom hva som forsøkes 

læres bort og hva som blir lært, belyser det at det ikke alltid er ”innholdet” som er viktig men 

snarere prosessen å gjøre en aktvitet, og å gjøre den sammen med andre. 

Jeg bruker kroppen selv som metodisk verktøy i studiene, og med en ”somatisk 

bevissthetsmodus” (Csordas 1994), der kroppen er i en følende og levende modus. Jeg 

opplevde at å snakke om kroppene sine, var vanskelig for mange av jentene. Kroppen blei på 

den måten taus. Derfor er et viktig poeng for min studie den direkte fysiske kontakten jeg 

oppnådde gjennom yogatimene. Når jeg fysisk hjelper kroppene deres til å strekke litt mer på 

kroppen, eller løfte brystet oppover, kjente jeg deres anspenthet og stress eller eventuelt ro, 

kroppslige følelser som forflyttes til min egen kropp og som gir meg en forståelse ”bakenfor 

ordene”. Noe jeg har kommet frem til er at forståelsen av at kroppslige følelser endres og 

forflyttes, og er et viktig utgangspunkt for å muliggjøre helning. 
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Kapittel 1. Introduksjon 

 

 

I denne oppgaven tar jeg for meg et senter for traffickingofre kalt Odanadi, i Mysore, en by i 

Sør-India. Her jobbet jeg som frivillig under feltarbeidet mitt fra januar til juni 2013. 

Trafficking er et begrep for å beskrive handelen med mennesker og menneskedeler som 

foregår både mellom land og innenfor landegrenser. Handelen er ofte et resultat av å utnytte 

fattige menneskers situasjon, hvor deres lidelse gjøres til andres mulighet (Scheper-Hughes 

2000). Odanadi er en indisk NGO som jobber for å bekjempe trafficking og hjelper ofre til å 

kunne leve et verdig liv etter å ha blitt reddet fra bordeller. På Odanadi blir trafficking knyttet 

til kvinnelig prostitusjon, frivillig eller tvungen, grensene her er ofte diffuse. Jenter som blir 

kjøpt og solgt for å utføre seksuelle tjenester er den delen av menneskehandelen som de ser 

mest tilfeller av  ifølge Stanly, Odanadis grunnlegger. Mitt fokus har ikke vært trafficking i 

seg selv, men om ofrene og deres muligheter for 'styrking' og dermed er jeg opptatt av selve 

helningsprosessen. Begrepet ”empowerment” blir brukt av organisasjonen for å beskrive 

arbeidet med å hjelpe disse jentene og kvinnene til et bedre liv og blir et overordnet tema for 

oppgaven. Jeg ønsker å beskrive hva Odanadi består av og hvordan det er organisert for å 

hjelpe disse ofrene. Jeg legger spesielt vekt på hvordan det terapeutiske arbeidet foregår og 

hva slags effekter det har på kvinnene og jentene her. 

 Min problemstilling er, hva er det som gjør helning på Odanadi? 

 Ved å bruke begrepet helning vektlegger jeg forståelsen av terapi eller rehabilitering 

som en prosess som handler om å gjøre «hel», en reintegrering av det fysiske og psykiske 

mennesket ved å kultivere en større bevissthet på kroppen og dens følelser. Forståelsen av 

helning på Odanadi slik det blant annet blir beskrevet på nettsidene til organisasjonen, er 

knyttet til det som beskrives som ”psykososiale” aktiviteter som skal være ”empowering”. De 

”psykososiale” aktivitetene som blir nevnt er yoga, karate, tradisjonell dans og teater. I løpet 

av feltarbeidet var det yoga og karate som av de ovennevnte var faste aktiviteter på senteret. 

En annen aktivitet som ikke ble nevnt i denne sammenhengen og som jeg mener også har 

relevans for helning og ikke minst 'empowerment', var hagearbeidet. Dette var et prosjekt 

som i begynnelsen ble ledet av meg og en annen frivillig arbeidende,  men som etterhvert ble 

jentenes eget prosjekt. Kunnskapen de hadde om å lage hage var så å si i kroppene deres, i 



10 

 

måten de jobbet på, og det å gjøre et slikt prosjekt  sammen kan hende fungerte også som 

helning på senteret.  

 Mitt fokus på helning gjennom aktivitetene medfører et fokus på kroppen og 

kroppsliggjøring av ferdigheter. Kroppen er til stede i denne oppgaven på ulike måter. I 

beskrivelsene av læringsprosesser, og metodisk ved at jeg var til stede i yogatimene og kunne 

kjenne deres kropper rent fysisk. I tillegg til det fordi jeg selv har lang kroppslig erfaring med 

å gjøre de samme yogaøvelsene kan jeg si noe om hvordan de kjennes på kroppen. Den 

vanskelige delen av dette fokuset på kropp var å få jentene til å snakke om kroppen sin og sitt 

forhold til den. Jeg gjorde intervjuer som hjalp meg i dette henseende,  men da jeg ikke kunne 

spørre dem om deres kroppslige historie blei dette området delvis taust for meg. 

 I antropologiske tekster om ”empowerment” og helning, blir ofte det sosiale aspektet 

vektlagt fremfor det  individuelle, og det er et annet aspekt ved disse aktivitetene jeg mener er 

viktig i en helende prosess. Langøyen(2013) og Nevrin(2008) har forsket på  hvordan yoga 

gjøres og har funnet ut at det sosiale miljøet rundt yogapraksisen er en avgjørende del av 

selve praksisen. På Odanadi virket yogatimene i seg selv som en sosial gruppeaktivitet der 

jeg så at de i stor grad blei påvirket av hverandres praksis og tilstedeværelse. Dette har 

implikasjoner for hvordan man tenker om et begrep som ”empowerment”, et individ kan 

kanskje ikke skilles ut å bli styrket uten at det har ringvirkninger på menneskene rundt, 

samtidig som det er avhengig av andre for å kunne styrkes. 

 Ved å beskrive de av aktivitetene, yogatimene og hagearbeidet som jeg var mest 

involvert  retter jeg oppmerksomheten på en kroppslig læring og kunnskapsoverføringer. Hva 

som blei forsøkt undervist og hva som blei lært var ofte ulik i mange situasjoner. Dette 

spriket i en forsøkt kunnskapsoverføring viser hvor kompleks en læringssituasjon er og kan 

være med å vise at det er selve prosessen som er det viktige og ikke akkurat hva som blir 

gjort. Mauss(1973) kjente diskusjon om kroppsteknikker, går ut ifra at kunnskap er en ting 

som kan bli arvet og isolert fra praksis og kontekst. Ingold (2011) bruker begrepet ”skill” for 

å vektlegge koordineringen av en persons kropp, persepsjon, ressurser, verktøy og miljø. Å 

lære en ”skill” betyr en intern utvikling i eleven til å koordinere kroppen med miljøet rundt. 

Ingold sitt perspektiv på koordinering og intern utvikling mener jeg er fruktbar i forhold til å 

forstå læring av ferdigheter som en prosess, som jeg knytter til aktivitetenes helende 

muligheter.  

 

Mysore, bakgrunn og geografisk område 
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Mysore er den neste største byen etter Bangalore i delstaten Karnataka i Sør India. Karnataka 

har 55 millioner innbyggere, og Mysore by ca 900 000
1
. Omtrent 69% av populasjonen i 

Kannada bor i rurale områder, og hoveddelen av de som jobber(63%) er involvert i 

jordbruk(Krishnan 2005). Offisielt språk i regionen er Kannada, som snakkes av de fleste,  

selv om det er dialektforskjeller innad i regionen. Det er det tredje eldste språket i India og og 

tilhører den Dravinske språkgruppen. Mysore var tidligere hovedstad i Karnataka mens idag 

er det Bangalore, tre timers kjøretur sørover fra Mysore,  som har denne rollen.  

 Mysore er idag mest kjent som den kulturelle hovedstad i delstaten. Byens palass og 

arkitektur vitner om en historie med kongedømme og tidligere storhetstider og er derfor et 

yndet turistmål for både indere og utlendinger. Byen er hovedsete for den ti dager lange 

festivalen 'dussera', som feirer Guden Rams seier over den ti-hodet demonen Ravana, og det 

godes seier over ondskapen. Det er en av de største festivalene i India og blir også feiret i 

Nepal og Bangladesh. Mysore er senter for slikeproduksjon og har en høyt industrialisert 

tekstilproduksjon. I tillegg til slikeproduksjonen er turisme en inntekstkilde for distriktet 

(Krogstad 2006).  

 Mysore huser en velkjent sanskritskole, Maharja Sanskrit College hvor Sri K. Pattabhi 

Jois, Ashtanga Yogas grunnlegger, var elev i 1940 åra. Han begynte å undervise yogaen som 

han hadde  lært av den kjente Krishnamacharya, og Jois skole vokste i popularitet på 1980 og 

1990-tallet ettersom Ashtanga yoga metoden blei kjent i andre deler av verden.  Jois døde i 

2009 og  i dag er det hans sønnesønn Sharat Jois som underviser ved skolen, som når er blitt 

en av de mest kjente i hele India (Donahaye og Stern 2010). Det har i tillegg dukket opp 

mange andre yogasenteret i Mysore med flinke lærere etter dette og byen huser derfor en god 

del «yogaturister» hvert år. 

 

Historien om Odanadi  

 

Odanadi blei startet for 25 år siden, i 1994 av to unge journalister, Stanly Kizhakeparambil 

Varghese og Parashuram Mynkanalli Lingegowda som møttes på et universitet i delstaten 

Karnataka hvor Mysore også ligger. Historien de forteller er at de gjorde «research» for en 

sak om den sørgelige forfatningen til hestevognkjørere fra 'dalit'- kasten, en av de laveste og 

mest diskriminerte kastene i India. Her møtte de en kvinne som beskyldte dem for å bruke 

                                                 
1 http://www.mysorecity.gov.in/ 
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hennes folks lidelse til å lage et navn for seg selv og deres karriere. Hun fortalte om sin egen 

historie som barnebrud og at hun ble solgt til et bordell av mannen sin. Kvinnen utfordret 

dem til å gjøre mer enn bare å rapportere hva de hadde hørt. Etter dette møtet bestemte de seg 

for å ta opp kampen mot urettferdighetene de så og startet organisasjonen Odanadi. Det er 

fortsatt Stanly og Parashu som driver organisasjonen idag, med støttespillere fra mange deler 

av verden. 

 Arbeidet går både ut på å forebygge trafficking og å hjelpe dem som allerede er 

rammet, i tillegg til å utføre «redningsaksjoner» mot bordeller hvor trafficking finner sted. 

Som forebyggingstiltak har de ansatt en gruppe med sosialarbeidere som driver med 

opplysningsarbeid i de mange landsbyene i regionen. De har også en krisetelefon på senteret 

hvor mennesker som er utsatt for vold og overgrep kan ringe. Hovedarbeidet på selve senteret 

er å hjelpe ofrene til et bedre liv ved å tilby skolegang og diverse aktiviteter i tillegg til en 

seng, faste måltider og trygghet.  

 Odanadi har i lengre tid samarbeidet med det internasjonale yogamiljøet i Mysore. 

Dette har ført til at det kommer yogalærere fra hele verden til Odanadi for å undervise, i 

tillegg til å hjelpe til på andre måter lokalt. Det har også ført til at de har blitt kjent utenfor 

India og har mange støttespillere internasjonalt. Det beste eksempelet på dette samarbeidet er 

det årlige arrangementet «Yoga Stops Trafficking» som pleier å foregå en lørdag i 

begynnelsen av Mars. Her samles interesserte for å gjøre yoga til inntekt for Odanadi. «Yoga 

stops trafficking» arrangeres ved mange yogastudioer i hele verden og er en av de viktigste 

inntektskildene til Odanadi.  I tillegg har organisasjonen opprettet kontor i Storbritannia, 

Nederland og USA som mest av alt driver «fundraising» for organisasjonen. Odanadi har 

frem til i fjor vært et senter for jenter og kvinner utsatt for trafficking. I perioden jeg var ved 

organisasjonen holdt de også på med å ferdigstille et lignende senter for gutter, siden også 

gutter er utsatt for trafficking, og siden det er regler om å holde jenter og gutter atskilt etter en 

viss alder i India. Siden jeg var på et senter bare for jenter blir jenter og kvinners spesifikke 

problemer i en indisk kontekst en del av denne oppgaven, dette beskriver jeg i et eget avsnitt i 

dette kapittelet. 

 Odanadi ligger i utkanten av Mysore og består kort fortalt av to bygninger pluss et lite 

bygg ved inngangsporten. Det var et stort nytt bygg og et mindre eldre bygg. Det nye bygget 

var sovesaler til ca 70 mennesker, kontor og ulike aktivitetsrom. Det gamle bygget var 

kjøkken, spisesal og noen 'aktivitetsrom'. Mellom bygningene var et stort uteområde delt i to, 
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et jordområde med noen få trær og en gammel brønn. Delen som var nærmest det store nye 

huset var det lagt steinheller og laget blomsterbed og hekk. Hele området var innrammet av 

en stor, hvit mur som satt en tydelig grense til husene rundt, som var mindre eneboliger. 

 

Mysores ”yoga scene” 

 

Det var gjennom yogasenteret jeg praktiserer yoga på i Oslo at jeg fikk høre om «Odanadi». I 

Mysore ligger en velkjent yogaskole, KPJAYI, Pattabhi Jois Ashtanga Yoga Institute.  

Pattabhi Jois (f.1915-d.2009) er grunnleggeren av «ashtanga yoga» slik det praktiseres rundt 

om i verden i dag. Dette er det eneste stedet i verden hvor du kan bli sertifisert ashtanga 

yogalærer og derfor kommer det årlig mange hundre folk hit fra hele verden for å praktisere 

og lære mer om yoga. Siden midten av nittitallet har det kommet yogalærere interessert i å 

spre sin kunnskap til Odanadi fra denne skolen. Odanadi har knyttet nære kontakter med 

disse folkene og sammen har de utviklet et konspet som heter «Yoga Stops Trafficking». YST 

som jeg velger å kalle det videre i oppgaven foregår på en dag, andre lørdagen i mars. 

Poenget er å samle så mye folk som mulig sammen for å gjøre yoga, gjerne på en offentlig 

plass og komme med en liten donasjon til Odanadi. Odanadi lager t-skjorter med en YST logo 

på som også selges og som alle skal ha på seg under seansen. I Mysore foregår YST utenfor 

det store palasset i sentrum av byen. I tillegg til å gjøre solhilsener sammen blir det holdt taler 

og delt ut blomster. Arrangementet er med på å synliggjøre arbeidet til organisasjonen 

samtidig som det er en viktig økonomisk, årlig inntektskilde. På sosiale medier blir bilder av 

YST arrangementer lagt ut og delt. Arrangementet får til sammen mye oppmerksomhet på en 

global skala. En eldre «fundraiser» fra england som jeg snakket med under et besøk på 

Odanadi, fortalte at YST er den største inntekskilden til Odanadi og er spesielt viktig fordi det 

er et årlig, globalt prosjekt. Nettsidene til Odanadi er et viktig hjelpemiddel for å kunne nå ut 

til et globalt samfunn og det er interessant å se på hvordan Odanadi blir presentert her i 

forhold til hvordan jeg opplevde Odanadi lokalt. 

 

 

Trafficking og kvinners status  

 

 

Selv om omfanget av trafficking inkluderer tvungent arbeid av alle slag, er en diskusjon om 

trafficking av jenter og kvinner uunngåelig linket til seksuell utnyttelse av kvinner, og 
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begrepet blir ofte blandet sammen med det mye eldre begrepet prostitusjon. De fleste anti-

trafficking initiativene er derfor fokusert på trafficking som blir prostitusjon (Vindhya og 

Swathi Dev 2011). I Karnataka blir også trafficking i mange sammenhenger, også på 

Odanadi, knyttet til termen 'Devadasi'. Devadasisystemet 
2
 er tradisjonen med å gi jentebarn 

til tempelet for å tjene en gud eller en gudinne,  i templene har de også utført seksuelle 

tjenester for prestene. Denne skikken har funnet sted i Karnataka siden 1113 A.D. Kvinnene 

som fikk denne rollen hadde i lang tid en høy religiøs og sosial status, men etter at moderne 

reformer satte  inn tiltak(siste i 1982) mot å stoppe denne tradisjonen har deres posisjon i 

samfunnet blitt degradert. Tradisjonen blir i dag sett på som gammeldags og lover og regler 

degraderer Devadasi systemet uten å tilby andre økonomiske bærekraftige alternativer. Idag 

er fortsatt 26 % av sex-arbeidere i Karnataka en del av Devadasi tradisjonen selv om de nå 

jobber ved bordeller og i egne hjem og ikke er knyttet til templer (O'Neil m.fl. 2003 s. 853). 

 I en rapport fra ”Legal Pundits”
3
, er Karnataka en av statene som har stor tilførsel av 

trafficking ofre. Trafficking i India er et multidimensjonalt problem i følge denne rapporten 

og inkluderer en rekke både sosiale, økonomiske og kulturelle aspekter. Mangelen på 

ressurser og land for marginaliserte, mangelen på arbeid, lav sosial status for jenter og i 

tillegg mangel på utdanning spesielt for jenter er alle problem som kan bidra til økt 

trafficking. Trafficking av kvinner og barn for seksuell utnyttelse forstås som en del av 

prosessen med kjønnede arbeids og migrasjonsmønstre. Dette mønsteret har blitt til ved økt 

globalisering og spesielt ved feminiseringen av lavt-lønnede som også bidrar til en regional 

og internasjonal migrasjonsflyt, og kvinners mulighet, evne og ønske om å migrere (Vindhya 

og Swathi Dev 2011 s.130). Vindhya og Swati Dev bruker Cockburns (2006 i Vindhya og 

Swathi Dev 2011 s. 131) forskning som viser at kvinner som har lav status, lav utdanning og 

begrensede muligheter for arbeid er spesielt utsatt, for eksempel døtre til jordløse bønder og 

lavkaste familier. Disse kvinnene er hovedmålet for traffickere som tilbyr dem en bedre 

fremtid et annet sted. 

 Det var ikke bare kvinner utsatt for trafficking som bodde på Odanadi men og fattige 

kvinner som var enslige av ulike grunner. Jeg forsto dette i sammenheng med kvinners 

posisjon i India som avhengig av en familie for å kunne leve et «verdig» liv. I artikkelen 

«Sanma told me -Narratives of gendered violence» forteller Kumar(2010) om en kvinnes 

vanskeligheter med de seksuelle normene i landsbyen hun kommer fra. Hun settes ut av stand 

                                                 
2 Devadasi er et sanskrit ord som betyr «guds slave». 

3 http://www.legalpundits.com/Content_folder/AcPlK.pdf (lastet ned 22.04.2014) 

http://www.legalpundits.com/Content_folder/AcPlK.pdf
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til å forsvare seg mot volden hun blir utsatt for, fordi hun har trått utenfor grensene for de 

seksuelle normene i landsbyen. Hennes ulykke begynner med det at hun får mensen altfor 

sent og er derfor ikke klar for å giftes bort før hun er 17-18, noe som igjen gjør henne lite 

attraktiv, hun blir gift men skilles etter et par år. Det at hun har forhold etter dette utenfor sin 

kaste gjør at hun blir ekskludert på ulike måter. Historien viser kvinnens problemer med å 

artikulere opplevelsene med vold i sine egne ord. Hun har ikke noe sted å fortelle om sin 

smerte fordi historien vil bli tolket som hennes skyld, hun har derfor ingenting å vinne på det. 

Sanma velger derfor å leve i stillhet(2010 s.422). Historien forklarer sammenhengen for 

denne kvinnen mellom å bryte seksuelle normer, for så å bli utsatt for vold for igjen og forbli 

taus om det fordi det bare vil gjøre situasjonen verre. 

 Mange kvinner i India lever i en underordnet rolle i forhold til menn og denne 

underordnede posisjonen skjærer gjennom flertallet av sosialøkonomiske, etniske, kaste- og 

religiøse grupper. Forholdet mellom kvinner og menn var i 1997 på  927 kvinner på 1000 

menn, og er fortsatt skjev viser rapport fra verdensbanken
4
. Juridisk sett er det ikke er 

forskjell i loven for kvinner og menn, men menn har likevel en fordel i forhold til kvinner, for 

eksempel når det gjelder arv og eiendomsrett. Dominerende kulturelle preferanser gir menn 

prioritet over kvinner (Henderson 2002 s.124-5). Når det gjelder for eksempel utdanning i 

Karnataka viste en måling gjort i 1993 at 39% av menn var analfabeter og 63% av kvinnene 

var det. Ekteskap er nærmest universelt i provinsen. En måling gjort i 1998 viste at så mye 

som 97% av kvinner fra 15-49 år enten var gift, separert eller skilt. En måling gjort i 1995 

viste at halvparten av kvinnene på 20-24 år var gift før de var 18 år (Krishnan 2005).  

 En studie gjort av trafficking ofre på et senter i Mumbai peker på at et brudd i 

ekteskapet, for eksempel på grunn av vold eller at ektemannen drar, er med å forklarer 

hvorfor kvinner er utsatt for trafficking. Disse kvinnene opplever utfrysing fra 

lokalsamfunnet. Familiene til slike kvinner er også utsatt for stigmatisering og kan derfor 

også være motvillige til å hjelpe og tilby sikkerhet for kvinnen. Forskjellige tradisjonelle 

normer i India gjør at en sønn blir assosiert med økonomiske og sosiale fordeler mens en 

datter er en byrde, spesielt når der gjelder medgift. Kvinnen har derfor både svært begrensede 

sosiale og økonomiske muligheter og dette gjør henne mer sårbar for å bli involvert i 

prostitusjon og menneskehandel (Silverman m fl. 2007). 

 Kvæstad (2007) legger vekt på stigmaet som en av de viktigste faktorene til hvorfor 

                                                 
4

 http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTDECPROSPECTS/0,,contentMDK:2

3112546~pagePK:64165401~piPK:64165026~theSitePK:476883,00.html 
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kvinner holdes i prostitusjon. Kvæstad har gjort feltarbeid blant kvinnelige sex-arbeidere i 

Pune utenfor Mumbai. Kvinnene beskriver måten de har blitt sosialisert inn i patriarkalske 

mønstre der deres frihet og seksualitet blir kontrollert av fedre og senere ektemenn. Avvik fra 

normer blir ofte negativt sanksjonert med utstøtelse fra familien og lokalsamfunnet. Kvinner 

får sosial aksept i samfunnet gjennom ekteskap, og ekteskap er dermed en mulighet for å 

komme seg ut av sexarbeidet for disse kvinnene. Men det er vanskelig å få til fordi kvinnene 

er stigmatiserte og et ekteskap berører dermed både familie og venner negativt. For mange av 

jentene på Odanadi var det å finne en god ektemann å ha en vanlig familie, deres største 

ønske for fremtiden. Jobb kom for mange i andre rekke. Det var også noe organisasjonen 

jobbet aktivt med. Som jeg kommer tilbake til i kapittel to var også en del av kvinnene som 

jobbet ved organisasjonen boende her i mangel av andre muligheter, og kan vise 

vanskelighetene med å være enslig kvinne i India.  

 Det er vanskelig å komme med presise tall når det gjelder omfanget av trafficking i 

India. For det første er det mange uregistrerte jentebarn som blir født vært år i India og for det 

andre er skillet mellom trafficking og prostitusjon ofte uklart og bidrar til å gjøre tallene 

upresise(Vindhya og Swathi Dev 2011).  Tall hentet fra en artikkel i 'The Week', et britisk 

nyhetsmagasin som også har vært i kontakt med Odanadi, beskriver trafficking som den 

tredje største organiserte kriminaliteten i India etter våpen og narkotika. Hver dag er det rundt 

200 jenter og kvinner som blir prostituerte, 80 prosent av disse blir tvunget inn i det 
5
. En 

rapport fra indiske myndighet i 2008 estimerer et tall på 2,8 millioner kvinner som blir kjøpt 

og solgt for seksuell utnyttelse(Government of India 2008 i  Vindhya og Swathi Dev 2011 

s.133). 

 I et intervju forteller Stanly meg om hvordan menneskehandel involverer mange 

parter. Alle som hjelper et bordell med mat, drikke skjønnhetspleie og lignende vil ta ekstra 

betalt fordi de vet at en ulovlig handel skjer her. En øl som vanligvis blir solgt for 100 rupies 

blir solgt for 200 rupies til bordellet. På den måten forblir butikkeieren stille om det som 

foregår på bordellet siden han også tjener godt på denne situasjonen. Dette blir også illustrert 

av et intervju med  en hallik i 'The Week'. Han forteller at han kan tjene ti lakh
6
 på ti dager på 

henne, men inntjeningen bli 1 lakh når alle utgifter er betalt (se fotnote nr. 6). Dette er altså 

                                                 
5 http://week.manoramaonline.com/cgi-

bin/MMOnline.dll/portal/ep/theWeekContent.do?contentId=16037095&programId=1073755753&tabId=13

&BV_ID=%40%40%40&categoryId=-212601 

       lastet ned 22.4.14 

6 Lakh betyr et hundre tusen, altså 100 000 rupies. Ti lakh tilsvarer en million rs, i overkant av hundre tusen 

NOK 

http://week.manoramaonline.com/cgi-bin/MMOnline.dll/portal/ep/theWeekContent.do?contentId=16037095&programId=1073755753&tabId=13&BV_ID=@@@&categoryId=-212601
http://week.manoramaonline.com/cgi-bin/MMOnline.dll/portal/ep/theWeekContent.do?contentId=16037095&programId=1073755753&tabId=13&BV_ID=@@@&categoryId=-212601
http://week.manoramaonline.com/cgi-bin/MMOnline.dll/portal/ep/theWeekContent.do?contentId=16037095&programId=1073755753&tabId=13&BV_ID=@@@&categoryId=-212601
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en handel som mange parter tjener på og som derfor involverer mange, og kan være med å 

forklare hvorfor dette skjer i utstrakt grad. Stanley forteller at denne «businessen» også  

inkluderer politi og tjenestemenn. En del av organisasjonens arbeid er å oppspore bordeller 

og organiserte traffickere og å utføre redningsaksjoner. Når Stanley og Parashu planla 

redningsaksjoner eller «raid» som det kalles mot bordeller må de noen ganger samarbeide 

med regionalt politi og ikke lokalt fordi de også er en del av menneskehandelen. 

 Et forskningsprosjekt gjort på et senter for trafficking ofre i Mumbai viser at den 

største delen av ofrene blei solgt når de var mindreårige, av mennesker som de kjente fra 

tidligere. 55% sier de ble enten lokket med muligheten for jobb til og tjene penger, 26% sier 

de blei tvunget ved hjelp av dopmiddel eller makt. Nesten halvparten(49,4%) forteller at et 

brudd i de vanlige familie forholdene førte direkte til at de ble solgt. Disse bruddene 

involverte, for 38 % av kvinnene,  voldelige forhold til ektemenn eller andre 

familiemedlemmer eller separasjon med ektefellen(32,9%). Rapporten konkluderer med at 

sammenhengen mellom fattigdom og kjønnsbasert mishandling av kvinner og jenter i 

familien øker risikoen for traffciking(Silverman m.fl 2007).  

 Som beskrevet er Odanadi omringet av en tjukk hvit mur som kan gi inntrykk av at 

noen skal stenges inne. I noen anledninger var dette også tilfelle, men ettersom tiden gikk 

forstod jeg også muren som en beskyttelse fra samfunnet utenfor og laget for å holde dette 

samfunnet utenfor. Det var en måte å gi jentene en pause fra bedømmelse og frykt og å skape 

en større grad av trygghet for dem. Trygghet er viktig i denne sammenheng fordi jeg mener 

det er en del av svaret på min problemstilling, og kan være selve grunnlaget for 

helningsprosesser. 

 Stigmatiseringen av kvinner i India mener jeg er noen av grunnlaget for senteret og 

organisasjon Odanadi. Det vises for eksempel i muren som omgav senteret og i de mange 

kvinnene som bodde der, selv om de var svært oppegående og friske mennesker. Som jeg har 

vist er det vanskelige for indiske kvinne å leve alene om hun ikke har en ektemann eller 

familie, og et sted som Odanadi kan sies å være et sted å være for kvinner som ikke har disse 

alternativene. Jeg opplevde ikke selv i stor grad at jentene ble stigmatisert eller fortalte om 

stigmatisering og jeg tror det har å gjøre med at jeg så dem i den «trygge sonen». De få 

gangene jeg var med jentene utenfor opplevde jeg dem som mer beskjedene og stille, men jeg 

så ingen tilfeller av stigmatisering. Det var heller ikke et tema de snakket med meg om.  

 Vold innenfor ekteskapet var likevel et tema jeg fikk et forhold til. Hushjelpen i huset 

mitt viste meg en dag sår på hodet og armer og forklarte meg på det lille hun kunne av 



18 

 

engelsk at hennes mann hadde drukket og slo henne og at hun ikke følte seg trygg i hjemmet 

sitt. Jeg forsøkte å få henne til å rapportere det til politiet, men hun mente det bare ville gjøre 

problemet større og å anmelde ektemannen ville ikke hjelpe henne. Hennes historie, som jeg 

fikk høre i ettertid, var ikke uvanlig og det gjorde meg oppmerksom på omfanget av vold mot 

kvinner i India og stigmatiseringen det innebærer å lage motstand mot denne 

undertrykkelsen. Hun valgte heller å la seg bli slått enn å gå til politiet. Og til slutt innebærer 

stigmatiseringen at mange kvinner blir  tvunget til prostitusjon lurt inn i menneskehandel. 

Noe av det viktigste Odanadi derfor gjør er å tilby kvinnene et trygt sted å være og som nevnt 

tidligere, mener jeg denne tryggheten er et premiss for at en 'helningsprossess' kan skje.  

 

Anlytiske perspektiver på helning 

 

Ved å bruke helning som perspektiv vektlegger jeg som sagt prosessen å gjøre «hel», det vil 

si å jobbe for en større integrasjon av det fysiske og psykiske mennesket. Dette betyr for 

mange å  kunne være mer bevisst på kroppen sin. Shusterman (2008) som har studert 

filosofiske arbeider om kroppen, fra Merleau-Ponty til John Dewey, sier at hvis 

kroppsliggjorte erfaring er så viktig for vår væren i verden, vil det si at et fokus på 

kroppsbevissthet og et fokus på hvordan vi persiverer kroppen vår, blir et viktig poeng (2008 

s. 3). For å kunne si noe om hvordan mennesker som har opplevd misbruk kan heles, må det 

først og fremst bli mer tydelig hva som egentlig skal heles. Det var veldig forskjell på jentene 

og det var ikke alltid så tydelig å se hva slags vanskeligheter de slet med. Det var likevel en 

del fellestrekk. I yogatimene sa mange at de hadde smerter i kroppen og mange så jeg slet 

med koordineringsevnen. Det var også mange som hadde konsentrasjonsproblemer, og de 

virket usikre på seg selv samtidig som en del hadde stort behov for oppmerksomhet. Siden 

jeg vet lite om jentenes personlige historie kan jeg ikke trekke sammenhenger ut ifra mitt 

materiale mellom hva de har opplevd før og deres nåværende problemer.  

 Stanly fortalte meg at det ikke trenger å være en sammenheng mellom omfanget av 

volden jenta har vært utsatt for og hennes muligheter for helning. Noen kan ha blitt voldtatt 

på det groveste gjentatte ganger og likevel ikke få store skader. Han mente at muligheter for 

helning heller hang sammen med jentas oppvekst og oppdragelser og graden av eksponering 

hun har hatt til omverdenen. Om hun kommer fra en liberal familie med sekulære verdier som 

har gitt henne frihet til å tenke selv vil hun komme seg raskt etter et overgrep, hun vil ikke 

legge skylden på seg selv, men på samfunnet, dette kobler han igjen til familier som både er 
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økonomisk og sosialt trygge og det gjelder ofte mennesker med utdanning. Andre som ikke 

har blitt like hardt misbrukt kan få mye større skader fordi hun legger skylden på seg selv. 

Dem som får store psykiske skader i etterkant lever i en lukket kultur med lite eksponering, 

har ikke fått utviklet en indre styrke på samme måte.  Dette gjelder på den andre siden fattige 

familier med lite utdanning. Både familien og henne selv vil legge skylden på henne, og 

hennes identitet og hennes røtter er revet bort på grunn av dette. Stanly vektlegger derfor å 

utvikle jentenes «indre trygghet» og tro på seg selv som noe av målet med helningen.  

 For å utvide dette perspektivet ønsker jeg å trekke frem forskning på sammenhenger 

mellom vanskelige familieforhold, rusmisbruk og psykiske lidelser. Stanly mener at seksuelt 

misbruk ikke nødvendigvis fører til store problemer for alle som opplever det, og legger noe 

av skylden for problemene hun opplever på omgivelsene. Kirkengen (2009) viser i boken, 

«Hvordan krenkede barn blir syke voksne» hvordan barn som vokser opp i et hjem med vold, 

misbruk, mishandling eller omsorgssvikt som skyldes de voksnes rusmiddelbruk og psykiske 

sykelighet, med høy sannsynlighet selv får de samme plagene og også dør mye tidligere enn 

andre. Hun snakker derfor om en dødelig utrygghet (2009 s. 44). Kirkengen er en 

allmennpraktiserende lege som har spesialisert seg på misbruk og overgrep. Boken inkluderer 

historiene til noen av hennes pasienter og  siden hun er veldig spesifikk i å forklare hvordan 

overgrep påvirker kroppen til pasientene er det relevant for meg, for å kunne belyse hva 

jentene på Odanadi kan ha å slite med. Hun sier blant annet at misbruket blir kroppsliggjort, 

slik at seksuelt misbrukte jenter blir med stor sannsynlighet selvdestruktive og selvforaktede 

unge kvinner og at denne selvforakten kommer til utrykk i leve- og væremåter preget av 

grenseløshet, risiko for liv og helse, og manglende beskyttelse og aktsomhet (2009 s.60).  

 Kirkengen kritiserer det norske helsesystemet for å ikke tilby denne gruppen god nok 

oppfølging. Det denne gruppen trenger, er ikke medisin, men hjelp til å finne tilbake til 

verdien i seg selv, og få tillit og styrke til å beskytte seg selv (2009 s. 61). Jeg tror det er 

derfor hun legger så stor vekt på å forklare disse kvinnenes hjelpesløshet og fortvilte 

situasjon, som de aldri klarer å komme ut av. Dette er sørgelig lesning, og gir ikke mange håp 

i forhold til spørsmål om helning for denne gruppen. Siden misbruket er kroppsliggjort som 

hun skriver, blir da spørsmålet om det i det hele tatt kan endres, og isåfall hvordan? 

Kroppsliggjøring blir et viktig analytisk begrep i denne oppgaven og en diskusjon om 

kroppsliggjøring i forhold til de ulike aktivitetene på Odanadi blir beskrevet i neste avsnitt, 

og vil belyse spørsmålet over. 

 Om jeg sammenligner det Stanly sier med Kirkengens forskning er fellestrekket at de 
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begge snakker om trygghet. Stanly mener en indre trygghet er viktig, mens Kirkengen peker 

på at mangel på en grunnleggende trygghet i oppveksten har store implikasjoner for den 

tryggheten  man  har i forhold til seg selv resten av livet. Trygghet blir derfor en viktig faktor 

i forhold til spørsmålet om helning. Spørsmålet er at hvis omgivelsene er trygge vil det også 

etterhvert føre til en større indre trygghet for beboerne? Om jeg sammenlignet dem som 

hadde bodd på Odanadi lenge og dem som var nye kunne det virke som det var en 

sammenheng her. De førstnevnte opplevde jeg som mye mindre usikre, 

oppmerksomhetsøkende og manipulerende og hadde lite konsentrasjonsproblemer i forhold 

til sistnevnte gruppe av beboerne.  

 

”Empowerment” 

 

Odanadi forsøker å  bygge opp jentenes tro på seg selv og sine ferdigheter gjennom ulike 

aktiviteter, som ble kalt ”psykososiale” i deres presentasjon på nettet. Disse aktivitetene var 

basert på frivillig arbeidskraft, og det er disse jeg tar utgangspunkt i for å kunne si noe videre 

om helning på Odanadi. Under de ulike gruppeaktivitetene så jeg i flere tilfeller at 

læringsmotivet skilte seg fra 'læringsresultatet'. Spørsmålet er da hvilke andre elementer av 

aktivitetene er viktige for jentene. Jeg opplevde at aktivitetene kunne ha positiv effekt 

uansett. Dette kom kanskje tydeligst frem under fraværet av aktiviteter i sommerferien hvor 

de hadde lite å gjøre og som mange syntes var kjedelig. Dette kan vise at prosessen blir 

viktigere enn hva de gjør. Det er en 'energi' som oppstår når man gjør noe sammen. I tidligere 

studier av ”empowerment” og kvinner(Se Rowlands 1997), mener jeg denne prosessen i seg 

selv ikke blir vektlagt sånn som den burde iforhold til effekten den faktisk gir.  

 På nettsidene til Odanadi blir ordet ”empowering” brukt for å beskrive effekten de 

”psykososiale aktivitetene” har. Begrepet er vanlige å bruke i sammenheng med utviklings 

organisasjoners arbeid med fattige kvinner (Krogstad 2006). Selv om jeg i utgangspunktet 

ikke var interessert i begrepet har det blitt relevant under arbeidet med denne oppgaven. Det 

har dukket opp i sammenheng både med forskning på utviklingsarbeid og yoga og er et bredt 

begrep som omfatter mye. I mangel av et godt norsk ord og for enkelhets skyld bruker jeg det 

engelske begrepet gjennom hele oppgaven. På Odanadis nettsider er karate, tradisjonell dans, 

yoga og teater eksempel på aktiviteter som skal være ”empowering”. Rowlands (1997) i 

boken 'Questioning empowerment', mener 'empowerment' som begrep har mistet det 

innholdet av makt det før innebar, i mange moderne utviklingsprosjekt. Hun spør derfor 
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hvordan begrepet kan brukes for å understreke endring av maktforhold, og analyserer 

hvordan andre forskere har beskrevet begrepet med tanke på dette. Rowlands bruker 

Hartsocks (1985 i Rowlands 2006) ulike syn på hva makt kan innebære. Det trenger ikke å 

innebære en underkastelse av den ene part, men kan snarer være noe hun kaller «energi 

makt», en generativ makt. Noen mennesker har evnen til å stimulere andre til aktivitet og øke 

deres moral. Begrepet «energi makt» er noe jeg kan koble sammen med den rollen frivillig 

arbeidende på Odanadi kunne ha. For eksempel så jeg at en evne til å gi av seg selv og være 

positive og litt frempå hadde god innvirkning på jentene i ulike aktiviteter og denne 

egenskapen virket mye viktigere enn den kunnskapen om selve innholdet i aktiviteten.   

 Rowlands bruker også Kabeers (1994 i Rowlands 1997) arbeid om innovative NGO'er 

i sør-asia som jobber med kvinner, mer som agenter og deltakere i organisjasjonen heller enn 

klinter og motakere av hjelp. Dette gir en følelse av eierskap og ansvar for organisasjonen og 

dens aktiviteter. Denne typen ansvar mener hun henger sammen med det å ha makt innenifra 

fordi det er ikke noe som kan bli gitt deg fra andre, det kan bare bli laget av deg selv. I 

forhold til Odanadi så jeg en slik type organisering også her, noe som blir diskuter nærmere i 

kapittel to. 

 Rowlands går utifra tre dimensjoner av ”empowerment”. En personlig, en relasjonell 

og en kollektiv.  Den personlige ”empowerment” er det hun kaller ”kjernen”. Det handler om 

å utvikle en forståelse av seg selv, føle individuell trygghet og kapasitet og i tillegg omgjøre 

effekter av internalisert undertrykkelse. Den relasjonelle empowerment handler om å utvikle 

evner til å kommunisere, forhandle og influere forholdet til sin partner og være med på 

avgjørelsene som blir tatt. En kollektiv empowerment handler om å kunne jobbe sammen 

med andre for å nå et mål en ikke klarer på egenhånd. Rowlands har selv gjort feltarbeid i en 

organisasjon i Honduras som hjelper kvinner i form av selvhjelpsgrupper, og opplæring innen 

medisin og helsearbeid. Hun bruker mye plass på å vise det hun mener er personlige 

empowerment som fungerer bra i prosjektet. Hun beskriver hvordan kvinnene blir 

”empowered” ved å legge vekt på at de kommer seg ut av huset, som de har vært for 

beskjedene til å gå ut fra, begynner å snakke med andre folk og til slutt komme med egne 

meninger og delta mer aktivt i samfunnet de bor i (Rowlands 1997 s.50-54). Arbeidet hennes 

gir meg en mulighet for komparasjon, og med tanke på mitt eget materiale er spørsmålet jeg 

stiller meg, hvorfor dette beskrives som en «personlig empowerment». Ut ifra det hun skriver 

er det nettopp den interaksjonen og samhandlingen med andre mennesker som gjør kvinnen 

«empowered» og at det er det som setter endringene i gang.  
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 Nevrin (2010) ser på hvordan ”empowerment” forekommer gjennom yoga. Han 

skiller i likhet med Rowlands mellom en eksistensiell og sosial ”empowerment”, og mener de 

er nært beslektet (2010 s. 130). Selv om det er likheter mellom Rowlands og Nevrins 

begreper skiller de seg fra hverandre fordi Rowlands ikke forklarer hvordan ”empowerment” 

skjer kroppslig. Nevrin forklarer eksistensiell empowerment ved å legge vekt på det som blir 

gjort med kroppen, å gjøre slike ”uvanlige øvelser”  fører til at den yogapraktiserende føler 

seg mer «hel», «levende» og opplever verden på nye måter. Sosial empowerment er 

deltakelsen i et vitalt sosialt rom som omgir yogapraksisen, her støtter man hverandre  til å 

leve sunt og oppfordrer til positiv adferd som gir økt selvtillit og trygghet på seg selv. Nevrin 

mener problemet med en eksistensiell empowerment er at det ofte blir tatt for gitt at 

egenskapene du lærer i yoga, for eksempel å balansere på hendene, kan flyttes over til andre 

situasjoner i livet. Den styrken og fleksibiliteten du oppnår kroppslig på yogamatta gjør deg 

også til en sterkere og mer fleksibel person resten av tiden. Om du derfor mestrer alle 

'asanas'
7
 gir det deg adgang til ”virkeligheten” og til ”realiseringen av sin sanne natur” 

(Nevrin 2010 s.130). Dette beskriver han som en individualistisk måte å forstå verden på der 

man gjør seg helt uavhengig av omgivelsene sine. Å være helt uavhengig av omgivelsene 

sine betyr i ytterste konsekvens å være død. Nevrin ønsker derfor å legge mer vekt på de 

sosiale, diskursive og materielle omgivelsene for ”empowerment”. Avhengigheten vi har til 

omgivelsene våre gjør derfor endringene vi kan oppnå gjennom fysikse yoga øvelser 

begrenset. Likevel er den oppmerksomheten til våre avhengigheter som kommer frem når vi 

gjør yoga et viktig alternativ til en medisinsk behandling (Nevrin 2010 s.131). 

 Nevrin (2010) skiller analytisk mellom en eksistensiell og sosial 'empowerment', men 

slik jeg har forstått han, er det vanskelig å lage et skille i praksis. Det viktige for meg i denne 

diskusjonen er å få frem hvor viktig rolle det sosiale aspektet av ”empowerment” er som ofte 

blir satt i bakgrunnen til fordel for en individuell psykologisk forståelse av det. Det går 

kanskje ikke an å skille mellom en personlig og sosial/relasjonell/kollektiv empowerment 

fordi man kontinuerlig blir influert av sine omgivelser og  heller ikke kan eksistere uten den. 

 

 

Læring av ferdigheter og kroppsliggjøring 

 

Fra starten av prosjektet har jeg vært interessert i det kroppslige, og hvordan helning kan skje 

                                                 
7 Asanas betyr yogaposisjoner. 
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gjennom kroppen. På Odanadi brukes ulike aktiviteter i behandlingen og jeg ønsker å sette 

fokus på læring og kroppsliggjøring i disse aktivitetene som er det elementet av endring som 

igjen kan gjøre en forskjell for jentene. Csordas (1993) sitt blikk på kroppsliggjøring som en 

metodologisk tilnærming der kroppen forstås som grunnlag for kulturell og individuell 

eksistens er delvis utgangspunktet for mine studier (1993 s.136). I forhold til det kroppslige 

misbruket og stigmatiseringen mange av beboerne har vært utsatt for viser Kirkengen (2009) 

at seksuelt misbruk blir kroppsliggjort  hos sine pasienter og hun opplever å komme til kort i 

behandling ved hjelp av moderne medisin på grunn av dens klare skille mellom det fysiske og 

psykiske mennesket. Kvinnene i Kirkengen sin fortelling sliter resten av livet med hva de har 

opplved, og for meg er det en sterk påminnelse om å ikke ta lett på en beskrivelse av helning. 

Jeg ønsker derfor å understreke vanskelighetene mange sliter med i forhold misbruk som det 

ikke virker som at det er en lett vei bort ifra. Likevel ønsker jeg å beskrive hvordan jeg så 

positive endringer og holdninger i livene til beboerne på Odanadi. Ved blant annet å delta i de 

ulike aktivitetene, ble det lagt til rette for at de kunne være aktive og glade mennesker, og det 

er det som er mitt fokus, selv om de vonde delene av livet til beboerne også var tilstede. 

 Kirkengen (2005) tar utgangspunkt i Merleau-Pontys (1989) begreper om ulike 

former for kroppsbevissthet: «Present, absent, permanent», som blir oversatt til 

tilstedeværende, fraværende og vedvarende. I en læringsprosess der man tilegner seg nye 

ferdigheter, for eksempel å sykle, vil man først være tilstede i kroppen og bli bevisst som 

ikkefungerende i forhold til det nye man vil gjøre med kroppen (2005 s.84). Når det har blitt 

lært blir kroppsbevisstheten fraværende, eller man kan åpne bevisstheten mer mot sine 

omgivelser og «glemme» kroppen. Det som menes med at kroppen er permanent, eller 

vedvarende i vår bevissthet illustreres i forutsetningen for at vi kan sykle for alltid når 

ferdigheten allerede er blitt innøvd, og for alltid ligge imanent i vår vedvarende kropp 

(Kirkengen 2005 s.85).    

 I forhold til betraktninger om helning mener jeg ulike perspektiver på læring av 

kunnskap er av avgjørende betydning. For hvordan kan en helningsprosess skje om den 

kroppslige kunnskapen man har tilegnet seg, for eksempel om å være seksuelt misbruk, ikke 

kan endres? Jeg mener denne forståelsen av en vedvarende kroppslig kunnskap blir ganske 

låst i forhold til dette spørsmålet. 

 Ved å delta i aktivitetene på Odanadi fikk jeg innblikk i jentenes læringsprosess og 

dermed lærte jeg noe om hva det vil si å lære for dem. Denne læringsprosessen forsto jeg 

etterhvert som alt annet enn en enkel overlevering av informasjon fra lærer til elev. Ingold og 
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Lucas (2007) mener det antropologisk forskning har vist om og om igjen er at en elev ikke er 

en passiv mottaker hvor dens mentale kapasitet venter på å bli fylt opp av innholdet i en viss 

tradisjon. Eleven er en aktiv deltaker i en prosess hvor kunnskap kontinuerlig blir skapt og 

oppdaget (2007 s. 287-288). I forhold til kroppslig kunnskap om seksuelt misbruk  vil det si, 

som Stanly også var inne på, at jenta selv er med å forme denne kunnskapen sammen med 

omgivelsene sine. 

 Om man forstår læring av kunnskap mer som en kontinuerlig prosess som Ingold og 

Lucas (2007) beskriver og vektlegger en forståelse av impermanens eller endring kan helning 

på den andre siden være en overkommelig prosess.  

  I forhold til yogatimene vektlegger jeg begrepet somatisk-signifikans, dette begrepet 

har jeg hentet fra Langøyen (2013) som bruker Bohm (2005) sitt begrep «Unfoldning» som er 

transenderingen av det fysiske og mentale, for å forklare hvordan læring av yoga skjer i en 

prosess av «soma-signifikasjon». Han beskriver hvordan denne prosessen fungerer:   

«A deed is done, there is feedback on that action, which means that it is made sense of 

– that it gains some meaning – implies that it comes to some end or conclusion. Once 

somatised, there can be a new action, the circle repeats itself and the whole unfolds» 

(Langøyen 2013 s.19) 

 Ut ifra min forståelse vil det si at om man utfører en yogaposisjon gir det deg noe 

tilbake i form av feedback både fra omgivelsene og fra kroppen din, noe som setter en 

endringsprosess i gang, endringene erfares kroppslig og kroppsliggjøres og dette repeteres 

som en syklus, dermed blir sammenhengen mellom det fysiske og mentale sterkere og 

sterkere slik at man i større grad klarer å være til stede i kroppen med hodet, og tilstede i 

hodet med kroppen. 

 

Taus kunnskap 

 

Som beskrevet innledningsvis så jeg et sprik mellom det som blei forsøkt lært bort og hva 

som så ut til å bli gjort i forhold til en språklig versus en kroppslig kunnskap. Dette ledet meg 

til spørsmålet om hva praktisk kunnskap er og hvorfor det i mange sammenhenger var så 

viktig på Odanadi. Müller(1996) er interessert i å finne ut hvordan en kroppslig taus 

kunnskap blir til og forsøker å beskrive så nøyaktig som mulig hvordan hun lærer å sveise. 

Hun sier denne sveise-kunnskapen blir lagret i kroppen på en «ordløs» måte. Hun ser en trend 

i antropologien til å se på kunnskap og kultur der det språklige innhegnes og formes av det 
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språkløse. I overføringen av visse kunnskapsformer er ofte det ordløse viktigere enn det 

språklige (1996 s.1). 

  Både yogatimene og hagearbeidet hadde det til felles at de kroppslige aspektene ved 

læring av ferdigheter som ofte var tause i den forstand at ord ofte kommer til kort. Det andre 

aspektet ved aktivitetene som jeg ønsker å legger vekt på er den 'energien' de lagde sammen 

når de jobbet bra som viser hvor avhengig et individ er av sine omgivelser for å kunne utvikle 

seg.  

 Murphy (1987) beskriver de sosiale effektene av å få en sykdom som gjør at han må 

tilbringe livet i en rullestol. Når kroppen hans forandres fra å være en oppreist frisk person til 

en som er avhengig av en rullestol for å komme seg rundt blir han smertelig klar over hva 

dette gjør for hans sosiale liv. Han finner det sosiale ubehaget mer hemmende for seg selv, 

enn det fysiske. På samme måte som kroppen hans blir svekket permanent blir også hans 

sosiale status det. Historier som Murphys viser hvor stor del av vår sosiale identitet som er 

knyttet til det kroppslige, som ikke kan forståes fullt ut før man «mister» den. Det virker 

mulig å trekke en parallell til «Sanmas historie» (Kumar 2010) om tråkke utenfor de 

seksuelle grensene som fantes som gjorde at hun blei utsatt for vold fra samfunnet rundt, men 

heller enn å fortelle om dette forholdt hun seg taus for å ikke gjøre situasjonen verre. 

Problemet startet med at hun var kroppslig annerledes fordi hun ikke fikk mensen som igjen 

altså får store sosial konsekvener. 

 Jeg ønsker å belyse viktigheten av en taus, kroppslig kunnskap  i forhold til helning 

siden denne kunnskapen var en så stor del av de aktivitetene som var ment å være helende og 

bringe «empowerment» til jentene. Et aspekt er selvfølgelig mestringsfølelse og i tillegg 

bekreftelse fra andre om at du får til noe, det skal ikke undervurderes. Ved mestring kan også 

personen bli en ressurs som i historien  «Liten Mann på banen» av Lise Lund (2014). «Liten 

mann» er en ti år gammel gutt med Downs som får lov å være med i en bokseklubb, og selv 

om de andre bokserne legger ting til rette for han slik at han opplever mestring, forteller en av 

dem at «Liten mann» bringer mye glede og energi til de andre og oppleves derfor som en 

(energi)ressurs. 

 

Metode 

 

Jeg ankom Odanadi  første gang16. Januar 2013. Jeg hadde på forhånd kontaktet Stanly som 

har ansvaret for de frivillig arbeidende og fortalt om mitt prosjekt. Jeg begynte å jobbe med 
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yogaundervisning fra første dag og etterhvert fikk jeg andre oppgaver som hagearbeid og 

kakelaging. De første tre månedene jobbet jeg mest med de spesifikke prosjektene og var 

ikke på Odanadi så mye utenom dette. Det var fordi jeg forsto det som om det var lite som 

skjedde her  tidlig på dagen når de fleste var på skolen. Når sommerferien kom og flere var 

hjemme brukte jeg å være på Odanadi gjennom hele dagen for å få med meg mest mulig. 

Feltarbeid bestod derfor mest av deltakende observasjon på senteret hvor jeg la vekt på 

kroppslig praksis og deltakelse i hverdagslige gjøremål og i de spesifikke aktivitetene som 

foregikk. Jeg forlot Odanadi 8. juni 2013 etter nesten fem måneders jobb her. 

 Hutchinson siterer Evans Pritchard (1976 i Hutchinson 1996) i sin diskusjon av 

viktigheten av deltakende observasjon:  

“I found it useful, if I wanted to understand how and why Africans are doing certain 

things, to do them myself: I had a hut and a byre like theirs; and went hunting with them with 

spear and bow and arrow(...)”.  

 Evans Pritchard fortsetter med å forklare hvordan man på denne måten, å tilegne seg 

en annen kultur, ikke fører til at han blir en ”Nuer” eller en ”Zande”, men blir en 

marginalisert person i begge samfunn og fremmed i begge verdener. Selv om Hutchinson 

finner lite evidens for den sosiale interaksjonen Evans Pritchard sier han engasjerer seg i, er 

hans vektlegging av kroppslige gjøremål tydeligvis avgjørende for å tilegne seg og i større 

grad forstå Nuerne. For mitt vedkommende innebærer dette at jeg deltok derfor i de fleste 

aktivitetene på senteret, og var med på hverdagslige gjøremål og dermed fikk mulighet til å 

lære det samme som dem. 

 Som Hutchinson ønsket jeg å ha et «nondirective» tilnærming til mitt felt, derfor 

forsøkte jeg å ta del i det som allerede skjedde og samtalene som foregikk (1996 s.44). Noen 

ganger fungerte dette bra spesielt fordi det rettet oppmerksomheten min mot tema de var 

opptatt av. Noen ganger blei språket en hindring for denne metoden fordi det blei et brudd i 

samtalen idet jeg kom å spurte hva som skjedde. Jeg fikk da korte forenklede forklaringer på 

noe jeg kunne se var mer komplekst og flertydig enn svaret jeg fikk. Jeg hadde også i tankene 

at alle har noe interessant å komme med og derfor forsøkte jeg å snakke så lenge og 

utfyllende som mulig med dem som ønsket det. 

 Jeg var fra starten av opptatt av kropp og hvordan yoga gjøres på Odanadi og min 

vektlegging av det tause og kroppslige generelt i denne oppgaven tyder på at det er her jeg 

har hentet mine tydeligste data. Csordas (1999) beskriver ”kroppens karriere” i antropologien 

fra å være en implisitt og ”tatt for gitt” bakgrunn for kulturelt liv, til å bli et eksplisitt emne 
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for forskning og dermed et problem i forhold til sin kulturelle og historiske taushet (1999 s. 

172). Csordas skriver at et fokus på kroppsliggjøring handler om opplevelse og subjektivitet. 

Metodologisk betyr det å være klar over kroppslighet i alle data både språklige og 

fenomenologiske (væren- i -verden) (1999 s.184). Min kunnskap om kroppen gjennom yoga 

og meditasjon gjorde at jeg allerede var åpen for å se på kroppen som en viktig kilde til 

informasjon. Jentene på Odanadi var fra første yogatime veldig interessert i massasje på 

slutten av timen noe som økte min interesse for dette feltet. Sosialantropologen og 

fysioterapeuten Erica Caple James (2010) bruker massasje som en del av metoden, men og 

som behandling for misbrukte og traumatiserte kvinner på Haiiti. Jeg grep dermed 

muligheten når den bød seg til å ta et kurs i Thai-massasje i Mysore, under feltarbeidet, for å 

kunne forstå mer av denne teknikken. James (2010) beskriver en tilstedeværelse i sin teknikk 

som kan ha helende virkning, og jeg fikk selv en forståelse av hva hun sikter til. Denne 

tilstedeværelsen handlet for meg om resiprositet og fungerer bare optimalt hvis begge parter 

er tilstede. Massøren ved å legge vekt på et område av kroppen til den som tar i mot, mens 

den som tar i mot også aktivt kunne slappe av der trykket blir lagt. Begge parter må bruke 

kroppen til å føle den andres kropp. Denne erfaringen var viktig for meg for å kunne tilby 

jentene alternative og mykere avspenningsteknikker samtidig med at det hjalp meg ytterligere 

til å forstå berøringens kraft om man kan kalle det det. Sist men ikke minst gav både 

yogatimene og massasjedelen meg tilgang til deres fysiske kropp slik at jeg kunne kjenne 

deres spente, harde muskler og stress, samtidig som jeg kjente når de kunne slappe mer av og 

når kroppen falt til ro. Noe som var store øyeblikk for meg og som gav mye mening. 

 Et tema som blei gjort taust for meg var jentenes  personlige historie, jeg fikk beskjed 

av Stanly, om å ikke spørre om jentenes bakgrunn og hva de hadde opplevd. Fra et etisk 

synspunkt var jeg glad for denne regelen fordi det ante meg fra begynnelsen at hvis jeg skulle 

spørre og grave om deres fortid på grunn av min oppgave, og om de på noen måte følte seg 

”presset” til å snakke om noe de egentlig ikke ville snakke om hadde det vært en dårlig 

situasjon for alle parter. Stanly forklarte at dette hadde å gjøre med at temaet var vanskelig å 

snakke om for mange av jentene og kunne føre til unødvendig  ubehag for jentene. Det var 

ansatt terapeuter og sosialarbeidere som de kunne snakke med, og hvis de allerede hadde vært 

igjennom en del slike samtaler kan det hende det beste for mange var å gå videre i livet uten å 

se seg så mye tilbake. Tausheten kan derfor sies å komme av at det er for mye følelser 

involvert. Da jeg ikke fikk muntlige data om følelser måtte jeg i større grad se på hvordan 

kropper kan vise følelser. Kroppen kan også sies å snakke, men det på en ordløs måte. Noen 
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ganger er det veldig tydelig, for eksempel et øyeblikk hvor kroppen tar overhånd og snakker 

for seg selv. Det er også tydelig når noen prøver å skjule noe eller er sjenerte og redde. For 

eksempel når man begynner å gråte eller slå noen andre, eller blir oppslukt av å slå hakken i 

jorda. Kroppen blei derfor en alternativ inngang til informasjon om mine informanters 

følelser.  

 I tillegg til data om kroppsliggjøringsprosesser så jeg det nødvendig på slutten av 

feltarbeidet å gjøre mer formelle intervjuer med jentene fordi jeg fant noen av temaene 

vanskelig for dem å snakke om spontant. Stevens (1998) nevner intervju som en alternativ 

kilde til data som gir informantene muligheten til å tenke mer over og uttrykke ideer om tema 

som blir oversett i vanlig spontan samtale. Det gir også antropologen mulighet til å samle 

systematiske data om noen utvalgte tema (Stevens 1998 s.28). Temaet for intervjuene var 

yoga og kropp fordi det var en av terapiformene jeg fokuserte spesielt på og det var vanskelig 

å få dem til å gjøre refleksjoner rundt dette temaet. Jeg spurte så godt som alle de samme 

spørsmålene, noe som var en velykket strategi i det at jeg lett kunne gjøre sammenligninger. 

Da jeg ønsket å intervjue en del av jentene som ikke kunne snakke engelsk flytende spurte jeg 

Parvati om å hjelpe meg, ei jente som hadde bodd på Odanadi i lang tid å var på vei til å ta en 

bachelorgrad ved universitetet i Mysore. Jeg tilbudte henne 200 rupies timen for arbeidet og 

hun blei veldig glad for dette da det var hennes første betalte jobb. Vi gjorde til sammen 15 

intervjuer. Det var viktig for meg å få intervjuet både jenter som hadde vært på Odanadi 

lenge, dvs. 5- 10 år, og jenter som hadde vært på Odanadi mindre enn et år, og også ulike 

aldersgrupper, noen fra 12- 16 og resten fra 15-20. Jeg så etterhvert stor forskjell på «new 

girls» og «old girls», i hvordan de gjorde yoga eller hvordan de forholdt seg til meg, men 

også ved at de var i ulike aldre. Jeg tok opp intervjuene slik at jeg fikk skrevet de ned så 

ordrett som mulig ettertid. I tillegg fikk jeg noen gode intervjuer med Stanly, som hadde 

mange tanker om helning ved hjelp av yoga og andre aktiviteter 

  Jeg la merke til at en 'sideffekt' av intervjuene hos både meg og mine informanter, var 

en vilje til å reflektere mer over temaet i etterkant. Erfaringen jeg sitter igjen med var at jeg 

kunne ha foretatt intervjuer tidligere for å få mer reflekterte data på dette siden det satt i gang 

tankeprosesser hos jentene. På den andre siden kunne det ført til at informasjonen hadde blitt 

mindre 'spontan' og jeg kunne komme til å påføre mer av mine egne synspunkter på dem, 

siden jeg selv har så mange personlige formeninger om yoga.  

 For å kunne være på senteret så mye som jeg ønsket meldte jeg meg som frivillig. På 

denne måten kom jeg lett inn i institusjonen og fikk lite spørsmål om hva jeg gjorde på 
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Odanadi, og det var lett å plassere meg som en av de 'frivillig arbeidende' for beboere og 

ansatte. Ved å være frivillig arbeidende var en måte for meg å kunne være aktiv i felt, 

samtidig som jeg ga noe tilbake. Det at rollen min i starten var veldig knyttet til å være en 

frivillig arbeidende var likevel problematisk. Problemet var at jeg fikk en «dobbeltrolle» som 

kunne oppleves litt uklar både for meg og mine informanter. Jeg forsøkte fra jeg kom så godt 

jeg kunne å informere om min rolle som antropologistudent både skriftlig og muntlig. Jeg 

fikk blandet respons på dette, noen som hadde studert ved universitetet selv hadde en viss 

interesse og kunnskap, og andre virket ikke interessert. De tre første månedene blei jeg nok 

sett mest på som en 'frivillig arbeidende' fordi jeg gjorde samme jobb som andre frivillige. De 

to siste månedene blei min rolle som antropologistudent gradvis mer tydelig for mine 

informanter.  Jeg blei kalt «sister» som alle frivillige blei kalt. De hadde en regel om at 

frivillig arbeidende ikke kunne bo på selve senteret og gikk dermed glipp av det som skjedde 

etter det blei mørkt. Alt i alt førte det til at det var vanskelig for meg å bli en «insider» 

(Stevens 1994). Likevel lykkes jeg til en viss grad med dette på slutten da jeg merket meg  at 

jentene betrodde seg mye mer til meg, holdt meg i hånden, og snakket mye friere og 

behandlet meg mer som en venn og dette forholdet var uten tvil gjensidig.  

 Jeg endte etter mye om og med å bo i et hus i Gokulam nære yogasenteret hvor jeg 

øvde daglig de tre første månedene. Det lå en ti minutters kjøretur fra senteret.  Her bodde jeg 

sammen med yogastudenter fra hele verden. Jeg blei derfor kjent med to ulike sfærer av 

Mysore som på mange måter var kontrastfullt selv om disse sfærene hang sammen på ulike 

måter. Selv om jeg kunne ønske jeg kunne erfare hvordan det var å bo på Odanadi gjennom 

hele døgnet, var det også fint å få pauser fra det fordi det ofte kunne være ganske intenst sted 

å være over tid. 

 Jeg hadde som mål å lære litt av det lokale språket Kannada under feltarbeidet. 

Språket snakkes bare i Karnataka og er derfor vanskelig å lære før jeg kom hit. Fra tidligere 

hadde jeg studert Hindi både skriftlig og muntlig, men det var ingen store likheter. Det viste 

seg også å være slik at lokale ønsket heller å snakke engelsk enn hindi i dette området av 

landet. Da jeg kom til Odanadi første gang var jeg ivrig på å lære Kannada og fortalte om 

planene mine. Svaret jeg fikk var at det ikke var nødvendig og alle kunne snakke engelsk, 

mer eller mindre. Jeg slappet derfor litt av på språkfronten og lærte meg bare små fraser på 

Kannada. De fleste kunne som sagt engelsk, men det hadde uansett vært en fordel å kunne 

Kannada for å kunne forstå hva folk sa til hverandre. Denne ”språkbarrieren” hindret meg 

nok fra en del informasjon og samtaledata og gjorde rollen min mer distansert fra jentene enn 
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ønsket.  

 Jeg slet i starten med mye usikkerhet i forhold til de ansatte og synes det var vanskelig 

å bli kjent med dem. Jeg tenkte at hvis jeg var for påtrengende og stilte for mye spørsmål vil 

de ikke like dette, og det var selvfølgelig viktig for meg og ikke såre dem eller påføre dem 

noe som helst ubehag. Det ironiske var jo at min stillhet og tilbaktrukkethet førte til det 

motsatt av det jeg ønsket, lite tillit. Og med en gang jeg begynte å være litt mer brautende, 

stikke meg mer frem og på den måten gi av meg selv, blei det enklere for beboerne og lære 

meg å kjenne og omvendt.  Dette kan også ha å gjøre med et tidsaspekt og at det rett og slett 

tok litt tid for dem og stole på meg og for meg å stole på dem. Likevel opplevde jeg det som 

at min interesse for dem og deres liv gjorde at de følte seg mer viktige og i tillegg kunne de 

også spørre meg om mitt liv. Når jeg holdt på å gjøre intervjuene for eksempel var det ei av 

jentene som til gjengjeld ville gjøre et intervju med meg og vi hadde det veldig morsomt med 

dette. 

 En annen begrensing jeg hadde under feltarbeidet handlet om min rolle som kvinne i 

India. I desember 2012, en måned før jeg dro dit var det en voldtekstskandale i media som 

fikk mye oppmerksomhet og førte til stort opprør i Delhi. Folk gikk ut i gatene å krevde 

strengere straffer for voldtektsforbrytelser. Jeg husker best en banner som sa: ”don't tell your 

daughters what to wear, tell your sons to behave”, den sier mye om vanlige kjønnsforskjeller i 

India selv om den kanskje også kan knyttes til  norsk debattt om voldtektsforbrytelser. Nye 

voldtektskandaler begynte å dominere i internasjonale medier og ambassader i Europa sendte 

ut varsel om at damer ikke burde reise alene i India. Jeg var derfor veldig forsiktig i det 

daglige liv med å ikke gå alene på kvelden, og helst ikke på dagen heller og ikke snakke med 

fremmede menn som ønsket min oppmerksomhet av ulike grunner. Som antropolog førte 

dette til noen begrensninger i datainnsamlingen om for eksempel Odanadis nabolag og om 

inderes syn på trafficking og prostitusjon utenfor Odanadis murer. Jeg sitter uansett igjen med 

en erfaring om å være kvinne i India og kan på den måten relatere meg på noen måter til 

informantene. Erfaringer om å føle seg innelukket i sitt eget hjem og være redd i situasjoner 

du er nødt til å være ute alene. Denne frykten kan kanskje høres overdreven, men det var 

mange tilfeller hvor kvinner var blitt overfalt eller klådd på av indiske menn i perioden jeg 

var der.  

 

Oppgavens gang 
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I andre kapittel tar jeg for meg selve institusjonen og organiseringen av den. Odanadi er en 

institusjon fordi den er i en kontinuerlig ekspansjon og ikke følger en husholdningssyklus. 

Med støtte fra Sørhaug studie ved Dikemark (1977) argumenterer jeg for at dens 

husholdningslignende system, der alle var med for å gjøre Odanadi til det det er, er en viktig 

del av selve terapien.  

 Jeg begynner med å se på hvordan organisasjonen blir representert på nettsidene i 

forhold til hvordan den fungerte i praksis fra dag til dag. Organisasjonen er avhengig av 

donasjoner og dermed er nettsiden og hvordan Odanadi blir presentert her sentral. Jeg så et 

gap mellom «glansbilde» på nettsidene og hvordan forholdene var i praksis, men det betyr 

ikke at Odanadi var et dårlig drevet sted. I de fleste sammenhenger så de fleste ut til å trives 

og ha det bra. Det gir likevel hint om at representasjonen av senteret er viktig for å få inn 

midlene som trengs til videre drift av stedet. Jeg beskriver stedets fysiske utforming, og 

forteller om ansatte og beboere og de aktiviteter som gjøres ved senteret, for å til sammen 

lage en fyldig beskrivelse av hvordan Odanadi  organiseres for å kunne tilby rehabilitering og 

terapi. Jeg legger vekt på at tilhørighet, struktur og ansvar, er viktige momenter i dette 

henseende. 

 Tredje kapittel tar for seg hva yogatimene gjorde for beboerne på Odanadi. Jeg gjør et 

forsøk på å beskrive hvilke effekter denne typen ”terapi” har på jenter utsatt for trafficking. 

Yoga slik det ble undervist på Odanadi er fysisk krevende både for fleksibilitet og styrke i 

kroppen  og det var mange som ikke var motiverte nok til å prøve hardt nok. 

Avspenningsdelen i slutten av timen tror jeg på mange måter var noe av det som gav jentene 

mest helning. Jeg er inspirert av Langøyen(2013) og Nevrins(2008) forskning på yoga i en 

moderne verden hvor de sosiale aspektene av en yogapraksis vektlegges. Ved å forsøke å 

undervise yoga på forskjellige måter og vektlegge ulike aspekter ved en praksis fikk jeg frem 

ulike reaksjoner hos jentene og det var tydelig at ikke en yogaform passet alle like godt. 

Begrepet «somatisk-signifikant», brukt av Langøyen (2013) bruker jeg for å vise 

sammenhengen mellom en handling og  tilbakevirkningen den gir som blir kroppsliggjort. 

Det fjerde kapittelet handler om hagearbeidet som var den andre aktiviteten jeg var 

med å organisere og den fikk mye plass og oppmerksomhet på den tiden jeg var der. Til å 

begynne med var det en gruppe på syv jenter som skulle gjøre denne jobben, men etterhvert 

utviklet det seg til et prosjekt som hele senteret var med på og fikk et forhold til. Det fysiske 

arbeidet gikk som oftest bra, og jentene hadde mye ”kroppslig kunnskap” om hagearbeid, 

f.eks graving, såing, luking og vanning. Jeg tar i bruk antropologisk teori som vektlegger 
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kroppslig, taus kunnskap til fordel for en språklig kunnskap og spør hva det kan bety for 

kunnskapsoverføringer (Müller 1996, Bloch 1991 mfl.) 

 I femte og avsluttende kapittel trekker jeg trådene sammen og diskuterer blant annet 

hva det vil si å tilegne seg kroppslig kunnskap og hvilke implikasjoner det gir i forhold til 

spørsmålet om helning. Jeg vektlegger kroppslig kunnskap som en prosess heller enn en 

vedvarende tilstand. Slik jeg ser det, er det endring som gir mulighet for helning.  

 Yoga og hagearbeidet var veldig ulike aktiviteter, og hvis jeg for eksempel bruker 

mestring som et slags «mål» for hvordan helning og «empowerment» kan skje, vil kanskje 

hagearbeidet være det som viste seg å fungere best som terapi i denne undersøkelsen. Jeg vil 

også legge vekt på at det er mange veier til «målet». Derfor er helning på Odanadi, ved å 

være aktiv, slikt jeg ser det sterkt knyttet til det å forstå veien eller prosessen i seg selv som 

det aller viktigste. Å være aktiv handler både om å være i aktivitet og å lære aktivt å være til 

stede i kroppen og i omgivelsene sine, for også å kunne oppleve trygghet både innenfra og 

utenfra. 
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                                                                                                                      Foto: Ingeborg Bjerke 

Bilde av plakat over rehabiliteringsprosessen på Odanadi som henger på biblioteket på Odanad
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Kapittel 2. Odanadis organisering. 

  

«Hai, I'm ---- . I'm a senoir daughter of Odanadi. I'm -- years old and I have been in Odanadi last -- 

years. I'm studying 12th standard in commerce. I'm a brown belt holder in karate. Every day I'm 

doing lots of activities here with my education.  

I feel Odanadi is not a rehabilitation center, Odanadi feels more like home.  

From the beginning I have participated Yoga Stops Traffick event in Mysore with all Odanadi's. This 

year also I'm waiting for the event. Cordially I'm inviting you all please come and enjoy this event 

on 15th March 2014 infront of the Mysore Palace at 8 am. 

See you all on that day, 

Yours ------» 
8
 

 

I dette kapittelet beskrives Odanadi først og fremst som en institusjon, men viser også at den har 

trekk av både å være et hjem og et hushold. I den daglige driften er alle beboerne med på å få 

Odanadi til å gå rundt. For Gullestad (1984) som har vært opptatt av sosialantropologiske 

husholdsanalyser er  det de økonomiske, arbeidsmessige og bostedsmessige aspektene som omfatter 

et hushold. Bortsett fra de økonomiske aspektene kan Odanadi regnes som et hushold når det 

kommer til organiseringen. Det som gjør at Odanadi som institusjon ikke kan regnes som et  huhold 

er derimot fordi Odanadi så ut til å være i kontinuerlig ekspansjon, altså at det flyttet flere inn enn 

det flyttet ut, derfor følger ikke Odanadi en vanlig utviklingssyklus for et hushold (Gullestad 1984). 

I en husholdsanalyse er det også viktig å vektlegge beboernes egne kategoriseringer av stedet (1984 

s.55), som vist i sitatet over blei også Odanadi kategorisert som et hjem av beboerne. 

 Husholdsaktivitetene mener jeg er et viktig poeng i forhold til rehabilitering og en «kollektiv 

empowerment» slik Rowlands (1997)  forklarer det, at å være den handlende og deltakende i 

forhold til organisasjonens aktiviteter gir en følelse av eierskap og ansvar. Å selv være den aktive 

part istedenfor å være en mottaker, henger sammen med ideen om at makt kommer innenfra. Denne 

formen for makt kan ikke bli gitt men må være selv-generert (1997 s.22). Sørhaug (1977) sin 

analyse av pasienter og ansatte på Dikemark, en lukket insitusjon i Oslo, beskriver viktigheten av å 

gjøre husholdsaktiviteter  for pasientene i forhold til en sterkere grad av samhold. Selv om 

Dikemark er en lukket insitusjon for psykisk syke mennesker, og Odanadi verken er lukket eller 

                                                 

8  Utdrag fra en facebookpost i forkant av Yoga Stops Trafficking arrangementet. Odanadi la ut mange slike små tekster fra 

sine eldste Odanadibeboere der de forteller litt om hva de gjør på Odanadi.  
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spesielt anlagt for psykiske syke, har Sørhaugs (1977) materiale vist seg å passe bra for 

komparasjon på noen områder.   

 Jeg ønsker å gi en «tykk beskrivelse» (Geertz 1973 i Wikan 2012) av organisasjonen struktur 

og oppbygging her, ved å beskrive hvordan organisasjonen beskrives utad og hvordan den daglige 

driften fungerer. Wikan(2012) kritiserer Geertz for å være for opptatt av ord og symboler og mener 

et bredere fokus som går bakenfor ordene er viktig for å kunne si noe om det som skal bli tykt 

beskrevet. I likhet med Wikans søken etter «resonans» som går bakenfor ordene, ønsker jeg ikke 

bare å vise hvordan organisasjonen representeres og fungerer på papiret, men også å vise et glimt av 

hvordan livet til beboere og ansatte er på Odanadi, og hvordan organisasjonens struktur er 

tilrettelagt for helning og rehabilitering.  

  

Odanadis presentasjon  

 

Et av begrepene som blir flittig brukt både på nettsidene og i velkomstbrevet er som nevnt 

innledningsvis ”empowerment”. Poenget er å vise hvordan denne organisasjonen hjelper individer 

med å styrke seg selv gjennom terapi og ulike aktiviteter. Spørsmålet blir da hvordan fungerer disse 

aktivitetene helt praktisk som hjelp til ”empowerment”, og hvordan blir de forberedt på integrering 

til samfunnet utenfor ved hjelp av denne ”empowerment”? Dette er spørsmål jeg diskuterer 

gjennom hele oppgaven i forhold til spørsmålet om helning, og vil komme tilbake til i 

avsluttningskapittelet. Her ønsker jeg å vise hvordan begrepet blir brukt i presentasjonen av 

Odanadi. På nettsidene står det kort om hvordan det hele begynte. Stanly og Parashu hadde 

gjennom jobben som journalister møtt en prostituert kvinne som forklarte at hun og mange andre 

gjorde jobben fordi de ikke hadde noe valg:  

'Radhamma looked us in the eye and said, "Do you think any woman would choose this 

life?" We discovered that many women like her were trading sex in exchange for a bowl of rice to 

feed their children – not through choice. Her words haunted us for days. We couldn't shake the 

feeling that we should be trying to give these women and their children the chance of a better future 

– and Odanadi blossomed from there.
9
 

Siden Odanadi er en frivillig organisasjon er den avhengig av pengegaver både fra lokale 

donasjoner og globalt. Derfor er det svært nyttig, hvis ikke helt nødvendig for Odanadi med en godt 

tilgjengelig nettside hvor det er mulig å gjøre donasjoner og få oppdateringer for dem som er 

interessert i arbeidet som gjøres. I tillegg har organisasjonen den siste tida blitt aktiv på facebook 

                                                 
9 http://www.odanadi.org/about-us/our-story 
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der oppdateringer skjer mye hyppigere enn på hjemmesidene. 

Stedet er godt drevet og det virket ikke som om de hadde økonomiske problemer, men jeg 

forsto det også var en kontinuerlig jakt etter mer ressurser og midler. Det er alltid spørsmål om å 

kunne hjelpe enda flere og å fortsette og hjelpe de som allerede er boende videre på veien. 

Odanadi har ”fundraisere” i både Storbritania, Nederland og USA. Disse landene har sin 

egen nettside med informasjon om arrangementer som skjer lokalt og på institusjonen i Mysore, og 

om eventuelle samarbeidsprosjekter. Nyheter som blir lagt ut på nettsiden kan handle om et bordell 

som har blitt raidet, jenter som har blitt reddet og kriminelle som har blitt arrestert.  

  Med slagordet «United Against Human Trafficking» introduseres Odanadi på denne måten: 

 «Odanadi believes that no human is for sale. We rescue and rehabilitate people affected by 

trafficking. We bring traffickers to justice and empower vulnerable communities.» 

 Her beskrives standpunktet -ingen mennesker er til salgs, som gjør at de ønsker å redde og 

rehabilitere mennesker som er berørt av trafficking, og at de stiller traffickere for retten og samtidig 

styrker sårbare lokalsamfunn. Ved sårbare samfunn menes landsbyer i området rundt Mysore i 

staten Karnataka, nærmere forklart: 

 «Through Odanadi's 60 village vigilance committees, we continue to educate and empower 

thousands of individuals in some of south India's most disadvantaged rural communities. These 

pioneering committees promote literacy, women’s empowerment, and awareness around issues such 

as human trafficking, child marriage, religious prostitution (Devadasi system) and domestic 

violence»10. 

 Disse 60 kommiteene høres veldig omfattende ut, og det virker som det forsøkes å få leseren 

til å se for seg Odanadis som en stor organisasjon i India. I den tiden jeg var på Odanadi hørte jeg 

ingenting om disse kommiteenes arbeid, og spranget er stort herfra til hvordan jeg så organisasjonen 

fungerte fra dag til dag. 

 Rehabilitering beskriver de nærmere slik: 

 «Through our internationally recognised rehabilitation programme we aim to educate, 

empower and eventually reintegrate victims of trafficking back into mainstream society. Counseling 

and daily psycho-social therapies such as yoga, karate, art, drama, and traditional dance, have 

been designed to build residents’ physical and mental strength, and prepare them for life outside 

Odanadi. Education is also hugely important and the majority of residents are enrolled in local 

schools, colleges and universities.» 

                                                 
10  http://www.odanadi.org/our-work/odanadi-india-page-3 
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 Her understrekes det omfattende rehabiliteringsprogrammet de bedriver, med vekt på 

“psyko-sosial” terapi som yoga, karate, kunst, drama og tradisjonell dans. Målet er å gjenforene ofre 

med sin familie og gi dem de nødvendige verktøyene til å « face mainstream society as strong, 

confident, empowered individuals»
11

. Et annet mål Stanly forklarte for meg første gang jeg kom til 

Odanadi var  å finne passende menn til de jentene på senteret som var klare for å gifte seg, dette 

stod det ikke på nettsidene. Det kan være fordi de ønsker å gjøre presentasjonen kort. Det kan også 

være fordi det sees på som mer «gammeldags» og noe som minner om «arrangerte ekteskap», og 

potensielle vestlige givere kan reagere negativt på det. Her er det også forskjell på jenter som blir 

boende på Odanadi i lang tid, og de som bare blir der en måned eller at halvt år. Jenter som ønsker å 

bli gjenforent med familien vil jo selvfølgelig få muligheten til det. Men det er like mange som ikke 

lengre har noen familie å dra tilbake til og er avhengig av Odanadi for å finne en passende mann å 

starte familie med.  

 Nettsidene legger vekt på ordet «trafficking», og kampen mot at mennesker blir kjøpt og 

solgt. På tross av dette har ikke alle som bor på Odanadi vært utsatt for trafficking, retningslinjene 

er at det ikke skal kreves noen form for referanser for å kunne bo her. Historien og problematikken 

du har, spiller ingen rolle for om du kan bli boende, så lenge ditt behov ikke kan oppfylles på andre 

måter. Om jenta er mindreårig derimot er det lover som gir foreldrene rett til å bestemme hvor hun 

skal bo. Noen av Odanadis beboere har blitt funnet forlatt når de var små og brakt til Odanadi av 

forbipasserende og deretter vokst opp her. Jobben organisasjonen gjør er derfor på mange måter 

mye bredere enn trafficking begrepet tilsier. 

 Et velkomstbrev som ble utformet mens jeg var der av Stanly og Sara, presenterer Odanadi 

for nyankomne beboere og forklarer deres rettigheter og plikter. Sara var en sosialarbeiderpraktikant 

fra Sverige som jobbet på Odanadi i April og Mai. Det var på hennes initiativ dette brevet blei laget 

som et forsøk på å forbrede måten nye beboere ble tatt i mot. Før hadde denne informasjonen blitt 

gitt muntlig og hun tenkte seg at det kunne føre til at noe viktig kunne bli glemt. Hun fikk derfor 

med seg Stanly på å skrive dette velkomstbrevet sammen med seg. Det skal nå deles ut til 

nyankomne Odanadi beboere (Brevet er direkte sitert). 

 

Welcome to Odanadi Seva Samsthe 

 

Odanadi means Soulmate! A good companion who walks hand in hand in all situations. This 

literary meaning has been translated in to actions within this organization. Odanadi addresses all 

kind of issues related to women and children and we try to create a safe zone for a better joyful life 

and to restore their dignity, safety and empowerment. 

                                                 
11

  http://odanadi.org/our-work lastet ned 05.05.2014 

http://odanadi.org/our-work
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As a matter of policy, Odanadi maintains ‘zero tolerance’ of all forms of violence and we respect 

each other´s differences by treating everyone as equals. Hence, we expect all our staff, residents, 

volunteers, any new incomers to priorities this value.  

 

The rights of Odanadi residents are: 

1. Access to any information related to her/his development. They can also know about the care and 

support system (food, accommodation, health care, education, group activities...etc) available at the 

organization for them.  

2. They can have life equal to everyone irrespective of their caste, creed, religion, gender and very 

importantly their history. 

3. They can freely express their opinion, complaints and any thoughts. 

4. Though Odanadi does not give importance to religious aspects, every resident is free to follow 

any philosophy or religion without hurting others. 

5. Every resident has the right to spend her/his personal time with their visiting mothers at 

Odanadi.   

 

The residents above 10 years old have the following responsibilities: 

1. Compulsory participating in the learning good habits like bed making, bathroom cleaning, dining 

together, take part of all activities, cleaning their living atmosphere and taking care of others.    

2. Religious tolerance meaning respecting others religions, caste etc. Imposing or pressurizing on 

others to follow their religion is not accepted.  

3. Obey the basic rules, timings and service providers for their development.   

4. Odanadi is your home, contribute to protect it, save water and power.  

5. The girls that have more benefits like higher education, leader ship, economically empower 

should make all efforts to compensate in the form of services, sharing the responsibility.   

6. Movement of residents outside of Odanadi needs prior permission from the administration and 

visitors are not allowed after 6pm.  

7. The residents have to receive new comers with all their warmth and respect.  

 

Odanadi’s service crew consists of socially concerned and committed members, some are full timers 

and many are volunteers. Housemothers, field social workers, counselor, help line social workers, 

directors, coordinator, office manager, teacher, account manager, office assistant and cook are 

directly working with the survivors. Many volunteers from different fields such as yoga, karate, 

beauty training, tailoring, medicine, law, arts, entrepreneurship, resource mobilizes etc are 

constantly working for the benefits of the residents. The residents are always free to contact for 

immediate support and attention.          

 

The day starts at 5:30am, special nutritious drinks at 7:30am to all, breakfast at 8:30am. In the 

morning older girls are expected to help the younger ones in washing and cleaning themselves. 

Periodically vocational training is conducted between 10:30am to 1:30pm and 3:30pm to 6pm. 

Lunch together at 1:30pm. Every alternative day snacks are served. Dinner is at 8:00pm, smaller 

children are served at 7:30pm since they go to sleep early. Special food is prepared on all special 

days, celebrations and birthdays. Recreation is from 8pm to 9pm. Odanadi provides various 

activities to contribute to the development of both physical and inner strength. In the board at the 

entrance all activities for the day is presented.      

 

Special note: Odanadi is a consoling place for women and children in difficult circumstances. 

Hence more importance is given to them and others are obliged to respect them despite of their 

situation. The staff and volunteers are required to maintain the basic ethics of their profession. No 

recommendation or influence is required to reach Odanadi for help.    
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 Brevet gir først et bilde av hvordan organisasjonen ønsker at forholdene skal være på 

senteret. De ønsker å etablere et trygt miljø for kvinner og barn, derfor er det en nulltoleranse for 

alle typer vold og alle skal behandles likeverdig. På samme tid viser det hva som er noe av 

utfordringen på Odanadi. Det å slå hverandre for eksempel, var ganske vanlig og etterhvert reagerte 

jeg nesten ikke på det. Jeg forsto mye av det som vennskapelig og tullete, men jeg så også en del 

tilfeller hvor det var sinne involvert. Det var ikke alle jentene som slo hverandre og en tendens var 

at dem som hadde vært på Odanadi lengst var mindre voldelige enn de andre. Det virket også som 

det var hierarkisk, at de som hadde høyere sosial rang slo de som var lavere rang for å si ifra hvem 

som bestemmer eller som en måte å oppdra på. Et eksempel er da assisterende husmor fiket til ei 

døvstum jente som hadde prøvd å erte henne. Denne døvstumme jenta blei ofte gående rundt uten så 

mye å gjøre siden hun verken snakket eller hørte mye. Hun pleide ofte å pirke borti andre og tulle 

med dem for å få kontakt og oppmerksomhet. Hun kunne på sin side også slå de som var mindre 

enn seg. Det var  trist å se at ikke en ansatt kunne vise et godt eksempel. Denne episoden var 

heldigvis ikke dagligdags og de fleste ansatte var gode forbilder, ved ikke å bruke vold og makt.  

  Det skilles mellom dem som er over og under ti år, hvor de som er over ti har flere plikter og 

rengjøringsoppgaver samt å passe på de under ti. De under ti kan ikke være med på aktiviteter som 

har med arbeid å gjøre. Dette forklarte Stanly er fordi barns arbeidskraft har blitt misbrukt til og 

med på institusjoner som utgir seg for å hjelpe dem, når de egentlig bruker dem som økonomisk 

gevinst slik traffickere selv gjør. Indiske myndigheter har derfor strenge regler her. Hvis en av de 

minste hadde blitt sett/fotografert med en spade i hånden kunne det i verste fall bety slutten på 

Odanadi. Brevet avsluttes med en spesiell påminnelse om at det bor kvinner og barn under 

vanskelige omstendigheter på Odanadi og at dette må gis ekstra oppmerksomhet. 

 

Stedet Odanadi 

Siden dette er en institusjon hvor det er kontorer for ansatte på dagtid, og samtidig et bosted for 

mange mennesker er det mange rom med ulike funksjoner. Noen steder blir brukt til mange ulike 

formål mens andre steder nesten ikke blir brukt til noe, andre steder igjen blir bare brukt av beboere 

eller ansatte. Gullestads (1984) «blikk» på hushold og familie kan være et godt utgangspunkt for å 

belyse aspekter ved den fysiske utformingen som også har sosiale implikasjoner. I en antropologisk 

bostedsanalyse er det viktig å se på bostedets fysiske utforming, både de tekniske og symbolske 

aspekter. Symbolsk uttrykker bostedet menneskelig samhold og avgrensing (1984 s.41). Biblioteket 

var et rom hvor alle kunne oppholde seg og blei et samlingssted og et sted å slå av en prat hvis man 

ikke hadde noe annet å gjøre. Andre steder som for eksempel et “spiserom” som lå nederst i den nye 
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bygningen blei nesten aldri brukt, jeg så det bare bli brukt noen få ganger ved spesielle anledninger 

av sjefene med gjester og utlendninger (som meg). Det er altså tydelig for meg hvordan ulike rom 

brukes og dets fysiske utforming har ulik virkning på beboerne, og kan derfor relateres til 

rehabilitering og helning på Odanani. Et spørsmål er da hvordan stedet er anlagt for rehabilitering? 

For eksempel kan muren, som allerede er beskrevet i innledningskapittelet, sies å ha en 

“beskyttende” virkning og bidra til å skape en “trygg sone” som nevnt i velkomstbrevet.  

  Odanadi består av to ganske store bygninger omringet av et uteområdet på størrelse med en 

fotballbane imellom disse, rundt hele området og bygningene er det en tjukk hvit mur. Muren er 

ganske høy, kanskje fire fem meter, men den har «kikkehull» formet ovalt i ståhøyde slik at man 

kan se ut hvis man vil. På den ene siden står den eldste bygningen, som er to etasjer. Den inneholder 

et lite kjøkken med vedkomfyr og noe store gryter og plass til å sitte og forberede maten på gulvet. 

Ved siden av kjøkkenet er det et lite lager for maten de oppbevarer og en matsal. Det er ingen 

møbler i matsalen og når det er matservering sitter beboerne på gulvet ved siden av hverandre med 

ryggen langs veggene og spiser av vanlige indiske tallerkener av aluminium. Under matserveringen 

pleide de ansatte å sitte utenfor denne bygningen opp langs veggen og på noen steinbenker som stod 

under skyggen av et palmetre. De som var i gråsonen mellom å være ansatt og beboer satt noen 

ganger inne og noen ganger utenfor, mens de som jobba på Odanadi på dagtid alltid satt ute. Noen 

få av de ansatte tok ikke lunsjpause her av kastemsseige årsaker og spiste heller niste innendørs. I 

annen etasje er det et rom der et par av de ansatte bor og et stort rom som blir brukt til workshoper 

av ulike slag. På baksiden var det en liten plass hvor brensel, nærmere bestemt tørre palmeblader  

blei samlet opp i en diger haug. Det stod også en nedstøva gammel auto-rickshaw parkert der og 

diverse annet som har blitt forkastet opp igjennom tiden. 

 På den andre siden av gårdsplassen er hovedbygningen. Den er av nyere dato og er i tre 

etasjer pluss en takterasse. Her er det på den ene siden sovesaler, fire til sammen. På den andre 

siden kontorer og rom for allment bruk. I første etasje var det et rom for de aller minste som ikke 

har begynt på skolen ennå (både gutter og jenter), og et for skolejenter. I andre etasje var det et rom 

for collegejenter og et for resten av beboerne som ikke går på skolen men er på Odanadi på dagtid. 

Til sammen bodde det rundt 50-60 kvinner, jenter og barn på Odanadi i min feltperiode. Sovesalene 

består av rekker med køyesenger av jern, seks eller syv av disse på hver side i avlange rom, med en 

liten gang i midten. Alle beboerne har sine eiendeler her, en liten kiste til klær, kanskje en koffert 

under senga. Kanskje har de en plakat av en filmstjerne eller en bamse og et og annet fotografi 

hengende på veggen ved sengen sin. I enden på motsatt side av døra er det vinduer som vender ut 

mot gårdsplassen med jerngitter på. Disse vinduene er som oftest åpne og herifra har du full 

oversikt over gårdsplassen. Vinduene brukes derfor til å kommunisere og gi beskjeder til noen som 
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er utendørs eller til noen i bygningen på andre siden. På den andre siden av gangen er det toalett og 

dusjer for beboerne i begge etasjer. 

 I venstre side av bygningens andre etasje finnes ulike kontorer for husmor, sjefene og 

regnskapsfører, et lite bibliotek og et rom med stolrekker og en tavle som brukes til møterom og 

undervisning. Alle vegger innendørs er hvitmalte. På veggene i gangene henger det malerier som er 

blitt gitt i gave eller laget av beboerne selv. Det lille biblioteket som kan sies å ligge i midten av 

hele bygningen er et populært møtested på dagen når det foregår lite aktiviteter. Det er fullt opp med 

bøker av alle slag både på engelsk og kannada og hindi. Det henger bildekollager på veggene laget 

av tidligere frivillige. Det ligger i tillegg fargestifter, tegnebøker og leiker til barna overalt, og det 

bærer preg av mye leik og moro og er ganske kaotisk. 

 I tredje etasje har de som jobber med opplysningsarbeid i landsbyene et kontor som de noen 

ganger jobber og diskuterer i når de ikke er i «felt». Det er enkelt innredet med et bord og noen 

stoler, ellers tomt. Rommet som er mest brukt i denne etasjen er kombinert yoga, tv og sy-rom. På 

dagtid pleier rommet å være låst, men kan åpnes om noen ønsker å være der. Ved flere anledninger 

når jeg var innom dette rommet enten for å finne noen eller bare gikk rundt å «snuste» var det en 

eller to av beboerne som var her alene og det virket på meg som et rom det gikk an å trekke seg litt 

tilbake i. Etter middagen om kvelden er det tv-titting og da sitter de fleste samlet rundt skjermen. 

Rommet har en lang rekke med vinduer på den ene siden som ofte var åpne og det var en god utsikt 

til området rundt senteret. På den ene veggen er det blitt malt store palmetrær og blide aper som 

leker i de, i kraftige farger. De andre rommene i denne etasjen blir brukt til lagerplass og var låst, og 

et treningsrom som alltid var stengt, ment for sjefene. Det var lager for gammelt materiell, klær som 

var blitt gitt, og en god del malerier som var blitt gitt i gave til organisasjonen eller blitt malt av 

noen på senteret. Det går en trapp opp til takterrassen som også er låst til vanlig. 

 I første etasje til venstre for inngangen er det først et lite kontor med tre små skrivebord der 

tre rådgivere jobber. Til venstre for dette var det et toalett og vaskeservant for ansatte som også 

pleier å være låst og innenfor dette et rom som ser ut som det skulle vært et kjøkken, men står 

ubrukt. Utenfor dette rommet, mot gårdsplassen er et annet ganske stort rom med fire-fem glassbord 

og stoler i samme stil, som for det meste står ubrukt. Jeg ser for meg at det blei slått på stortromma 

under byggingen, kanskje sjefene ønsket å lage et fint sted å ha gjester til matservering for 

eksempel. Slike type steder har jeg sett mange steder i India, fint utsmykkede steder i moderne stil, 

som ikke blir brukt og som heller ikke kan enkelt ryddes bort og gi plass for andre aktiviteter. 

Derfor blir det bare stående og forfalle. Det er noe bedrøvelig over det, og på samme tid noe stivt og 

rart fordi det ikke passer inn men noen har ønsket det slik likevel. En eneste gang satt vi der og 

spiste. Det regnet ute, og Stanley og Parashu var der i lunsjtiden og skulle spise, de hadde besøk av 
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en tidligere Odanadi beboer og Stanley fikk oss med inn i dit. Jeg følte meg litt stiv og 

ukomfortabel i denne settingen etter å ha blitt vant med å sitte utendørs med kryssede bein lent over 

matfatet mitt.  

Ved inngangsporten er det et lite hus med et soverom for portvakten og kokken, og et lite 

bad. Utenfor dette huset er en opphøyet kvadratisk terrasse med tak over. Her blir du satt til å vente 

hvis du kommer uanmeldt på besøk. Til venstre for inngangspartiet er et jordområde som blei endret 

en hel del i den perioden jeg var der. Dette var utgansgspunket for hageprosjektet som jeg holdt på 

med gjennom hele feltarbeidet. 

 På baksiden av det nye huset var det ordnet til med vaskeservanter og lange snorer til 

opphengig av klær, en liten leikeplass med sand og uteleiker av jern malt i mange ulike farger, men 

nesten slitt bort. 

 Selve gårdsplassen er delt i to, foran det store huset er det lagt steinheller. På morgenen er 

det her det blir gjort morgentrim og karate, og noen ganger yoga på ettermiddagen, ellers blir det 

brukt til parkeringsplass på dagtid. Nedenfor steinhellene går en kort trapp ned til et lite område 

med jord i den tørre tida, og litt grass når monsonen begynte i mai. Langs kanten var det ulike trær, 

en del bambus, noen palmer, banantre og diverse andre sorter. Området på utsiden av det gamle 

huset hadde noen steinbenker og en liten platting av sement som var et fint sted å sitte utendørs når 

det ikke var for varmt. Halvparten av dette området blei omformet til en hage med ulike grønsaker 

og flere frukttrær i perioden jeg var der, resten av området fikk vi beskjed om at måtte stå tomt på 

grunn av at de noen ganger holdt fester/arrangement her hvor de satt opp store telt.  

 

 

              Utsikt fra inngangspartiet ved det store huset og utover gårdsplassen og den eldste byggningen i bakgrunnen. 

 Beboerne har en slags «slå på ring» leik.                                        Foto: Sara Kiellingrad 
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 Generelt sett er rommene på Odanadi åpne for alle å bruke som man ønsker og de er 

fleksible i bruk, men det er også en del forskjeller i tilgang. Kanskje mest mellom ansatte og 

beboere og noe på grunn av kaste. Regnskapsføreren som hadde høy kastebakgrunn hadde bare med 

seg litt frukt på jobben og spiste den innendørs, mens de fleste andre ansatte gikk bort til det gamle 

huset og satt der utendørs. Tre indiske sosialarbeider-studiner som var boende på Odanadi en 

måneds tid valgte å gå til en restaurant i nærheten for å spise, også av kastemessige årsaker. Stanly 

som selv er av lav kaste, var oppgitt over dette og uttalte en dag at «hvis alle kunne sitte å spise den 

sammen maten sammen hadde verden vært et bedre sted!». Rommet med spisebord av glass i første 

etasje var et nærmest ubrukt rom, men jeg fikk heller ikke beskjed om at det ikke skulle brukes. 

Gullestad ser at i det norske hjem er noen rom mer sentrale enn andre f.eks stuen. På Odanadi var 

det ingen rom som bare var rekreasjonsrom og et rom for å «henge» slik som den norske stua ofte 

er. Slike pauseaktiviteter foregikk derfor alle andre steder, men altså aldri på dette stedet med stoler 

og glassbord. Det stedet som var mest brukt til å være sosial og slappe av i var biblioteket som ofte 

blir sett på som en typisk «stillesfære». Her hadde også barna masse leiker de brukte å herje med 

om de var innendørs. Beboerne brukte også sovesalene for å enten være for seg selv eller snakke 

med andre. Jeg tror noe av grunnen til at biblioteket spesielt var så sentralt bruksrom på dagtid, var 

fordi her så det ut som man jobbet, enten med skolearbeid, eller på en av dataene som stod der hvis 

man var ansatt eller med å undervise beboerne. Om Stanly eller Parashu stakk hodene inn så jeg 

mange ganger at de ansatte stivnet litt til fra en ellers avslappet kroppsstilling, eller sneik seg bort 

for å vise at de jobbet. 

 Ved portvakten var et annet sted å sitte og prate og her var det en hel del plaststoler som blei 

hyppig brukt av både ansatte og beboere. Hundene hang ofte rundt her, og det blei ofte mye leik og 

moro med dem (selv om de også blei slått innimellom). Portvakten måtte jo holde øye med porten 

og var ofte takknemlig for litt selskap. Det var også et sted man møtte på dem som nettopp var 

ankommet. 
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En plakat med oversikt over organisasjonen til informasjon for nye beboere.           Foto: Ingeborg Bjerke 

 

Ansatte 

 

I alt er det ca 15 ansatte på Odanadi som oppholder seg på der på dagen. En del av de ansatte var 

Odanadi-beboere i tillegg, det var altså ganske vanlig å rekruttere tidligere beboere til jobb i 

organisasjonen etter ferdig utdannelse. I denne delen går jeg ut ifra organisasjonskartet slik det er 

fremstilt i bildet over og forteller kort hvem de ansatte var og hva de jobbet med. Dette med unntak 

av noen jeg fikk liten kjennskap til og som hadde lite med den daglige driften av senteret for 

eksempel «security» og «driver». 

 Øverst i «hierarkiet» er de to lederne, Stanley og Parashu. Deres oppgaver er mange og 

varierte. Lederne kan gjøre hverandres oppgaver, om Stanley ikke har tid kan han be Parashu om å 

gjøre det og omvendt. Begge jobbet opp mot å spore nettverk av traffickere, samarbeide med politi, 

og planlegge og utføre ”raid” mot bordeller. Ellers går mye av jobben ut på å jobbe med å være en 

talsperson for Odanadi utad i alle mulige sammenhenger. Stanly har hovedansvaret for de 

frivilligarbeidende, og har bygget et hus  nærme Odanadi med god plass til frivillige om noen skulle 

trenge losji. Stanly har to døtre på tre og syv år som ofte var på Odanadi hvis de ikke var på skolen 

eller i barnehagen. Parashu har også en datter på tolv som var en del på Odanadi, spesielt i 

sommerferien. Stanly og Parashu oppholder seg sjelden på Odanadi hele dagen, og det virker som 

de lar mye av ansvaret for daglig drift gå til husmor og de andre ansatte alt ettersom. På kveldstid 

sånn i solnedgangstider (6-7) er de ofte innom for å se an forholdene og prate med besøkende. Det 
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kan for eksempel være noen som har donert et måltid til Odanadi denne dagen, eller noen som er 

interessert i organisasjonen på ulike måter.  Det settes da ofte frem plaststoler midt på gårdsplassen 

og det blir servert chai fra kjøkkenet til disse. Det er ikke hvem som helst som kan sette seg på disse 

stolene selv om det heller ikke er veldig strengt, og om noen av beboerne sitter der er det Stanly og 

Parashu som har invitert dem til å gjøre det. Som frivilligarbeidende blei jeg alltid tilbudt en stol 

med dem. 

 Husmor er den som har ansvaret under sjefene, og er den du blir bedt om å gå til for å ordne 

det meste. Fungerende husmor het Prabhamani, ho var 29 år og hadde utdanning innen sosialt 

arbeid. Ei lita og ganske tynn dame som pleide å gå i sari eller en fin «Salvar kamez»
12

, hun skilte 

seg derfor litt fra beboerne på senteret som var mer uformelle i klesstilen. Hun bodde ikke på 

senteret, men ikke så langt unna sammen med sin far og bestemor. Husmor hadde eget kontor og 

oppholdt seg enten her eller på biblioteket i løpet av dagen. Assisterende husmor het Hema og 

hadde ansvaret hvis husmor var borte eller var opptatt. Hema var ei jente som før og fortsatt bodde 

på Odanadi, som hadde blitt ferdig med bachelor-grad og fått en liten stilling her. Hema var som 

husmor kledd i salvar kamez og veldig søt og smilende person, selv om hun noen ganger virket litt 

usikker i forhold til sin rolle og overlot ofte ansvaret til husmor. 

 Rashmi er resepsjonist og vakt og det er hun som bor i det lille huset ved inngangen. Hun 

har vært beboer av Odanadi før og er det på mange måter ennå, da hun sliter med psykiske problem 

og tar medisin mot det. På dagtid har hun ansvaret for å følge de som har behov for sykehus eller 

legehjelp dit. Det ligger inni byen så da tar de som oftest buss. Hun synes jobben som portvakt noen 

ganger er litt kjedelig og har drømmer om å gifte seg, bli husmor og samtidig kunne ta vare på sin 

syke mor. 

 Kokken bor sammen med Rashmi og har ansvaret for å lage frokost, lunsj og middag,samt 

«snacks», med hjelp av en forholdsvis fast gjeng med beboere som fungerer som kjøkkenhjelpere. 

Slik jeg forsto det hadde hun ikke vært på Odanadi mer enn noen måneder når jeg kom og hadde 

funnet Odanadi fordi hun hadde vanskeligheter med sin mann og hadde forlatt han. Hun hadde 

dermed behov for å finne en jobb og bosted i trygge omgivelser. 

 Yogalæreren heter Divya. Hun har en litt spesiell rolle fordi hun ikke er ansatt med lønn fra 

Odanadi, men får betalt av ei amerikansk dame som har jobbet med Odanadi og yoga før. Divya 

fikk gratis yogaopplæring i en shala
13

 i Mysore mot at hun begynte å undervise på Odanadi, i tillegg 

disponerer hun er scooter og får en liten månedslønn, avtalen gjelder for et år. Hun er en meget 

                                                 
12

  En Salvar Kamez består av en tunika med korte ermer og en stor luftig sydd bukse under, samt et skjerf i matchende 

farger som bæres over brystet og hengende ned på hver side på ryggen. 
13

  Shala er den vanlige betegnelsen på rommet du praktiserer yoga i, eller det kan brukes i betydningen en spesifikk 

yogalærers yogarom. 
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aktiv dame som har å gjøre med de fleste aktiviteter som skjer, og på mange måter er hun et 

«bindeledd» mellom beboere og ansatte.  

 Vinita var ei annen tidligere Odanadi beboer som også jobbet ved senteret, hun hadde tatt en 

bachelorgrad i psykologi og beskrev seg selv som sosialarbeider. Hun gjorde en rekke ulike 

oppgaver som å ta spesielt vare på de minste, samt barna til Stanly hvis de var der. Hun passet på 

hundene og gjorde små ærender på scooter utenfor senteret, hun var også med på «bordell-raid» og 

andre større oppdrag utenfor.   

 De tre rådgiverne som jobber i kontoret i første etasje er litt eldre damer, to av dem bor ikke 

på Odanadi, men ei av de pleier å bo der i løpet av uken fortalte hun meg, fordi hun hadde et stykke 

å reise hjem.Rådgiverne har ansvaret for å snakke med alle som kommer til Odanadi som har behov 

for hjelp, og betjener i tillegg Odanadis hjelpelinje. 

 

Beboerne 

 

I perioden jeg var på Odanadi var det ca 50-60 beboere på senteret. Dette tallet varierte litt, da noen 

kom og gikk av forskjellige grunner. Det var plass til noen flere, ved å sette inn en ekstra seng i 

noen av rommene men de hadde ikke mye plass å gå på. Avgjørelsen om hvem som kunne få plass 

på Odanadi gikk på å vurdere om det fantes andre muligheter for den nyankomne. Om Odanadi var 

eneste løsning hadde de rett til å bli boende. Historien til hver og en av disse jentene er unik, og det 

er som sagt ikke alle som har vært utsatt for trafficking. For å beskytte beboerne fra ubehagelige 

spørsmål fikk jeg ikke lov til å spørre om historien deres. Det jeg fikk vite er hentet fra ulike kilder. 

Noen fortalte meg litt uten at jeg spurte, mens jeg fikk høre historier fra andre også. Noen beboere 

har vært på Odanadi siden de var små og har et annet forhold til stedet enn de som har vært her 

noen uker eller måneder. Jeg kan ikke fortelle om alle, men komme med noen eksempler.  

 Yogalæreren Divya er 23år og hun er oppvokst i sentrum av Mysore sammen med moren og 

broren sin, faren har hun aldri kjent. De var veldig fattige og hadde til tider ikke noe sted å bo. 

Moren jobbet på markedet med å selge blomster til offringer og broren arbeidet som grønnssaks-

bærer. Som liten forsøkte Divya selv også å tjene penger på å være «guide» ved palasset. Hun blei 

ofte kjent med utlendinger som gav henne penger og en mulighet til å lære engelsk. Hun dro selv til 

Odanadi når hun var liten, fordi hun da kunne få ordentlig utdanning, og et bra sted å være ikke så 

langt fra familien sin som hun kan besøke jevnlig. Hun har nå studert psykologi og fått 

yogautdanning sånn at hun har ansvaret for mange av yogatimene på Odanadi, med støtte fra en 

amerikansk giver. Hun er fortsatt en «beboer» ved Odanadi i følge Stanly men har fått mye ansvar 

for organiseringen av de ulike aktivitetene som foregår i tillegg til yogaen.  
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 Krishna er en liten gutt på 5 år som blei funnet som baby i en grøftekant og brakt til Odanadi 

av en forbipasserende. Ingen vet hvem familien hans er og han har fått en «reservemor» som har det 

daglige ansvaret for han. I praksis er de fleste med å passe på han, og ta ansvar for at han har det 

bra. Han blir boende på Odanadi noen år inntil han blir for gammel og han flytter da sannsynligvis 

til det nye guttehjemmet
14

 for å begynne på skolen. 

 Parvati er nitten år, og i gang med en bachelor i handel. Hun har bodd på Odanadi i over ti 

år. Moren var prostituert i Bangalore, faren har hun aldri kjent. Når hun var ca åtte døde moren av 

HIV og Parvati blei etter det sendt til Odanadi (ukjent av hvem) fordi hun var familieløs. Parvati er 

en av de mest arbeidsomme jentene på Odanadi og er alltid flink til å hjelpe til med det som trengs. 

Hun er også flink i engelsk og har i tillegg fått svart belte i karate. Hun blir derfor ofte «vist frem» 

for besøkende som er interessert i å se hva Odanadi gjør. Når jeg spurte henne hva hun ville gjøre 

etter studiene fortalte hun at hun kom nok til å fortsette å bo på Odanadi. Hun er et godt eksempel 

på en beboer som har mulighet til å bli ansatt på Odanadi. 

 Santi er ei jente på 14 år som har bodd på Odanadi i 4 måneder. Etter at moren og faren 

hennes døde i en ulykke bodde hun hos sin bestemor som ikke tok godt vare på henne, akkurat hva 

som skjedde vet jeg ikke. Dermed kom hun til slutt til Odanadi. Hun trives godt og har begynt på 

skolen og ønsker å bli værende på Odanadi for å fullføre utdannelsen.  

 Som det står på hjemmesiden har alle beboerne sin spesielle historie, men fellesnevnere er 

ofte fattigdom og vanskelige familieforhold. De fleste av beboerne var fra Mysore eller Bangalore 

eller i andre områder av Karnataka. Noen få var fra andre områder av India. Som nevnt i 

beskrivelsen av det store huset tidligere, er sovesalene for ulike grupper av beboerne. Nederst var 

rommet for de aller minste som ikke gikk på skolen ennå og var på Odanadi hele dagen. Dette var 

som oftest barn av prostituerte som ikke hadde mulighet til å ta seg av barnet eller det var barn som 

var blitt funnet forlatt på gata og brakt hit av forbipasserende. Det andre rommet nederst i 

bygningen var for alle skolejentene i forskjellig alder opp til 16 år, en del av disse jentene hadde 

vært utsatt for trafficking.  Her bodde for eksempel Santi. I andre etasje var rommet for 

høyeregradsstudenter der Parvati bodde, en del av disse hadde bodd på Odanadi siden da var små 

barn og fått hele utdanningen sin av Odanadi. I rommet ved siden av bodde dem som var utenfor de 

andre gruppene, det vil si de som ikke gikk på skolen på dagtid og som tilbrakte hele dagen på 

Odanadi. En del i denne gruppa var syke på ulike måter og noen ventet på operasjon mens andre var 

psykisk syke, betegnelsen ”deaf and dumb”  ble brukt på noen av disse som hadde både vansker 

med å høre og snakke.  

                                                 
14 Odanadis andre hjem, ment for gutter. Det var nesten var ferdig og klart for innflyttning når jeg dro i midten av juni 

2013. 
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 Siden jeg ikke har den fulle historien til de beboerne jeg ble kjent med tar jeg med en 

”typisk” historie om en tidligere beboer som blei beskrevet for meg av en tidligere 

frivilligarbeidende. Det handler om en jente på fjorten Mangala, som bare var her en kort stund. 

Hun kom fra en veldig fattig nomade-familie og var fra ung alder satt til å tigge, stjele og selge 

kroppen sin. Når hun var tolv solgte faren henne til et bordell i Mangalore (på kysten av Karnataka). 

Der var hun inntil en NGO i samarbeid med politiet reddet henne ut. Derifra blei hun sendt til et 

«government home
15

» som kontaktet familien hennes og blei så sendt hjem. Moren som ikke hadde 

fått vite om Mangalas skjebne, havnet i en krangel med faren. Krangelen endte med at faren drepte 

moren. Faren havnet så i fengsel. For å betale han ut, sendte Mangalas onkel henne tilbake til 

bordellet. Da faren blei løslatt dro han tilbake til bordellet fordi han mente han kunne få mer penger 

for henne enn hva som hadde blitt avtalt. Krangelen med bordelleieren endte med at faren blei 

drept. Etter dette blei hun værende på bordellet til hun igjen blei reddet derifra og tatt med til et 

«government home». I mellomtiden hadde hun utviklet en avhengighet til lim-sniffing og var blitt 

vant til pengene hun tjente på bordellet. Hun forsøkte å rømme flere ganger. Det var her Odanadi 

blei kontaktet, som et mer barnevennlig sted å være for henne, i tillegg var det lengre vekk fra 

hjemme. Odanadi jobbet sammen med «barne-velferdskommiteen» for å komme opp med en god 

løsning. Det blei besluttet at det var trygt å sende henne til besteforeldrene som også var det hun 

ønsket selv. 

 

Aktiviteter 

 

Som vist på tegningen av treet til Odanadi i begynnelsen av kapittelet er aktivitetene noe som 

kommer langt ned på stammen og med pilene som peker oppover kan det illustrere at det danner 

basisen for en utviklingsprosess. En utviklingsprosess for en Odanadibeboer fra hun kommer til hun 

er klar for livet «utenfor».  Etter å vært igjennom rådgiving og samtaleterapi når de kommer, som 

varierer alt etter behovet til jenta, så er aktivitetene grunnlaget for videre rehabilitering. Jeg skiller 

mellom de aktivitetene som er del av de daglige gjøremål, og de aktivitetene som kommer i tillegg 

og som oftest blir utført på initiativ fra frivillig arbeidende med hjelp fra de ansatte. 

 Praktiske gjøremål og husarbeid blir for det meste gjort av beboerne selv. Alle beboerne 

hadde sine faste oppgaver, noen var med å forberede lunsjen og de andre måltidene hver dag, andre 

stod for serveringen av chai og snacks til de besøkende og ansatte, og andre igjen for oppvasken. 

For å passe på de minste var det satt en eldre beboer som «mor» som måtte ha hovedansvaret for et 

                                                 
15 Statlig drevet institusjon for hjemløse 
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av barna. Om ikke ”moren” var tilstede tok noen andre ansvaret. Ei jente med svak 

utviklingshemming eller hjerneskade hadde det med å rømme hvis anledningen bød seg og det var 

en egen oppgave å holde øye med henne. Dette var en oppgave som oftest falt på noen av de eldre ( 

de over 16) og ansvarsfulle beboerne. Tøyvask tok de fleste selv, mens de eldre skulle hjelpe de 

yngre hvis de trengte hjelp. En gang iblant hadde de større vaskeprosjekt som å vaske soverommet 

til de minste eller å vaske vanntanken på taket. Da var det mer dugnadslignende organisering, hvor 

alle henger rundt og bytter på å ta i et tak. På dagtid mellom ti og tre, hadde jentene ikke alltid så 

mye å gjøre av aktiviteter. Det var i denne tida det var vanlig å henge i og rundt det lille bibilotektet 

og lese, tegne, spille spill (f.eks sjakk) eller sitte å prate. 

  Andre hverdagslige sysler var for eksempel å gå tur med hundene, rydde og brenne søppel, 

og en gang i blant hente ferdige kokosnøtter fra palmetrærne. Barna var ofte opptatt med å klatre 

opp og plukke bær fra et tre i hagen. De var grønne og veldig sure men fortsatt populære blant de 

små.  

 Husmor hadde ansvaret for å samle alle til møter hvis noe måtte bli tatt opp, eller finne på 

hyggelige fellesaktiviteter som for eksempel vist i bildet hvor vi holder på med en ”slå på ring” lek 

ut på gårdsplassen. Hun hadde også i oppgave å få alle opp om morgenen og lede morgentrimmen. 

Timen etter middagen og før det var tid for legging, er beskrevet som rekreasjonen. Da hadde alle 

muligheten til å se på fjernsyn en time. Da satt alle på gulvet i yogarommet hvor de hadde en liten 

TV stående. 

 Husmor var også ansvarlig for å informere nye frivillige om hva slags aktiviteter som kunne 

være nyttige og ikke for beboerne, og planlegge gjennomføringen. I tiden jeg var der hadde de 

hagearbeid, yoga, karate, kakelaging og skjønnhets-skole. Disse prosjektene hadde både lokale 

indiske frivillige og utenlandske frivillige. Noen aktiviteter var derfor langtidsprosjekter mens andre 

varte et par måneder eller mindre. Da jeg beskriver yogatimene og hagearbeidet omfattende i 

kapittel tre og fire beskriver jeg de andre aktivitetene mer utfyllende her.   

 Karateprosjektet ble gjennomført i tilknytning til en karateskole i Mysore, og jentene hadde 

to morgentimer i uken, tirsdag og torsdag, med to ulike indiske lærere som hadde undervist på 

Odanadi i seks- sju år. Ei jente, Parvati, hadde som sagt rukket å få svart belte, mens flere andre var 

på vei til å få det. Timene var tidlig om morgenen på plassen utenfor det store huset fra sju til åtte, 

noen ganger kom karatelæreren litt seint, og da begynte Parvati å undervise de andre jentene. Først 

var det en oppvarmingsekvens med løping i sirkel og strekk og bøy. Deretter begynte man å øve på 

slag og spark i kombinasjoner. Den første delen av timen var for alle, mens dem som kunne minst 

etterhvert blei bedt om å sette seg og se på fordi det da ble litt vanskelig. Noen ganger, om jentene 

virket slappe og ikke prøvde så hardt ba treneren dem om å skjerpe seg. For å motivere dem sa han 
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ofte «come on, boys!» Da jeg spurte hvorfor han sa gutter til jentene sa han at det hadde med å få 

dem til å bli tøffe som gutter. I karatetimen gjorde de også litt yogaøvelser på slutten som 

avspenning. De satt da med kryssede ben og pustet og til slutt gjorde de tre «Om» sammen, treneren 

ba dem om å kjenne på vibrasjonene. Det virket som karatetimene gav mange av jentene god 

trening, men de som ikke var så flinke likte det ikke noe særlig. Da jeg spurte noen av jentene om 

forskjellene på yoga og karate fikk jeg i svar at begge deler gjorde deg sterk, men i yoga lærte du 

ikke hvordan du skal forsvare deg selv. 

 Kakelagingsprosjektet var av en litt annen karakter igjen da det var to amerikanere, Alissa 

og Adam, som hadde et prosjekt som het «the cookbook project». Det handlet om å reise rundt i 

ulike fattige deler av verden og lære folk om ernæring og sunn kost, og også hvordan det er mulig å 

tjene penger på en sunn matgesjeft. Prosjektet var organisert slik at en gruppe på 8-10 av jentene 

fikk opplæring i å lage kaker en gang i uka på bestilling, hovedsakelig fra folk i yogamiljøet. I 

tillegg lagde de ”ladhus”, småkaker av tørket frukt og nøtter, som ble solgt i en helsekostforretning i 

Mysore. I høysesongen (jan-mars) tjente derfor Odanadi-jentene penger på å selge kaker laget av 

nøtter og frukt, såkalt «rawfood» kaker til yogamiljøet. Siden Odanadi-jentene involvert i dette 

prosjektet tjente ganske gode penger på det, (ca 20 000 rs på noen måneders salg) var det prioritert 

fremfor andre aktiviteter både av jentene selv og husmor. Etter at de som var ansvarlige for 

prosjektet dro var det meningen at jentene selv skulle styre det. Jeg fikk i oppgave å hjelpe jentene 

og fortelle hvordan det gikk til Alissa og Adam. Siden det var lavsesong på denne tiden tok 

prosjektet en liten pause men det kom i sving igjen i juni da flere av yogastudioene igjen åpnet. Når 

det kom til selve kakelagingen klarte de seg uten min hjelp, men når det gjaldt å kjøpe inn 

ingredienser og å distribuere kakene ble det litt utfordrende. Jeg måtte derfor hjelpe til å organsiere. 

Likevel var de selv sterke pådrivere for hele prosjektet som viste at det på mange måter var 

”empowering” i det at de jobbet for å tjene sine egne penger og at det skulle være på eget initiativ. 

 Skjønnhets-timene var en eller to ganger i uken og blei drevet av ei indisk dame fra Mysore 

som jobbet frivillig med dette. Her lærte de blant annet om fotpleie, håndpleie, nappe øyenbryn med 

trå (såkalt ”treading”) og ulike måter å ikle seg en sari på, noe som de fleste virket som de syntes 

var veldig gøy. Hensikten med skjønnhets-timene var både å gi kunnskap om renslighet og hygiene 

og å kunne gi de som ønsket det mulighet til å jobbe i en skjønnhetssalong i ettertid. Det var et 

populært prosjekt som mange av jentene som ikke tok noen annen utdannelse var med på. I ettertid 

har dette prosjektet utvidet seg, og de har for eksempel hatt en frisør til å undervise i hårstell, og de 

har planer om å lage en egen skjønnhetssalong. 
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Dagen og årets gang 

 

Dagen begynte halv seks for de fleste på Odanadi. Da var det morgentrim så fort de hadde stått opp 

og kledd på seg. Etter at morgentrimmen var ferdig i sju tiden, gikk de fleste for å vaske og kle seg  

til skolen. Det blei laget te og varm melk som kunne drikkes på trappen ved hovedinngangen mens 

sola stod opp. Deretter var det frokost som for det meste bestod av det de kalte «rice items», ris 

laget på ulike måter, for eksempel kokt ris med litt grønsaker og krydder i.  Rundt ni var 

skoleuniformer på, håret fletta og så bar det av sted til skoler og colleger for de fleste. De som blei 

igjen, gjorde sine daglige oppgaver, litt vasking og rydding, preparering av mat for resten av dagen, 

men også var det nok litt tid til å kjede seg. Kanskje spesielt de to som var psykisk 

utviklingshemmede hadde litt begrensninger når det gjaldt oppgaver de kunne foreta seg og språk å 

kommunisere med. De dreiv ofte rundt uten mye mål og mening. Biblioteket blei åpnet litt ut på 

formiddagen og blei et møtested som nevnt tidligere. Lunsjen var i ett-tiden og besto for det meste 

av ris og sambar
16

. Skolen var ferdig i tre- fire tiden for de fleste. De eldste som gikk på universitet 

eller college kom kanskje litt seinere, i fem-seks tiden. Da var det tid for ulike aktiviteter som mat-

lagingskurs, yoga og hagearbeid, noen ganger var det fellesmøte hvis det var noe spesielt som måtte 

snakkes om. Det var igjen chai-servering og noen ganger ulike «snacks» som tilhørte 

ettermiddagsteen. I seks-sju tiden gikk solen ned og det ble fort mørkt og det var på tide å dra hjem 

for de som ikke bodde her. Det blei servert middag i sju-tiden, ris med tilbehør, også var det tid for 

tv-titting og kanskje litt skolearbeid. De fleste måltider på Odanadi var vegetarisk, men dette var av 

økonomiske årsaker og ikke ideologiske. 

 Skoleåret starter i begynnelsen av juni eller slutten av mai, og slutter i mars, med  Dussera
17

 

og juleferiepause imellom dette. Desember til mars er høysesong for yogaskolen som stenger i 

slutten av mars som andre skoler også da gjør. April og mai var de varmeste månedene (opp mot 40 

grader celsius) så det virket logisk å ha ferie i denne perioden, så man enten kunne ta det litt roligere 

eller, hvis man er heldig, har muligheten til å reise opp i høyden hvor lufta er kjøligere og friskere. 

De første tre månedene jeg var der var derfor ganske travle på Odanadi, både med mange yogier 

som ville hjelpe til og starte prosjekter og på skolen. Jeg skriver i feltnotatene i denne perioden at 

det ser nesten ut som om jentene får for mye å gjøre. Jeg ble fortalt  at dette var bra for dem og at de 

da ikke tenker på å rømme eller andre dårlige ting.  

                                                 
16

 Sambar er en ”peppersaus”, en tynn suppe laget av chilikrydder, vann og grønsaker. 
17

 Dussera er viktig hindufestival i begynnelsen av oktober, man feirer blant annet  guden Ramas seier over  

demonkongen Ravana. Diwali festivalener 20 dager etterpå og er en feiring av lyset. 
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 Når april kom roet alt seg, de fleste yogafolk dro (selv om det er noen som blir igjen hele 

året), og rundt halvparten av beboerne på Odanadi dro på ferie til familie og slektninger. Det ble 

plutselig et helt annet sted å være, både litt kjedelig men også avslappende så man kunne ta det mer 

rolig i den stekende varmen. Problemet for beboerne var at de i denne perioden var på Odanadi hele 

dagen og samtidig med at det var få aktiviteter som ble tilbudt. Santi for eksempel fortalte meg 

mange ganger at hun kjedet seg og gledet seg til skolen begynte. Stanly sa han skulle organisere en 

piknikk i en park for beboerne i løpet av sommerferien, men det blei aldri noe av. I slutten av mai 

når vannreservoarene nesten var tomme og folk snakket om å spare på vannet og kom med ønsker 

om at det snart skulle regne gjorde det til slutt det. Til alles glede gikk temperaturen i løpet av noen 

uker fra 35 til 25 grader og det blei igjen behagelig å være utendørs. Folk begynte å komme hjem 

fra ferie, og de som hadde vært på Odanadi hele sommeren var glade for å komme tilbake på 

skolebenken og starte et nytt skoleår. 

 

Odanadi – en institusjon med husholdslignende organisering. 

 

 Ved å beskrive det fysiske stedet, ansatte og beboere ønsker jeg å belyse hvordan Odanadi 

ikke bare er en institusjon men også kan sees på som et hushold hvor ansatte og beboere jobber 

sammen for «selvoppholdelse». Det at ressurssterke beboere etter endt utdanning ofte blir boende 

selv blir ansatte har, som jeg kan se det, både positive og negative konsekvenser. De kan være gode 

forbilder for nye beboere og eksempler på noen som har kommet godt ut av år på Odanadi og den 

behandlingen som har blitt gitt. Derfor kan de også være med på å støtte organisasjonen økonomisk, 

ved at de blir trukket frem for viktige givere. Det som kan påvirke stedet negativt er at det blir en 

viss stillstand i behandlingen hvis det blir mindre plass til nye beboere. De som har bodd på stedet i 

lang tid har ikke lengre den samme nytten av behandlingen som blir tilbudt og hadde hatt større 

utbytte av å være andre steder, samtidig som det ville blitt frigjort plass til nye som hadde behov for 

rehabiliteringstilbudet. 

 Som nevnt innledningsvis beskriver Gullestad en utviklingssyklus for husholdet hvor 

begivenheter som fødsel, giftermål og død lager en kontinuerlig dynamikk i husholdet. Utviklingen 

følger et forløp av faser: Etableringsfase, ekspansjonsfase, oppløsningsfase og erstatningsfase (1984 

s 53). Siden Odanadi på mange måter kan sies å være i en kontinuerlig ekspanderingsfase, må 

derfor Odanadi regnes som en instiusjon og ikke et hushold. 

 Når det gjelder noen av beboernes kategoriseringer av Odanadi som et «hjem» mer enn en 

institusjon, og Odanadi utad også legger vekt på å være et hjem for sine beboere, var det flere av 

jentene som relaterte betegnelsen ”hjem” til en religiøs sfære. I India er religion en del av folks 
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identitet, for eksempel på offentlige dokument er det vanlig at man må hake av på hvilken religion 

man tilhører. Jentene på Odanadi fortalte meg at de enten var hindu, muslim, eller kristne ikke som i 

”religionen” deres men som en del av kastebakgrunn og identitet. Selve senteret er sekulært og 

støtter ingen religiøs praksis. Det er derfor uvanlig tomt for religiøse figurer og dupeditter som er 

ellers sterkt til stede i India og spesielt i indiske hjem. Å ha et rom for å gjøre ofringer, puja, er også 

vanlig her. Flere av jentene fortalte meg at når man er i et ”hjem” så kan man gjøre puja, gå i 

tempelet og være med på festivaler for gudene også videre, men ikke her. Derfor kan det se ut som 

at for mange av jentene tenkte de mindre på Odanadi som et ”hjem” fordi det var utenfor en religiøs 

sfære. Ved å vektlegge beboernes egne kategoriseringer viser Gullestad hvordan ”husholdets 

moralske fellesskap” da kommer til utrykk. Dermed kan man la folks egen ideologi avgjøre hvem 

som hører til og hvem som ikke gjøre det (1984 s. 55). Hun sier også at ideologisk sett er grensene 

som regel klare for hvem som hører til og hvem som ikke gjør det (1984 s.56). Gullestads analyse 

belyser for meg jentenes egne ideologiske avgrensing av Odanadi fra et hjem. Og viser at ideologi 

også kan være en viktig dimensjon i en analyse av Odanadi som en indisk institusjon.  

 Sørhaug(1977) er opptatt av det som kan virke samlende på institusjonen er en elementær 

del av selve rehabiliteringen. På Odanadi hadde noen rom en slags samlende effekten, for eksempel 

biblioteket hvor man kunne sitte å prate, eller lese en bok eller kanskje lese en bok sammen med 

noen andre. Om jentene ønsket å komme seg bort fra et samvær og trengte tid for seg selv, valgte de 

å gå til yoga og tv-rommet. Her kunne de stenge døren innenfra slik at man måtte banke på hvis 

noen ville inn, det kan vise at de også hadde behov for å lage grenser rundt seg. Gullestad legger 

vekt på «Bostedets fysiske utforming  har både tekniske og symbolske aspekter. Symbolsk utrykker 

bostedet menneskelig samhold og avgrensning». For eksempel har vært rom i et norsk hjem en 

spesialfunksjon, noen rom er privat og andre felles (1984 s.44). Det samme kan til en viss grad sies 

om rommene på Odanadi slik jeg forklarte rommenes funksjon, men til sammenligning var mange 

flere av rommene som blei brukt mest, for eksempel Yoga, TV og sy- rommet et flerbruksrom som 

ble ryddet utifra hva som skulle foregå der. Det kan derfor være vanskelig, spesielt for nye beboere, 

å forstå hvor grensene går i forhold til rom. Jeg synes det var vanskelig i starten av feltarbeidet, og 

jeg så nye beboere som beveget seg mer rastløst rundt enn andre, uten å finne seg til rette. Sørhaug 

så også måltidet som en samlende faktor på Dikemark. Endringer i måltidsrutinene ved at 

personalet begynte å spise sammen med beboerne, reduserte sosial avstand og åpnet for 

likeverdighet og fellesskap (1977 s.144). På tross av at Stanly under et måltid hevder at verden 

hadde vært et bedre sted om man kunne sitte rundt samme bord, hadde måltidene på Odanadi sånn 

sett et visst forbedringspotensiale, her skilte man både mellom personalet og beboere og det var 

også noen skiller i forhold til kaste. 
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Avslutningsvis i dette kapittelet nevnes Sørhaugs vektlegging av aktivitetenes viktighet i det  

å skape samvær på Dikemark:  

”Generelt vil jeg si at det rutinemessige arbeidet virket kontaktfremmende, da verbal kontakt 

blir den naturligste form for adspredelse.” (1977 s. 196) 

 Sørhaug trekker frem «innholdsløshetens verdi» i rutinearbeidet, fordi den ikke kommer i 

veien for samtalen, men på mange måter «fremtvinger en samtale (1977 s.196). Det at rutinearbeid 

blei pasientenes oppgave var noe nytt på Dikemark på 70-tallet, mens på Odanadi forsto jeg det slik 

at beboerne selv hadde hatt ansvar for stedet sitt, siden starten. Derfor kan jeg ikke komme med den 

samme konklusjonen at beboerne trenger disse aktivitetene fordi  det ”fremtvinger en samtale”. Mer 

generelt når det gjelder de ulike aktivitetene på Odanadi hadde de verdi i at det var prosessen i seg 

selv som var viktig, at aktivitetene hjalp jentene til å være mer aktive og mindre passive innenfor 

Odanadis murer. Det vil ikke si at jeg mener aktivitetene var uten innhold slik Sørhaug påpeker,  

men at det også er et aspekt ved aktivitetene. Innholdet i to av aktivitetene, hagearbeidet og 

yogatimene, er som nevnt noe jeg beskriver nærmere i kapittel tre og fire. 

  

  

  

  

 

 



56 

 

Kapittel 3 

  

  Yoga og kroppslig bevissthet 

 

 “I think it's important to distinguish between what ideally can be learned from the 

[yoga]practice, and what is actually learned. There's often quite a gap between the real and 

the ideal”  

Sitat fra yoga praktiserende fra Mysore på facebook. 

 

 ”Postural practice in MPY
18

 may allow the practitioners to change his or her 

qualitative use of movement: weight distribution, effort, temporality, the coordinated use of 

parts, and so on. This also includes a heightened attention to feeling movement itself, which 

will typically alter the practitioner's sense of self and body and invite for a variety of 

reflections regarding the nature and significance of this change” (Nevrin 2008 s. 124-125 i 

Langøyen 2013 s. 366). 

 

 Jeg kommer til Odanadi første gang 15. januar på ettermiddagen. Jeg blir møtt av ei jente 

som åpner den store porten for meg og ber meg skrive ned navn og grunn til besøket i en bok. 

Hun viser meg til hoveddøren på det store hvite huset som ser ut som en skolebygning og ber 

meg gå opp i andre etasje der Stanly er. Etter å ha snakket med Stanly en stund forteller han 

at det skulle være en yogatime
 
på gang for øyeblikket og jeg må bare være med å hjelpe til 

med det samme. Vi går en etasje videre opp der han viser meg inn på et middels stort avlangt 

rom hvor ca 20 jenter er i gang med solhilsener.
.
 Ei indisk dame står fremme i rommet og sier 

ut navnene på øvelsene mens hun samtidig viser øvelsene på sin egen matte. Det virker litt 

kaotisk fordi det er mange som gjør øvelsene på ulike måter.  I tillegg blir yogamattene  brukt 

på ulike måter og noen har ikke matte. Yogamatte er et redskap for å få bedre gripeevne og 

fungerer også som en beskyttelse for kroppen fra et hardt gulv. Noen av dem bruker teppene 

som egentlig er ment til å legge oppå matta hvis du er svett, de som har teppe uten matte glir 

på det og får unødvendige problemer å skulle hanskes med. Andre hadde lagt matta si helt 

inntil veggen slik at bevegelsene deres blir begrenset av veggen. Noen av jentene virker 

direkte motvillige og følger ikke så godt med, jeg får inntrykk av at de gjør det uten å forstå 

                                                 
18 Forkortelse for begrepet «Modern Postural Yoga»,  DeMichelis (2004) 
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hvorfor. 

 Jeg begynner å hjelpe så godt jeg kan med å gå rundt å observere og justere de jeg ser 

trenger det mest. Jeg ser at nivået er veldig ulikt i klassen. Det er spesielt ei jente jeg legger 

merke til som ser ut som hun har gjort yoga hele livet. Kroppen hennes ser sterk ut og hun 

beveger seg uanstrengt gjennom øvelsene. Dette i motsetning til mange andre, som har 

problemer med å strekke ut rygg, hofter og spesielt kneleddet. De kommer derfor ikke ”inn” i 

posisjonene og overgangen fra en posisjon til en annen blir hakkete og ustødig. Siden de 

fleste ser ut til å være tenåringer er jeg overrasket over hvor stive de er.  Det er tydelig at 

noen av dem har smerter i kroppen fordi de står sammenkrøket og  balansen er ujevnt fordelt 

f.eks på et bein eller arm. Noen av dem sier også ifra, ”pain sister” og peker. Jeg opplever i 

flere situasjoner at hvis  jeg legger tyngde på et område på kroppen deres slik at de skal 

komme dypere, unnviker de slik at det ikke blir noen motstand.  

 Det er en del forstyrrelser i rommet, for eksempel blir mange av jentene forstyrret av 

at de hele tiden retter på klærne sine. En del har på seg en vanlig salvar kamez
19

, denne har 

lett for å gli opp og avdekke rumpa eller magen. Andre har på  seg mer passende klær som 

joggebukse og t-skjorte. Det er en del prat. De fleste snakker innimellom til jenta ved siden 

av, men mest prat kommer likevel fra dem som ikke forsøker å gjøre så mye eller har gitt opp, 

de slenger kommentarer på Kannada, som får de andre til å le. Yogalæreren forsøker så godt 

hun kan å få alle til å prøve, selv om de ikke har sjans til å mestre det. Siden det er en del prat 

snakker hun høyt for å få oppmerksomheten til alle. Likevel er hun aldri sur eller sint. Når de 

har vært igjennom de fleste av de sittende stillingene er det fler og fler som gir seg. Timen 

avsluttes med «Savasana», hvor man ligger med ben og armer utstrakt på matten. 

Yogalæreren og ei mindre jente begynner å massere hodene og føttene til de som ligger, jeg 

blir med og hjelper. Det første jeg legger merke til er at en del fortsatt ser ut til å være 

anspente i kroppen. Skuldrene er høye, armene ligger tett inntil siden av kroppen og noen 

hadde til og med beina pressa mot hverandre, som om de står i «giv akt». Massasjen gjør at 

de slapper mer av og kroppene deres blir mykere. Alle ligger å venter på sin tur, og det er en 

avslappet stemming i rommet. Noen er likevel utålmodige og usikre på om de også vil få 

massasje så de åpner øynene, ser på meg og sier ”me next!?”. Da vi begynner å bli ferdige, 

reiser de seg og pakker yogamattene sammen. På vei ut døra smiler de til meg og sier «thank 

you Sister!» 

                                                 
19 Indisk klesdrakt som består av en vid bukse og en lang tunika topp som går til knærne. Veldig løse og ledige 

klær som fungerer bra til å gjøre de fleste yogaøvelser. Problemet er at tunikaen ikke holder seg på plass men 

glir opp og viser rumpe og kanskje mage.  
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Hva er yoga på Odanadi? 

 

Yoga som terapi blir som nevnt i første kapittel, knyttet til ”empowerment”, både av 

organisasjonen selv og i antropologiske tekster om yoga (Nevrin 2008, Langøyen 2013). Men 

hva går egentlig denne terapien ut på og hvordan skjer endringer ved å bruke denne 

teknikken? Nevrin (2007) beskriver hvordan yogaøvelsene rent fysisk kan føre til en større 

bevissthet om sin kropp og sine begrensninger og at dette kan gi en følelse av 

”empowerment”. En av jentene forteller at hun blir bevisst på smertene og problemene hun 

har hatt i livet når hun gjør yoga og yoga kan derfor beskrives som bevissthetskapende. Flere 

andre forteller også om dette på ulike måter.  Langøyen (2013) bruker Bohm (1995) sitt 

begrep ”unfolding” som er et utrykk for at det fysiske og mentale transcenderer, noe som 

skjer i en prosess av «soma-signification» som kan brukes til å forklare sammenhengen 

mellom en handling og den tilbakevirkende effekten som blir somatisert eller kroppsliggjort 

(2013 s.19). Begrepet, oversatt til norsk, «somatisk signifikans» bruker jeg i dette kapittelet 

til å vise sammenhengen mellom handling, smerte og erkjennelse. En sammenheng som for 

mine informanter noen ganger viste seg å være meningsfull. Langøyen skriver at når noe gir 

mening eller er meningsfullt er det informasjon som gjør en forskjell. Hvis denne forskjellen 

er stor nok kan det skje fundamentale endringer og på et punkt når mange forskjeller blir lagt 

sammen og de ikke lengre kan bli omformet til ”hva som pleide å være”, og det blir til 

sammen et ”hele” som er radikalt endret (2013 s.20). Jeg fant noen eksempler på at yogaen 

kunne ha somatisk signifikans for jentene, disse fortellingene handler på ulike måter om å 

utfordre grensene. Da jeg ofte opplevde at yogatimene ikke fungerte så bra som jeg har 

opplevd andre steder kan det være fordi problemet for mange var å utfordre sine fysiske 

grenser. 

 Utgangspunktet for feltarbeidet var i begynnelsen spesielt rettet mot yoga som terapi 

for traumeoffre. Yoga har i økende grad ”tatt verden med storm” siden midten av 90-tallet og 

er nå en  ”multi-billion industry” (Singleton og Byrne s.1 2008). Forskning på yoga og 

meditasjon og dens effekter har derfor også gjort sitt inntog i akademia, kanskje mest i 

psykologien, men og i antropologien (se f.eks. Langøyen 2013 Singleton og Byrne 2008, De 

Michelis 2008 eller Strauss 2002). Yoga som et verktøy for å oppnå mindre stress og mer ro i 

tilværelsen blir prøvd ut i økende grad og har vist å ha gode resultat for eksempel i skoler 

eller fengsler, men også spesielt rettet mot mennesker som har blitt psykisk skadet og lider av 
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traumer i etterkant. I en artikkel i Huffington Post
20

  forklarer Margareth Howard som både 

har jobbet med ofre for trafficking og er profesjonell helsearbeider yoga som en metode for å 

behandle traumer, så lenge yogalæreren behandler disse elevene med omhu. Jeg måtte i 

midlertidig utvide problemstillingen min da jeg forsto at det var mye mer på dette stedet som 

kunne føre til helning for jentene enn yogaundervisningen.  

 Historisk er yoga er et begrep som ofte blir assosiert med gamle hinduistiske skrifter 

og tradisjoner. I følge DeMichelis (2004) som har forsket på yogaens utvikling fra 

førmoderne til moderne tider har yogaen gått fra en kompleks avkulturaliseringsprosess hvor 

den involveres i en en pågående dialog mellom ulike religiøse tradisjoner og fortolkninger. 

Den presise begynnelsen på det vi nå kaller yoga er derfor tvetydig. Hva yoga egentlig er og 

hvordan det da kan læres blir vanskelige spørmål å ha presise svar på. Derfor er det kanskje 

best å være bevisst på yogaens tvetydige historie og dermed heller konsentrere seg om 

hvordan yoga gjøres idag og hvordan yoga kan forstås ut ifra dette utgangspunktet. 

DeMichelis bruker begrepet  MPY (Modern Postural Yoga) for å skille mellom eldre og nyere 

forståelser av yoga (hentet fra Singleton og Byrne 2008).  

 Forskjellen mellom det ”ideelle” versus det ”virkelige” som blir tatt opp i sitatet 

innledningsvis blir relevant i dette kapittelet. Mange av jentene og Stanly forteller at yoga gir 

”peace of mind” og ”mental and physical balance”, noe jeg forstår mer som en ideell 

beskrivelse av yoga enn hva den reelle opplevelsen er.  En vanlig definisjon av yoga er 

”union”
21

. Det er vanlig for mennesker å oppleve verden som en pluralitet, det å skille 

mellom et meg og et deg. Yoga er altså når hele verden ”samles” og du ikke lengre opplever 

verden som en dualitet. Da kan du forstå at det som er deg, er ett med alt annet og at det ikke 

finnes noen skiller. Dette er ganske enkelt å forklare med ord men det er omtrent umulig å 

forstå eller komme til en kroppslig erkjennelse av det, når man er situert i en kropp og alltid 

ser og opplever verden fra et ståsted.  

 Noe av problemet i så måte er hvordan jeg kan skrive om helning, når det er en 

ikkespråklig erkjennelse. Siden jeg selv har praktisert yoga på daglig basis i over fem år og i 

tillegg undervist andre, vet jeg godt hvordan disse øvelsene som beskrives her kan kjennes ut. 

Jeg har  kjent hvordan kroppen min gradvis har endret seg gjennom årene, og dermed også 

                                                 
20 http://www.huffingtonpost.com/margaret-howard/part-i-trauma-training-

sh_b_3290291.html?fb_action_ids=10151941163076978&fb_action_types=og.likes&fb_source=other_multi

line&action_object_map 

 

21 Fortalt på en konferanse med Sharat P.Jois i høsten 2010, sønnesønnen til Pattabhi Jois, grunnleggeren av 

Ashtanga Yoga. 

http://www.huffingtonpost.com/margaret-howard/part-i-trauma-training-sh_b_3290291.html?fb_action_ids=10151941163076978&fb_action_types=og.likes&fb_source=other_multiline&action_object_map
http://www.huffingtonpost.com/margaret-howard/part-i-trauma-training-sh_b_3290291.html?fb_action_ids=10151941163076978&fb_action_types=og.likes&fb_source=other_multiline&action_object_map
http://www.huffingtonpost.com/margaret-howard/part-i-trauma-training-sh_b_3290291.html?fb_action_ids=10151941163076978&fb_action_types=og.likes&fb_source=other_multiline&action_object_map
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hvordan jeg opplever øvelsene. Mange av øvelsene har endret seg fra å være krevende, noe 

som gjorde at jeg svettet mye og blei stresset, til at jeg kunne gjøre dem med gradvis mer 

styrke og fleksibilitet og dermed letthet. Ved å se og høre om andres praksis har jeg forstått at 

alles kropper er forskjellige på ulike måter men at det også er mange fellesstrekk. På den 

andre siden er det umulig å vite med sikkerhet hvordan en annens kropp oppleves og kjennes 

ut. Müller (1996) beskriver hvordan det er å sette ord på en praktisk kunnskap, ved å bruke 

Bloch (1991) sin forståelse av at kunnskapen «løser seg opp» om den tvinges inn i en språklig 

form (1996 s.225). Ordene kan derfor virke utilstrekkelige og generelle og dekker ikke den 

virkeligheten som erfares.  

 Ut i fra egen erfaring er det i starten viktig å lære slappe av i kroppen for at yogaen 

skal virke ”dypere” og gi helning. Jeg la som vist innledningsvis merke til at mange av 

jentene var stive i kroppen. Dette var en indikasjon for meg at de ikke slappet helt av og 

opplevde en eller annen form for stress. Det som er interessant i den forbindelse er at 

massasjen, som virket som det viktigste for jentene i løpet av timen, var da jeg både så og 

kjente med hendene mine at kroppene deres slappet av. Delvis på grunn av dette og fordi jeg 

har gode erfaringer med å gjøre forskjellige typer yoga, forsøkte jeg noen timer å undervise 

rolige og myke yoga, hvor det blir lagt mye mer vekt på å slappe av i kroppen, enn det gjør i 

ashtanga yoga. Etter disse timene fikk jeg respons på en annen måte enn jeg hadde fått 

tidligere, og kan tyde på at for noen gav dette en  bedre opplevelse av  ”somatisk signifikans” 

enn de fikk fra ashtanga yoga.  

 Et poeng for meg er at erfaringen av yoga er delvis taus kunnskap, men det vil ikke si 

at yogatimene på Odanadi foregikk i stillhet. Jeg var først ganske overveldet av hvor mye 

bråk og forstyrrelser det var i yogatimene fra første dag på Odanadi. Det stod i sterk kontrast 

til hvordan en yogatime i Norge pleier å foregå, hvor nesten ingen sier et ord i løpet av en 

klasse og det eneste man hører er pusten og kropper som beveger seg. Etterhvert blei jeg mer 

vant til litt støy og forstyrrelser og begynte derfor å tenke på timene mer som en sosialt 

helende aktivitet, enn noe som skulle være individuelt helende (selv om jeg også var 

takkenemlig for stunder med ro i timene). Jeg tar derfor også i betraktning at det kanskje ikke 

finnes en individuell ”empowerment” på Odanadi, men at det er noe som gjøres i fellesskap 

og at man er avhengig av andre for å kunne hjelpe seg selv.  
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Undervisning av ashtanga yoga og alternative yogatimer 

 

Yogaundervisningen på Odanadi startet for 13-14 år siden. En amerikansk dame ved navn 

Christine Hall hadde reist til Mysore for å lære ashtangayoga ved KPJAYI insituttet, og kom 

da i kontakt med Odandi som hun var interessert i å hjelpe. Etter henne har mange andre 

yogalærere herfra fortsatt med å undervise yoga her i korte eller lengre perioder.  

 Yogaundervisningen var derfor som oftest en tradisjonell form for Ashtanga yoga. 

Den har et fast mønster av stillinger som alltid skal bli gjort i samme rekkefølge hver dag. 

Slik det blei undervist på Odanadi, med en lærer som viser og forklarer stillingene og teller 

pust(antall 5), tok det vanligvis 60-90 minutter med hele økten. Hovedelementet beskrevet av 

Pattabhi Jois, Ashtanga yogas grunnlegger er på lignende vis, praksisen. Hans mest kjente 

utsagn er, «99% practice and 1% theory. Praksisen består (hvertfall i første omgang) av å 

gjøre asanas, i en bestemt rekkefølge hvor du integrerer pusten i bevegelsene slik at det 

oppstår en flyt fra en bevegelse til en annen. Pusten blir gjort med en teknikk som kalles ujjay 

hvor du puster inn med nesen og lager en hul lyd i halsen både når pusten kommer inn i 

kroppen og når den kommer ut. Dette er for å varme opp luften når den kommer inn i 

kroppen. I tillegg til det er blikket, ”dristi”, viktig, og det er ulike punkt du fokuserer på i hver 

øvelse, for eksempel nesetippen eller navelen. Til sammen utgjør dette hva denne ”praksisen” 

innebærer og det som er fokuspunkt. 

 Yogatimen begynte som oftest klokka fem på ettermiddagen, da var de fleste kommet 

hjem fra skolen og fått en liten pause. Selv om yogatimen skulle være obligatorisk var det 

ikke alltid alle var med, så hvor mange som var i rommet varierte fra ca 10-30 stk. Det var 

også skille mellom de store og de mindre. De minste, fra 9-13 år, hadde yogaundervisning 

tirsdag og torsdag mens de eldre hadde mandag, onsdag og fredag. Yogaen for de minste var 

ofte den samme ashtanga yogaen som ble undervist for de eldre, men det varierte mer og det 

blei ofte mest leik. Noen av barna var veldig bråkete og ukonsentrerte og søkte konstant etter 

oppmerksomhet fra lærerne. De eldste i den yngre gruppa var ofte med på timen for de eldre 

for å ha muligheten til å gjøre det mer ordentlig og uten de verste forstyrrelser. Timen jeg her 

beskriver er altså timen for de eldste. 

 Når alle har kommet seg på plass på matta si, stiller de seg opp fremst på matta med 

beina inntil hverandre og hendene samlet mot hverandre foran brystet i utgangsposisjonen 

«samastitihi». Læreren begynner å synge ”Om” og blir akkompagnert av alle de andre. De 

fortsetter å synge, alltid høyt og klart, åpningsmantraet sammen:  
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 ”Om. Vande Gurunam charanaravinde, Sandarshita svatmasukavabodhe, Nishreyase 

jangalikayamane. Samsara halahala mohashantyai 

Abahu purushakaram, Shankhacakrsi dharinam, Sahasra sirasam svetam, Pranamami 

patanjalim Om.”
22

 

 Mantraet blir avsluttet med ”Om” også begynner læreren og telle første solhilsen. 

Solhilsen A er oppvarmingen og gjør at kroppen blir varm. De begynner med å strekke 

armene over hodet, på en. Bøye ned å ta i bakken på to. Strekke brystet frem å se opp på tre. 

Deretter hopper eller går de tilbake med bena slik at de står i en ”plankeposisjon” på fire. De 

strekker så brystet opp i ”hunden som ser opp” på fem, for så å løfte rumpa opp slik at de 

lager en omvendt V stilling i ”hunden som ser ned” på seks. Her står de i fem pust før de 

hopper eller går frem igjen på matten med hendene ved siden av føttene og strekker brystet 

opp på syv, bøyer hele overkroppen ned på åtte. Siste telling er ni og er når de puster inn for 

så å strekke opp med hendene over hodet som i utgangsposisjonen. Dette gjøres tre fire 

ganger ganger før de går videre til solhilsen B. B versjonen gjøres på samme måte som A, 

bortsett fra at de bøyer i knærne når de strekker armene over hodet. Når de kommer til 

hunden som ser opp fortsetter de med å forsøke å ta høyre bein frem mellom hendene, for så 

å strekke opp hendene slik at de kommer til en ”krigerposisjonen” (virabhadrasana), deretter 

gjør de det samme med venstre ben. Til slutt står de igjen fem pust i ”hunden som ser ned” 

før de kommer tilbake til utgangsposisjon. Denne blir deretter repetert tre ganger.  

 Fra samastithi går de rett over i neste posisjon, padangusthasana, de tar beina i 

hoftebreddes avstand, bøyer seg ned til føttene og tar tak i stortåa på en, strekker brystet og 

ryggen på to og bøyer hodet og overkoppen ned på tre. Her står de i fem pust før de går over 

til neste øvelse, padahastasana, som ligner, men her forsøker de å få håndflatene under 

fotsålen. Utfordringen i disse to øvelsene ser ut for mange å være å rette ut beina og få vekten 

frem, slik at hofter og hamstrings strekkes. For mange blir ryggen rund og skuldrene dras opp 

mot ørene. De kommer tilbake i samastitihi for neste øvelse som er triangelposisjon 

(trikonasana). Her blir først høyre ben satt tilbake på matta slik at beina former en 

triangelform og venstre arm strukket rett opp. De tre neste øvelsene er variasjoner av 

sidestrekk som denne (trikonasana b og parshvakonasana aog b). Deretter gjør de fire ulike 

                                                 
22

 Engelsk oversettelse: “I pray to the lotus feet of the supreme guru. Who teaches knowledge, awakening of the 

great happiness of the Self revealed  Who acts like the jungle physician. Able to remove the delusion from 

the poison of conditioned existence 

To Patanjali, an incarnation of Adisesa, white in colour with a thousand radiant heads (in his form as the 

divine serpent, Ananta), human in form below the shoulders, holding the sword of discrimination, a wheel of 

fire representing infinite time, and the conch representing divine sound.To him, I prostrate.” 
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stående fremoverbøyninger med vide ben (prasarita padottanasana a-d). Hver og en av disse 

øvelsene puster de fem pust i.  

Det ser ut som det er vanskelig å puste jevne pust når stillingene er utfordrende, for 

eksempel hvis de har vanskeligheter med balansen og er ustødige. Jeg kan ofte høre pusten 

deres godt i starten når de gjør solhilsen men så dabber den av etterhvert som når de nå 

kommer til disse tre posisjonene.  

Så kommer to ulike utstrekkinger av bena, først ned og frem med armene forsøkte 

plassert bak ryggen i Parsvottanasana. Deretter padanghustasana, hvor du balanserer på et ben 

mens de løfter det andre benet med fingrene rundt tåa. Frøst frem også til siden. Denne 

øvelsen er vanskelig og det er få som får den til helt bortsett fra Divya, Parvati og noen få til. 

Noen ganger underviser Divya ”treet” isteden hvor de balanserer med fortsålen inntil låret, 

noe som de fleste klarer. Neste er stående halv lotus (ardha baddah padmottanasana), denne 

har også mange problemer med. Hvis de gjør stillingen fult ut tar de først høyre fotsåle opp 

mot lysken for så å holde denne foten med høyre arm som bøyes rundt ryggen. Deretter bøyer 

de seg ned og holder venstre arm i gulvet. Denne er det også mange som ikke gjør men heller 

står rett opp og balansere med det en beinet i halvlotus. Selv om det er mange som ikke får til 

disse stillingene stopper ikke læreren opp, hun forsøker å telle jevnt og går videre til neste 

posisjon selv om ikke alle har rukket alt. Til slutt av de stående stillingene kommer, 

utkatasana hvor de bøyer knærne og strekker armene opp, og krigerstillingene virabadrasana 

a og b hvor de har vide ben og først armene opp og så ut til siden. Disse stillingene er mindre 

vanskelige enn de forrige og de fleste klarer dem greit. Dette kan være fordi de går mer på 

styrke i ben og mage enn det å være åpne i hoftene. 

 I første serien i Ashtanga yoga følger så 20 ulike sittende stillinger. I den vanlige 

timen på Odanadi gjorde de rundt åtte av disse. De starter med å gå fra den siste 

krigerposisjonen ved å sette armene ned på gulvet å komme tilbake i en planke for så å gjøre 

oppadseende hund og nedadseende hund. Så hopper de frem med bein gjennom armene slik 

at de kommer til sittende med bena utstrakte, inntil hverandre. Dette er overgangsstillingene 

de gjør hver gang de bytter posisjoner sittende. Hopper tilbake i planke- gjøre opp og 

nedadseende hund- for så å hoppe igjennom til sittende igjen. Dette er for å holde kroppen 

varm og det gir mye styrke til kroppen hvis det gjøres riktig. Jentene synes det ofte er 

slitsomt, mange av de velger å ikke gjøre overgangen hver gang, men blir sittende å vente til 

de skal gjøre neste stilling. De to neste stillingene er først en fremoverbøy 

(paschimottanasana) og en bakoverbøy (purvottanasana), stillinger de fleste er med å gjøre 
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selv om det er mange som ikke klarer å gjøre det fult ut. Deretter kommer det ni ulike 

fremoverbøyninger med bena enten i lotus, eller bøyd bakover og lignende. Nå er det ofte en 

del snakking, de klager for eksempel over at de ikke får det til og at de er slitne. Derfor når 

fire av disse er gjort, gjør de kanskje båten(navasana), hvor de sitter med bena strukket ut slik 

at de får en v form på kroppen. De fleste bøyer knærne slik at det er mindre slitsomt. Noen 

ganger på dette tidspunktet vil de bare bli ferdige å legge seg i Savasana. Som oftest sier 

læreren at de må gjøre avsluttende, dette er broen(urdhva danurasana), skulderstående til slutt 

hodestående.  Noen ganger gjør de bare hodestående, da går de som vil prøve for det meste 

inntil en vegg og prøver eller roper på hjelp. Ellers de blir stående i beundering å se på de 

som klarer det uten vegg. Det blir ofte fullt kaos i timen og det kreves litt hoing og roping fra 

læreren for at de skal komme tilbake til sine egne matter. Helt til slutt avsluttes timen med å 

sitte med kryssede ben på matten for en liten meditasjon, så legger de seg ned i Savasana. 

Hvis det er tid er det ofte mange spørsmål om massasje fra jentene. De ligger rett ut på 

matten som oftest med lukkede øyner. Noen har ben og armer spredd ut til siden, andre ligger 

med ben og armer rett inntil kroppen. Andre ligger med hendene på magen. Nå er det helt 

stille og læreren går rundt og gir hode -og ben massasje. Noen ganger er det noen av de yngre 

jentene som er med å hjelper med dette
23

.  Avsluttningsbønnen som pleier å bli brukt på 

Odanadi lyder slik: 

«Om, Asato Maa Sad Gamayaa, Tamaso Maa Gyotira Gamayaa, Mrityora Maa Amritam 

Gamayaa, Om, Santi Santi Santi.»
24

 

 

 Her har jeg delvis beskrevet timen slik de flinkeste i klassen fikk det til. Mange hadde 

problemer allerede fra de første solhilsene spesielt med å gjøre ”plankeposisjonen” som 

krever at man har kontakt med ”kjernemusklene” i kroppen. Når disse ikke var på plass førte 

det til at de heller feilbelastet kroppen og la mye vekt på skuldrene som ikke klarte å bære 

hele kroppen. For å lindre denne utilsiktede ”effekten” av ashtanga yogaen, og for å fokusere 

mer på å stresse ned slik de gjorde under massasjen, begynte jeg å undervise ”yin-yoga”. Det 

er på mange måter det motsatte av en ashtanga yoga time. I en ”yin-yoga” time brukes det ca 

fem minutter i hver stilling, stillingene skal være forholdsvis avslappende og timen fungerer 

som avspenning mer enn som styrkning. Det er ikke vektlagt å mestre noe under en slik time, 

fokuset er heller på å godta der man er. En yin-yoga time begynner for eksempel med å ligge 

                                                 
23

 Se illustrasjoner i vedlegg. 
24

 Direkte oversatt av meg: Led meg fra det uvirkelige til det virkelige, fra mørke(ignoranse) til lys(kunnskap), 

fra død til udødlighet. 
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inntil en vegg, med bena rett opp langs veggen i fem minutter, deretter kan man ta knærne ut 

til siden eller legge bena i lotus uten å forandre liggestillingen, deretter følger myke fremover 

og bakoverbøyninger og fokuset er hele tiden på å gjøre øvelsene med så avslappet kropp 

som mulig, og uten å presse kroppen til å gå dypere enn hva som er behagelig og ønskelig. 

 

Obligatorisk yoga 

 

Noe som jeg så som litt problematisk med yogatimene på Odanadi var at de var obligatoriske. 

Jeg forsto det som at disse jentene hadde på mange måter blitt frarøvet sin rett til å «velge» 

tidligere i livet ved å bli utsatt for trafficking. Å bli tvunget til å gjøre yoga, som for mange 

kan være en ganske smertefull kroppslig opplevelse, kan kanskje tilføre mer smerte snarere 

enn å lindre den. 

 Jeg fikk i tillegg til tider inntrykk av at yoga var mer en plikt og en av mange 

aktiviteter som måtte gjøres fordi reglene bare var slik. Stanly forklarte at han hadde valgt å 

la yoga være obligatorisk fordi jentene ellers ikke ville komme til timene, «til tross for at 

jentene selv sier at yoga er bra og gir deg fred osv, dette er noe de sier, når det kommer til 

stykket møter de ikke opp»(hentet fra intervju 5.6 2013).  På en måte kan jeg forstå hvorfor 

han har sagt det slik, fordi det er hvertfall en måte å få dem til å gi det en sjanse. De blir 

heller ikke tvunget til å gjøre øvelsene på noen måte, men har sin fulle rett til å sitte å se på 

hele timen. Om de opplever å bli presset til å gjøre yoga i starten for så å oppleve at det har 

en god effekt på dem i ettertid, slik at de på lang sikt blir mer motiverte,kan jeg forstå at 

obligatorisk oppmøte kan fungere.  

 Det er uansett viktig å være klar over at disse jentene kan ha det mye vanskeligere 

med kroppen sin enn mange andre. Jeg har ikke funnet mye relevant forskning på traffickings 

ofres mulighet for helning gjennom yoga som jeg kan sammenligne med, men i USA har 

yoga blitt diskutert i forhold til traumebegrepet. Som nevnt innledningsvis er Margareth 

Howard en av de som er opptatt av hvordan yoga kan hjelpe traumeofre, men også hva som 

er viktig for yogalæreren å tenke på om man har traumeofre i klassen sin: 

 ”The environment of the yoga class is particularly ripe for trauma triggering because 

of its inherently intimate nature, arising out of the integration of mind and body and the 

teacher's position as a leader and spiritual or physical authority, and the fact that trauma can 

be held in the body. And odds are that every yoga teacher has or will have persons with 

traumatic injuries in his or her classes. Talking with my sisters and brother trauma survivors 
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I've learned that my experience - that yoga classes can be retraumatizing when teachers are 

not trained in trauma-sensitive or -informed yoga - is far from unique(...)” (Fra ”huffington 

post” 5.7.2013) 

 

 Med dette i tankene er det kanskje enda viktigere på et senter som Odanadi å legge 

vekt på en mykere type yoga hvor presset på kroppen er minimalt. Dette kan gagne flere og 

kanskje gjøre at flere opplever yogaens helende kraft. På den andre siden var det mange, 

spesielt de yngre som syntes rolig yoga var kjedelig og helst ville stå på hendene og gjøre 

akrobatikklignende øvelser. Dette nevnte også Divya for meg når vi diskuterte yogatimene, at 

mange fortalte henne at de ville gjøre «morsom» yoga. Det er derfor mange behov å ta i 

betrakting og en type balansegang for læreren. Jeg oppdaget etterhvert at det å stoppe klassen 

å vente på at alle skulle gjøre øvelsen vi var i gang med fungerte ganske dårlig,  for å holde 

konsentrasjonen oppe og forhindre at de begynte å snakke. Derfor var det ofte bedre å holde 

tempoet oppe, slik at de ikke fikk så mange muligheter til ukonsentrasjon, men altså på 

bekostning av å komme dypt i stillingene og finne balanse. 

  Noe av muligheten jeg har for sammenligning er mellom hva jeg så blei gjort av yoga 

og hva som blei sagt. Som jeg vil vise var det noen som hadde sterkere korrelasjon mellom 

hvordan de gjorde yoga og det de fortalte om den enn andre. Vi har derfor å gjøre med ulike 

måter å forstå og gjøre yoga på. For noen virket det som om det  nærmest var en plikt. Det 

måtte en del mas og press til for dem skulle være med i timen, og det var vanskelig å 

motivere dem til å gjøre noe hvis de først kom. Det at noen virket umotiverte og late hadde 

også innvirking på de andre i gruppen, og jeg mener det kunne være med å skape en lite 

motiverende atmosfære for alle i timen. Langøyen er opptatt av å vise hvordan hele gruppen 

mennesker i yogamiljøet har påvirkning på hverandres fysiske praksis. Å ha en lat uinspirert 

praksis vil influere omgivelsene dine negativt, derfor for å vise respekt for dine medelever må 

du prøve hardt (2013 s.121). Dette er også en god grunn til å la yogatimene være valgfrie, 

selv om det som vist også finnes gode argumenter for å la de være obligatoriske. 

 

Tanker og opplevelser om yoga 

 

Samtaledata og intervjuer viste meg ulike grader av yogaens ”soma-signifikans” på 

informantene. I intervjuene spurte jeg ”enkle” spørsmål om yoga som jeg håpet de fleste ville 

svare på, som hva yoga betyr for deg, hvilke stillinger liker du og liker du ikke, hvor lenge 



67 

 

har du gjort yoga o.l. Problemet var ofte at selv om jeg la vekt på at jeg var opptatt av deres 

helt egne erfaringer med yoga, svarte de som om det var et riktig eller feil svar på spørsmålet. 

Likevel fikk jeg også en del svar og forklaringer som viste at jentene hadde ulike forståelser 

av yoga og at den gav mening på ulike måter. 

 Innledningsvis i dette avsnittet tar jeg for meg Stanly sin forståelse av yoga og 

helning. Stanly viste seg å være en stor tilhenger av yoga og var den som bestemte at yoga 

skulle være obligatorisk på Odanadi. Han forteller at han gjorde mye yoga selv når han var 

yngre. Han har blitt en svært opptatt mann som nå for tiden ikke får gjort så mye yoga som 

han skulle ønske. Noen ganger gjør han fem minutter om morgenen. I et intervju jeg tok opp 

på bånd, forklarte han meg hvordan han tenker det kan hjelpe traumatiserte mennesker: 

 ”We have a strong belief, that yoga, martial arts, dance, theater can be used like 

therapeutic intervention. To rebuild the shattered mindset of the people. (…) Yoga is very 

needed for children who are abused, who are traumatized and they can have some kind of.. 

ahh. dignity. They can feel the dignity in them self. And love themeselves. When they do some 

yoga it's not just physical, its mental involvement, they are mentally involved and that give 

some space to understand themselves. Their stamina, their beauty in it you know. And also 

they try to forget their traumatic experiences.. and also it is.. aaah its needed to have mental 

and physical balance. Yoga, meditation, yoga, both together gives balance, Traumatized 

people does not have that kind of balance.” 

 Stanly forklarer hvorfor yoga er så viktig på Odanadi ved å koble sammen det fysiske 

aspektet i yoga til en ”mental involvering”. Ved hjelp av kroppen kan de skape rom for å 

forstå seg selv bedre. Det er vanlig å tenke på yoga som et speil, altså et slags verktøy som 

gjør at du kan se deg selv og dine tanker og følelser klarere. Han bruker ord som ”å bygge 

opp”, ”stamina” og ”verdighet” og kan knyttes til ”empowerment” begrepet som blir brukt i 

en lignende beskrivelse på hjemmesidene. Hans forståelse av hva yoga  handler om er at det 

hjelper dem å til å finne tilbake styrke og troen på seg selv, gjennom både den fysiske og 

mentale involveringen yoga gir.  

 

 Divya er den første jeg intervjuet om yoga på Odanadi. Hun snakker om hvordan yoga 

fungerer for henne og for de andre jentene og om hvordan hun begynte å lære yoga. Som 

nevnt tidligere har hun rollen som yogalærer for de andre på senteret, og får lønn (4500 

rupies i måneden) for denne jobben, selv om hun fortsatt er ”one of the girls” som Stanly 

forklarte meg. Som nevnt tidligere blei lønna betalt av ei amerikansk dame som ønsket å 
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støtte yogaprosjektet på Odanadi. Selv om det er andre yogalærere som kommer å jobber 

frivillig som yogalærere, har Divya ansvaret for kontinuiteten i undervisningen. Denne 

jobben har hun fått for et år, og hva hun skal gjøre etterpå er usikkert. I tillegg til å spørre 

henne om hennes egne erfaringer med yoga fortalte hun litt om hvordan det var å undervise. 

 Jeg spør henne om hvordan hun begynte å lære yoga og hvordan det var og om hun 

kunne si noe om endringene som skjedde med henne. Hennes svar er ambivalent, på den ene 

siden sier hun at yoga er veldig lett for henne og at hun kan gjøre asanas
25

 uten problemer, 

selv om noen er vanskelige, som for eksempel håndstående. Dette har jeg også lagt merke til i 

timene, hun ser stødig  og sterk ut, samtidig som hun er ganske fleksibel. Men det viser seg at 

det ikke alltid har vært sånn for henne. Da hun begynte satt hun bare på matten å så på, slik 

som jeg ser så mange andre gjøre på senteret. Hun forteller at etterhvert når hun hørte hva 

som blei sagt og klarte å slappe av begynte hun å gjøre yoga. Noe hun husker best fra hun var 

mindre og lærte yoga av Nancy og Tina (amerikanske yogalærere), var historiene som blei 

fortalt, en om en ape og bananer. Hun forteller ikke hele historien, men det minner meg på 

Wikans (2012) erfaringer med bruk av  historiefortelling i feltarbeidet. Hennes erfaring er at 

folk kan glemme alt du forteller dem, men historiene blir husket. Historier resonnerer hvis 

det fanger det menneskelige i dem (2012 s.25). Her er det ikke de fysiske øvelsene i det hele 

tatt som har gjort en forskjell slik Divya husker det, men historiene som blei fortalt.  

 Mange år etter dette blei hun plukket ut til å få lære yoga profesjonelt i en shala
26

 i 

Mysore. Hun gikk i tillegg på skolen og måtte stå opp tidlig for å sykle til yogashalaen inne i 

sentrum, og dra tilbake dit på kvelden. Hun syntes også det var vanskelig å ikke spise om 

morgenen før praksis, fordi det er viktig å skulle praktisere på tom mage. Men det gjorde 

henne veldig sterk. Når hun begynte med yoga for alvor stoppet det å komme så mye dårlige 

tanker om andre. Før hadde hun også problemer med helsen, men yogaen har hjulpet henne å 

holde seg frisk.  

 Seinere i intervjuet når hun snakker om hvordan det var å gjøre yoga hver dag i 

starten forteller hun at det var vanskelig og smertefullt. På den ene siden forteller hun om 

hvor enkelt det er for henne å gjøre yoga, men når det kommer til stykket er hennes egen 

historie om hvordan hun har lært yoga, også en fortelling om vanskeligheter og smerte. 

Kanskje smerter er noe som man glemmer? Eventuelt mener hun at yoga er enklere for henne 

enn for mange andre på Odanadi og at hun vektlegger heller dette enn å vektlegge vanskene 

                                                 
25 Asanas betyr på sanskrit «å sitte ned», i ashtanga yoga betyr det yogaposisjoner. 

26 Shala kalles rommet hvor yoga gjøres og undervises. 
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hun har hatt. 

 Når hun underviser synes hun det aller vanskeligst er å lære bort til små barn. Du skal 

være flink for å få oppmerksomheten deres. Det hjelper ikke å være streng med dem, å 

fortelle en historie kan hjelpe, og å smile er aller viktigst. Å være streng hjelper ikke barna i 

det hele tatt. Her peker hun på det jeg mener er et viktig aspekt ved undervisningen når det 

kommer til å ha muligheten til å slappe av i kroppen, det å kjenne seg trygg, både innvendig 

og utvendig.  

 Hun forteller at jentene som har gjort yoga før var mer late, sov hele tiden, eller bare 

snakket. Det var også lite respekt for «madam». Nå er de mer interesserte, elevene kommer 

før meg. Før bare gjemte de seg! Forteller hun meg. Hun legger også til at de eldre elevene er 

flinke og at det er forskjell på dem og de nye som kommer, de klarer ikke gjøre så mye, men 

litt er også bra.  Jentene forteller Divya at når de starter har de mange smerter i kroppen, 

kroppssmerter. Det gjør det vanskelig å få dem til å gjøre mye yoga.  

 Indira har vært på Odanadi like lenge som Divya, men i motsetning til Divya har hun 

ikke fått det samme ut av yogaen. Hun pleier som oftest å sitte å se på i timene og gjør 

minimalt, med unnskyldningen at hun har smerte i kroppen. Indira har heller ikke fått den 

opplæringen som Divya har gjort, og har vært borte fra Odanadi ett år fordi hun giftet seg. 

Når er hun tilbake på ubestemt tid. Jeg spør henne om hvorfor hun så ofte sitter i timen og 

hun svarer at hun synes det er vanskelig, annen type trening er lettere, yoga strekker på 

kroppen slik at det blir vanskeligere. Hun legger til at siden hun har vært borte et år er det 

blitt enda vanskeligere for henne å gjøre yoga. Det var ganske tydelig for meg før dette at for 

Indira var Ashtanga Yoga vanskelig å gjøre. Av flere grunner, kanskje først og fremst fordi 

hun ikke ville, men også fordi hun ikke hadde noen tro på at det ville hjelpe henne på noen 

måter. Hun hadde veldig dårlig balanse i kroppen, noe jeg merket en gang hun ville prøve å 

kjøre scooteren min. Jeg gikk ved siden av å prøvde å forklare hva hun skulle gjøre, med gass 

og brems og balanse, men det var helt umulig for henne å manøvrere scooteren fordi hun 

spente hele kroppen sin. Så denne jenta hadde rett og slett lite kontakt med kroppen sin.  

 I en yogatime rett etter YST- arrangementet hvor alle jentene måtte være med å gjøre 

solhilsener, også Indira, bestemte jeg meg for å gjøre en litt alternativ klasse med thai-

massasje øvelser, noe som blei tatt vel imot. Thai-massasje har veldig gode teknikker for å 

løsne opp i kroppen med så lite ubehag som mulig. En øvelse jeg gjorde sammen med henne, 

nettopp fordi jeg tenkte at i denne øvelsen kunne hun ikke unngå og slappe av.  Den kalles 

”happy baby” og gjøres i par. Den ene ligger på ryggen mens den andre står over personen og 
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holder føttene til den andre rett opp og lar knærne bøye seg utover, deretter svinger den som 

står benene fra side til side, hvis man er anspent vil man etterhvert kjenne hvordan man kan 

slappe mer av og bare la seg bli vugget av den andre. Etter å ha insistert noen ganger på at 

hun måtte prøve å slappe av i bena, gjorde hun til slutt det. Etter timen kom hun bort og 

takket meg for en bra time, noe hun aldri hadde gjort før.  

 Denne opplevelsen leder meg til Langøyens (2013) forskning på ashtanga yoga i 

Mysore. En av hans informanter forteller sin historie om at han ikke fikk til ashtanga yoga 

slik det blei undervist på KPJAYI og at han derfor prøvde ut andre yogatyper, og fant til slutt 

en lærer som fungerte for han. Her lærte han å gjøre alternative øvelser som til slutt gjorde 

det mulig for han å gjøre asanas, istedenfor å forsøke å gjøre disse asanas hver dag som han 

ikke mestret.  Langøyen legger derfor vekt på den store variasjonen av yoga og at ulike typer 

yoga passer til ulike folk, og at innfallsvinkelen til yoga kan være veldig forskjellig. Det er 

som i ordtaket “If the only tool you have is the hammer, every problem will look like a nail” 

(Langøyen 2013 s. 289). For Indira var yoga vanskelig i forhold til annen trening, men 

gjennom å gjøre yoga på andre måter dvs å bruke andre ”verktøy” kan det hende hun endret 

mening. Thai-massasje klassen kunne fungere som en alternativ måte for henne å forstå 

hvordan hun kunne gjort yoga uten at det hadde blitt så slitsomt. På en måte er kanskje annen 

trening som Indira nevner og Thai-massasje begge i kategoriene ”ikke yoga”, mens det kan 

sees på som om begge deler kan hjelpe kroppen til å forstå yoga bedre. 

 Jeg kan kjenne meg igjen i Indiras problemer med ashtanga yoga. Selv om jeg har 

gjort yoga siden jeg var 15 har det tatt lang tid for meg å utvikle styrke og balanse fra 

kjernemusklene og det gjorde ashtanga yoga veldig slitsomt og egentlig vanskelig å forstå når 

jeg begynte med det. Det var etter at jeg hadde vært med på et meditasjonskurs at jeg fikk 

mer kontakt med denne ”kjernen” og ikke gjennom å praktisere ashtanga yoga. Dette var et 

vipassana-kurs som er en ganske ekstrem form for meditasjon, der du sitter, helst med 

kryssede ben 10 timer om dagen, i ti dager, og hele kurset skal foregå i stillhet. Dette var en 

ganske smertefull og til tider skremmende opplevelse, men veldig givende i ettertid. For 

eksempel opplevde jeg rett etter kurset at det kjentes veldig lett å gjøre ashtanga yoga, 

nettopp fordi jeg hadde fått kontakt med kjernen i kroppen og hoftene var mer åpne, samtidig 

som at konsentrasjonsevnene mine var bedret. Denne meditasjonen var for meg et alternativt 

verktøy fra ashtanga yogaen som kanskje fungerte bedre, eller i hvertfall raskere enn ashtanga 

yogaen hadde gjort som et verktøy for å forstå mer av meg selv og yoga. 

 Shanti var ei jente som hadde vært på Odanadi i 6-7 måneder og hadde begynt å gjøre 
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yoga litt før jeg kom og begynte å observere timene. Jeg kunne derfor se på hennes utvikling i 

den tiden jeg var der. Det første jeg la merke til var at hun hadde vanskeligheter med å 

strekke ut kneleddet. I tillegg var hoftene stive slik at hun hadde lite bevegelighet i bena, 

skuldrene var runde. Jeg forsøkte å hjelpe henne i hver time men det virket ikke som om hun 

forsto hva hun skulle gjøre. En yogatime satt jeg meg derfor ned å forsøkte å fortelle hvordan 

hun kunne prøve å sitte i «paschimattanasana», sittende fremoverbøyning. Både ben og 

overkropp skal man forsøke å  gjøre i ”rette” linjer slik at det ser ut som en L. Jeg gav henne 

også fysiske justeringer med min egne hender. Gjennom justeringene er det meningen å 

fysisk manipulere eleven inn i stillingen og gi en kroppsliggjort fornemmelse av hvordan 

stillingen skal kjennes. Dermed fikk jeg løftet brystet hennes samtidig som jeg forklarte at 

hun skulle lene seg fremover og strekke bena. Hun fortalte at det gjorde vondt for henne og 

rette ut beina men hun forsøkte likevel. Jeg la tyngde på hoftene hennes for å hjelpe henne 

dypere inn i posisjonen uten å få henne til å krumme ryggen for mye. Da jeg intervjuet henne 

senere fortalte hun at «når jeg gjør yoga løsner bena i kroppen og hodet blir friskt». Denne 

beskrivelsen vekker ”resonans” eller gjenklang for meg, hvor det å kjenne resonans handler 

om å delta og forstå samme praktiske aktiviteter (Wikan 1992).  Å få en følelse av at beina 

løsner er en sensasjon jeg for min egen del assosierer med hoftebena. Når jeg strekker på 

musklene i hoftepartiet som omgir hofteleddet, kjenner jeg smerte, men på en godt måte, som 

om noe dypt inni meg kan gi slipp. Resultatet blir som Shanti beskrev, hodet føles friskt.  

  Læringsprosessen Müller (1996) beskriver når hun finner ut av hvordan hun skal 

kunne sveise, minnet meg om Shanti når hun begynte å lære yoga. Müllers første reaksjon er 

at hun er redd, kroppen hennes er helt stiv. Hun klarer ikke se igjennom sveiseflammen og 

hun er redd for å få flytende stål på klærne sine. Etter å ha observert en annen sveise, forstår 

hun hvordan det er mulig å se igjennom flammen. Det bobler i stålet når det blir varmt nok og 

hun assosierer boblene med en kjent situasjon for henne, å stå å se på vann som begynner å 

koke i en kjele på komfyren hjemme. Denne assosiasjonen og kunnskapen er helt privat, men 

hjelper henne til å forstå hvordan hun kan sveise uten å lage en borrekant slik det er påkrevet. 

Shanti gikk igjennom en lignende prosess. Når hun først begynte å gjøre yoga syntes hun en 

fremoverbøyning var veldig vond og unnlot derfor å prøve å skyve grensene. Ved at jeg hjalp 

henne litt på vei, fikk hun tryggheten til å strekke kroppen og dermed se at det var mulig å 

strekke litt lengre og dypere. På en måte kunne det å se ”igjennom flammene” som Müller 

gjorde ligne på denne situasjonen. Deretter var det mulig for henne å prøve mer på egen hånd 

senere, da hun var trygg på at det ikke var farlig smerte og kunne begynne å utforske sine 
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egne grenser i større grad. Jeg så i ettertid at hun prøvde  mer aktivt i ettertid å gjøre denne 

stillingen. Kanskje hun også gjorde personlige assosiasjoner i hodet og på den måten fikk en 

dypere forståelse av det. Det siste er det jeg forstår som den tause kunnskapen som er 

vanskelig å beskrive til andre. Likevel da hun forteller meg at hun kjenner benene blir løse og 

hun kan slappe av er det et tegn for meg at hun har gjort en slik assosiasjon. Det ”soma-

signifikante” kan forklare sammenhengen hos Shanti, mellom handlingen og en 

tilbakevirkende effekt som blir somatisert. Som igjen gir mening for henne slik at hun selv 

ønsker å strekke grensene ytterligere. 

 Parvati som også ble introdusert i kapittel to er en av de som snakker utfyllende om 

yoga og sin egen forståelse av hva det betyr for henne. Det er hun som har jobben som 

oversetter for meg i noen av de andre intervjuene og er mer talefør enn de andre. Siden hun er 

en av dem som mestrer yoga best på Odanadi virker det som om hun har bedre selvtillit i 

forhold til yoga enn mange andre her. Parvati er også den jeg la merke til fra første yogatime, 

fordi hun er både sterk og myk, og hun har i tillegg svart belte i karate. I mange 

sammenhenger blir Parvati trukket frem som den flinkeste jenta på Odanadi, i tillegg virker 

hun som en veldig ydmyk person som holder seg litt i bakgrunnen og er alltid blid og 

behjelpelig. Siden hun kom hit som sjuåring husker hun yoga fra hun var liten som mest gøy. 

Nå er det annerledes fordi hun kjenner det bedre. Hun beskriver hva yoga betyr for henne 

som en medisin, og ”Når jeg gjør yoga føler jeg meg bra og etterpå føler jeg meg mer 

komfortabel. Noen ganger hvis jeg har noen smerter, kan jeg gjøre litt yoga og puste og det 

vil ikke være vondt lengre”. Hun legger til at det gjelder små smerter ikke store. Hvis hun har 

vondt noe sted er det lite fristende å gjøre yogaøvelser fordi hun er redd for mer smerter, men 

hvis noen forteller henne at hun må gjøre det, og hun gjør det skjønner hun at det er bra og 

har lyst til å gjøre det mer. Sånn sett kan det virke som om på henne er det greit å bli beordret 

til å gjøre yoga, siden det uansett gir en positiv effekt i ettertid. ”Hvis jeg ikke gjør det i det 

hele tatt kan jeg ikke gjøre det når som helst.” Med det mener hun at hvis hun stopper å gjøre 

en øvelse over tid kan hun ikke gjøre den igjen når som helst, så derfor er det viktig å 

fortsette. ”Når jeg gjør yoga kan jeg føle fred, fordi når kroppen min strekker på seg, har jeg 

fleksibilitet. Fra det igjen, hvis jeg har smerte, blir den borte det hvis jeg gjør det igjen og 

igjen.” Om hun gjør yoga samtidig som hun konsentrerer seg om pusten kan hun kjenne 

stillhet. Før yogaen tenker hun på alt hun må gjøre, og har mange distraksjoner i hodet. Etter 
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Savasana
27

 er jeg fri, tankene kommer ikke fort lengre.  

 I ashtanga yoga er det å integrere pust og bevegelse noe av det som er aller viktigst å 

huske på for stabiliteten. Pusten er viktig både for å kunne slappe av og gjøre kroppen sterk. 

Det var ingen andre enn Parvati som snakket om dette med pustelementet i praksisen. Det at 

hun er fokusert på pusten kan være med å forklare den balansen og kontrollen hun ser ut til å 

ha i timene. For nybegynnere er det veldig vanskelig å følge pustemønsteret, og det er heller 

vektlagt å forstå øvelsene og rekkefølgen i undervisningen enn å fokusere på pusten. 

Etterhvert når bevegelsene er lært kan pusten integreres lettere slik at den går både jevnt og 

dypt under hele timen. Fra dette, ved å bruke pusten, kan man også komme dypere inn i 

stillingene. Shusterman(2008) foreslår at visse kroppsteknikker som meditasjon og pust kan 

åpenbare og forbedre dårlig fungerende kropper. Disse kroppsteknikkene kan derfor gi en 

psykosomatisk måte å jobbe med smertene sine. Et eksempel er for eksempel pusten som vi 

normalt ikke legger merke til, men dens rytme og dybde gir oss et raskt og riktig svar på hvor 

vi her følelsesmessig. Bevissthet på pusten kan gjøre oss mer klar over at vi er sinte, anspente 

eller engstelige når vi ellers er ubevisste på disse følelsene. Dette kan igjen hindre oss fra å 

bli underlagt dem og  gjøre oss sårbare for å lede oss i feil retning, for eksempel si noe i sinne 

som vi egentlig ikke ønsker å si. 

 Parvati var også en av de som gav meg respons på de ulike klassene jeg 

eksperimenterte med. Jeg gjorde en klasse hvor jeg fokuserte utelukkende på 

foroverbøyninger og «hofteåpnere». Jeg fikk dem til å bli opp mot fem minutter i hver 

stilling, mine erfaringer er at det kan være ganske vondt og smertefullt, men utrolig effektfullt 

og forfriskende etterpå. Kommentaren fra Parvati var at hun syntes jeg skulle undervise en 

slik klasse hver uke og det hadde tydeligvis hatt positiv effekt. I motsetning gjorde jeg en 

bakoverbøyningsklasse senere, dette er øvelser som kan virke dramatiske og for noen 

skremmende og da fikk jeg beskjed om at dette var ikke noe å satse på og at hun ønsket jeg 

underviste vanlig ashtangayogatimer i steden. 

 Souma er 19 år og har vært på Odanadi i 9 måneder. På mange måter minner hun om 

Parvati i det at hun er fysisk i god form, rolig og hjelpsom. Men i motsetning til Parvati kan 

det virke som hun har hatt et mye hardere liv. Jeg får ikke høre hele historien hennes, men det 

hun forteller meg, er at hun gikk på skolen til femte klasse da hun blei tatt ut for å arbeidet 

fordi familien hadde problemer. Hun ser veldig trist ut når hun snakker om dette. Hun har 

ikke begynt med skole på den tiden hun har vært på Odanadi så hun er på senteret hele dagen. 

                                                 
27 Savasana betyr 'dead mans pose', og er avsluttningsstilllingen hvor du ligger rett ut på yogamatten. 
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Hun kan bare noen få ord engelsk så det er lite jeg egentlig vet om henne. På den andre siden 

er hun veldig flink til å kommunisere på andre måter og viser ofte følelser. Jeg synes derfor 

jeg har blitt kjent med henne uten språk. På dette intervjuet hadde jeg med meg Parvati som 

tolk. Souma er en veldig nevenyttig jente, hvis hun ikke er med kokka å lager mat, jobber hun 

ofte i hagen. Hun er derfor ikke alltid med på yogatimene. De gangene hun er med plasserer 

hun seg helt bakerst i hjørnet. Hun forklarer at hun ikke hadde gjort yoga før hun kom til 

Odanadi. I starten syntes hun det var kjedelig og ikke interessant fordi hun ikke forsto det. 

Seinere syntes hun det var fint og begynte å gå oftere. Likevel har hun ikke noe svar på hva 

yoga er for henne, til det har hun ikke gjort det ofte nok.  

 Jeg spør hvorfor hun alltid gjemmer seg i timen. Hun snakker veldig lavt når hun sier 

at i hodet hennes(mind) tenker hun mange ting, på alle problemer hun led av. Hun husker alle 

problemene og føler seg trist og det er derfor det er vanskelig. Både jeg, Parvati og Souma 

blir litt stille etter denne kommentaren. Jeg synes det er fint at hun forteller det til meg, men 

ønsker ikke  å spørre om noen utdypning, da det virker som om det er vanskelig å snakke om. 

 Når det gjelder selve asanasene sier hun at hun liker hodestående hvis hun må nevne 

en ting. Lotusposisjonen synes hun er vanskelig fordi hun har smerter i hoftene, men hun 

tenker at hvis hun hadde gått på yogatimene oftere ville hun ikke hatt så vondt. Hun sier også 

at yoga gir deg styrke og at det er bra for helsa. Hun sier også at hun var litt redd for yoga når 

hun kom til Odanadi, men ikke er det lengre. Det Souma forteller gjør veldig sterkt inntrykk 

på meg fordi hun i motsetning til mange av de andre forteller at hun kan føle seg trist i 

yogatimen fordi det får henne til å huske problemer hun led av. For meg viser dette at yoga 

har en effekt på henne, det er noe med disse øvelsene som får henne til å tenke tilbake på 

problemene hun har hatt. Jeg får ikke greie på om hun egentlig mener at yoga derfor hjelper 

henne, men det virker som om hun er litt ambivalent. På den ene side sier hun at det gir 

styrke og er bra for helsa og på den andre siden gjør at hun husker vonde ting. Også i 

motsetning til mange av de andre er Souma ganske flink til å gjøre yoga, hun kommer inn i 

stillingene og det ser ut som hun har en forståelse av hvordan de skal være rent kroppslig. Det 

kan være nettopp dette som gjør at det gir henne en sterk effekt som gjør at hun blir bevisst 

problemer og tanker som er en del av kroppen hennes. 

 

”Somatisk signifikans” 

 

I dette kapittelet har jeg forsøkt å forklare hvordan yoga gjøres på Odanadi gjennom 
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beskrivelse av timene. Jeg har valgt å utdype de intervjuene hvor jeg mener jentene forteller 

meg somatisk signifikant infomasjon. Jeg bruker både intervju og samtaledata i tillegg til 

observasjoner og ved å direkte være i kontakt med kroppene deres i yogatimene for å kunne 

si noe om dette. Wikans (1992) begrepet ”resonans” er nyttig fordi jeg kjenner en 

”gjenklang” fordi jeg har kroppsliggjort de samme praktiske aktiviteter. En somatisk 

signifikans kan som Langøyen (2013) sier gjøre en forskjell som kan gi radikale endringer 

om det er mange nok endringer. En slik radikal forskjell er det ingen av mine informanter 

som forteller om i forhold til yoga. 

 Et av problemene er kanskje å få jentene til å utfordre grensene sine, og det de 

forteller om som kan være av somatisk signifikans er de tilfellene hvor de faktisk har fått 

utfordret grensene sine. Det er når kroppslige handlingene, i dette tilfellet asanas, gjør at man 

kjenner mer på følelsene sine, for eksempel en følelse av smerte som kommer innenifra og 

som er en erkjennelse av den tilstanden man befinner seg i, for eksempel stress eller redsel. 

Først ved å få denne erkjennelsen har man så mulighet til å gjøre noe med det. Den kan være 

å ta noen dype pust, heve brystet og senke skuldrene. Da jeg spurte hvilke asanas de liker best 

og hvilke de ikke liker var det typiske svaret at de liker de asanas de mestrer best, selv om 

noen også nevner de vanskelige posisjonene som er utfordrende men morsomme. Dem som 

ikke kan balansere i hodestående nevner dette som det de i ikke liker og nevner heller en 

utstrekkingsøvelse som sin favoritt, mens de som  kan stå på hodet nevner det som favoritten. 

Parvati forteller for eksempel at det å bli oppmuntret til å prøve å gjøre en posisjon hun er litt 

redd for, gjør en positiv forskjell for henne. I et annet eksempel forteller Shanti at hun kjenner 

bena løsne i posisjonen hvor jeg forsøkte å utfordre henne. Souma som ikke er så ofte med i 

timene, men som jeg ser gjør asanas mye dypere enn andre som er der oftere, har kanskje 

ikke noe problem med å utfordre grensene sine, og kjenner derfor kanskje mer på hva det gjør 

med tankene. Det kan virke som om det blir litt for mye å kjenne på for hennes del.  

 Mitt materiale viser at bare en type innfallsvinkel til yoga ikke fungerer like bra for 

alle. Ashtanga yoga er som vist en ganske fysisk krevende yogapraksis og for mange av 

jentene så det ut som om dette ikke gav den store effekten. Både når det gjaldt styrke og 

fleksibilitet kom de til kort og om noe blir for vanskelig hjelper det sjelden på motivasjonen 

til å fortsette. Ved å gjøre «alternative timer» som yin-yoga der fokuset var på å slappe av i 

stillingene og være rolige opplevde jeg å få flere positive tilbakemeldinger umiddelbart etter 

timen, og ikke bare når jeg spurte, noe som for meg viste at det hadde en virkning på dem. 

 Trass i at det var til tider mye bråk i timene fokuserer jeg på en taus kunnskap i flere 
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deler av kapittelet. Det handler om det å lære en kunnskap med kroppen ved hjelp av egen 

praksis, og ved hjelp av lærerens egne kroppslige erfaringer som blir kroppsliggjort av eleven 

gjennom justeringer, som i fortellingen til Shanti. Selv om denne prosessen gir mening ved å 

være somatisk-signifikant for elevene, og dermed føre til endringer, for eksempel i 

kroppsmønstre, adferd og forståelsen av verden, virket det som om nettopp disse endringene 

er vanskelige å snakke om og beskrive. Dermed kan det være enklere å bruke mer generelle 

betegnelser av yoga som de kanskje har blitt fortalt av andre, som at yoga gir fred og er bra 

for helsen og lignende.  

 Som nevnt i metodedelen bruker James (2010) massasje som en helningsteknikk av 

traumatiserte kvinner på Haiti. Hun bruker  Csordas(1994) sitt begrep «somatic modes of 

attention» for å forklare hvordan det er  mulig å skifte en klients kroppslige oppmerksomhet 

og endre en «habituell holdning». Hun forteller at hun kunne «sanse» en smerte klienten bar 

inne i seg, men at hennes egen «somatic mode of attention» var nødvendig for den 

terapeutiske prosessen (James 2010 s. 152).  

 En viktig del av yogatimene på Odanadi er som vist flere ganger, massasjen på slutten 

i timen. Dette var den eneste tiden i løpet av timen som alltid var helt stille, og det var alltid 

mange som maset om at de ville ha massasje når timen begynte å nærme seg slutten. Det kan 

vise at den kroppslige berøringen var svært viktig, på samme måte som i andre yogastillinger 

forsøkte jeg å få dem til å slappe mest mulig av i kroppen og samtidig gjøre de oppmerksom 

på områder av kroppen som var anspente, noe som for det meste gjaldt høye skuldre, 

stramme kjevemuskler og forknyttede ben. I motsetning til de mer krevende yogastillingene 

så det ut til at massasjen fungerte godt for de fleste av jentene som avspenning. Jeg ønsker 

derfor å legge vekt på at massasjen kunne være av somatisk signifikans for jentene, altså at 

det å få hjelp til å skifte oppmerksomheten til kroppen og dens sensasjoner, og bort fra de 

vanlige tankene eller «tankespinnet», kan føre til endringer i forståelsen av seg selv som et 

mer helt menneske. 

  

 

  

 

 

 

 



77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 

 

Kappittel 4. Helning gjennom hagearbeid og kroppslig praksis 

 

 ”Jeg og min hagearbeidskompanjong, George, stod å så utover hagen og arbeidet 

som blei gjort. Det var en dag hvor det var mange som var med å jobbe med stor lyst og 

energi med graving, gjødsling og planting. Divya kommer bort til der vi står og forteller at 

det egentlig skulle vært yogatime, men de har bestemt seg for å droppe det idag. Etterpå 

kommer George med kommentaren, - dette er jo også yoga, sant?”(Utdrag fra feltnotat) 

 

I dette kapittelet tar jeg for meg hagearbeidet og diskuterer på hvilke måter denne aktiviteten 

kan virke helende for jentene. Jeg opplevde ofte hagearbeidet som energiske og positive 

arbeidsøkter. Om det går an å sammenligne med yogatimene tror jeg denne aktiviteten 

fungerte bedre som helning for mange av jentene når det gjelder effekten jeg så umiddelbart. 

Hagearbeidet ble satt i gang av meg og en annen tilreisende yogastudent, George, som hadde 

interesse for permakultur. Permakultur er et designsystem som ønsker å skape bærekraftige 

miljø for mennesker, og et viktig aspekt ved permakulturdesign er at det skal ha en helende 

effekt på miljøet og skape integrasjon mellom mennesket og naturen (Michael og William 

2001). Permakultur har i likhet med yoga dette til felles at det er snakk om en integrasjon og 

samling. Integrasjon av mennesket og natur på den ene siden og kropp og sjel på den andre. 

Det blir i likhet med yogatimene vanskelig for meg å bevise helning i forholdet til denne 

integrasjonen på Odanadi, og forsøker derfor å rette oppmerksomheten mot kunnskapen jeg 

så de allerede hadde om hagearbeid og mestring i forhold til dette. 

 Jeg så at den språklige delen av hagearbeidet og hva som blei forsøkt lært bort, kom i 

skyggen av jentenes praktiske kunnskap, og denne kunnskapen kom mer til syne etterhvert 

som de ble involvert i arbeidet. Den teoretiske kunnskapen om  hagearbeid som vi, de 

frivillige, forsøkte å lære bort, blei i mange tilfeller ignorert og ikke gjort i praksis. Den tause, 

kroppsliggjorte kunnskap jentene allerede hadde om arbeidet, som jeg i liten grad så i 

yogatimene, kan tyde på at mestringsfølelsen er et viktig aspekt ved helningen. En viktig teori 

innenfor spesialpedagogikk er «interferensteorien» som går ut på at  

 ”istedet for å angripe det som er svakt og negativt (for eksempel ved en terapeutisk 

innsats), vil en ved å utvikle det som er positivt, også oppnå at den nye læringen vil svekke 

det som er negativt” (Befring 2014 s.30). 

 Denne teorien er en del av «enrichmentperspektivet» som er sosialpedagogikkens svar 

på ”empowerment”. Enrichmentperspektivet går ut på å legge til rette for at man selv kan 
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bedre sin helse- og livssituasjon (Befring 2014 s.29). Denne teorien mener jeg kan være med 

å forklare hvorfor hagearbeidet fungerte så bra som det gjorde. Selv om det var individuelle 

forskjeller, var hagearbeidet noe de fleste jentene kunne gjøre med kroppen. I motsetning til 

yogatimene hvor de blei påmint hva de ikke kunne gjøre. Da så godt som alle var med å lage 

hage sammen, og var med å bestemme hvordan hagen skulle utformes og så resultatene av 

arbeidet som var en bugnende hage med alle slags vekster gav det til sammen gode effekter 

for jentene.  

 På den andre siden er hagearbeidet og yogatimene to ulike aktiviteter som kan ha ulik 

effekt på en persons helningsprosess. I begge aktivitetene er kroppen viktig, forskjellen er at i 

hagearbeidet er kroppen i arbeid mens i yogatimene vil jeg heller si at man arbeider med 

kroppen. Spørsmålet om forskjellige måter å forstå helning vil jeg diskutere nærmere i 

avsluttningskapittelet. 

 Dilley (2010) mener antropologisk litteratur om kunnskap tar det å vite som en 

uproblematisk akkumulasjon av hva folk sier de vet om verden, sosiale relasjoner om 

kosmologi og lignende (Dilley 2010 s.176). Han mener det å ikke vite er en like viktig del av 

en kunnskaps-praksis som det å vite, noe som sjelden blir problematisert i antropologien. 

Siden mestring tydeligvis er så viktig for jentene på Odanadi, støtter det Dilleys antakelse om 

at det å mestre en ferdighet ikke er en ”uproblematisk akkumulasjon”, men en prosess der 

faren for å ikke vite, ikke føles bra. Det er vanlig å snakke om ”kroppslig kunnskap” som en 

motsetning til ”hjernekunnskap”  men før man i det hele tatt kan snakke om ulike 

kunnskaper, må man ta i betraktning at idet en kunnskapsoverføring skjer gjennom sosiale 

relasjoner, blir den formet av potensialet for ignoranse, for det å ikke vite (2010 s.177).  

 Hagearbeidet endret seg i forhold til sesongene i hvordan det ble organisert og hva vi 

gjorde. Jeg har derfor valgt å dele fortellingen i tre faser. Den første handler om hvordan 

prosjektet ble startet og hvordan hagen begynte å ta form, fra slutten av januar til midten av 

mars. Den andre er en roligere mellomperiode hvor vi ventet på at regntiden skulle starte, fra 

slutten av mars til midten av mai. Den tredje handler om de endringene som skjedde når 

regntiden begynte i slutten av mai, og til jeg dro i midten av juni. 
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Startfase(slutten av januar til midten av mars) 

 

                     Første del av hagearbeidet, graving i tørr jord.                            Foto: Ingeborg Bjerke 

 

 

Det hele startet med at jeg fikk spørsmålet fra husmor om jeg ville gjøre et 

hagearbeidsprosjekt mens jeg var her. Hun syntes det passet bra med et slikt type prosjekt 

siden jeg skulle være der såpass lenge. Hun forklarte at de har mye ubrukt jord på Odanadi og 

at de bruker mye penger på å kjøpe frukt og grønt. Det hadde vært fint å kunne dyrke litt av 

dette selv. Vi sto i andre etasjen på den store bygningen og så ut av vinduet, hun pekte på de 

områdene som var aktuelle. Husmor foreslo også at jeg fikk med meg noen venner utenifra til 

dette prosjektet. Jeg hadde nettopp kommet til Mysore og visste ikke om noen aktuelle 

”kandidater”, men noen dager etter kommer jeg i snakk med en nyankommet 

yogapraktiserende om hagen. George var 34 år, og av britisk opphav men født i Hong Kong. 

Han hadde funnet rom i samme hus som noen av mine norske venner og satt nå på en av de 

vanlige kafeene i Gokulam og prøvde å bli kjent med så mange som mulig. Da jeg fortalte om 

hageprosjektet var han plutselig i fyr og flamme. Han hadde nylig gjort et ”permakultur-kurs” 

i Portugal og var veldig ivrig på å prøve ut sine nye kunnskaper i praksis. Vi avtalte derfor å 

dra til Odanadi sammen for å planlegge nærmere hvilke muligheter vi hadde. 

 Et kjent permakulturmagasin beskriver permakultur slik: 
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“Permaculture is a holistic system of DESIGN.Based on direct observation of nature, 

learning from traditional knowledge and the findings of modern science. Embodying a 

philosophy of positive action and grassroots education, Permaculture aims to restructure 

society by returning control of resources for living: food, water, shelter and the means of 

livelihood, to ordinary people in their communities, as the only antidote to centralized 

power.”( [Permaculture Activist 2004:3] I  Veteto og Lockyer 2008) 

 

 Målet for prosjektet er å kombinere tradisjonell kunnskap med vitenskapelige funn og 

en filosofi om positive handlinger. Slik vil de bidra til at kontrollen over ressurser(for mat, 

vann og ly/bolig) bli gitt tilbake til vanlige folk og går i mot en sentralisert makt.  

 George fortalte hva han hadde lært på permakulturkurset både, praktisk kunnskap ved 

å lage og designe en del av en hage, men også ved tavleundervisning og ved å lese om det. 

Utenom dette kurset på tre uker hadde han lite praktisk kunnskap om jordbruk. George hadde 

bodd i Hong Kong store deler av livet sitt og hadde ikke hatt så mange muligheter til å lære 

om dette her. Slik jeg forsto George hadde han hatt en «oppvåkning» da moren døde av kreft 

da han var 29 år. Han begynte for alvor med yoga, blei opptatt av et sunt kosthold også 

viktigheten av å kunne produsere mat uten å bruke kunstige, kreftfremkallende kjemikalier. 

Han snakket også ofte om den enorme luftforurensinga det er i kinesiske storbyer, og var på 

et generelt nivå opptatt av miljø og utvikling. 

Alt i alt satt George inne med mye kunnskap om jordbruk og hva han mente var feil med 

konvensjonelle jordbruksmetoder, og mindre om den praktiske kroppslige kunnskapen.  

 Etter å ha vært på Odanadi sammen og sett hvilke muligheter vi har foreslår George at 

vi skal begynne med en «banansirkel». En banansirkel er kort fortalt en to diameter langt og 

60 cm dypt hull i bakken som fylles med nedbrytbart avfall. Av jorda som har blitt gravd opp 

lages det en kant rundt hvor det blant annet blir plantet bananplanter. Etterhvert som tiden går 

er det meningen at komposten skal gi næring til plantene rundt, samtidig som det er et sted 

som fuktighet og regn samles opp og bidrar til at plantene blir mer uavhengige av at 

mennesker vanner dem flere ganger om dagen. Vi fikk fort greie på av både ansatte og 

beboere at det hadde blitt gjort hagearbeidsprosjekt før som hadde stoppet opp når de 

frivillige reiste og sesongen var slutt. Dette var svært tydelig da vi så lite spor av disse 

prosjektene men mest tør jord. En slik banansirkel tenkte George ville være første steget til en 

mer permanent utforming som ville overleve trass mangel på stell og vanning.  

 Da vi fortalte husmor om «bananasirkel» planene gav hun oss ikke noe respons på 
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dette men sa ihvertfall at vi bare måtte gå i gang. George ba henne om å lage en gruppe av 

jentene som skulle være med på prosjektet hver gang, og lære om permakultur mer 

inngående.  

 Et par dager seinere dro vi til Odanadi for å begynne gravingen. Vi var innom Anu,en 

indisk kvinne i Gokulam som var kjent for å ha peiling på frukt og grønnsaksdyrking. Av 

henne fikk vi låne noen jernspader, som det både går an å spa og hakke med. Under hele 

prosjektet var George opptatt av å få med så mange som mulig i yogamiljøet til å være med å 

hjelpe på Odanadi. Det var ikke alltid noen blei med, men denne dagen hadde han fått med 

seg en venn fra Bangalore som var i Mysore for noen dager. Da vi kom frem var ikke alt klart 

for arbeid men etter litt henging og slenging rundt, og en del masing er det en gruppe på ca ti 

jenter som er med. De har også samme spader som vi fikk av Anu i et lite lagerrom og til 

sammen har vi 4-5 slike spader. George tegner opp sirkelen med midtpunkt og vi begynner å 

hakke. Jorda er hard og steinete og arbeidet går sent selv om vi er mange. Bildet ovenfor er 

fra denne dagen og viser hvordan det så ut på dette stedet da vi begynte. Vi bytter på å hakke 

og i starten står vi rundt og holder den som graver med selskap. Noen av jentene ser ikke ut 

som de har gravd så mye før mens mange av de har en teknikk i kroppen med å hakke korte 

små hakk som ser effektive ut. Jeg har selv vokst opp på en gård og har litt erfaring med 

lignende fysisk arbeid som dette. Jeg legger merke til er hvor hyggelig en slik jobb kan være 

når det er mange sammen om den i forhold til hvis den skulle blitt gjort alene. Det jeg også 

ser er at ingen kommenterer eller snakker om organiseringen, det ser ut som det er en helt 

vanlig måte å jobbe på for alle sammen. Allerede første dagen legger jeg merke til den 

kunnskapen som jentene sitter inne med men som de ikke snakker noe om. Jeg ser forskjell 

på jentenes teknikk og George som har en helt annen måte å hakke på, han tar hakke over 

hodet og slenger den ned. Selv om han får mye kraft tar det lang tid for hvert hugg og han blir 

fort sliten, og kraft ser ikke ut til å være den beste teknikken for å brytte opp den tørre, 

steinete jorda. 

 

 I tillegg til å ha hagearbeidssøkter ute, vil George arrangere skoletimer innendørs med 

en tavle til å  skrive og tegne på. Til sammen er prosjektet 3-4 dager i uken, noe som betyr at 

vi får gjort ganske mye på kort tid. Men skoletimene blir det bare to av, jeg vet ikke hvorfor 

det ikke blir noe mer enn dette. I den første timen var jeg med, vi satt på gulvet i tredje etasje 

i yogarommet, der tavlen er. George tegner og forklarer om økosystemet og snakker om det 

han har nevnt for meg flere ganger, kulturen de har med å brenne avfall istedenfor å 
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kompostere det. Organisk avfall gir næring til nye vekster. Han går så langt som til å holde en 

brennende lighter rett ved en pengeseddel og si at å brenne denne er det samme som å brenne 

avfall. Maha og Parvati som er de som kan engelsk best, oversetter for de som ikke kan så 

godt. Jentene sitter å hører på og svarer på spørsmålene han stiller dem, litt sjenerte men det 

virker derfor som de forstår. Bortsett fra det er det ingen videre respons fra dem eller tegn til 

å ville diskutere det George tar opp. Jeg og George aner derfor lite om hva de kan fra før av, 

og om meningene deres. I slutten av timen ber George alle tenke på plasseringen av plantene 

de planter i forhold til miljøet rundt og ønsker også at de skal tegne en plan over hvordan de 

ønsker at hagen skal bli. Han sier at forholdet mellom planter er som forholdet mellom 

mennesker og at et tre trives bedre i selskap av andre tre enn om det står alene. To dager 

etterpå er vi ute og skal begynne med planting. George er ivrig med å spørre de ut om de har 

tegnet noe eller vil forklare noe om hvorfor de vil plante noe akkurat her. Det er lite respons å 

få. Jentene er på den andre siden ivrige etter å plante men kan ikke si noe om hvorfor de vil 

plante akkurat der de gjør. Jeg tenker også for min egen del at det er vanskelig å forklare fordi 

det er ganske flatt og ser likt ut overalt, bortsett fra der det allerede står trær.  Jeg var ikke 

med på den andre undervisningstimen til George, men var ikke da klar over at det blei den 

siste. 

 Det som er tydelig for meg er den kroppslige kunnskapen/teknikken til jentene som 

kommer til syne i denne situasjonen. Det teoretiske/språklige blir satt til side og får svært lite 

relevans for hva som egentlig skjer når jentene begynner å jobbe. George forteller meg noen 

ganger at han er oppgitt over organiseringen av arbeidet på Odanadi. Men er også, som meg, 

ganske forbløffet over alt som skjer i disse timene, og at endringer i hagen skjer så fort. 
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           Den ferdige banansirkelen                                                                          Foto: George Christofis 

 

 Etter ca to uker med graving for banansirkelen var vi ferdige og begynte å fylle den 

opp med avfall, samtidig som vi plantet bananplanter rundt, som vist på bildet over. George 

forklarte i mange anledninger og til så mange som mulig hva som var viktig å kaste i sirkelen. 

Blader, trær, matrester, aviser, til og med noen tekstiler kunne kastes der, men ikke plast! Det 

er sjeldent å se søppelkasser i India, men på Odanadi stod det faktisk en stor blå tønne som 

blei brukt til å kaste avfall i rett ved banansirkelen. Det gjorde det lett for oss å vise hva som 

skulle hvor. Til min stor skuffelse blei det likevel kastet plastikk i banansirkelen. Så godt som 

hver dag så jeg plastikk liggende rundt, både i og på andre steder av Odanadi. Det virket ikke 

som de brydde seg, eller i det hele tatt la merke til det. Hvis jeg klaget til noen skyldte de som 

oftest på de små barna som pleide å springe rundt på gårdsplassen og ødelegge og kaste rundt 

seg det de kunne finne. Dessverre var det ikke bare barna som kastet plast på bakken, jeg så 

mange av de voksne, både beboere og ansatte som gjorde det samme. Dette var et problem 

ikke bare for meg og det estetiske men også for hundene. Hundene spiser alt som er mulig å 

spise og hvis det blei kastet mat pakket inn i plast spiste de det. Jeg så flere ganger at 

hundebæsjen på Odanadi var full av plaststrimler. Trass problemer med søppel virket det som 

om de forsto konseptet med kompost, banansirkelen blei fullere og fullere. Kokken begynte 

også å kaste all maten her og viser at banansirkelen hadde effekt på flere enn de som jobbet 

med den.  
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 I denne perioden var vi godt i gang med arbeidet og det blei mer rutiner. Det var faste 

dager på timeplanen til Odanadi med hagearbeid, mandag, onsdag, torsdag og lørdag. 

Arbeidet startet etter skoletid, rundt halv fire da de fleste var kommet hjem, og ble til seks-

syv tiden hvor solen gikk ned og det ble mørkt. Det var veldig ujevnt hvem som var med å 

jobbe. George spurte i starten ofte etter gruppen de hadde laget, men det virket som den 

etterhvert ble oppløst, og hagearbeidet var for alle som ikke hadde noe annet å gjøre. Men 

noen dager var det vanskelig å få jentene til å være med å gjøre noe i det hele tatt, som oftest 

hvis vi merket at stemningen ikke var på topp, det var ofte uklart hva som da hadde skjedd. 

Det kunne for eksempel være at noen hadde kranglet eller prøvd å rømme. Andre faktorer 

som spilte inn var for eksempel om det var veldig varmt, og om det var andre aktiviteter som 

var viktigere. For eksempel under forberedelsene til YST ble det litt begrenset tid til 

hagearbeid. Det var enkelt å se at noen hagejobber var mer populære enn andre. Det å så frø 

og plante blomster var veldig populært og førte til at mange var med. Om arbeidet gjaldt å 

grave, hakke eller rydde var det ofte færre som ble med, selv om det også varierte. 

 

Mellomperiode, ventetid (slutten av mars til midten av mai) 

I begynnelsen av april når George og de fleste andre yogiene hadde reist fra byen var det meg 

og  Nami, ei japansk jente som fortsatte med hagearbeidet. Nami var i Mysore for å gjøre 

yoga og var blitt kjent med hagearbeidet gjennom felles bekjente. Hun hadde som meg ingen 

spesiell kunnskap om landbruk og hun var med på prosjektet både fordi hun syntes det var 

spennende og lærerikt og i tillegg forhindret henne fra å bli for lat. April var den varmeste og 

klammeste tiden i Mysore og det var ofte fristende å bli sittende i et rom i skyggen med vifta 

skrudd på fullt. Det var sommerferie så mange indere gjorde nettopp dette satt innendørs med 

Tven skrudd på. 

 I hagen var det viktigste av alt å vanne nok slik at plantene ikke døde før regntiden 

startet. Selve hagen var nå oppdyrket og det var en rolig periode. Etter ønske fra jentene 

konsentrerte vi oss nå mest om å plante blomster å gjøre det fint, spesielt rundt 

inngangspartiet til hovedbygningen. De ville ha initialene til Stanly og Parashu i blomster på 

en kant og «Odanadi» på en annen. I tillegg syntes mange av jentene at roser var det aller 

fineste så vi kjøpte en del roseplanter, med egne penger, og laget et eget rosebed.  

 Banansirkelen som nå hadde blitt overlesset av matrester hadde begynte å lukte veldig 

vondt. Divya viste meg et stort hull som var gravd inn og ned i sirkelen. Vi så aldri noen dyr, 

men de fleste mente det måtte være rotter som hadde laget seg et lite krypinn. Om vi forsøkte 



86 

 

å tette igjen hullet, var det morgenen etter laget et nytt hull noen centimeter lengre bort. 

Divya mente da at jeg måtte gå til innkjøp av rottegift. Jeg forklarte at dette ikke var etter 

permakultur-prinsipper og at det måtte finnes en annen måte. Jeg sendte en mail til George og 

nevnte at banasirkelen luktet vondt, han svarte at vi måtte slutte å kaste mat i den. Etter å ha 

fulgt dette rådet ble den vonde lukten gradvis svakere.  

 Denne mellomfasen var en tid preget av venting, og derfor mindre muligheter for 

aktivitet. I kombinasjon med at det var den varmeste tiden på året og at jentene hadde ferie, 

og måtte være på Odanadi hele dagen, virket det som det blei en litt vanskelig tid for mange. 

Shanti  for eksempel snakket daglig om at hun kjedet seg og gledet seg til skolestart slik at 

hun kunne komme litt vekk. Mange var syke og måtte være med portvakten til sykehuset. 

Divya som fortalte meg at hun aldri blei syk, var nå til undersøkelse fordi hun hadde 

hodesmerter. Hun kom hjem uten å ha fått noen diagnose og hadde kommet frem til at det var 

psykisk og på grunn av noen problemer som hun tenkte på. Jeg opplevde også at det var mer 

krangling i denne perioden og jeg følte meg oversett, noe som førte til at jeg noen ganger 

kviet meg for å dra. Alt i alt virket det på meg som om denne mellomfasen hvor det var lite 

praktiske aktiviteter å ta seg til ga utslag i dårlig humør og lite energi, selv om det også var 

fine økter hvor alle hadde glede av vakre blomster. 
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Hagen i full blomst                                              Foto: Ingeborg Bjerke 

 

Blomstring (midten av mai til midten av juni) 

 

Da den varmeste tiden er over og regntiden starter, går det fra moderat til eksplosiv vekst i 

hagen. Det er ikke lenge før tomater, squash og andre grønnsaksplanter gir avling. Dessverre 

blir mye av dette spist av insekter før de blir helt modne. Divya foreslår å bruke 

sprøytemiddel og jeg sier som George har snakket om før, at sprøytemidler ikke er at 

alternativ og at vi heller må prøve å bruke naturen egne beskyttelsesmekanismer. Det virket 

ikke som hun hadde noen formeninger om dette, hun sa bare ok, gjør det. For meg virket det 

som om hun nevnte sprøytemidler fordi hun visste det kunne hjelpe å holde insekter borte. 

Hun hadde ikke noen formeninger om det var bra eller dårlig på andre måter og var for meg 

et tegn på at hun ikke hadde forstått selv om hun hadde gitt utrykk for det. Jeg hører om et 

naturlig «sprøytemiddel», neem olje som skal holde insekter borte. For å finne dette oppsøker 
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jeg en økologisk grønnsakshandel. Grønnsaksselgeren hadde også hørt om dette, men 

anbefaler meg ikke å bruke det. Hvis jeg begynner å bruke noe sånt så må jeg bare fortsette 

med andre ting og insektene vil tilpasse seg det, forteller han meg. Isteden må man bare være 

tålmodig å vente på at plantene skal beskytte seg selv. For meg var dette et steg videre fra hva 

vi hadde tenkt om plantene. Jeg gav opp det naturlige sprøytemiddel prosjektet mitt, og 

prøvde å forklare mannens ideer videre til Divya som ikke hadde noen formening om dette 

heller, men var klar for å ta tiden til hjelp. Jeg vet ikke hvordan det gikk i månedene etter jeg 

dro, men av mangel på ressurser tviler jeg på at det blei kjøpt inn sprøytemiddel. George var 

tilbake for en nye hagearbeidsøkt nå i februar 2014 og han fortalte at det var grønnsaker i 

hagen klar til bruk. Mulig Grønnsaksmannen fikk rett.  

 I forbindelse med Divyas mangel på respons ønsker jeg å ta i betraktning det som kan 

kalles et «romantisk» forståelse av landbruk i motsetning til en forståelse som handler om 

overlevelse. Det kan være billigere å ta i bruk sprøytemidler enn å la grønnsakene bli spist av 

insekter dag etter dag.   Selv om permakultur er et prosjekt som skal hjelpe vanlige folk med 

matproduksjon vil det kanskje sees annerledes på av mange som er avhengig av jordbruk for 

å overleve. Det var mange av jentene på Odanadi som kom fra rurale strøk og hadde god 

kjennskap til landbruk. Indira for eksempel hadde kommet tilbake til Odanadi etter å ha bodd 

med ektemannen i et jordbruksområde i et års tid, hun fortalte at hun hadde jobbet med 

kaffebønnehøsting og at det var slitsomt. For henne og flere andre  jeg snakket med om dette, 

så på det å dyrke jorda som at det var slitsomt arbeid for kroppen. For George fantes et skille 

mellom det konvensjonelle og alternative jordbruket, men for jentene virket det aldri som om 

dette hadde stor relevans, og det virket ikke som de så noe forskjell på dette. Knivestøen 

(2012 s.21) som har gjort feltarbeid i en landsby i Rajastan, nord-india, forteller at det er 

kvinnene som gjør det meste av det fysiske arbeidet ute på åkeren. Kvinnene sår, bruker 

sprøytemidler og høster, mens menn generelt gjør den jobben hvor man bruker traktor. Denne 

forståelsen av at jordbruk er hardt fysisk arbeid som må gjøres fordi man ikke har noe 

alternativ, kan ha innvirkning på hva jentene tok til seg av informasjon om permakultur og 

«hagedesign». 

 I den siste tiden hvor hagen nærmest eksploderer blir det også masse arbeid med å 

luke, fjerne gress og mer planting. Dette er i midten av Mai og nå har også Nami reist hjem til 

Japan og det er meg som blir hovedansvarlig men til min store glede tar Divya over mange av 

bestemmelsene om hva som skal gjøres. Det vi ikke har tenkt på når vi sådde var at vi ikke 

vet hva som begynner å vokse overalt. Noe husker vi godt å ha plantet men generelt er det 
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kaos. Jeg går ofte rundt i hagen å prøver å finne ut av hva alle vekstene skal være. Om jeg 

spør en tilfeldig person som er i hagen da, har hun ofte svar. De kan ikke alle engelske navn 

på plantene men referer til plantene som enten ugress og ikke interessant eller en 'sambar-

ingrediens'. Sambar er en sterkt krydret grønnsakssaus, som oftest helles det oppå risen og er 

hovesbestandelene i lunsjen. Det er derfor en svært viktig del av kostholdet.  

 En morgen når jeg kommer ser jeg at Divya og Parvati står i hagen å diskuterer noe, 

når jeg spør dem hva det går i begynner de å snakke om hagen og om hva som burde gjøres 

fremover. Jeg synes det er supert at de er engasjerte men blir skeptisk til Divyas bestemmelse 

om å fjerne alt gresset rundt de runde bedene og banansirkelen. Slik jeg har forstått Georges 

ideer er at dess mer vekster dess bedre og at å fjerne det de mener er ugrass vil føre til 

hurtigere tørke når regntiden er over. Jeg forklarer også dette men Divya og flere andre 

snakker om at de må fjerne gresset fordi det kan lure slanger som er spesielt farlig for barna. 

Jeg kan ikke si imot dette. Spesielt ikke fordi hun forteller at Parashu fanget en stor slange for 

noen dager siden. Jeg har selv ikke sett noen stor slange på Odanadi men har faktisk holdt på 

å kjøre over en diger slange på veien til Odanadi så jeg har ikke noe problem å tro på dem. 

 I denne perioden hvor de på mange måter tar over hagearbeidet og gjør det mer til sitt 

eget ser jeg igjen hvor mye kroppsteknikk har å si i arbeidet. Soma, jenta som har vært  den 

aller flinkeste til å grave og jobbe før, forteller meg at hun har bønnefrø som hun vil plante på 

et ganske stort område på forsiden av det lille huset. Jeg blir med henne å lage en åker her, 

hun har helt bestemte måter å så og dra jorden over igjen på. De områdene hvor jeg har 

plantet går hun over etter meg for å være sikker på at det er i orden. Det er ingen komplisert 

bevegelse slik jeg ser det, men det er tydeligvis noe jeg gjør annerledes likevel. Jorda på dette 

området er mørkere og fuktigere enn på andre steder, og den er full av maur, den virker på 

mange måter næringsrik men også ubehagelig. Jeg finner ut er at det er mye plastbiter akkurat 

her og jeg ser i hjørnet like bortenfor at det er et sted hvor avfall har blitt brent. Jeg begynner 

å plukke ut plastbitene men må etterhvert gi opp da det kommer mer og mer til syne. Datteren 

til Parashu, den ene sjefen, forteller meg at plast er så vanlig i jorda i India at den abosoberer 

det. Jeg tror hun mener det som en spøk, eventuelt at det er noe som ofte blir sagt om plast i 

India.  Jeg blir sjokkert og får ikke spurt henne ut om hva hun egentlig mener. 

 Jeg merker meg også at denne gressfjerningsteknikken ved å hugge med tuppen av 

spaden i jorda er noe de fleste kan. Det ser ut som det er den vanlige indiske måten å ”klippe” 

gresset på. Bare at det blir helt borte. Etter to dager med dette arbeidet er alt det grønne 

grasset jeg var så fornøyd med, borte. Divya merker min frustrasjon over dette og forteller at 
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det vil fort vokse opp igjen. 

 I forbindelse med vanning og luking bruker de og en spesiell teknikk der de vugger 

rytmisk med hele kroppen. Før hun dro hadde Nami kjøpt en helt ny vannekanne til Odanadi, 

noen dager etter var tuten med små hull som spredde vannet borte. Men dette var ikke noe 

hinder for jentene. Når jeg så de vanne brukte de hendene til å spre vannet og igjen med en 

rytme i hele kroppen som sørger for at vannet blir jevnt fordelt. Den samme rytmen ser jeg i 

indere som vasker foran huset sitt om morgenen. Når jeg har forsøkt å vanne blir jeg rettet på, 

også viser de meg hvordan det skal gjøres, men jeg får det ikke til. Det er noe i disse 

bevegelsene som er helt fremmede for meg, og som jeg ser sitter i kroppen deres. 

 Når jeg og Rashmi, portvakten, luker sammen får jeg hører at jeg mangler energi. Jeg 

er redd for å luke vekk planter vi har plantet og forsøker å finne ut av hva som er hva, jeg er 

derfor litt forsiktig og vil ikke ta mer enn nødvendig. Det er vanskelig fordi det er et 

sammensurium av vekster. Rashmi viser meg hvordan det skal gjøres, med akkurat den 

samme rytmen i kroppen som forklart tidligere. Hun får med hele kroppen i bevegelsen og 

ikke bare hendene, som det virker som jeg gjør feil. På mange måter er det jeg som blir 

opplært i denne perioden.  

 Jeg får endelig også høre litt om hva de tenker om prosjektet annet enn at de liker det. 

Divya forteller om de tidligere hageprosjektene og forskjellen nå er at de har blitt plantet 

mange store trær og busker som vil bli stående å gi frukter i lang tid. Før var det heller blitt 

plantet grønnsaker, og noen sesong ville det komme nye som ville omdirigere alt sammen. 

Denne gangen er det bra fordi det gjør det vanskeligere med omdirigeringer. Plantene vil 

fortsette å vokse og bli stående. Divya har ikke før nå fortalt hva hun har tenkt om dette 

prosjektet i forhold til andre. Hun synes ikke det er bra med nye omdirigeringer, og det kan 

en lett forestille seg. Nye frivillige kommer med sine egne måter å gjøre ting på, og jentene 

må bare gjøre som de blir bedt om. At jentene er tause i denne sammenhengen er helt sikkert 

ikke ønskelig fra de frivillige sin side, men tar tausheten som et tegn på at de ikke vet. For 

jentene handler det å ikke komme med motargumenter men, om å vise respekt og å bøye seg 

for en eldre manns eller kvinnes meninger. 

 Når det gjelder prosjektet med å få alle til å kaste plast i den blå tønna virker det til 

min skuffelse som om det ikke skjer noen endringer. Jeg har mer eller mindre resignert da jeg 

en dag i slutten av mai ihvertfall får en kommentar som kan vise at det hvertfall blir tenkt på. 

Tidligere på dagen har jeg vært med to ansatte og tre av jentene til et lite universitet i 

nærheten som sponser Odanadi med penger. Vi var der for å hilse på sjefen og fortelle at 
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pengene hadde blitt brukt på det de skulle og at vi ønsket samme støtte til det nye skoleåret. 

Stedet var meget rent og ryddig, det var ingen plastbit i syne og husene var omgitt av ryddige 

gressplener og blomsterbed. Seinere på dagen da vi skal i gang med hagearbeidet foreslår jeg 

at vi tar en ordentlig oppryddingsøkt. Jentene er nølende i starten og forteller at de nylig har 

kostet å ryddet rundt huset og at det ikke er nødvendig. Jeg begynner så selv å rydde litt for å 

vise hvor mye skrot som ligger overalt og sakte men sikkert får jeg med meg flere, til slutt 

virker det som alle er med. Vi finner sko, tøybiter, små lekefigurer av plast og skriverbøker 

halvveis begravd i jord og støv. Da vi etter noen timers oppslukende arbeid kan se oss helt 

ferdig står Divya å betrakter det hele. Hun forteller at det ser fint ut og nevner universitetet vi 

var på tidligere. Hun synes det er fint at det er ryddig. Hun forteller det på en måte som om 

hun ikke har tenkt på ryddighet på denne måten før. Jeg hadde ikke selv gjort denne 

sammenligningen og var veldig glad for at oppryddingen og kanskje mitt evindelige mas om 

søppel hadde gjort Divya mer observant på hva søppel gjorde med omgivelsene. 

 Det som begynte som et arbeid for en mindre gruppe, blei på denne tiden et arbeid 

som alle, både beboere og ansatte deltok i. Stemningen hadde også tatt seg kraftig opp fra den 

varme tørre tiden. De aller siste øktene før jeg dro fikk arbeidet preg av å være en festival 

hvor alle var ute i hagen og enten jobbet eller bare hang rundt og nøyt den friske klare luften 

fra det våte været. 

 

Praktisk mestring 

 

Dette kapittelet viser at rollen til frivillige i liten grad handler om å kunne overlevere 

teoretisk kunnskap til beboerne. De frivillige var mer som initiativtakere å regne, og som 

motivasjon for å gjøre en aktivitet i tillegg til det økonomiske aspektet, at de frivillige betalte 

for alt av materiale til å lage hagen.  

 I motsetning til i yogatimen hvor flertallet av jentene ikke så ut til å mestre teknikken, 

var det flertallet av jentene som så ut som de mestret  hagearbeid. Jeg opplevde etterhvert 

som sagt mye mer entusiasme og ”energi” i hagearbeidet enn i yogatimene. Spørsmålet i 

forhold til min problemstilling er da om det er følelsen av mestring i seg selv som gir 

helning? Mestring er et viktig tema i en nyutgitt bok  kalt ”Inkluderende Praksis” av Lundh, 

Hjelmbrekke og Skogdal (2014). Den tar for seg erfaring med praksis hos barn og ungdom 

med ulike funksjonsnedsettelse. Som forklart innledningsvis har forskning innenfor 

spesialpedagogikk vist at hvis man fokuserer på det en person mestrer, og er interessert i og 
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lar han eller hun fordype seg i det, vil dette ha positiv innvirkning på områder  hvor personen 

er mindre god (Befring 2014). Sosialantropologen Lise Lundh beskriver en artikkel om sin ti 

år gamle sønn med Downs syndrom og hørselshemming, og hans fasinasjon for boksing via 

et tv-spill som gjorde at han fikk være med i en bokseklubb på Kolbotn. For henne var  

«boksning det siste som streifet min egen tanke om hva som passet dette barnet», fordi han er 

konfliktsky og aldri har vært involvert i noen slåsskamp. I idrettens barnerettigheter står det 

at barn har rett på å velge hvilken og hvor mange idretter dem skal være med på (NIF 2007 i 

Lundh 2014), og hun kommer frem til at denne rettigheten kan være like viktig for barn med 

funksjonsnedsettelse. Hun beskriver en boksetime hvor sønnen deltar og siden treneren og de 

andre elevene er flinke til å være inkluderende i forhold til den «lille mannen» som de kaller 

han gjør han store forbedringer og viser mye glede i disse timene. Hun selv er urolig for at 

han får for mye oppmerksomhet og at de andre tilpasser seg han i altfor stor grad. Når 

treneren får høre dette, forteller han om en kommentar fra en av kampbokserne: ”Du verden 

så mye energi den guttungen gir oss!” (2014 s.201) Treneren sier også at det aldri fungerer å 

gi kritikk hvis du vil gjøre noen bedre, man må sørge for å finne ut hva som er bra, og 

forsterke det (2014 s. 202). Det som kanskje er det mest spesielle med denne historien er 

bokstrenerens metode med utelukkende gi positiv respons og at alle de andre på laget følger 

treneres eksempel, gutten klarer å ta boksemerke og er svært stolt og glad noe som illustrerer 

hvor vellykket denne teknikken var for han. 

 Hanne Müller(1996) har som nevnt tidligere vært interessert i læring av taus 

kunnskap. Hun forteller at de som kan sveise og har gjort det over lengre tid ikke kan forklare 

akkurat hva de gjør med ord til henne fordi kunnskapen har blitt lagret i kroppen på en ordløs 

måte (1996 s. 225). Jeg opplevde at jentene under hagearbeidet aldri snakket om det de 

gjorde under hagearbeidet. Likevel viste det seg at mange av jentene hadde kunnskaper om 

jordbruk som kom frem ved at de gjorde den med kroppen. Mauss(1973) mener denne 

kunnskapen bare kan læres sakte og når man først har lært en teknikk er den vanskelig å 

endre eller bli kvitt. Det at kroppslig kunnskap gjøres til «vaner» kan være med å forklare 

hvorfor jentene er mindre interessert i teorien bak permakultur, fordi de allerede kan 

hagearbeidsteknikken godt. 

 I motsetning til Müller som vektlegger prosessen med å vite kroppslig, vektlegger 

Dilley (2010) spørsmålet om ignoranse. Å ikke vite er en like viktig del av en kunnskaps-

praksis som det å vite, noe som sjelden blir problematisert i antropologien. Antropologisk 

litteratur om kunnskap tar det å vite som en uproblematisk akkumulasjon av hva folk sier de 
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vet om verden, om sosiale relasjoner, kosmologi og lignende (Dilley 2010 s.176). Det er 

vanlig å snakke om 'kroppslig kunnskap' som en motsetning til 'hjernekunnskap'  men før 

man i det hele tatt kan snakke om ulike kunnskaper, må man ta i betraktning at idet en 

kunnskapsoverføring skjer gjennom sosiale relasjoner, blir den formet av potensialet for 

ignoranse, for det å ikke vite (2010 s.177). Som jeg forstår Dilley ligger det i enhver 

læringssituasjon et potensiale i det å ikke mestre. Hans poeng kan derfor forklare hvorfor jeg 

har funnet at mestring er så viktig på Odanadi. Dilley gjorde feltarbeid hos vevere i Senegal 

hvor veveferdighetene går i arv. Treningen i å lære kunsten å veve besto i å innstille kroppens 

bevegelser på ulike måter. Manglende evner til å lære seg kunsten hos en vever gjør personen 

til en som har mindre menneskelige kvaliteter enn en som kan, sier Dilley (2010 s.184).  For 

min del blir det å  si at en mangel på mestring fører til at personen får 'mindre menneskelige 

kvaliteter' å ta litt for mye i. Jeg kan ikke annet enn å sette spørsmålstegn med hvorfor 

mestring er så viktig og si at Dilley kan være med å vise hvorfor. 

 Som beskrevet møtte jeg min egen «kroppslige uvitenhet» da jeg var med jentene på 

Odanadi å luke i slutten av hagearbeidet. De luket fort, med en rytme i kroppen slik at hele 

kroppen var med i bevegelsen. Jeg fikk beskjed om at jeg manglet energi fordi jeg ikke 

behersket denne teknikken å luke på. Til sammenligning oppfattet jeg mange av jentene som 

slappe og energiløse i yogatimen hvor det var de som kanskje manglet en kroppslig 

kunnskap.  

 Selv om den kroppslige kunnskapen ofte blir satt i skyggen av en teoretisk kunnskap, 

for eksempel i skolesammenheng, kan det hende den kroppslige kunnskapen eller mangelen 

på den er vel så viktig i mange sosiale sammenhenger. Kroppslig kunnskap er mye fokusert 

på i antropologien men mangelen på denne kunnskapen og hva denne mangelen medfører blir 

sjelden tatt opp. Dilley peker på faren ved å gi kroppslig kunnskap for stor viktighet fordi det 

ligger et moralsk problem i det å knytte kroppslige ferdigheter eller mangelen på det til et 

menneskes verdi. Mangelen på «kroppslig kunnskap» som vi kaller det er ikke bare en form 

for ignoranse men relaterer til spørsmål om det å være, de moralske problemene dette peker 

på er store (2010 s. 184). Dette igjen kan være med å vise hvorfor det å gi positiv 

tilbakemeldinger uansett nivå, og alltid legge vekt på hva en person får til og ikke hva den 

ikke får til er avgjørende for læring av ferdigheter og for å utvikle en følelse av mestring og 

”empowerment”. 
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Kapittel 5. Avslutning 

 

 

Avslutningsvis ønsker jeg å trekke trådene sammen for å gi et mer generelt eller samlet svar 

på problemstillingen, hva er det som gjør helning på Odanadi? Som jeg har prøvd å vise kan 

helning foregå på ulike måter gjennom ulike type aktiviteter. I alt fra servering av mat og 

oppvask, til yoga og hagearbeid, ser det ut til at prosessen i seg selv er viktig, en prosess som 

både omfavner kropp og sinn. Ved å legge vekt på at selve prosessen kan virke helende, betyr 

det en vektlegging av aktivitet fremfor passivitet. Det å være aktiv kan bety så mye, i denne 

oppgaven har jeg skrevet om  de rent fysiske aktivitetene, men jeg ønsker samtidig å 

inkludere en annen måte å være aktiv på, det å ta aktivt del i livet sitt, og ikke vente på at 

noen andre skal gjøre det. Det betyr igjen at helning også er noe du aktivt må gå inn for å 

gjøre selv. Parvati som faktisk er et av de mest balanserte menneskene jeg har møtt er inne på 

dette når hun snakker om at yoga er som en medisin, en medisin du gir deg selv. Det var ikke 

alltid like lett for alle å bruke krevende yogaøvelser som ”medisin”, noe som tydet på at 

terskelen for hva som ble krevd av jentene i yogatimene noen ganger lå for høyt i forhold til 

mestringsevne. Som jeg er inne på i kapittel tre er det mange veier til målet, altså at ikke en 

metode fungerer like bra for alle. Det en institusjon som Odanadi dermed kan gjøre er å 

tilrettelegge for forskjellige aktiviteter, slik at det er noe å gripe fatt i for alle, som også gjør 

at de i større grad får gjøre egne valg.  

 I forhold til det å kunne lære nye ferdigheter var det også sånn at noen av jentenes var 

generelt mye raskere til å lære nye ferdigheter enn andre, om jeg sammenligner deres 

ferdigheter i de ulike aktivitetene. Jeg så alle grader her, fra dem som tok de fleste nye 

oppgaver på noen minutter, til dem som brukte litt lengre tid, men fikk det til til slutt. Men 

andre igjen hadde problemer med å lære det meste nytt. Jeg kan også koble dette sammen 

med graden av kroppslig korrelasjon i yogatimene.  

 Om jeg bruker Ingolds (2011) «skill» begrep og legger vekt på at læring skjer i en 

intern utvikling i eleven til å korrelere kroppen til miljøet rundt, kan det tenkes at denne 

interne utviklingen for noen er enklere enn for andre. Kanskje det kan bety at de er mer 

bevisst på kroppen sin og mindre hindret av interne forstyrrende element enn andre.  

 Shusterman (2008) forklarer disse «interne hindringene» slik: «(...) that our somatic 

conscioussness is typically flawed in ways that systematically hamper our performance of 

habitual actions that should be easy to performe effectively but yet prove difficult, avkward or 
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painful.» (direkte sitat Shusterman 2008 s. Xiii). Om vi retter bevisstheten mot kroppen i seg 

selv, vil vi kunne bli mer bevisst hvordan vi utfører våre habituelle handlinger og forstå 

hvordan de kan være vanskelige og smertefulle. 

 Trass den tyngden jeg legger på selve prosessen i aktivitetene har jeg også sett at 

innholdet har store relevans. Det at ikke alle aktiviteter passer for alle må tilsi at det er noe 

med eller i aktivitetene som også er avgjørende. Dette kan for eksempel ha å gjøre med 

mestring. Det at jentene kjenner at det er noe de kan klare. Som vist så det ut til at det var 

flere som mestret hagearbeidet enn yogatimene og at dette hadde implikasjoner for det felles 

utbyttet de til slutt fikk fra disse aktivitetene. Det at flertallet av jentene ikke gjorde øvelsene 

i yogatimen i forhold til dem som gjorde det, gav til sammen et dårligere felles utbytte av 

yogaen. Mens i hagearbeidet var det omvendt, det at flertallet kunne denne aktiviteten, og å 

så ut til å ha det gøy, gjorde at det fikk med fler til å prøve å gjøre det samme og gjøre en 

innsats. 

 Poenget til Dilley (2010, at forskning på læring fokuserer altfor mye på kunnskap og 

det å vite, slik at vi glemmer at motsatsen, ignorans, det å ikke vite, også har stor viktighet for 

mennesker. For jentene virket det som om mestring var en avgjørende faktor, noe som støttes 

av Befrings (2014) betraktninger innenfor spesialpedagogikken. Kanskje kan det være selve 

frykten for at man ikke mestrer noe, det at man ikke føler seg god nok, som gjør at man 

skaper flere hindringer for seg selv. Sånn sett er en for stor vektlegging av mestring av 

ferdigheter altså noe som igjen kan skape unødvendige problemer. Et viktig poeng er igjen da 

å gjøre prosessen til selve poenget med aktiviteten og dermed sette ”målet” for aktiviteten, 

for eksempel å lære en ferdighet i bakgrunnen.  

 En annen viktig faktor for helning på Odanadi er i forhold til selve organiseringen av 

organisasjonen. Odanadi er en institusjon og ikke et hushold i det at den er ekspansiv, fordi 

det kommer flere til Odanadi enn det drar. Likevel har Odanadi mange husholdslignende 

kvaliteter i det at beboerne gjør de fleste husholdsoppgaver selv, bortsett fra administering og 

økonomi. Som Sørhaug (1977) observerer blant pasientene på Dikemark får de fleste et ”løft” 

når de blir satt til å gjøre oppgavene som før var ment for ansatte som å rydde, vaske og lage 

mat. Jeg mener i samme bane som Sørhaug at slike oppgaver har relevans gjennom å skape 

mer samhold. Ikke bare fordi repetitivt arbeid kan tvinge frem en samtale, men fordi det 

samarbeidet som skal til for å lage et hushold gir dem både tilhørighet og struktur og gjør 

beboerne mer ansvarlige for sitt eget ”hjem”. 
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Kjærlighet   

 

En annen frivillig som har vært på Odanadi etter min tid reflekterer også over læringsutbyttet 

i aktiviteten som hun tilbyr jentene, i blogen sin. Hun forsøkte lære dem å spille ukulele: 

 “after the excitement and novelty of the first few class sessions, attendance of girls 

from batch one and batch two started to drop off. in fact, one day no one showed up at all. 

and when i added an evening class and started teaching the younger girls, wow. the abuse in 

their past shows in their present behavior, and the classes were pretty much chaos. but i had 

plans! plans that included timeliness and structure and organization! i admit it, there were 

moments when i felt a little discouraged. “i’m here to help you,” i thought to myself. “and 

how can i teach you ukulele when you don’t show up or won’t settle down?” 

 

and then it came to me. these girls have a lot going on and have endured more than you and i 

can even imagine. and if i get wrapped up in my plans and my agenda and my success, i will 

surely fail. and really, come to think of it, i’m not here to teach them ukulele at all. i’m here to 

show them love. that’s it. 

if i can keep love front and center, then nothing else really matters. the ukulele is merely the 

vehicle used to deliver that love.”
28

 

 

 Som denne frivillige skriver er det forskjell på det som forsøkes å læres bort, ukulele, 

og hva som er den egentlige agendaen, å vise kjærlighet. At misbruket de har opplevd  vises i 

den nåværende oppførselen til jentene er noe jeg selv også tenkte etter min første yogatime 

med de små jentene. Det kan se ut som denne uroen og bråket de lager, ikke minst 

oppmerksomheten de konstant krever er en uro de har på innsiden som er ganske 

altoppslukende. Det kan være lett å forstå at de da ikke har noe rom for å lære teoretisk 

hvordan permakultur fungerer eller akkorder på en ukulele. Det vil uansett ikke sies å være 

bortkastet tid som i eksempelet over er det nok å være der for dem. Det samme med 

hagearbeidet, selv om George ikke fikk lært bort alt som har å gjøre med «permakultur» til 

jentene var det et prosjekt som holdt dem i aktivitet og kanskje fikk de bort fra vonde følelser 

og tanker som kommer hvis det er lite annet å tenke på.  Aktivitetene er derfor bare «hjulene» 

som gjør det mulig å kunne gi kjærlighet som hun så vakkert konkluderer med. 

                                                 
28 Se: http://workingdraft.me/2014/01/12/lost-in-ukuleleland/ 
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Fellesskap og sosial helning  

 

Ord som «energi» og «flyt» er ofte ord som blir brukt i sammenheng med ashtanga yoga. På 

Odanadi opplevde jeg heller at det fantes en «flyt» og «energi» i de gode hagearbeidsøktene 

hvor det var mange som deltok og det var en glede i å gjøre dette arbeidet. Samtidig var det 

mye lekning og tulling i disse øktene, og bare enkle ting som å le sammen tror jeg hadde 

relevans for en helningsprosess.  

 «Pasientene ble overtalt, lokket, truet, skjøvet og båret til de forskjellige 

gruppeaktvitetene, der skulle man gjøre noe, men først og fremst skulle man være sammen, 

være sammen, og være sammen om å gjøre noe. Sørhaug (1997 s.152.)  

 Sørhaug (1977) beskriver her samlende aktiviteter på Dikemark, mens Langøyen 

(2013) og Nevrin (2008) har som vist tidligere vektlagt hvordan miljøet rundt yogapraksisen 

er vel så viktig som selve øvelsene, og omgivelsene har også betydning for hvordan øvelsene 

forstås. I forhold til «empowerment» begrepet som ofte hovedsaklig blir forstått som en 

individuell prosess( av Odanadi selv, og f.eks i Rowlands 1997), spør jeg om det å rette 

blikket mot den ene personen heller enn gruppa kanskje blir å sette feil fokus for 

«empowerment». 

 Nevrin (2008), med hjelp av Malbon (1999), argumenterer for at å gjøre en aktivitet 

som en gruppe, involverer en «kollektiv sensibilitet» og gir en tilhørighet som hvertfall 

midlertidig kan lette på den individuelle «byrden»(2008 s.128). Ved å bevege seg sammen og 

være nær hverandre og utvikle et «kollektivt fokus» kan man gli mellom en selvbevissthet og 

en bevissthet om å være del av noe større. Nevrin mener denne typen følelsesmessig 

involvering er vanlig i MPY miljø men blir underkommunisert fordi følelser ofte blir sett på 

som en «pasjon» som skal overvinnes (2008).   

 Aktivitetene på Odanadi er som oftest for hele gruppen. Yoga og karate skiller seg ut 

ved at målet er individuelt og de jobber med egen selvutvikling. Likevel er det en 

gruppeaktivitet i det at de gjør de samme øvelsene og kjenner på de samme vanskelighetene i 

øvelsen. 

 Jentene på Odanadi er sjelden alene, på mange måter er de en ”naturlig” gruppe, ved 

at de bor her sammen. Derfor kan det tenkes at de ikke har behov for flere slike 

gruppeaktiviteter enn det allerede er ”naturlig” ved å bo på Odanadi. Men det kan virke som 

om en slik gruppetilhørighet ikke kommer automatisk, men må jobbes aktivt med. Selv om 
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mange av disse jentene var venner så det ikke ut til at alle snakket like mye med hverandre. 

Det var forskjell på nye og ”gamle” beboere, de nye var mye mer usikre og krevde mye mer 

oppmerksomhet enn de som hadde bodd der noen år. Det var heller ikke sånn at de eldre 

beboerne alltid var så interessert i å bli kjent med de nye. Jeg så mange tilfeller jenter som var 

litt utenfor i den hverdagslige settingen, de gikk rundt eller satt alene et sted eller bare lå på 

senga si, og så ikke så veldig glade ut. I gruppeaktiviteter får de en mulighet til å være 

sammen å bli kjent uavhengig av sosial ”status”. Tilhørighet til gruppen er en effekt av selve 

aktiviteten, den skjer uavhengig av om det er yoga eller hagearbeid eller ukuleletime. 

 Nevrin (2008) skiller mellom en eksistensiell og en sosial type ”empowerment”, men 

ut ifra hva jeg har sett blir hans fokus på at de er nært knyttet sammen det aller viktigste. 

Dette er fordi han viser at menneskers gjensidige påvirkning er svært sensitive til andres 

kroppslige nærvær. Vi kjenner og responderer på andres kroppslige uttrykk, kommer inn i 

samme rytme og blir fanget av hverandres bevegelser og følelser. Dess mer individene 

fokuserer på denne felles erfaringen dess mer intenst vil det føles mener han (Nevrin 2008 s. 

128-133).  

 

Aktivt kroppslig nærvær  

 

 Det å kjenne på andres ”kroppslige nærvær” og ”å bli fanget av hverandres bevegelser 

og følelser” som Nevrin beskriver er opplevelser jeg knytter til massasjen. Dette var en av de 

faktorene jeg både så og hørte hadde en somatisk signifikans på jentene. Massasje er noe som 

ofte forbindes med ord som intimitet, nærhet og ikke minst med kroppslige sensasjoner og 

følelser. Det å rette fokus innover mot det som skjer i kroppen er noe som ofte blir vektlagt 

som et element av selve yogapraksisen, men som jeg har beskrevet var det er del forstyrrelser 

i timene som kanskje gjorde et fokus innover vanskelige og ikke konsentrasjonen var sterk 

nok. Under avspenningen derimot var rommet helt stille og de lå i en behagelig stilling med 

lukkede øyne, som til sammen gjorde dette fokuset på den indre kroppen mye enklere å 

oppnå. Det at massasjen var så viktig betyr også at jentene rett og slett hadde behov for å bli 

berørt og kjenne nærhet med andre. Et behov som kanskje  i andre sammenhenger var 

vanskelig for jentene å få dekket, og som derfor kan beskrives som taust. Erfaringer med å 

bruke massasje som en form for helning av traumatiserte kvinner er også noe James (2010) 

forteller om, og som er med å støtte denne metodens relevans. 

 Aktiviteter som gjøres med kroppen blir på mange måter mitt utgangspunkt for å 
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forstå helning på Odanadi. Ved å se på sammenhengen mellom læring av ferdigheter i 

aktivitetene og helningsprosesser blir fokuset satt på begrepet kroppsliggjøring. Kirkengen 

(2005) beskriver hvordan tidligere erfaringer med mishandling gjør kroppene deres syke 

senere i livet og at medisinens tradisjonelle tilnærming ofte kommer til kort i behandlingen av 

dem fordi den skiller mellom psykisk og fysisk kropp, noe som gjør det vanskelig for dem å 

kunne få en enhetlig behandling. Kirkengen (2005) vektlegger kroppsliggjøring av misbruk 

og bruker Merleau-Pontys begrep om at når noe først er lært og kroppsliggjort er det 

vedvarende kunnskap i mennesket. Dette gjør et helningsperspektiv vanskelig. På den andre 

siden når Ingold og Lucas (2007) reflekterer over undervisnings og opplevelser av læring, 

vektlegger de heller at kunnskap for alltid vil bli formet og oppdaget. Læring er ikke en 

overleverelese av en «ferdig» kunnskap fra en person til en annen, men formes mens den 

gjøres, og når dette perspektivet blir satt i fokus, slik det på mange måter gjøres på Odanadi, 

er helning mulig. 

 

 

 

 

 Odanadis ledere, Stanly og Parashu i forkant av YST.               Foto: Ingeborg Bjerke 
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