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Kapittel 1 

 

Teoretisk rammeverk, kontekst, posisjonering og 

metode 

 

 

«MMA gir en følelsen av å virkelig leve» sa David og så på meg. «Du spør hele tiden om 

hvorfor vi slåss. Jo, for da lever vi til det ytterste og ingenting annet enn følelsene og 

adrenalinet betyr noe. Penger. Familieproblemer. Samme det!» Han vifter med armene. «No 

pasa nada!» (Det betyr ingenting!)  

 

Dette utsagnet fra instruktøren (el profesor) på akademiet i La Paz forteller om kraften 

informantene fant i følelsene gjennom sporten, ønsket om å bryte ut av det hverdagslige og, 

om kun for et kort øyeblikk, å ikke være begrenset av samfunnsstrukturer. MMA-buret var 

for mine informanter en plass hvor normer og forventninger ble lagt til side, samtidig som de 

ble verdsatt. Slåssingen gjort i sporten var for aktørene i denne avhandlingen ikke en kilde til 

problemer som slåssing på gata, men en måte å bryte ut av det mer tradisjonelle narrativ om 

mannlighet.  

 

 

Tema for avhandlingen 

Denne avhandlingen er basert på empiri innsamlet under feltarbeid i La Paz, Bolivia, i 

perioden 01.02.2017-01.08.2017. Med sporten MMA som min empiriske arena søker jeg å 

forstå mer om Andes-regionens mange motsetninger og hvordan livet utarter seg for de unge 

arbeiderklassemennene involvert i fellesskapet jeg var en del av. Jeg argumenterer for at en 

analyse av empirien som elementer i en hybridiseringsprosess tillater en å se endring av 

tradisjonelle elementer uten at de forsvinner, og lek med modernitet uten at det erstatter. Mer 

konkret vil jeg drøfte aktiviteter jeg observerte og deltok i på akademiet, analysere 

fellesskapet i lys av andinsk sosial organisering og symboler, og diskutere hvordan deltakerne 
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bruker rommet til å konstruere visse former for mannlighet gjennom narrativ om kvinner og 

vold. 

 

MMA slik det utøves i dag vokste frem da kampsportutøvere fra ulike grener møttes for å 

finne ut hvilken tradisjon virkelig var den mest effektive og ut av denne prosessen ble det 

formet en blanding, en hybrid. Det som ikke fungerte ble kastet bort og MMA knuste idéen 

om de mytiske kampkunstenes påståtte effekt. Kvelninger, bryting og harde slag seiret over 

høytsvevende, estetiske teknikker. I den forstand ligner MMA påstanden om at globale 

fenomener visker ut lokal kultur og svekker tradisjonell sosial organisering, og derfor er 

sporten et godt utgangspunkt for videre diskusjon idet sporten etableres i dagens Bolivia. 

Et gjennomgående tema i alle kapitlene, og kjernen av avhandlingen, er hvordan aktørene 

utøver den sosiale organiseringen og identitetskonstruksjonen i kontrast med en mer 

velstående gruppe i sør-delen av byen, og hva dette sier om deres marginaliserte 

samfunnsposisjon som arbeiderklassemenn. Jeg argumenterer for at en søken etter 

annerkjennelse i gruppa reflekterer en mer generell søken etter anerkjennelse i samfunnet og 

at dette kommer til utrykk gjennom smertefull trening, voldsomme kamper og i begrepet som 

ekte MMA. 

Arbeiderklassemenn er langt ifra en tilstrekkelig beskrivelse av mine aktører, og sosial 

kategorisering er oppsiktsvekkende komplekst i Andes. Jeg ønsker derfor i kommende del å 

kort si noe om hvordan sosial kategorisering har blitt skapt gjennom politiske hendelser og 

hvordan andre antropologer, og jeg, bruker det i denne avhandlingen. Men aller først vil jeg 

introdusere den empiriske arenaen, sporten MMA, og si noe om hvordan sport og kampsport 

er nyttige perspektiver i samfunnsforskning. 

 

Å studere sport 

Sport har gjennom den antropologiske historien ikke blitt forsket mye på. Sett på som kun en 

lek og en dårlig karrierevei, Gibson og Atkinson poengterer at sport er et globalt fenomen 

som «represents, reflects, and reproduces cultural and social practices, values, and norms» 

(2018, s. 1).  En av de som tar sport på alvor er Eduardo Archetti som skriver dette om 

hvorfor sport er et godt utgangspunkt for analyse: 
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Sport appears historically as a key arena for the analysis of the way individuals 'play' with modernity 

and the complexity of self-awareness, cultural creativity in general, the importance of individual and 

social memory, bodily practices, dramatic rituals, moral dilemmas, collective identities, gender, and 

local political processes transformed in to national events.  (Archetti, 1998, s. 101)  

 

Lek med modernitet er en frase som passer utmerket til hvordan aktører jeg beskriver i denne 

avhandlingen benyttet seg av modernitets mange og fleksible former. Dette kommer til 

uttrykk gjennom aktivitetene Archetti beskriver. Ritual, kjønn, kropp og kulturell kreativitet 

er temaer jeg vil analysere i denne avhandlingen. 

Kort sagt anser jeg sport som et utmerket utgangspunkt for å se på hvordan former for 

modernitet foregår i mitt felt, og når det gjelder de unge mennene, som er de jeg er mest 

interessert i, er MMA et særskilt interessant utgangspunkt for å utforske maskulinitet gitt 

sportens nærhet til mannlige arketyper som styrke, konkurranseevne, risikotaking og fremfor 

alt evnen til å dominere andre (Channon & Matthews, 2015, s. 937). 

 

 

MMA 

Da den første Ultimate Fighting Championship (UFC)-turneringen tok plass i Denver, 

Colorado 12. november 1993 var hensikten todelt: Arrangørene ønsket å knuse mytene om 

kampkunsters påståtte effektivitet og en gang for alle avdekke hvilken kampsport som faktisk 

var best. Og, ikke minst, de ønsket å demonstrere at deres egen stilart, Brasiliansk Jiu-jitsu 

(BJJ), var den beste. Kampene stilte stilart mot stilart og hver deltaker måtte beseire tre 

motstandere for å nå finalen. En av arrangørene og mannen med idéen bak arrangementet var 

Rorion Gracie, sønn av familiens patriark Helio (1913-2009), mannen assosiert med å ha 

utviklet kampsporten da familie hans fikk opplæring i tradisjonell Jiu-jitsu av japaneren 

Mitsuyo Maeda. I følge Gracie-familiens historie var Helio for liten og svak til å gjøre 

teknikkene så han utviklet egne varianter av teknikkene hvor det var større fokus på balanse, 

nøyaktig plassering av tyngdepunkt og utvikling av effektive måter å kvele motstanderen. 

Hovedprinsippet i systemet er å få motstanderen i bakken for å unngå slag og spark, og der 

sikre en dominant posisjon. Fra tid til annen organiserte Helio og hans brødre brytekamper og 

kamper i stilen vale tudo (oversatt: alt går) i Brasil. I disse kampene hadde deltagerne ingen 

beskyttelse, og det var få, om ingen, regler. En rekke medlemmer av Gracie-klanen deltok i 
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vale tudo-kamper på midten av 1900-tallet og opp til UFC, som i stor grad var inspirert av 

hvordan de voldsomme kampene i Brasil foregikk  

Kampene i UFC-turneringen tok plass i et åttekantet bur.1 Arrangørene valgte å ikke bruke 

tau som i boksing ettersom det gir deltakerne mulighet til å flykte. Selv om det ble promotert 

med slagordene no rules og no holds barred var det likevel regler mot biting og fingre i 

øynene, men ingen bortsett fra det. Gracie-familien valgte ikke å bruke sin beste fighter, 

Rickson, allerede beryktet i Brasil gjennom sine seire i vale tudo. De valgte derimot et 

mindre skremmende medlem av familien, Royce. Han ville være den som viste BJJs 

overlegenhet og samtidig demonstrere at teknikk trumfer styrke. I turneringen dominerte 

Royce alle sine motstandere ved å få de ned i bakken og i løpet av kort tid tvinge 

motstanderen til å gi opp enten ved at blodtilførselen til hjernen ble stanset med en kvelning 

eller armen utsatt for å knekkes gjennom en armlås-teknikk.2 

I motsetning til tradisjonelle asiatiske kampkunster som ofte er avhengige av koreograferte 

sekvenser praktiserte derimot utøvere av brasiliansk jiu-jitsu nesten utelukkende sparring mot 

motstandere som kjempet tilbake. Dette avslørte hvor vanskelig og kaotisk en slåsskamp i 

virkeligheten er og tillot for å virkelig utvikle anvendelige teknikker (Downey, 2007, s. 205). 

Etterhvert som flere UFC-turneringer gikk av stabelen så man en utvikling i de kroppslige 

teknikkene i buret og brasilianernes kampsport var ikke lengre tilstrekkelig etter at boksere 

og brytere nå hadde inkorporert det i sitt arsenal, selv om den forble et fundamentalt aspekt 

av sporten.  

I 1995 ble små hansker som tillot å bruke fingrene tatt i bruk, noe som tillot utøverne å slå 

enda hardere uten frykt for å ødelegge fingre og håndledd. Greg Downey forteller at 

endringer i buret, som introduksjon av hansker og forbud mot annet bekledning enn shorts, 

radikalt transformerte kroppsteknikker, men det roet også kritikere (2007, s. 215). Begrepet 

MMA (Mixed Martial Arts) ble først brukt av en kommentator for å favne om at kampsporten 

som nå ble utført var er blanding av flere. MMA utviklet seg til en kampsport i eget 

                                                           
1 UFC har rettighetene på det åttekantede buret og MMA-kamper verden over foregår i alt fra runde bur, til 
tolvkantede bur, og i vanlige bokseringer. Buret i La Paz hadde syv hjørner og lite plass for deltakerne å bevege 
seg. 
2 Måten man gir opp i MMA er ved å tappe som er å gjøre gjentatte korte klapp med håndflaten på 
motstanderen eller i bakken som dette signaliserer for dommeren å bryte inn. 
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henseende, og UFC gjorde noe med hva man trodde fungerte i en slåsskamp. Kyle Green 

skriver: 

There was no death touch, the one-inch punch made famous by Bruce Lee was not utilized, and chi 

seemingly had little value. Martial-arts dojos were forced to reckon with an increasing skepticism and 

could no longer present themselves as the universally dominant fighting practice while holding onto 

traditional approaches and legend alone (Green, 2011, s. 379). 

Slik knuste MMA med UFC myter om kampkunsters påståtte effektivitet og ble både et 

symbol for globalisering og effektivisering, men et tydelig resultat av en (pågående) 

hybridiseringsprosess.  

Gjennom reality-tv show, sponsoravtaler, og ved å ikke lengre promotere det som brutal 

slåssing uten regler, men heller introdusere regler som rundetider og krav til påkledning og 

beskyttelse, gikk også UFC, og sporten i seg selv, gjennom en sportifiseringsprosess, og 

sportens image ble nærere assosiert med sport, enn vold. MMA er altså ikke kun resultat av 

en hybridiseringsprosess av unike kampsporter og kroppsteknikker, men også en hybrid av 

vold og sport. Hvordan denne grensen brytes av deltakernes utførelse av den på akademiet 

undersøkes i kapittel 5. 

En håndfull etnografer har gjort deltakende observasjon i MMA-klubber og de har alle vært 

stor inspirasjon. Gjengående temaer i disse tekstene er kropp, sanser og kjønn. Jeg vil kort 

introdusere et fåtall av disse for å gi en viss oversikt over hva som opptar MMA-forskere, 

men de vil også vises til gjennom avhandlingen. 

 

MMA-etnografi 

De sensoriske aspektene av lukt, smerte og lyder, presenterer Spencer (2014) i en tykk 

beskrivelse av «sensoryscapes» og hvordan deltakeren tilpasser sitt reaksjonsmønster i møtet 

med lyder og andre kropper. Han skriver også at opplevelsen smerte og musikk og lyder er 

verdifulle signaler for den passende tekniske responsen (s. 244, 2014). 

Kyle Green tar også for seg smerte i It hurts so it’s real: sensing the seduction of mixed 

martial arts (2011) og skriver at smerten er bevis på at noe skjer og den underliggende tanken 

hos utøverne er at kroppen forandrer seg til det bedre ettersom den blir i stand til å motstå 
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mer smerte i fremtiden. Smerte er sentralt for meg i denne avhandlingen, selv om jeg er mer 

interessert i den emiske tolkingen av smerte mer enn selve sanseopplevelsen 

Green kommer også med en enkel definisjon på hva et MMA-akademi er til for da han 

skriver at det tjener to grunnleggende funksjoner: å forvandle kroppens organer til 

funksjonelle kampverktøy, og å gi et rom for å eksperimentere med nye kroppslige 

ferdigheter mot andre medlemmer (2011, s. 380). Dette er en god og deskriptiv måte å si hva 

som skjer der, men dette gjelder det rent kroppstekniske, og det er heller ikke det jeg ønsker å 

fokusere på. Jeg er igjen, mer interessert i deltakerne i La Paz sin egne måte å utføre sporten 

på. 

I Attacking the body (2015) bygger forfatter Magnus Stenius på overnevnte tekster og ser på 

utførelsen og utviklingen av kroppslige teknikker innenfor kampsport. Konkret skriver han 

om en “materialisering” av kroppen og hvordan utøverne repeterer bevegelsene til de skjer 

automatisk i kamp. Disse artiklene benytter Mauss (2006) sine idéer om kulturelt tillærte 

kroppsbevegelser, og særlig hvordan fysiske bevegelser formes av kontinuerlig raffinering og 

repetisjon og blir en del av utøvernes habitus.  

I Men who strike and men who submit (Hirose & Pih, 2010) skriver forfatterne om hvordan 

marginaliserte former for maskulinitet må navigeres i sporten som reflekterer en hegemonisk 

maskulinitet. I en analyse av UFC-kamper finner de at innad i MMA har bakkekamp 

(marginalisert form for maskulinitet assosiert med Asia) blitt inkludert av bokserne 

(hegemonisk kampstil assosiert med hvite menn) til tross for at tilskuere ikke verdsetter disse 

teknikkene like mye som de assosiert med hvite menn. Denne teksten er ikke basert på 

etnografi, men har lignende funn som omtales i kapittel 5. 

I Tales from the mat (2016) undersøker Green hvordan deltagerne forklarer deres 

motivasjoner til deltagelse i sporten og finner temaer som: kroppen som prosjekt, at verden er 

et farlig sted, biologisk forklaring på at menn er skapt for. Lignende narrativ var også en del 

av mine informanters beretninger 

Disse få tekstene er et lite, men representativt utvalg av hva som engasjerer antropologer med 

MMA. Gjennom teksten vil jeg trekke på flere etnografier om MMA og kampsport. Det er 

verdt å legge merke til at de tar utgangspunkt i Nordamerikanske eller Nordeuropeiske 

middelklasse-aktører, og på den måten håper jeg med denne avhandlingen å vise hvordan 

unge arbeiderklassemenn i Latin-Amerika utfører sporten. 
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Hybridisering 

I 2015 var jeg utvekslingsstudent på et av byens offentlige universiteter (UMSA) og under en 

klassetur til markedsplassen i El Alto en søndag kom jeg over en TV-skjerm hvor aller siste 

UFC-arrangement ble vist. Da min fascinasjon for sporten og min fascinasjon for Andes 

møttes på markedet i El Alto gjorde det meg nysgjerrig på hvordan sporten ble utøvd her i 

Andes, og ikke minst, hvem utøverne var. Min muligens naive tolkningen av kontrasten 

mellom det jeg anså som modernitet i sporten på en tradisjonell markedsplass på den 

andinske høysletten gjorde inntrykk. Jeg har lenge vært fascinert av møtet mellom modernitet 

og tradisjon og hvordan begrepene i seg selv tolkes. Jeg mener å huske en forelesning i aller 

første semester i et innføringsfag på Universitet i Oslo at Thomas Hylland-Eriksen på sin helt 

egne lidenskapelige måte fortalte om globaliseringens mange unike uttrykk. Jeg lærte at 

Coca-Cola på en stillehavsøy ikke nødvendigvis fører til at storslått kapitalisme erstatter 

lokale bytterelasjoner, men at globale fenomener inkorporeres på unike, lokale måter. I 

samme fag lærte jeg også at det kan føre til store endringer som da vi leste klassikeren Steel 

Axes for Stone–Age Australians (1952) av Lauriston Sharp da det (enkelt forklart) 

introduseres ståløkser til en gruppe australske aboriginer og sosial organisering blir snudd på 

hodet og, ifølge forfatteren, får katastrofale følger. Utfallet er uansett unikt da globale 

fenomener flyter mellom ulike steder og tider uten at tradisjon og mening nødvendigvis 

forsvinner, og med etnografi kan dette fanges opp og nyanseres. 

I løpet av feltarbeidet økte min forståelse av MMA som et moderne fenomen og dets unike 

lokale uttrykk i La Paz. Kompleksiteter ble avslørt og ikke minst økte min forståelse av byen 

som en plass full av både tradisjonelle og moderne motsetninger og sammenslåinger, 

samtidig som jeg ønsket meg bort fra denne dikotomien. Det var på denne måten jeg gjennom 

deltagende observasjon kombinert med lesing landet på begrepet hybriditet. 

 

Hybridisering i antropologien 

Ideen om hybriditet ble utviklet i biologi og indikerer kryssing av forskjellige arter (Walsh-

Dilley, 2013, s. 662). I løpet av 1861 var hybriditet også brukt for å omtale krysninger av 

mennesker fra ulike raser, noe som forutsetter at de ulike menneskegruppene var ulike arter, 

men ettersom slike «menneskehybrider» viste seg å være fruktbare ble dette ansett som bevis 
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på at alle mennesker var samme art, og hybrid-begrepet flyttet fra biologien til 

samfunnsvitenskapene (Archetti, 1999, s. 25). Her, derimot har det blitt kritisert for 

underliggende antagelser om kulturer som begrensede helheter og for å reprodusere den 

grunnleggende opposisjonen mellom tradisjon og modernitet (Walsh-Dilley, 2013, s. 662). 

Walsh-Dilley hevder hybriditet i en kontekst av postkolonialitet derimot vektlegger de 

blandede forholdene i alle kulturer, og for å virkelig få frem poenget siterer hun deretter 

Canclini: «abrupt opposition between the traditional and modern does not work» (García 

Canclini 2005, s. 2). I et land hvor den nye regjeringen forsøker å etablere det de kaller et 

postkolonialt Bolivia anser jeg konseptet derfor å passe godt, og som et bidrag i den pågående 

diskusjonen om hva en rekke antropologer kaller ‘postkoloniale hybrider’, hvor fenomener 

tilknyttet forestillinger om fortiden og det tradisjonelle får ny drakt med ny mening i dagens 

Bolivia (Albro, 2001) (Maclean, 2019) se også: (Postero, 2017) og (Healey, 2009).  

I Masculinities: Football, Polo and the Tango in Argentina redegjør Eduardo P. Archetti for 

hybridiseringsbegrepets relevans i Latin-Amerika og siterer også Canclini som understreker 

at modernitet slik det eksisterer i Latin-Amerika er variert og, «a consequence of a history in 

which modernization rarely operated through the substitution of the traditional and the 

ancient” (1999, s. 23). 

Empirien i denne avhandlingen støtter opp om at lokale uttrykk ikke forsvinner i møtet med 

modernitet her uttrykt gjennom den nye og globale sporten MMA. Videre skriver Archetti at 

Canclini ikke på en systematisk måte relaterte konseptet til konkrete aktører, og hevder en 

mer komplett analyse er nødvendig: 

A more complete analysis calls for a conceptualization of the hybrids and my case male hybrids, and 

hybrid moments, spaces or objects through which rituals are elaborated and free zones separated from 

other domains of society (Archetti, 1999, s. 24). 

 

Jeg ønsker å følge Archettis oppfølging om konseptualisering av hybrider. Mer konkret ser 

denne avhandlingen på empirien i form av hybride rom og låner Archettis begrep hybride 

menn og diskuterer hybride symboler. Ettersom metode innebar alt fra observasjoner av 

familieliv til deltakelse i smertefull trening resulterte det i et bredt spekter av innsamlet data 

og hybriditetbegrepet blir derfor også rød tråd gjennom avhandlingens tematikk som forsøker 

å fange opp kompleksiteten på en nyansert måte. Det er også en nødvendighet om en skal tro 

Mark Goodales konklusjon i hans nøysomme etnografi Dilemmas of Modernity om Bolivias 
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mange møter med modernitet påpeker han at en forklaring av Bolivia ikke kan komme 

gjennom de ordinære dikotomiene som innfødt og mestis, rural og urban, og så videre (2009, 

s. 2). 

 

Antropologi om Andes 

John Murra sitt begrep vertical archipelago var et resultat av hans etnohistoriske studie av 

tekster fra 1560-tallet og omhandler andinske bosetningsmønstre på tvers av flere ulike 

økologiske og geografiske landskap. Side 13. Murray sin studie la grunnlaget for videre 

antropologisk forskning og jakten på lo andino (det særskilte andinske) i form av aylluen 

(sosial organisering) og innfødtes rolle i den politiske verdenen. Men, idet forskere ble vare 

på å ikke havne i en «orientalisme-felle» i jakten på det unike og statiske, begynte aktørene å 

selv ta kontroll over begrepet det selv og bruke det. Hvordan aktørene, og ikke minst staten 

og ideelle organisasjoner, selv benytter idéer om visse aspekter av fortiden i møtet med 

globale fenomener og i en kontekst av et nytt Bolivia er nå et sentralt tema i andinsk 

antropologi. Wutich et. al nevner en rekke tekster som omhandler bruk av indigeneity 

(innfødthet), (Fabricant, Postero, Canessa) i hvordan det og modernitet i sine mange former 

kommer til uttrykk og blir tolket og brukt. 

Denne avhandlingen er et forsøk på å bidra noe til denne samtalen ved å se på hvordan 

entreprenører og den sporten MMA uttrykker både motsetninger og blandinger. Jeg tror også 

da at perspektivet hybridisering i denne konteksten er nyttig. Hvordan og hvorfor sosiale 

kategorier er så fleksible, men også veldig så tilstedeværende i det bolivianske samfunnet kan 

forståes nærmere med et historisk perspektiv, og jeg ønsker derfor å en kort oppsummering 

av sentrale hendelser. 

 

Historisk  

Et historisk perspektiv på kategorisering av innbyggerne av Andes gjør Xavier Albó (2008) 

og separerer tre epoker: Kolonitiden og dens påfølgende nykoloniale kjølvann, den 

revolusjonære staten slik den etter 1952 steg frem med sin bonde-agenda, og da 

identitetspolitikk kom tilbake på teppet på slutten av 60-tallet etter flere militærstyrer. Også 

relevant i marginaliseringsprosessen av innfødte var normaliseringen deres lave sosiale status 

gjennom konstruksjonen av sosiale kategorier som ble til under kolonitiden, og vedvarte.  
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MNR (Movimiento Nacionalista Revolucionario) sin valgseier i 1952 fikk gjennom store 

endringer: stemmerett, landfordelingsprosjekter, og nasjonalisering av gruvene. Svært 

sentrale i MNR sin seier var foreninger som hadde blomstret frem på 1930-tallet da 

gruvearbeidere begynte å organisere seg for å kjempe mot dårlige arbeidsforhold. Å danne 

fagforeninger og en tilskrevet status som campesino (bonde/arbeider) ga mer anerkjennelse 

enn den mer marginaliserte rollen som innfødt. Bonden passet bedre inn i samfunnet staten 

ville skape, og når foreningene begynte å knytte seg til politiske partier, og bli bevæpnet av 

dem, fikk de mye makt. Den strategiske endringen av sin tilskrevne identitet av innfødte 

gjennom arbeiderforeninger gjorde hadde ledet til bedre levekår for noen, men hadde også en 

pris, og det var særlig Katarismo-bevegelsen (etter opprørslederen Túpac Katari) på 1960-

tallet som rettet søkelyset mot homogeniseringen av de innfødte og hvordan den bidro i å 

utslette deres forankring til andinske kommunale konsepter, ritualer, språk og identitet som 

innfødt. 

 

Det Albó beskriver som tredje epoke er da innfødtes rettigheter ble et mektig konsept i 

politikken. Healey (2009) bruker begrepet etno-økologisk-identitet for å vise at 

popularisering og inklusjon i politikken av innfødte/etniske grupper fra 1970-tallet, og særlig 

på 1990-tallet og frem til i dag er nøkkelen for å forstå Bolivias nåværende politiske 

landskap. Flere opptøyer på begynnelsen av 2000-tallet førte til at president Sanchez de 

Lozada (kalt Goni eller El Gringo) ble tvunget til å rømme landet og søke eksil i USA. Ved 

valget i 2004 vant MAS (Movimiento al Socialismo) og tidligere leder for kokadyrkernes 

forening Evo Morales ble president med 53.7%, av stemmene og igjen ved neste valg i 2009 

med hele 64.2%. For første gang i Sør-Amerikas historie ble en selvbeskrevet innfødt valgt til 

president og for første gang siden demokratiske valg ble gjeninnført i 1982 etter flere 

militærstyrer, vant ett parti med majoriteten av stemmene. 

Felles for hver epoke er marginaliseringen av innfødte som fremdeles eksisterer den dag i dag 

om ikke bare på en mer subtil måte. Sosial kategorisering har blitt mer komplekst og 

konsepter som rase, innfødt og klasse brukes om hverandre for å klassifisere en selv og andre. 

Dette er ment å være et kort tilbakeblikk for å kontekstualisere hvordan disse begrepene har 

politiske årsaksforklaringer.  
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Etnisitet, sosial kategorisering og statsborgerskap 

Relevant for denne avhandlingen og sentralt både innenfor andinsk antropologi og sentralt i 

det bolivianske samfunnet, er hvordan etnisitet henger i hop med både klasse og rase, og det 

med tilgang til ressurser og anerkjennelse i samfunnet. Harris og Brooks definisjon av 

etnisitet kunne like gjerne vært om rase eller klasse. Den lyder: 

 

A social construction that is rooted in concrete historical experiences and struggles at the intersection 

of material conditions, social practice, and consciousness. Put simply: it is one way in which people 

define themselves and are defined by others who may stand in opposition to them. It may subjugate or 

empower (Larson & Harris, 1995, s. 35). 

 

Sosial kategorisering er relatert til makt og en gjennomgående påstand i denne avhandlingen 

er at deltakelse i sporten på en rekke måter reflekterer en motpol til deltakernes 

marginaliserte samfunnsposisjon. Mine informanter identifiserte ikke som innfødte, men 

opplevde heller ikke tilhørighet med den lyshudede befolkningen.  

Bolivia har en stor andel innfødte og urbefolkningene i Andres-regionen er oppkalt etter de 

språkene de snakker: quechua og aymara Aymara-språket snakkes av omtrent en million 

mennesker og er regionalt begrenset til høyplatået (El Altiplano). Mine informanter fortalte 

om aymara-talende besteforeldre, men ingen snakket det selv. Sarah Lund Skar skriver at 

språk ikke er en uttømmende etnisk karakteristikk ettersom mange mestiser også snakker det. 

Nå er også flere statlige posisjoner forpliktet til å ta kurs i Aymara, så et stort spenn av 

mennesker snakker språket. Klesdrakt er en indikator da innfødte kler seg annerledes enn den 

øvrige befolkningen (Skar, 1994, ss. 306-309). Lettest å gjenkjenne er kvinner i store 

fargerike kjørt og bowlerhatt på høyplatået og i dets storbyer, som La Paz. Sosial tilhørighet 

er flytende, og klærne reflekterer dette. Som eksempel er Krista Van Vleets (2003) informant 

Marisa, i henne etnografi om barn og unges navigering i det komplekse landskapet, som i 

landsbygda og i storbyen hvor hun går på skole bruker bukse, men gleder seg hvert år til 

karnival da hun kan kjøpe polleras (kjoler) og danse. Slik fleksibel bruk av klær for å 

markere tilhørighet til etniske grupper vil analyseres i kapittel 2. 

Hva en spiser og når en spiser er også indikator på gruppetilhørighet, skriver Skar (1994, s. 

306) videre. Hvor nært mat er knyttet til lokal kultur og derfor kan utgjøre en utfordring i å 

utføre sporten på «riktig» måte vil kapittel 5 gå mer inn på. Skar (1994, s. 307) skriver at det 
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som preger relasjonene innfødte imellom er gjensidighet. I denne avhandlingen håper jeg å 

vise hvordan gjensidighet preger de sosiale relasjonene også hos unge, urbane 

arbeiderklassemenn hvor familiene har bodd i byen i flere generasjoner. 

 

Etnisitet i denne avhandlingen 

Enkelte forfattere (Maclean, 2018) bruker hvit- og mestisbegrepet om hverandre uten å 

problematisere det. Mary Weismantel (2001) bruker begrepet hvite i sin bok for å beskrive de 

lyshudede som har mest kulturell kapital. Jeg følger hennes tråd og omtaler den lyshudede, 

velstående og kulturelt og geografisk separerte befolkningen i sør-delen av La Paz som hvite. 

Emiske begreper jeg hørte fra mine informanter om hvite var jailones (etter «high life») og 

ricuingos: en blanding av ricos (rike) og gringos (hvite).  Dette støtter opp om hva 

Weismantel skriver: «In everyday acts and language, mestizos do not acknowledge partial 

similarity to those they stigmatize as Indians (2001, s. xxxii).  

Mine informanter kalte seg selv mestiser, bolivianere, men først og fremst paceños.3 På en 

bursdagsfest etterlignet faren til en informant, dog ikke edru, den uoppdragne måten Alteños 

snakker på.4 Og informanter kunne også kalle hverandre «jævla campesino (bonde)» når de 

rakket ned på hverandre. Dette illustrerer at Weismantel (2001, s. xxxiv) også skriver som er 

at klasse i mange tilfeller erstatter rase(hudfarge). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Paceño er en innbygger av La Paz 
4 Alteño er en innbygger av El Alto 
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Metodologi 

 

I kommende del vil jeg presentere mine metodologiske valg og utfordringer 

 

Ett, men flere felt 

I løpet av semesteret som utvekslingsstudent gikk jeg i blant forbi banneret til et 

kampsportsenter ikke langt fra universitetet, og selv om jeg tenkte at det ville vært spennende 

og god trening turte jeg aldri gå inn. Tilbake i Norge under planleggingsfasen av feltarbeidet 

kontaktet jeg en organisasjon jeg så aktivt arrangerte kamper i byen. Eieren av Katari MMA5, 

Miguel og jeg hadde flere samtaler over telefon og chat-applikasjonen Whatsapp hvor jeg 

informerte ham om mitt ønske om å reise til La Paz og trene MMA og lære om fellesskapet 

rundt sporten, noe han var veldig støttende til. Ettersom han er bosatt i New Jersey, 

informerte han sin ansatt på bakken i La Paz, Mario, om min ankomst. Det skulle legges til 

rette for å introdusere meg for nøkkelpersoner og gi meg særegen adgang til arrangementer. 

Mitt forhold til Katari gjorde det enklere å få aksept fra deltakerne, men jeg var sensitiv 

ovenfor min relasjonen til organisasjonen da det kunne påvirke relasjoner til potensielle 

fremtidige informanter. Det er verdt å nevne at jeg begynte å trene MMA her i Oslo før 

feltarbeidet. Jeg hadde allerede trent brasiliansk jiu-jitsu og boksing i tre år, og jeg ble nå 

også kjent med å kombinere disse stilene. Jeg var derfor kjent grunnleggende teknikker, 

oppvarminger og hvordan en time struktureres før jeg ankom La Paz. 

 

To uker etter ankomst kontaktet jeg Mario som anbefalte meg å oppsøke akademiet Eterno 

ettersom det lå nærmest leiligheten jeg leide rom i. Min beslutning om å vente et par uker før 

kontakt med feltet var for å pusse opp på språk med daglig spanskundervisning, bli bedre 

kjent med byen, og la kroppen akklimatiseres til byens geografiske høyde. Det anbefales ikke 

å gjøre noen anstrengende fysisk aktivitet den første uken på der for å tillate kroppen å øke 

produksjonen av røde blodlegemer for å bistå i kroppens evne til å ta opp oksygen, og 

ettersom jeg skulle gjøre hard fysisk trening ville jeg være på den sikre siden. Treningen 

skulle vise seg å bli krevende nok til at dette nok var en god idé. Jeg var nå i byen hvor mine 

spørsmål kunne besvares, og hvor mine fremtidige informanter bodde, men også innbefattet 

med at etnografiske felt eksisterer i etnografens sinn. Viktig er denne konstruksjonen likevel 

                                                           
5 Heretter kalt kun Katari eller K-MMA. 
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ettersom den former problemstillinger og ikke minst får og finner spørsmål besvart av den 

ønskede deltakergruppen. (Madden, 2010, ss. 38-39). Madden skriver videre om 

konstruksjonen av felt: 

 

The conceptualization of the interrogative boundary, that is to say, the questions that impel the 

ethnographer, overarch geographic considerations and tie diffuse, loose, separate, mobile or distant 

places together into a single ethnographic field of enquiry (Madden, 2010, s. 39). 

 

Eterno ble den første konseptuelle og fysiske grensen jeg møtte og skapte, og det ble rommet 

hvor mine spørsmål om trening, vold, smert og mannlighet fant mange av sine svar. Etter 

hvert som jeg ble kjent med deltakerne ble nye felt tilgjengelige og konstruerte i det jeg var 

sammen med dem utenfor akademiets vegger, da i større og mer fragmenterte felt bestående 

av byen, nabolaget, hjemmet og andre møteplasser. Feltet var derfor til tider “un-sited”, men 

samtidig “multi-sited”. Det vil si utenfor klare rammer, men samtidig forankret i idéen om å 

være i et felt og dermed i en tilknytning til mine informanter og til relevant tematikk. Dette 

innebar formelle og uformelle intervjuer, reiser med treningspartnere da de deltok på kamper 

utenbys og egen deltagelse på to brytekonkurranser. Jeg var også med da store deler av 

miljøet deltok i den første konkurransen hvor nasjonal identitet var med i leken i «Chile vs. 

Bolivia» i Iquique, Chile. Jeg representerte akademiet og fellesskapet og opplevde etterhvert 

å bli en “del av gjengen”, forventet at jeg stilte opp og støttet mine hermanos (brødre) da de 

gikk kamp. Ved siden av dette ble formelle intervjuer utført med instruktører og deltakere. 

 

Utøvende etnografi 

Feltet jeg brukte mest tid i var utvilsomt akademiet - et fysisk lite sted, men et univers av 

mening og ikke minst bestående av kropper i meningsfulle bevegelser. Push-ups, sit-ups, 

jumping jacks, burpees, boksekombinasjoner, spark og slag på pute, sparring. Man bøyer og 

ruller, hopper og spretter, ofte i koordinasjon med en partner. Det løpes, dyttes, brytes kveles, 

slås og sparkes. Jeg slo mine informanter, og de slo tilbake. Et slag eller spark kommer i høy 

hastighet og må blokkeres hvis ikke treffer det låret, ribbeinet eller hodet. Svette, smerte, 

lukter, lyder. Svette fra pannen tørkes med underarmen og hendene hviler på hofta i det man 

puster tungt. I alt dette står antropologen og samler data. Det er vanskelig å holde penn og 

papir med boksehansker, men det tillot meg å komme nært inn på hva jeg og de andre 

deltakerne opplevde. Wacquant kaller det «utøvende etnografi», hvor etnografen dykker inn i 
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objektet som skal studeres og utfører det med sikte på å skrelle bort lagene av usynlige 

egenskaper og dermed forstå fenomenets operative mekanismer. (2015, s. 11) Ved sitt 

langvarige feltarbeid på en bokseklubb i Chicagos ghetto var han med afro-amerikanske 

menn elev av sporten, og dykker så dypt inn i fenomenet at han til slutt går kamp i ringen. 

Mitt metodologiske utgangspunkt er også et hvor deltakelse, refleksivitet og kropp står 

sentralt ettersom min rolle var så aktiv, og jeg var like synlig i rommet som de andre 

deltakerne (om ikke mer). Kroppsliggjorte etnografer (embodied ethnographers) er ikke kun 

tilstedeværende, men aktive i utførelsen av fysisk kultur; deltagende i bevegelse, smerte, 

skade, glede, utmattelse, og i forfølgelsen av makt og prestisje (James Kumate, 2016, s. 2).  

Linda McDowell i sin analyse skriver at Wacquants skildring av bokseklubben treffer alle 

definerende markører for «auto-etnografi», om man skal følge Andersons definisjoner 

(McDowell, 2009, s. 135). På sin side skriver Wacquant at denne metoden er problematisk og 

en «bottomless well of subjectivism (2011, s. 88).» (Min tolking av dette er at Wacquant 

denne litteraturen ser etnografen som den sentrale skikkelsen, noe som skaper «author-

saturated texts» (Geertz, referert i McDowell, 2009, s. 136)». McDowell derimot anser at 

dette er mulig å unngå så lenge en følger Andersons regel om å forplikte seg til å også gjøre 

teoretiske analyser av bredere strukturer. (McDowell, 2009, s. 135) For min del var for 

eksempel frykt og engstelse både anledning for en empatisk tilknytning til de andre 

deltakerne og et springbrett til videre undersøkelser av informanters opplevelser og bredere 

kulturelle strukturer. Feltnotatet under illustrerer kort dette. 

Ekstrem smerte og utmattelse under dagens trening. Da vi alle mann lå på matta og gjorde 

mageøvelser begynte jeg å fundere på hva i all verden vi holdt på med. Det var som om vi 

straffet oss selv og nøt det. At vi gjorde det for å bli styggere og sterkere. Vi nyter det fordi 

det er nyttig med denne smerten. Kroppen blir jo hardere og tåler mer, men bare det å være i 

smerten er et mål i seg selv, slik Kyle Green skriver at opplevelsen av selvet forsvinner i 

opplevelsen av smerte. Carlos, Mario og David har alle fortalt meg noe av det de liker best 

med treningen er at de glemmer problemene sine. Trøbbel hjemme, penger, osv. (fra notater) 

 

Fenomenologisk skildring av opplevelser av smerte og sanseinntrykk er ikke målet i seg selv, 

eller temaet for denne avhandlingen, men heller et middel for videre empiriske undersøkelser. 

Smerten og opplevelsen var en viktig del av treningen og for meg ble det også en del av en 

bearbeiding av data og å se mønstre i informanters utsagn. 
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Min metode for datainnsamling på akademiet og under trening tar altså utgangspunkt i at 

etnografen i likhet med aktørene er «… a suffering animal, a being of flesh and blood, nerves 

and viscera, inhabited by passions and endowed with embodied knowledge and skill …” 

(Wacquant, 2011, s. 88), og at denne deltakende kroppen er en del av "produksjonspunktet" 

og kan avsløre kroppspolitikk og maktforhold i kampsportkulturen. (James Kumate, 2016, s. 

12) På denne måten knyttes det helt nære med større strukturer og unngår den bunnløse 

brønnen Wacquant gjør oss bevisst på. 

 

Refleksivitet 

I løpet av feltarbeidet besøkte jeg totalt syv akademier i La Paz og to i Cochabamba og jeg 

trente hos flere av dem. Ofte møttes deltakere fra ulike akademier på felles arenaer som ved 

turneringer og da ble jeg nødt til å navigere mine roller varsomt. I ulike felt er etnografen i 

ulike roller og i disse situasjonene måtte jeg være med aktører fra ulike akademier på måter 

som ikke skadet relasjonene jeg hadde med andre. Kyle Green utførte deltagende observasjon 

på et MMA-akademi i Minnesota og beskriver hvordan han navigerte sin rolle som forsker: 

[…] only through engaging in the act could I move past my status as skeptical researcher to still 

skeptical but also active and enthralled participant. To understand this practice, my own body had to be 

a central part of my heuristic (Green, 2011, s. 382). 

 

Green gjorde feltarbeid på et MMA-akademi i Minnesota og navigerte rollen som forsker ved 

sin deltakelse. Jeg anså det også som nødvendig å delta på treningen for å få den kroppslige 

forståelsen og for å ikke være en passiv observator, men rollen som forsker og forståelse for 

hva jeg gjorde der var tilsynelatende utenfor mine evner til å kommunisere uansett hvor mye 

vi trente sammen. Flere ganger var jeg fornøyd med min oppsummering av hvorfor jeg var 

der og hva antropologi og feltarbeid er for å bli møtt med spørsmål noen uker senere som: 

«Du skriver en avhandling sier du? Hva er det? Hvorfor det?» Jeg fant uansett i likhet med 

Wacquant(2005, s. 449), at de aldri helt forstod det, og mer enn noe annet var de ikke særlig 

interesserte.  

I La Paz var det faktorer som at jeg snakket annerledes og så annerledes ut som tilskrev meg 

visse roller. Noen ganger en plagsom outsider, i blant en god venn, en håndfull ganger en å 

låne penger av. At jeg var en eksotisk gringo var som oftest en fordel da jeg som europeer 

kom fra et «bedre sted», en plass hvor «folk er mer åpne», noe som gjorde enkelte 
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interesserte i å snakke med meg. Veldig sjeldent var det konfliktfylt og kun én gang da en 

tenåring på akademiet kalte meg Goni var det ubehagelig. Goni er kallenavnet til tidligere 

president Gonzalo Sánchez de Lozada, også kjent som El Gringo, som anses for mange å 

være ansvarlig for de titalls drepte sivile under «gasskrigen» i El Alto. Assosiasjoner til han 

syntes jeg åpenbart var triste. 

Ved et annet tidspunkt under en middag ved flere deltakere fra ulike akademier gjorde en narr 

av mine begrensede spanskkunnskaper og på tøys kommenterte jeg at dette er mobbing. Å 

både gjøre narr av hverandre og kalle det mobbing gjorde vi ofte ettersom anti-mobbing-

kampanjer var store da. Jeg ble under denne middagen ganske overraskende møtt av frustrerte 

kommentarer om at det er vi, bolivianerne, som møter rasisme og mobbing i Sør-Amerika. Vi 

blir sett på som ignorante innfødte (mal educados). Denne situasjonen lærte meg om egne 

privilegier og ga en dypere forståelse av deres og Bolivias rolle i Sør-Amerika. 

 

Posisjonering 

Mine første to måneder tilbrakte jeg hos akademiet Eterno hvor jeg trente 4-6 ganger i uka. I 

mai da Mario med Katari MMA skulle arrangere en -turnering ønsket jeg å være med på 

byggingen/planleggingen/promotering. Jeg begynte derfor å trene på Combate MMA hvor 

Mario gjorde sin trening og jeg trente der jevnlig i et par uker før jeg deltok med å arrangere 

turneringen. Jeg likte meg godt på dette akademiet - stemningen var lettere og folk var mer 

imøtekommende, noe jeg mistenker Mario sin introduksjon av meg for eieren og 

instruktørene bidro til. Det eneste negative var at dette akademiet lå et stykke unna leiligheten 

jeg bodde i og reiseveien var lang. Dette akademiet lå nærmere El Alto. Kvelden da 

turneringen tok plass hilste jeg på mine opprinnelige treningspartnere da de kom sammen for 

å støtte sine treningspartnere som skulle delta. De var overraskende avvisende ovenfor meg, 

noe jeg ble nysgjerrig på og dro derfor tilbake til Eterno etter turneringen. Mitt nye kallenavn 

var nå Combateneren, og da vi skulle sparre hvisket de til hverandre høyt nok til at jeg kunne 

høre det: «Ok … oss mot Combateneren. Vi tar han». Nervøs nå for å bli slått og sparket 

hardere enn sparring tilsier ble jeg heldigvis ikke paret opp med de dyktige gutta og slapp å 

finne ut av om de mente alvor. Dette var uansett nyttig informasjon om gruppetilhørighet og 

hva lojalitet betyr, og det tok et par uker før jeg var i deres gode nåde igjen og før forræder-

kommentarene sluttet. Ikke lenge etter ønsket jeg å delta på en jiu-jitsu turnering og ettersom 
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Combate MMA ikke gjorde mye jiu-jitsu valgte jeg å representere Eterno i konkurransen og 

alene trene der, noe deltakerne der tilsynelatende satte stor pris på. 

Jeg sluttet dog ikke å besøke andre akademier og å tilbringe tid med informanter fra ulike 

akademier. I denne mannsdominerte gruppen var respekt (respeto) en viktig valuta og 

respekten ble tjent i deltagelse i aktivitetene, og anså jeg deltagelse som nødvendig, for 

plassen denne respekten ble tjent var akademiets matter i shorts og t-skjorte hvor vi i korte 

øyeblikk var likere, med felles mål, og hvor andre verdier var gjeldende. 

På akademiet settes ens mannlige ære på prøve gjennom kontrollert slåssing, kalt sparring. I 

sparring gjør man det man ville gjort i buret, men med mindre kraft i slag og spark og mer 

fokus på det tekniske. I det minste i teorien. Som tidligere nevnt i anså jeg deltakelse som 

nødvendig ikke minst som et «rapportbyggende verktøy» og en måte å få denne nødvendige 

respekten. Det var ikke alltid gøy, men mer enn en gang ga det meg tilgang og aksept av 

gruppen, slik dette notatet viser: 

Det er mandag kveld og trening hos Combate MMA. Vi starter med oppvarming bestående av 

jogging i sirkel i cirka femten minutter. Høye knær, høye spark, sidelengs, baklengs, med 

spurt. Vi ruller så baklengs og forlengs en etter en nedover matta før vi finner hvert vårt 

hoppetau og jobber med det i fem-ti minutter før vi avslutter med femti push-ups og rundt 

hundre sit-ups. Så er det tid for sparring. Kun slag og spark, ingen nedtagninger eller 

kvelninger. Det er andre gang jeg er der så jeg kjenner ikke så mange. Jeg sparrer mot en jeg 

ser har erfaring. Han er lett på føttene og beveger hodet godt. Vi utveksler noen slag og 

spark hver og før jeg vet ordet av det hører jeg et høyt smell. Smellet er lyden av hans 

leggben mot min hake og smellet kommer tilsynelatende fra inni hodet mitt. Han har truffet 

meg med en klassisk finte - et spørsmålstegnspark - et spark som tilsynelatende er lavt, men 

hvor man underveis i bevegelsen roterer hoften og gjør det om til et hodespark. Jeg faller ned 

på kne og innser at smellet ikke kun var inne i hodet mitt, for alle har stoppet opp og ser på 

meg. Jeg ser såkalte stjerner. Små hvite prikker svirrer rundt i synsfeltet mitt og jeg er 

svimmel og jeg føler meg full. Jeg får en intens trang for å gråte, men gråtetrangen er ikke på 

grunn av smerte, tror jeg, men heller mer av frykt. Instruktøren kommer bort og spør om det 

går bra og jeg trykker følelsene ned og får frem et “ja”. Jeg ser opp på sparringspartneren 

som står foran et speilet og studerer seg selv mens han tøyer ut. Etter omtrent et minutt er jeg 

tilbake på føttene og vi sparrer lett videre inntil lyden av klokka heldigvis avslutter runden 
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etter bare noen sekunder. Partneren min og jeg fistbumper fort uten at han tar øyekontakt 

med meg, vi går til hver vår nye partner, og jeg har vondt i kjeven i flere dager. 

 

Notater fra et par dager senere: 

Noen dager senere er jeg tilbake på Combate og jeg ser min sparringspartner, fyren som 

sparket meg i ansiktet. En av de to jentene på akademiet forteller ham at det er bursdagen 

min morgen, og han svarer lystig "vi må ha en kake! Hva slags kake liker du?!" " Sjokolade 

", sier jeg. "Greit, da blir det kake etter neste klasse. Vi er en familie her, du vet.» Jeg takker, 

men lurer på om de virkelig skal kjøpe meg en kake. "Og forresten, unnskyld for det sparket 

her om dagen." Jeg smiler skjevt og sier «null stress», men han beklager seg to ganger til i 

løpet av kvelden. 

 

Som notatene illustrerer ble lojalitet og mannlighet demonstrert ved å ta imot smerte og 

tolerere den. Min lojalitet til gruppa og forståelse for verdiene i akademiets univers ble 

belønnet da flere av deltakerne arrangerte et spleiselag til innkjøp av kake og både kaken og 

min relasjon til den unge mannen bak sparket ble god. Disse initieringsritualene opplevde jeg 

flere av og det høres muligens drastisk ut å beskrive de som gode og nyttige etnografiske 

opplevelser i lys av at jeg var i grenseland til å få hjernerystelse, men poenget er at i tillegg til 

å gi tilgang, inneholdt opplevelsene en rekke informasjon om deltakerne og det sosiale 

rommet.  

 

Begrensende faktorer: språk, og meg selv 

Jeg mestret aldri spansk og jeg falt regelmessig ut av samtaler fordi jeg ikke verken forstod 

eller kunne gjøre meg forstått. 

Men mer enn språklige utfordringer var en av de mest begrensende faktorene min personlig 

fascinasjon av det deltakende elementet i sporten og i juni (omtrent halvveis ut i feltarbeidet) 

bestemte jeg meg for å selv gå kamp. Jeg tenkte dette var en ypperlig måte å virkelig kjenne 

på hva aktiviteten innebærer for informantene mine og en unik sjanse til å virkelig gjøre det 

deltagende i deltagende observasjon. Jeg begynte derfor å passe ekstra nøye på hva jeg spiste 

for å passe på å holde riktig vekt og jeg ble opptatt av å lære teknikkene. At jeg hadde en 

kamp i horisonten betød ekstra oppmerksomhet fra instruktøren og det likte jeg godt. 

Treningsøktene ble også hardere og hardere og nå var det ikke bare min egen seier på spill – 
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en students seier var viktig for instruktøren rykte og selvfølelse. Med den harde treningen 

kom hardere sparring og da det mest begrensende av alt: frykt. Engstelsen for å møte til 

trening ble nesten uholdbar, men jeg ville ikke skuffe instruktøren og jeg ville ikke gå glipp 

av denne unike muligheten. Jeg forsøkte å se på angsten som et objekt for studie. Denne 

angsten måtte da fortelle noe om hvordan mine informanter også hadde det, men i etterkant 

ser jeg at frykten for feltet tok energi og tid jeg kunne brukt på mer produktive aktiviteter og 

da jeg to uker før kamp endte opp med å ryke et ligament i høyre ankel bestemte jeg å 

kansellere kampen. Dette var noe av det vanskeligste jeg har gjort, samtidig som at jeg var 

overlykkelig over at angsten nå kunne dempes. Kvelden min planlagte kamp skulle ta plass 

var uansett innlagt på sykehus ettersom den harde treningen resulterte i et ekstremt 

smertefullt blomkåløre med en mulig infeksjon.6 Dette ble tappet under full narkose på et 

tysk-finansiert sykehus. 

De personlige og autoetnografiske fantasiene ledet meg noe bort fra det antropologiske, 

samtidig ga det økt respekt av gruppa noe som ga økt tilgang, og lærte mye om hvor potente 

tanker som «om nøyaktig to uker skal jeg møte en annen mann i et bur og vi skal forsøke å 

slå hverandre helseløse» gjør at en føler seg levende. Frykten jeg opplevde økte min respekt 

og empati for mine venner som gikk inn i buret. 

 

Anonymisering og informert samtykke 

Alle navn i avhandlingen er endret, bortsett fra navnet til selskapet Katari MMA etter ønske 

fra eieren. I felt skrev jeg notater i en blokk og gjorde det tydelig for informanter at jeg skrev 

ned hva vi snakket om. Da informanter stilte spørsmål om hva jeg skrev var jeg alltid ærlig 

og etter beste evne forklarte hva jeg skrev ned og hva prosjektet handlet om. Ved utsagn eller 

hendelser jeg oppfattet som sensitive spurte jeg om det var greit jeg skrev det ned og brukte 

det oppgaven. 

 

Avhandlingens struktur  

Kjernen i avhandlingen, at MMA-miljøet jeg observerte og aktørenes deltakelse reflekterer en 

marginalisert samfunnsposisjon, skildres gjennomgående i alle fire analysekapitler. Den noe 

                                                           
6 Hematom (blodansamling) av øret også kalt blomkåløre er et resultat av gjentatt friksjon og ansett et 
statussymbol i MMA-miljøer. Forlates de ubehandlede fører det til vedvarende deformitet av øret. 
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vide tematiske bredden er et resultat av formen feltarbeid kampsporten ga behov for og støtter 

alt opp hovedargumentet. En konseptuell ramme av hybridisering vil også knytte kapitlene 

tematisk sammen. I sin helhet forsøker avhandlingen også å gi et nyansert bilde av hvordan 

globale fenomener ikke på en statisk måte «lander» lokalt og visker ut eksisterende 

fenomener, men at de lokale aktørene benytter etablerte strategier som da kan få et unikt 

uttrykk.  

Kapittel 2 introduserer byen, entreprenøren, og hvordan fellesskapet konstrueres rundt 

symbolikken bak Tupac Katari. Det mest sentrale i dette kapitlet er hvordan Tupac Katari 

benyttes som symbol og dets nye mening i dagens Bolivia. Brudd med akademiet i den 

velstående og hvite sør-delen av byen illustrerer asymmetriske maktrelasjoner i samfunnet og 

fellesskapet av akademiene sin delte etniske tilhørighet 

Tema for kapittel 3 er hvordan entreprenører og deltakere organiserer og etablerer sporten 

lokalt og hvordan relasjonen mellom instruktør og elev illustrerer tvetydigheter i en relasjon i 

lys av en ramme av fiktivt slektskap. Gjennom å skildre en uke hvor jeg var med å forberede 

til en turnering ser kapitlet på re-kontekstualiserte andinske gjensidighetskonsepter i et hybrid 

rom. Deltakelse og etablering av sporten viser hvordan lokal andinsk resiprositet og 

interaksjon med den globale sporten åpner for nye hybride former for samhandling. Sentralt 

for kapitlet er også hvordan forventninger hos den Nordamerikanske kan sies å være basert på 

manglende forståelse for de lokale entreprenørenes økonomiske situasjon. 

Kapittel 4 ser på hvordan det er en sammenheng mellom statens konstruksjon av mannlighet 

og deltakernes forestillinger om mannlighet. En militarisert mannlighet kontekstualiserer 

deltakernes marginaliserte posisjon gjennom som kommer til uttrykk gjennom begrepet ekte 

MMA og trening som skal herde sinnet (mind-callusing). Gjennom å nedverdige kvinner og 

etablere en rolle som aktiv blir deltakerne også innenfor riktig kategori av mannlighet. 

Kapittel 5 ser på hvordan rigide disiplinære aktiviteter har til funksjon å være en betingelse 

for medlemskap til gruppa. I en kontrast med den militariserte mannlighet beskrevet i kapitlet 

før, vil kapitlet også argumentere for at det gjennom deltakelse i sporten kan tyde på at det 

skjer et brudd med tradisjonelle maskuline verdier, hva jeg vil kalle en hybrid mannlighet.  

I konklusjonen trekker jeg sammen gjennomgående temaer i kapitlene, og presenterer 

avhandlingens argument. 
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Kapittel 2 

 

KATARI MMA 

 

 

I dagens Bolivia står gamle symboler for innfødtes motstandskamp og det utopiske Andes, 

men også som et pek mot en fremtiden og det moderne. Symboler historisk sett sentrale i 

innfødtes konfrontasjon med homogenisering av lokal kultur benyttes nå av regjeringen og 

internasjonale ideelle organisasjoner i moderne og globale kontekster. I dette kapitlet henger 

jeg meg dette relevante/sentrale/mye pratet om fenomenet da vi skal se at det også brukes i 

etableringen av moderne kampsport. Dette kapitlet vil vise hvordan entreprenører benytter 

aktivt meningsbærende symboler som klær til å formidle tilhørighet og assosiasjon til enten 

modernitet eller det tradisjonelle, og samtidig også noe annet. Dermed vil jeg avslutte med å 

empirisk vise hvordan en MMA-fighter benytter disse symbolene og avslører symbolenes 

fleksibilitet og hybriditet. Et generelt argument i dette kapitlet er at deltakerne verken avviser 

modernitet eller tradisjon men til en viss grad verdsetter begge deler, og at det er verdifullt å 

se på MMA slik den presenteres her i lys av en hybridiseringsprosess. 

 

Jeg ønsker først å vise hvordan klasse og etnisitet er forankret i bybildet og at kulturell 

ulikhet oppleves som stor av innbyggerne. Dette vil jeg illustrere ved å beskrive byen og da 

en kabeltaubane og et kjøpesenter ga innsikt i samfunnsfriksjoner også tilstede i MMA-

miljøet. Men før det vil jeg introdusere byen og åpne avhandlingen med da Jesus og jeg var 

på vei hjem fra MMA-turnering. 

 

 

Sør og nord – To ulike folk, to ulike steder 

En solfylt søndag delte Jesus og jeg passasjersetet foran i en full minibuss på vei tilbake fra 

en MMA-turnering arrangert av akademiet Axis i Zona Sur. Lyden av medpassasjerers «Voy 

a bajar!» (Jeg går ut!) eller «la esquina por favor» (på hjørnet, vær så snill), brøt regelmessig 

stillheten og sjåføren bremset raskt, tok imot 2 bolivianos fra personen som stiger av og 

humpet raskt videre. Forretningsmenn med koffert, skolebarn med ryggsekk eller kvinner 

med produkter til markedet, alle benytter minibuss. Det er fint å sitte foran ved sjåføren for da 
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slipper man å rope så høyt og ikke unnskylde seg forbi tre-fire medpassasjerer på vei ut. Jesus 

og jeg snakket om hvordan treningspartneren vår fra akademiet, Lucas, møtte mot en intens 

motstander sikkert tre vektklasser over sin egen og hvor nervepirrende det var, men at han 

gjorde det mye bedre enn vi hadde forventet. Motstanderen representerte stolt Potosí med 

dets navn tatovert på brystet. Potosí er en region med flere store og viktige gruver, men også 

landets fattigste departement. Nord i Potosí er området hvor det årlige ritualet tinku tar plass 

da berusede menn og kvinner slår hverandre helseløse og blodet det resulterer i er en ofring 

til pachamama, moderjord, i håp om gode avlinger. Da antropolog Mark Goodale fortalte til 

en middelklassemann i La Paz at han var på vei til Potosí var responsen: «Så kaldt! Så 

barbarisk!» (2009, ss. 7, 8). 

 

For meg var kampen et mikroskopisk bilde av hierarkiet av sosial kategorisering i Bolivia: 

Gruvearbeideren fra landsbygda mot vår venn fra den innfødte, men urbaniserte byen El Alto, 

i et publikum av lyshudede innbyggere. Lucas tapte kampen, men han gikk ikke i bakken, han 

turte å slå tilbake, og i det hele tatt, han var i buret og det er en seier i seg selv. I minibussen 

humret over at ringjenta etter første runde holdt opp plakaten for tredje runde og i tillegg 

holdt den opp-ned. Kampene foregikk i en stor gym med kiosk, tribune, garderober og et 

veldig fint bur. Mye finere enn det hos Combate MMA hvor Jesus trener fast. “Buret var bra 

og sånt, men det var altfor dyrt der. Det kosta 8 bolivianos for én empanada!” sier Jesus. “Ja,” 

sier jeg. “Og de pratet til meg på engelsk da jeg skulle kjøpe en. Det er annerledes der …” 

“Ja, prisene er annerledes og folka er annerledes,” bekrefter Jesus. Jeg spør han hvorfor Zona 

Sur er så annerledes enn resten av byen. “Jeg vet ikke ... men det er rart hvordan de er høyere, 

hvitere og rikere her og oppover mot El Alto blir folk fattigere, brunere og lavere.” 

 

Jesus og andre informanter bodde i nord og nordvest-området av byen, det vil si fra sentrum 

og oppover mot El Alto, og å være i Zona Sur var en sjelden affære. Jeg var heller ikke der 

ofte, men tok meg selv i å tenke det samme som Jesus hver gang. Til og med solen oppleves 

annerledes der på grunn av den store høydeforskjellen, og det er høye skinnende bygninger 

og grønne trær mellom brede asfalterte veier uten særlig mange folk. 

Sentrum og videre nordover derimot er et område med tett trafikk og smale gater hvor man 

må se hvor man setter føttene, for en kan plutselig tråkke ned i et halv meters dypt hull hvor 

brosteinen skulle vært. Her, noen hundre meter høyere opp i dalen svir solen og både planter 

og bygninger har en lysgul farge og ser tørre ut. 
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På de fleste gatehjørner står en liten kiosk drevet av en kvinne med flere lag fargerike skjørt, 

bowlerhatt og fletter. Mujeres de polleras og deres kjoler gir farge til den uformelle sektoren 

tilstede på byens fortau de deler med menn som selger piratkopierte DVD-er, og andre 

kvinner selger brød, poteter, urter og blomster.  

 

Overalt er små spisesteder som serverer tradisjonelle andinske retter og lokale favoritter som 

Bolivias versjon av empanadaen, salteña. Ofte fra et mobilt lite kjøkken og et par medbrakte 

benker sitter eller står folk samlet og spiser lunsj. Det er store markedsplasser med frukt og 

grønnsaker og områder som Eloy Salmón hvor hele gater er dedikerte til butikker av samme 

bransje og forening; frisører, mekanikere, elektronikk, og hvor deres butikker strekker seg ut 

over fortauet. Bydelen er et område i vekst helt siden Aymara-innflyttere begynte å etablere 

forretninger der på 1950-tallet. (Müller, Place-Based (In)formalization: A Bolivian 

Marketplace for Consumer Electronics and Global Brands, 2017, s. 393) Bortsett fra de 

konstante bilhornene og bjeffene fra de mange løshundene runger regelmessig lyden av 

hjemmelagde eksplosiver og fyrverker gjennom bydelen. I La Paz er gatedemonstrasjoner en 

del av det politiske landskapet og en viktig del av hvordan borgere utøver sitt borgerskap 

(Lazar, 2008). Dette er ikke særskilt for La Paz og Daniel Goldstein (2004, s. 3).  beskriver 

liknende, dog mer ekstreme utrykk av det han kaller «spectacular cultural performances» i 

lynsjinger av antatte tyver i Cochabamba Goldstein tolker dette som et verktøy for vanlige 

mennesker ekskludert fra den politiske, økonomiske og sosiale sfære å tvinge seg på voldelig 

vis i offentlighetens øyne. 

Mine treningskamerater var ofte forsinket og årsaken var ofte bloqueados (veiblokkeringer). 

Såpass vanlig var dette at den strenge instruktøren på MMA-akademiet godtok bloqueados og 

trafikkorker som unnskyldning for forsentkomming. Uavhengig av demonstrantenes krav og 

politiske ståsted var dette ikke stort annet enn et irritasjonsmoment for dem, og noe som 

gjorde den allerede tette trafikken verre. Verdt å påpeke er deres manglende interesse for 

disse fenomenene som det for meg kan ligne en «spectacular cultural performance» hvordan 

de risikerte helsa ved å utøve sporten slik de selv gjorde, noe jeg kommer tilbake til senere i 

teksten. 

 

Lenger opp og ovenfor dalen som er La Paz sprer El Alto seg utover høyslettene. Herfra har 

man storslått utsikt over La Paz og byens byens vokter, fjellet Illimani. Til byen, også kalt 

den oransje by etter den oransje mursteinen mange innflyttere bygger sine hus med, kommer 

landsbyfolk daglig til i håp om å finne arbeid. Byen var senteret for opptøyene i 2003 som 
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førte til at daværende president Goni rømte landet da gasskrigen så over seksti sivile liv gå 

tapt under protester mot regjeringens valg om å tillate salg av landets naturgasser gjennom 

Chile. Politiet tok demonstrantenes side og det oppstod skuddvekslinger mellom politiet og 

militæret som var satt inn for å kontrollere opptøyene og å beskytte regjeringsbyggene.  

Fire tusen meter over havet på høyslettenes solstek og bitende vind bor nå over én million 

innbyggere hvor over åtti prosent identifiserer seg som innfødte. Fattigdom er utbredt og i El 

Alto, Rebel City (2008) skildrer Sian Lazar hvordan innbyggerne danner kollektive enheter i 

møtet med fattigdom, kriminalitet og mangel på offentlige tjenester.  

 

 

Sona Zur og konflikt 

I sør-delen av byen hvor Jesus og jeg så MMA-kamp finner man derimot kjøpesentre, store 

matvarebutikker, kaféer, Nordamerikanske junk-food-kjeder, bilforretninger og ambassader 

og skoler finansierte av europeiske NGer (ikke-statlige organisasjoner). Kontrastene fra El 

Alto er store på mange måter. En informant kalte bydelen “et sted for rikinger” (por los 

ricuingos). Bydelen har historisk sett vært bebodd av enspråklige spansk-talende «hvite» og 

deres hverdag og livsstil blir skildret i den prisvinnende filmen Zona Sur (Valdivia, 2009). 

Filmen portretterer en hvit overklassefamilie som sliter med å opprettholde sin fasade når 

lommeboka begynner å gå tom. Mot filmens slutt blir det klart at familien ikke lenger har råd 

til å bli boende i det store huset og i filmens siste scene ender de opp med å selge det til ei 

Aymara-kvinne ikledd det tradisjonelle plagget, og ikke bare det, men hun kjøper attpåtil 

huset med en koffert full av kontanter. Salt i såret ettersom i de hvites verden gjøres store 

transaksjoner elektronisk og kontanthandelen symboliserer nederlaget ovenfor den primitive 

innfødte kvinnen (Weismantel M. J., 2001, s. 250). Denne scenen skildrer et samfunn i 

endring og at etniske skiller ikke er like klare som de en gang var. Bydelene er dog fremdeles 

svært segregerte og ulike kulturelt og økonomisk, men nå knyttet nærere hverandre etter 

åpningen av kabelbanen i 2014 som knyttet El Alto direkte til Zona Sur og ga muligheter for 

menneskelig bevegelse på en ny måte. Det som før var en to-timers biltur var nå en 20 

minutters frakt over byen. Dette åpnet for større flyt av samhandling mellom mennesker på 

tvers av klasse og etnisitet, men at taubanens endestasjon ligger like ved et kjøpesenter førte 

til konflikt. 
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I 2010 åpnet et stort kjøpesenter i Zona Sur. En såkalt multi-cine bestående av kinosaler, en 

rekke butikker, et treningssenter og en stor mathall med vestlig «junk food». Kjøpesenteret 

står i sterk kontrast med den Andinske markedsplassen og er for innbyggerne der et tegn på at 

Bolivia endelig gjør fremskritt. (Maclean, 2018, s. 719) Men da innbyggere fra El Alto først 

begynte å komme med kabelbanen ble bilder av Alteños (beboere av El Alto) sirkulert på 

Facebook i grupper kalt «dårlig adferd i La Paz». Kvinner i tradisjonell bekledning og menn i 

hettegenser og joggebukse sittende på gulvet (på teppe) og spiste medbrakt mat gjorde 

inntrykk på byen og på Internett sirkulerte redigerte bilder av den rike aymara-kvinnen fra 

filmen «Zona Sur» og kjøpesenteret med teksten: «så, hvor mye skal du ha for 

kjøpesenteret?»  Bildene av den rike aymara-kvinnen i sammenheng med de 

«uforskammede». Alteños som spiste på gulvet ble brukt som en slags faremelding om 

samfunnsendring. Hvor kontroversiell denne karakteren ble forteller om hvordan hun bryter 

med idéer om sømmelighet, tilhørighet og status i byen, hevder MacLean (2018, s. 713). 

Regjeringen tok etter hvert opp saken og ei universitetsstudent organiserte en tradisjonell 

deling av mat på et teppe på bakken (apthapi), og hundrevis møtte opp. Både Alteños og 

Sureños. 

 

Kjøpesenterkonflikten situerer mitt empiriske materiale ettersom konflikt mellom mine 

informanter og et akademi i Zona Sur er en viktig hendelse jeg vil analysere nærmere og det  

samsvarer med Thomas Hylland Eriksen som skriver om hybriditet at: 

 

Hybride kulturelle former blir gjerne møtt med komplementære reaksjoner der det reises krav om 

kulturell renhet og autentisitet, og denne typen konflikt er typisk blant innvandrerbefolkninger 

(Eriksen, 2010, s. 244). 

 

For å kort oppsummere har vi hittil sett at La Paz, hvor Miguel etablerer sitt selskap, er 

sosialt segregert og at denne konflikten tydelig illustrerer dette. Jeg ønsker nå å introdusere 

entreprenøren og vise hvordan også etableringen av sporten i La Paz reflekterer 

tilstedeværende sosiale ulikheter i byen. 

 

 

Sportens etablering i La Paz 

Da Hugo Banzer på 1970-tallet posisjonerte seg som diktator i Bolivia flyktet Miguels 

foreldre til USA og han ble født i New Jersey kort tid etter. Som med så mange andre gjorde 
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UFC 1 stort inntrykk og han ble umiddelbart oppslukt av kampstilen demonstrert av Royce 

Gracie og Miguel begynte selv å trene brasiliansk jiu-jitsu i New Jersey under en av Royce 

Gracies fettere. På midten av 1990-tallet var UFC fremdeles “undergrunn” og langt ifra 

sporten man ser i dag. VHS-er av kampene ble solgt og byttet fra hånd til hånd og ble bestilt 

fra et fåtall nettsider. UFC var størst, men også svært populære var shows fra Japan som Pride 

og Dream. De fulgte det samme løse regelsettet som UFC, men kampene foregikk i klassiske 

bokseringer i stedet for buret.  

 

I 1997 startet en av Miguels treningspartnere et Internett-forum som ble populært for salg og 

bytte av VHS. Nettsiden vokste etter hvert til også å inkludere statistikk over utøveres 

kamper og MMA-nyheter. Denne nettsiden er i dag den rådende nettsiden for statistikk og 

historikk over kamper rundt om i verden. I 2005, inspirert av nettsidens suksess, og av den 

enorme veksten til UFC, og aller mest som en anledning for å få pressetilgang til UFC-

kamper, startet Miguel en nettside dedikert til nyheter om sporten på spansk. Sakte men 

sikkert gjennom nettsiden og frilansjournalister rundt om i Sør-Amerika dannet han et 

nettverk av fightere, promotører, trenere - og mye brukt var kommunikasjonsteknikker han 

lærte i utdannelsen i militæret, hvor han nå jobber som rådgiver. Nettsiden, som ikke lengre 

eksisterer, kan Miguel fortelle omtalte nytt fra kjente atleter og UFC, men også dekning av 

sporten i land som Ecuador, Peru, og Bolivia, hvor sporten begynte å ankomme, og ikke 

minst fra det andinske høylandet hvor han sine røtter. Det var med nettsiden han, i hans ord: 

«opparbeidet nok sosial kapital til å åpne selskapet der.» 

 

I 2012 dro han og kona på tur til La Paz hvor han besøkte en rekke akademier og instruktører. 

Han innså at det var et voksende MMA-miljø der: flere akademier, men ingen promotører. 

Promotørens oppgave i MMA, og boksing og annen kampsport er å finne passende deltakere 

fra ulike akademier og arrangerer kampene, noe som krever betydelige summer til leie av 

lokaler, utstyr, arbeidere, stoler, sikkerhetsvakter, etc. Han startet dermed organisasjonen 

Katari Artes Marciales Mixtas (K-MMA). Betydningen av Kataris historiske og symbolske 

verdi i MMA-miljøet og i det bolivianske samfunnet skal diskuteres senere i kapitlet.  

 

I 2013 arrangerte og finansierte Miguel det første MMA-stevnet i La Paz siden 2008 

hvor et arrangement i klassisk UFC-ånd (stilart mot stilart) tok plass. Organisert av to 

Brasilianske brødre som drev det eneste Jiu-jitsu-akademiet i La Paz på den tiden i Obrajes, 

en bydel nære Zona Sur. Utøverne demonstrerte hvordan jiu-jitsu dominerer mindre trente 
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motstandere totalt ved første arrangement i 2007 hvor flere tusen tilskuere var tilstede og 

kampene ble kringkastet nasjonalt. Ved neste arrangement gikk det dårlig da billetter ble 

solgt billig på det svarte markedet, og det var ikke spektakulært nok for å tilfredsstille 

«vanlige» sportsinteresserte. Et tredje forsøk i 2009 plasserte de i Santa Cruz og da endte det 

i katastrofe, melder Franck Poupeau (2009). Valget om å ha turneringen i Santa Cruz var 

strategisk ettersom byen er ansett som ryggraden for den nasjonale økonomien, knyttet til det 

internasjonale markedet og et symbol på modernitet. (Poupeau, 2009) De tidligere 

arrangementene hadde trossalt tatt plass i La Paz, en rebelsk by knyttet til idéen om det 

tradisjonelle, og det ville arrangørene nå bort fra. Men utøverne fra La Paz ble på katastrofalt 

vis dominert av utøverne fra Santa Cruz som ikke hadde trent kun bakkekamp, men også 

kick-boxing og ikke minst var deres muskuløse kropper indikator på at de var generelt sett 

bedre trent. (Poupeau, 2009). Da kveldens hovedkamp endte med at jiu-jitsu-eksperten fra La 

Paz ble slått i bakken konkluderer Poupeau at dette bekrefter at jiu-jitsu som en gang 

dominerte i buret ikke lenger er tilstrekkelig i møtet med en «all-around» fighter. 

 

Om det tradisjonelle og rebelske gikk på en smell i Santa Cruz var det på et bredere plan en 

seier for i samme år gjennomgikk nasjonen en grunnlovsendring og Bolivia ble en «fler-

etnisk» stat. Inkorporert i grunnloven nå var bestemmelser om økt anerkjennelse av innfødtes 

kultur og implementering av Aymara-inspirert filosofi og konsepter som Vivir Bien som skal 

kombinerer kapitalisme og bærekraftighet på en måte som inkorporerer tradisjonelle andinske 

konsepter. Grunnlovsendring hvor flere av de innfødtes krav ble integrert i vil mest 

sannsynligvis styrke demokratiet i landet de kommende årene ifølge noen forskere (Vanhulst 

& E.Beling, 2014). Larson og Brooks (1995) på sin side minner om at å være innfødt er å 

være rural, fattig og antimarked den dag i dag. 

 

Rekonstruksjon av sporten 

Taperne dro tilbake til La Paz og åpnet akademiet Axis i Calacoto, i hjertet av Zona Sur og 

ble et MMA-akademi, og i 2013 var de Miguel sin hovedsamarbeidspartner i utviklingen og 

etableringen av Katari MMA. Men, i 2014 etter kun tre arrangementer, endte samarbeidet på 

grunn av uenigheter og hva Miguel kaller «ulike motiver». «Han (eieren av Axis) ville 

bestemme hvem fighterne sine skulle gå mot og ville kun bruke Katari for å fremme sitt eget 

akademi,» forteller Miguel. Organisasjonens eneste deltidsansatte i La Paz, Mario, fortalte 

meg i et intervju at de største utfordringene med å få MMA til å vokse i La Paz er at «folk her 
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er egoistiske og ikke vil dele rettferdig,» og han nevner så bruddet med Axis. Denne 

konflikten var et gjengående tema blant mine informanter fremdeles i 2017 og som med 

kjøpesenterkonflikten gir det innblikk i ønsket om sosial separasjon i lys av (antatte eller 

ikke) kulturelle ulikheter. Neste kapittel støtter opp om dette da vi ser hvordan 

resiprositetskonsepter assosiert med fattigdom og tradisjonell kultur er et sentralt element i 

hvordan fellesskapet organiseres. 

 

Hvordan Miguel først ville først kalle organisasjonen Tinku MMA, etter det årlige ritualet i 

Potosí forteller at selskapets image var for nære assosiert det innfødte. Tinku assosieres med 

den fattige landsbygda, primitive og kollektive ritualer. MMA derimot anses som 

teknologisk, kontrollert, og en individualistisk. «Ungdommene visste ikke noe særlig om 

tinku og brydde seg ikke», opplyser Miguel om hvorfor han forlot tinku. Han valgte heller å 

kalle organisasjonen Katari MMA etter motstandskjemperen Túpac Katari, og til selskapets 

logo valgte han solguden Virakocha, vokteren over Tiwanaku. President Morales ble rituelt 

valgt til leder(mallku), dagen før han dro til regjeringsbygget og ble formelt innsatt som 

president. Det er også plassen hvor en gruppe intellektuelle i 1973 presenterte det som nå 

kalles Tiwanaku-manifestet: En tekst kritisk til revolusjonen i 1952 og som for første gang 

foreslo en Aymara-nasjon (Canessa, 2000, s. 124). 

Hvor kampsport-miljøet før Katari sin ankomst vendte nesa mot det moderne Santa Cruz, ble 

første Katari MMA-arrangement etter bruddet med Axis avholdt ved Tiwanaku på dagen til 

Aymara-nyåret og vintersolverv.  

 

Dette mener jeg forteller mye om hvordan idéer om modernitet og tradisjon er så sentralt på 

mange plan i det bolivianske samfunnet. I neste del ønsker jeg å fortelle hvem Túpac Katari 

var kort og hvordan han har gått fra å være en historisk figur til å bli et aktivt symbol i dagens 

Bolivia. 

 

 

Túpac Katari i dagens Bolivia 

Túpac Katari (født Julián Apasa Nina) og kona Bartolina Sisa beleiret La Paz i hele seks 

måneder i 1781 og truet kolonimakten før han ble fanget og henrettet i en landsby femtisju 

kilometer nord for La Paz i 1782 (Fischer, 2018, s. 498). Henrettelsen var en brutal kvartering 

og hans fire lemmer ble revet fra hverandre og deretter sendt til ulike deler av regionen og 
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vist frem til befolkningen. Bartolina Sisa ble fanget noen måneder senere og ble banket, 

voldtatt og brent. Kataris beleiring førte til at spanjolene fjernet alle former for 

skattebeleggelse og med det tok en større avstand til urbefolkningen. Xavier Albó trekker 

frem dette som en viktig hendelse i marginaliseringsprosessen av landets urbefolkning, og en 

som fremdeles eksisterer i dag (2008, s. 15). 

 

Eva Fischer (2018) viser til en rekke studier som tar for seg post-liberalt demokrati, sosiale 

grupper og deres kobling til myten om Túpac Katari som en antikolonihelt. En av studiene 

hun nevner er Nicole Fabricants (2012) tekst som argumenterer for at Katari som symbol 

beveger seg gjennom fra et populært tegn på andinsk bondepolitikk, til en kritikk av 

multikulturalisme på 1990-tallet og underveis blir bærer av ny mening. Nå for tiden er 

symbolet knyttet idéer om avkolonialisering, sosiale motstandsgrupper og opprør og  

demokrati (Fischer, 2018, s. 507). Evo Morales bruker regelmessig plakater og bilder av 

Túpac Katari under taler og symbolet har blitt et ikon for Bolivias som en som en moderne 

nasjon som setter innfødtes rettigheter først. (Postero, 2017, s. 130) Túpac Katari som symbol 

sammenfatter derfor med hva Canclini (2005) skriver om hybriditet i en postkolonial tid, 

sitert av Walsh-Dilley: «sociocultural process in which discrete structures of practices, 

previously existing in separate form, are combined to generate new structures, objects, and 

practices’» (2013, s. 662) 

 

Miguel forteller Katari-symbolet resonnerte mer blant ungdommene, men min tolkning er at 

det likevel ble for innfødt for deltakergruppen fra Zona Sur, noe som ytterligere kan forklare 

bruddet. Nico Tassi (2010) hevder symboler assosiert med innfødte ses på med skepsis av 

velstående bolivianere ettersom det forurenser bildet av den rene innfødte, som en kontrast 

med modernitet i form av vestlige klær og populærkultur. Den fattige landsbyinnfødte er en 

fjern skikkelse, men urbaniserte innfødte truer den tradisjonelle sosiale separasjonen (Tassi, 

2010, s. 191). For de andre var derimot Katari-symbolikken samlende, og hvor det først ledet 

til et brudd, ble det et ikon som sementerer fellesskapet nå forankret til arbeiderklasseungdom 

og instruktører og akademier i sentrum og ved El Alto, de innfødtes by. 
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Katari i en ny æra 

“Før KMMA besøkte jeg akademiene og de hadde kanskje maks ti personer i klassene, men 

når jeg kom tilbake etter vi hadde gjennomført noen turneringer, da så jeg tretti stykker på 

trening hos noen av dem.” Miguel fortalte KMMA har økt antall deltakere og økt nivået på 

deltakerne ettersom man nå har en kamp å trene for. “Folk blir mer gira på å trene fordi de vet 

de får gå kamp.» Da jeg er i La Paz har K-MMA og Miguel arrangert over 40 stevner i La 

Paz, Oruro, Cochabamba og Potosí, og Miguel hadde én hovedkontakt i hver by med ansvaret 

for å rigge opp, å gjøre alt det praktiske på bakken i Bolivia, gjort mulig med hans 

finansiering. Miguel har besøkt La Paz igjen et par ganger, men kommunikasjon blir mest 

gjort over Internett og sosial media.  

 

Miguel knyttet tilhørighet til andre og annen del av byen, og så stor vekst i og det var raskt 

syv-åtte akademier i byen som bidro med deltakere til K-MMA sine arrangementer. Det er 

dog ikke så lett å skille mellom kampsportene klubbene gjør. Av hensyn til utøveres 

begrensede økonomi ble for eksempel brasiliansk jiu-jitsu utført av de fleste med hettegenser 

i stedet for en ordentlig drakt, en gi. På en MMA-time, hvor både slag og bryting er en del av 

sporten, brukte deltakerne ofte vanlige boksehansker ettersom deltakerne ikke har MMA-

hansker. Boksehansker og leggbeskyttere hadde akademiene som regel nok av til at man 

kunne låne, men ikke mer enn det. Jeg ankom La Paz med baggen fullastet av utstyr. MMA-

hansker, boksehansker, leggbeskyttere, boksehjelm, susp, håndwraps, knebeskyttere, t-

skjorter, jiu-jitsu-gi. Boksehanskene mine gikk på rundgang mellom svette hender en hel 

trening før jeg så de igjen, og i jiu-jitsu-timen kunne det være instruktøren, og meg selv i gi. 

På jiu-jitsu-turneringer ga vi våre brukte gi til lagkamerat slik at han fikk delta. Et lite 

akademi i sentrum jeg besøkte hadde en TV og DVD-spiller i hjørnet hvor brukt til å spille 

UFC DVD-er til å imitere kampene og det var slik man lærte MMA. 

 

Samlet under fanen av motstandshelten i et nettverk finansiert av den Nordamerikanske 

entreprenøren, med mulighet til å kunne ut teste sine ferdigheter i buret, og med rom til å 

trene gitt av de lokale entreprenørene, manglet da kun et viktig aspekt. Ettersom de lokale 

instruktørene ikke alltid hadde mye erfaring, og at det høyeste nivået på MMA i landet er i 

Santa Cruz fordi de får mer økonomisk støtte og er nærmere Brasil var alle enige om. Ingen 

vil flytte til La Paz på grunn av klimaet, forteller informanter. At høyslettene ikke er det beste 

stedet å gjøre intens fysisk aktivitet er det heller ingen tvil om. Men én brasilianer hadde 

funnet veien til den andinske storbyen og med seg kunnskap fra Sør-Amerikas definitive 
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“fighternasjon”. Eduardo var en av flere tusen Brasilianere som studerer medisin i Bolivia, og 

mannen med kunnskapen om de tekniske aspektene ved sporten. Som semi-proff MMA 

utøver i hjemlandet åpnet han et akademi i Cochabamba hvor han studerer. En erfaren kar 

innenfor kampsport med aktiv tid i konkurranse i flere år og han og Miguel ble raskt 

samarbeidspartnere. Kunnskapen og erfaringene med deltagelse i MMA og BJJ er det ingen i 

det lille miljøet som kunne måle seg med, og Eduardo ble fort akseptert og tildelt “maestro”-

tittel akademienes deltakere. Han var den eneste i miljøet jeg regelmessig så med en bola7, så 

han kan sies å virkelig ha omfavnet boliviansk kultur. Som en av Bolivias få svartbelter og 

reiste jevnlig til La Paz for å holde seminarer, beltegraderinger, og for å overse konkurranser 

ofte med sine egne studenter som deltakere når han ikke selv deltok. Jeg ble først introdusert 

til Eduardo gjennom videoer på Youtube. 

 

Jeg ønsker nå å beskrive videoene og drøfte hvordan de avslører hvor fleksible symbolene er 

og hvor sentrale de er i MMA-miljøet og det bolivianske samfunnet. 

 

 

Hybrid fighter 

Carlos, Fernando og jeg er samlet rundt mobiltelefonen til Carlos en dag etter trening og vi 

ser på Eduardo sin nestsiste kamp. Fra mobiltelefonens små høyttalere lyder andinsk 

fløytemusikk. På hodet har han en lue av typen andinere har brukt i århundrer en strikket lue 

med store ørelapper og broderte lamaer, og over skuldrene har han det bolivianske flagget. 

På vei mot buret stopper han opp gjør en typisk andinsk dans til musikken. Det består av 

enkle steg, men når den gjøres slik den vanligvis gjøres, i en stor gruppe mennesker er den 

veldig imponerende. Jeg har sett dansen før i parker og karneval. Entrada som danseformen 

heter er for flere Andes-antropologer, som Nash (1993) og Goldstein (2004), ansett som en 

fortolkning av fortiden og fremtiden. 

 

Han ankommer buret og tar av seg lua og flagget og avslører en muskuløs kropp som 

Fernando umiddelbart kommenterer. «Jeg tipper damene elsker han!» 

Eduardo er nå en muskuløs og tatovert kropp kun ikledd tannbeskytter og susp under en kort 

og tettsittende shorts. Han entrer buret og står ovenfor sin argentinske motstander. 

                                                           
7 ‘Bola’, bokstavelig ‘ball’, er et begrep for å tygge koka. Det ser ut som man har en liten ball på innsiden av 
kinnet. 
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Dommeren midt i buret får øyekontakt med Eduardo, så argentineren og de nikker begge 

bekreftende tilbake. Dommeren roper «pelea!» («slåss!»). De møtes i midten av buret og 

Eduardo dukker under et slag, stuper ned og presser motstanderen opp mot buret. Et viktig 

aspekt av MMA er brytingen mot buret, men etter et minutt begynner Carlos å spole 

fremover. «Ya, pues …» mumler han utålmodig. «Vi ser heller på den siste kampen hans. Den 

er kul. Og kort.» 

I denne videoen entrer først hans motstander som jogger med to hjørnemenn frem til buret 

hvor han blir påsmurt vaselin rundt øyenbrynene og på kinnbenene og han går inn i buret. 

Kameraet går tilbake til mørket og røyken hvor Eduardo som tydelig er hjemmefavoritten 

viser seg omringet av en flokk av unge menn som heier han frem. Nå bærer han det 

bolivianske flagget over skulderen, men er påkledd en legefrakk. Carlos spoler frem i videoen 

til begge står på hver sin side i buret. De løper mot hverandre og Eduardo blir umiddelbart 

truffet av en høyre hånd og faller med ansiktet først i kanvaset. Chileneren stuper over han 

og treffer med flere gode slag idet Eduardo febrilsk prøver å komme til en tryggere posisjon. 

Det er vanskelig fordi chileneren beveger seg godt og kommer med kontinuerlige slag før han 

havner i mount.8 Eduardo vrir seg rundt og chileneren sitter nå på ryggen hans og slag 

fortsetter å regne over hodet hans. Eduardo evner å komme seg til bena, men kun i et par 

øyeblikk før han faller om og chileneren synker så sin høyrearm arm under haken hans og 

gjør en teknisk perfekt mata leon. Eduardo tæpper - et par raske slag i argentinerens arm for 

å vise at han gir opp, og kampen er over. “Carajo,” sier Carlos. 

 

I disse fremførelsene ser vi hvordan oppfatninger om det tradisjonelle signaliseres gjennom 

klesplagg, musikk og dans og likeså modernitet gjennom legefrakken. I første video er han 

omringet av bolivianere og fremtrer som en slags andinsk stammeleder før han kler av seg og 

entrer buret som noe litt annet. Eduardo symboliserer den stolte indianeren og kraften denne 

skikkelsen har, og i en kontekst av MMA-buret som en form for moderniseringsprosjekt 

avsløres attraksjonen, og muligheten, til å kunne kaste av seg drakten og gå inn i de nye 

virkelighetene det nye Bolivia skal representere.  

                                                           
8 Mount er en posisjon hvor en utøver sitter på magen motstanderen liggende på ryggen. Dette er av de aller 
mest dominante posisjonene ettersom personen på topp kan slå med god kraft og han på bunn ikke kan gjøre 
annet enn å forsvare seg. 
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At Eduardo er brasilianer spiller ingen rolle og heller forsterker idéen om at transformasjon er 

mulig og det viser hvor fleksible symbolene er. Dette støttes av Goldsteins observasjoner av 

det årlige karnevalet i Oruro hvor han skriver: 

As a counterpoint to modernity, folklore tends to evade interrogation as a site for the production and 

legitimization of state power. At the same time, it is folklore’s hybridity, its careful blending of 

tradition and modernity, that enables it to stand as emblematic of the modern, progressive, urban nation 

that has not lost touch with its traditional, rural past (Goldstein, 2004, s. 216). 

Det er ingen konkret disseksjon av maktrelasjoner i det tradisjonelle utrykket gjennom 

Eduardo, samtidig som hybridisering tillater tilskuerne å verdsette det nye og moderne uten at 

det tradisjonelle blir tapt. Om annet blir oppfattelsen av det som noe sterkt og godt forsterket. 

Om festivalen Gran Poder i La Paz hevder Nico Tassi (2010) at den forbinder modernitet til 

tradisjon og lar deltakerne leke med tradisjon gjennom dansen og klærne. Det samme kan sies 

om MMA slik jeg observerte den i La Paz. 

 

Konklusjon 

Hensikten med dette kapitlet har vært å introdusere byen og nøkkelentreprenøren i 

fellesskapet. Den har også vist at konflikter avslører samfunnsproblematikk og kulturell 

tilhørighet slik vi så ved kjøpesenterkonflikten og bruddet fra Axis. Fortiden sett gjennom 

krigeren den symbolske verdien i Túpac Katari resonnerte med én del av MMA-miljøet, og 

kommuniserte friksjon med den velstående mestis-gjengen.  

 

Jeg har vist hvordan Katari som symbol har endret mening gjennom historien og at symbolet 

fungerer både ekskluderende og inkluderende avhengig av gruppen som tolker det. 

Entreprenørene brukte tydelig symboler som klær, musikk og dans sine fleksible meninger 

som et verktøy og hans fremførelse viste hvordan gammelt og nytt eksisterer med hverandre. 

Jeg påstår at tinku er et ritual knyttet innfødte som ikke har gått gjennom den samme 

prosessen Katari har og er derfor ikke et symbol som tilstrekkelig reflekterer modernitet og 

en ny virkelighet. Men like viktig, og som bruddet med Axis illustrerer, er en tilknytning til 

fortiden. 
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Kapittel 3 

 

Sosial organisering og usikre relasjoner 

 

 

Thomas Hylland Eriksen hevder det er misvisende å anse globalisering som en prosess som 

kun homogeniserer lokale uttrykk, og han skriver: «Globalization simultaneously leads to 

homogenization and new forms of diversity, and its large-scale processes are recontextualized 

and embedded in pre- existing local realities and practices» (Eriksen, 2014, s. 153) I en tråd 

som følger denne idéen fremlegger Mary Walsh-Dilley (2013), basert på gjennomgang av 

relevante tekster, at etnografisk litteratur om Andes i økende grad har fokusert på 

forbindelsene og de komplementære forholdene mellom flyten av internasjonal prosesser på 

den ene siden, og reproduksjonen av det tradisjonelle Andinske samfunnet på den andre 

siden. Mary Walsh-Dilley (2013) mener denne litteraturen tyder på at folk i Andes har ulike 

situasjonsspesifikke strategier som tillater dem å samtidig være en del av landlige, innfødte 

jordbrukssamfunn, samtidig som de deltar i globale økonomiske og kulturelle systemer, 

snarere enn å drive motstand mot dem. 

I sin studie av quinoa-dyrkere på den Andinske landsbygda hevder hun at i kontrast med 

påstander om det globale markedets svekkelse og erstatning av kommunale strategier, er 

resiprositetskonsepter viktige deler i konstruksjonen av nye, hybride, økonomiske rom. God 

etnografi om sosial organisering på den Andinske landsbygda er det mye av (se Allen, 1988, 

Weismantel, 2006) 

Jeg derimot vil i dette kapitlet empirisk skildre bruk av fellesskapsorienterte strategier og en 

mer individuell resurssanking blant mine informanter i storbyen. Axis var ikke en del av 

«Katari-nettverket», da denne turneringen tok plass, men akademiene som var bidro alle med 

deltakere til Katari-arrangementer som konkurrenter i buret, og samarbeidet strakk seg også 

til de praktiske aspektene av organiseringen, og ikke minst til byens uformelle sektor. 

 

Konkret skildres planleggingen og gjennomføring av et MMA-stevne i La Paz jeg deltok på 

og empirien illustrerer hvordan samarbeidsstrategier rekonfigureres i storbyen i en setting av 

den globale sporten MMA. Som med det meningsladde begrepet Túpac Katari og måtene det 
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implementeres i både ideelle organisasjoner og i statlige prosjekter i dagens Bolivia, blir 

gjensidighetsinstitusjoner som ayllu og ayni også rekontekstualisert i dagens Bolivia hvor de 

tjener nye formål. 

 

Jeg vil i de neste sidene skildre tradisjonelle andinske samarbeidspraksiser i Hylland-Eriksens 

ord, «rekontekstualiserte» former i det hybride av MMA-fellesskapet. Men først vil jeg si noe 

om sosial organisering og gjensidig arbeid i Andes ettersom det er hva som ligger til grunne 

for rekontekstualiseringen og hva Allen kaller selve pumpen i hjertet av det Andinske livet (s. 

12. Porter & Monard, 2001) (Allen, 1988) 

Jeg argumenterer i andre del av kapitlet at den Nordamerikanske entreprenørens tolkning av 

de lokale entreprenørene som «dårlige businessmenn» ikke samsvarer med strategiene jeg 

observerte de tok i bruk. Støttende opp om dette er et eksempel fra da en lokal entreprenør, 

Juan, skulle gå kamp i Colombia og hvor familien da arrangerte en kermesse for å samle inn 

penger til reisen. I lys av at det ikke kom så mange som antatt, åpner dette eksempelet for 

diskusjon om det reflekterer en usikkerhet og misnøye i bruken av slike konsepter om 

formålet anses som individualistisk. Jeg vil også vise til andre eksempler som kan tyde på 

usikkerhet i forventingene i relasjonen mellom akademi-eieren og eleven sett i kontekst av 

det utbredte fenomenet av compadrazgo (medforeldre) i Andes. Jeg ønsker altså å drøfte om 

deltakelse i MMA truer etablerte gjensidighetsinsitusjoner 

 

Aller først vil jeg redegjøre det konseptuelle rammeverket i dette kapitlet, og gi en kort 

introduksjon av andinske samarbeidsformer. 

 

 

Andinsk organisering i ny drakt 

Gjensidig arbeid har vært en sentral del av Andes i mange hundre år, og ansett som selve 

ryggraden til sosiale og økonomiske relasjoner. Særlig gjelder det i landbruksamfunn som er 

ayllu- eller slektsbaserte. Wilhoit nevner en lang rekke Andeanister som alle har produsert 

litteratur hvor dette bekreftes: 

 

Overarching ideology of cooperation in civic and production activities was foundational for rural 

Andean economies, creating webs of relations among households and facilitating the acquisition of 

necessary goods (Wilhoit, 2017, s. 442). 
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På landsbygda er som oftest en ayllu bestående av flere familiegrupper hvor hver familie har 

hvert sitt stykke land, men begrepet kan innebære ulike definisjoner som husholdning, 

fellesskap og utvidede slektsgrupper (Fabricant, Between the Romance of Collectivism and 

the Reality of Individualism: Ayllu Rhetoric in Bolivia’s Landless Peasant Movement, 2010, 

s. 93). Uansett er medlemmer av en ayllu forpliktet til gjensidig og balanserte former for 

arbeid og bytte og disse forpliktelsene er så mange og komplekse at de krever et betydelig 

vokabular om en skal evne en nyansert beskrivelse av de. (Wutich, Beresford, & Carvajal, 

2017, s. 480) Et av disse, ayni, er ofte beskrevet som arbeid mot arbeid og er i utgangspunktet 

en form for balansert resiprositet, men er langt fra et statisk konsept. I likhet med andre 

gjensidighetkonsepter promoteres det av både regjeringen og ideelle organisasjoner som 

ønsker å bidrar i å fremme regjeringens moderniseringsprosjekt av «tradisjonell innfødthet» i 

nye former og på måter som endrer resiprositetspraksisene. Mary Weismantel skriver at en 

populær strategi for NGO-er for eksempel er å benytte ordet runa (quechua for menneske) i 

organisasjonens navn (2001, s. xxxv). Wutich et.al (2017) i sin analyse av NGO-praksiser i 

Andes konkluderer med at ideelle organisasjoner søker å endre hvordan 

resiprositetskonsepter i Bolivia utføres til noe hvor ideelle organisasjoner er mer involverte. 

Slik Túpac Katari fungerte som et meningsbærende symbol for deltakerne er også 

rekonstruksjoner av konsepter nevnt ovenfor tilstede i hvordan MMA-fellesskapet ble utøvd 

slik jeg så det. 

 

Jeg ønsker også å være oppmerksom på hvordan en analyse av «tradisjonell» sosial 

organisering kan eksotifisere og reifisere idéen om et statisk og tidløst Andes og ikke fange 

nyansene av den levde virkeligheten. Derfor er en demontering av binære konsepter som 

modernitet og tradisjon er sentralt for å forstå kompleksiteten av Andinske kulturelle utrykk 

(Maclean, 2019, s. 216). 

 

Også i storbyen blant migranter fra landsbygda og arbeiderklassefolk foregår 

rekonfigureringer av resiprositetspraksiser og er nå viktige elementer ved politisk og sosial 

mobilisering, og ved handel utenfor og med det globale markedet Müller (2017). I El Alto, 

Rebel City (2008) skriver Lazar også fra byen hvordan nabolag i mobiliseres under kollektive 

grupper og både gjennom sosiale- og slektskapsrelasjoner, men også gjennom 

markedsbaserte strategier mer løsrevet fra det sosiale som måter å samle ressurser.  
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Hvor Lazar ser på fellesskap i form av nabolagskollektiv ønsker jeg i de neste sidene å 

benytte empiri fra en uke hvor jeg deltok på å forberede og promotere en kveld med MMA-

kamper i regi av Miguel og Katari. For å bistå i et mer nyansert bilde av byttetjenestene og 

arbeidet jeg observerte den uka, følger jeg hybridiseringskonseptet slik Walsh-Dilley gjør. 

Hun skriver: 

 

I suggest that San Juan’s integration into global markets is creating a hybrid economic space within the 

community whereby the communitarian logic of reciprocity – and the moral values that it reveals – 

coexists with and even complements market-oriented strategies (Walsh-Dilley, 2013, s. 662). 

 

Jeg håper en tykk beskrivelse av forberedelsene, arbeidet og selve kvelden da kampene tok 

plass, vil gi et inntrykk av hvordan løsrevede økonomiske relasjoner og mer sosialt betingede 

resiprositetsbetingelser kom til utrykk i et hybrid rom av fellesskapet finansiert av Miguel, og 

deltakernes samhandling i La Paz. 

 

 

Natt til lørdag 

I en dugnad på Combate deltok omtrent tretti medlemmer, og flyttet alt av boksehansker og 

hoppetau og treningsmatter inn i Combates nye store lokaler i nabobygningen. Kanskje et 

bevis på den økonomiske veksten Miguel har fortalt om, og et inntrykk av hvor nødvendig 

frivillig arbeid er for den lokale entreprenøren. Etter dugnaden var nattens oppdrag å klistre 

opp plakater til det kommende Katari-arrangementet om seks dager. Utenfor akademiet 

ventet vi på de andre med en av de få jentene fra akademiet, Melissa. Hun bodde i nærheten i 

et hus med syv familiemedlemmer. Hennes far var ingeniør og betalte hennes medlemskap til 

Combate hvor hun har trent i to år. «Buenos Aires er et farlig område» sier hun. En såkalt rød 

sone, og hun er glad for at familien har en vakthund. Én natt i uken var hun selv vakt og 

patruljerte nabolaget. Etter en halvtimes venting kom endelig resten av arbeidslaget. Roberto 

tilbydde oss en neve quinoa-godteri, noe jeg gledelig takket ja til. Med oss var også Louis, 

Julio Cesar, Monica, Mario og broren til Josef som kom med bøtter, mel og vann for å lage 

lim, samt to ruller med titalls A3-store plakater. Utenfor akademiet blandes mel og vann i 

bøttene til det får den ønskede seige konsistensen. I to grupper trasket vi nedover gaten, 

stoppet ved lyktestolper og passende gatehjørner hvor vi la 3-4 plakater på bakken, smørte 

dem med lim og slang dem opp, ofte over gamle K-MMA-plakater. Ruten gikk østover hvor 

det åpne markedet vanligvis er ovenfor Elóy Salmon-distriktet og ovenfor byens eldste kirke. 
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På et gatehjørne traff vi Monicas gudmor som satt på et teppe og solgte ferdigpakkede 

hamburgere. Et raskt kyss på kinnet og arbeidet fortsatte. 

 

Da det nærmet seg to på natten hadde vi jobbet oss ned til Iglesia San Fransisco og det var på 

tide å spise. Et stykke fritert kjøtt med poteter og peanøttsaus servert av ei liten rund dame fra 

hennes mobile frityrkjøkken. Bortsett fra damene som solgte mat var vi de eneste edrue 

menneskene i området og de eneste kundene som var stødige på bena. Med fingre 

sammenklistret av melblandingen forsøkte vi å spise rundt frityrpannens varme. Jeg spurte så 

Mario om vi ikke skulle dra ned til Zona Sur og reklamere der også og da forklarte han at det 

er meningsløst ettersom plakatene ville blitt revet bort og vi ville fått bank om noen fra Axis 

hadde sett oss. De involvert i sporten var fra en viss del av byen, og potensielle tilskuere var 

altså også det. Det begynte å bli sent og vi bestemte oss for å ta kvelden. 

 

 

TV 

Vi møttes en gjeng på seks stykker klokken 7 i sentrum en frisk mandags morgen og gikk 

samlet til et av sentrums høyeste og nyeste bygninger. Vi var samme gjeng som fra 

plakatklistringen, og nå var også Julian og Fernando fra Eterno med. Vi gikk gjennom en 

sikkerhetskontroll og ble dirigert til bakrommet hvor Mario ga oss hver vår splitter nye, 

matchende Katari-trøye. På armene var Bolivias farger i striper, rødt, gult og grønt, og på 

ryggen i store bokstaver Artes Marciales Mixtas og K-MMA. På brystet hadde de selskapets 

logo; solguden Virakocha slik den er representert blant Tiwanakus ruiner. Nøyaktig 7:30 var 

reklamen over og vi stod på rekke foran kamera. Med høy og engasjert stemme fortalte Mario 

programlederen om den kommende turneringen: «Pura adrenalina!» «Spectaculo!» Han 

snakket om at det er tungvekterkamp og kamp om beltet Eber har over skulderen. Vi andre 

satt så i gang med å demonstrere forsiktige spark og slag, og forsiktige nedtakinger ettersom 

det tross alt var marmorgulv. Etterpå var alle ekstatiske over å ha vært på TV og over en 

drikk av quinoa og melk Mario kjøpte til oss på hjørnet utenfor ble intervjuer de neste dagene 

planlagt.  

Intervjuene vi gjorde de neste dagene var av varierende kvalitet og størrelse, men alltid 

dukket kjenninger fra fellesskapet opp. Bortsett fra mat og drikke gikk iblant en 20bs-seddel 

(ca 20kr) fra Marios hånd til en medhjelper. Kontanter er som eksemplet med den rike 

Aymara-kvinnen i kapittel 2 forbundet med landsbykultur, men enten det var betaling til 
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trykkeriet for plakatene, til innkjøp av mat, og til og med leie av stadionet hvor arrangementet 

tok plass, på hele 9000 bolivianos, var betalingen med kontanter. Slik Müller observerer en 

oppgradering på markedet i La Paz viser også store betalinger i kontanter og opptreden på 

byens største TV-kanal en «upgrading of popular enterprise without the dissolution of social 

and cultural peculiarities of place» (2017, s. 394) i hvordan sportens elementer ble utført av 

mine informanter. 

 

Vi henter buret 

Da vi hentet delene til buret havnet vi mye lengre opp i den tettbebodde åsen enn jeg hadde 

vært før. Jeg ble plukket av en sjåfør, Mario og Angel ved Plaza Izabel Catolica litt over 7 på 

morgenen og ble dirigert til lasteplanet hvor den iskalde vinden raskt vekket meg. Ved 

Hernando Siles, fotballstadionet til en av byens store fotballag Bolivar, plukket vi opp to 

trøtte unge menn i hver sin grå og svarte hettegenser og treningsbukse – den typiske 

uniformen for ungdom her i byen. Han ene smilte bredt til tross for klokkeslettet og avslørte 

en munn hvor det manglet et par tenner. Omsider fremme så høyt oppe i byens skråning at det 

ga en fantastisk utsikt over byen og Illimani, brukte vi en times tid på å bære ut åtte store 

gitre og finerplater som skal være underlaget ut av et skur. Den store matten dekket av 

«KATARI MMA» som var burets gulv var full av gammelt blod vi forsøkte å ikke ta på. Ned 

til sentrum og opp igjen til Buenos Aires med burets deler i lasteplanet, lagret vi de i 

Combates nye lokaler. Mario kjøpte en bærepose fylt opp med empanadaer av en dame på 

fortauet og to store flasker Coca-Cola i kiosken ved siden av. I to små plastkrus gikk brusen 

fra hånd til hånd og det smakte godt og vi våknet litt til. Dette arbeidet var nå over og Mario 

dro til en onkel for å bygge hus, Roberto til familiens restaurant hvor han jobbet daglig, 

Angel hjem for å sove og de to andre hoppet på en minibuss til El Alto for å hjelpe familien 

på markedet.  

Om en følger påstanden om at idéen om aylluens solidaritet fremdeles er tilstede i den mindre 

privilegerte befolkningen i det urbane Andes, eller at fiktivt slektskap også har kraft i en 

kommodifisert form, kan det forklare noe av deltakernes vilje til å bidra til tross for at de 

tilsynelatende ikke tjener mye på dette. Jeg vil heller ikke se bort ifra at småpenger, mat og 

gratisbilletter er genuint verdifullt i en prekær økonomisk situasjon. Wutich et.al (2017) kan 

fortelle om hvordan individer i gjensidighetsforhold i urbane deler av Cochabamba ikke 

benytter Quechua (eller Aymara) begrep som ayni og minka for å beskrive slike relasjoner, 
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men spanske ord som regalar (å gi gave), invitar (å spandere), dar (å gi), hacer un favor (å 

gjøre en tjeneste), ayudar (å hjelpe), etc. De skriver også at tjenestene som gjøres er mer 

beskjedne og uformelle enn på landsbygda, noe som samsvarer med min empiri, selv om jeg i 

siste del av dette kapitlet vil vise hvordan det også kan avsløre en skjev maktbalanse ikke alle 

i miljøet er tilfreds med. 

 

Vi bygger buret 

Dagen begynte 8:30 utenfor Combate MMA sine lokaler. Roberto kom ikke lenge etter meg, 

men Angel dukket ikke opp. Mario hadde glemt å fortelle Hugo at vi skulle hente buret så 

døra til akademiet var låst, så Roberto og jeg endte opp med å vente på nøkkel. Vi krysset 

gata hvor det satt ei dame og solgte diverse innbakte godsaker og Roberto spanderte (te 

invito) to salteñas og lærte meg hvordan spise den uten at det sausete innholdet rant overalt. 

Sola stekte her på nesten 4000 meter over havet og det var ganske deilig. Førti minutter 

senere kom kona til Hugo og låste oss inn og like etter kom sjåføren med sin pick-up. Alle 

burets deler bar vi opp den smale spiraltrappen og opp i lasteplanet mens vi klaget over at 

Angel skulle vært her og hjulpet. Turen gikk så ned til stadionet hvor kampene samme kveld 

skulle ta plass. 

 

Mario og en kompis av han kom like etter i kompisen sin pirattaxi - den typen gringoer blir 

anbefalt å holde seg unna. Mario ga sjåføren 20bs og fire billetter til kveldens show. Melissa, 

Monica, Julius Caesar, en fyllesyk Angel og tre andre jeg ikke kjente så godt dukket også 

etter hvert opp. De neste timene besto av å rigge til musikkanlegget, bære og plassere ut 

stoler, og aller størst utfordring hadde vi med å sette opp buret. Metalskjelettet hadde sett 

bedre dager og det krevde makt å presse alle delene sammen. Når skjelettet var skrudd 

sammen dekket vi det med finerplater og brukte minst en time på å legge de ut på en måte 

hvor de var støttet av metallstengene under. Da jeg forlot stadionet sent på ettermiddagen var 

det fremdeles noen plasser på gulvet som ikke var klare for å ta imot en MMA-kamps kaos. 

 

 

Kamp 

Jeg ble overrasket over møtet med en lang kø utenfor da jeg returnerte et par timer senere. På 

innsiden traff jeg el maestro, Eduardo, og hilste på han og et par av hans studenter som tok 

turen fra Cochabamba. Stadionet var ikke utendørs, men det var heller ikke som å være 
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innendørs. Sementbygget hadde åpne vinduer overalt, det var gjennomtrekk og som så vanlig 

satt alle i boblevest. Boblevesten – et fenomen jeg etter noen uker i La Paz forstod den 

praktiske nytten av: Det er alltid kaldt innendørs, og utendørs er det varmt i sola, men kaldt i 

skyggen så boblevesten varmer uten å varme for mye, og den beholdes på hele dagen, ute og 

inne. 

 

Inne stresset Mario rundt, nå i dress ettersom han var kveldens MC. Jeg ble også møtt av en 

gruppe svært forvirrede tilskuere da VIP-plasser og vanlige plasser ikke samsvarte med 

numrene på billettene tilskuerne hadde fått. Ei jeg aldri hadde sett før løp rundt for å rette opp 

i det og instruerte meg i å hente flere stoler, noe jeg adlød. Kaoset avdempet utover kvelden 

fordi gjerdene vi satt opp på dagen ble lite respektert og vi lot folk gjøre som de ville. 

Kampene kom så en etter en. Som klaner marsjerende til krig kom de gjennom 

røykmaskinens tåke under treningspartneres bannere med sine akademiers logo. Nivået var 

generelt lavt og noen kamper ble møtt med regelrett latter fra et publikum på omtrent 300 

mennesker. For de inne i buret var det dog alvor.  

 

Jeg ble en rekke ganger i løpet av kvelden satt i arbeid. Med Melissa ble jeg bedt om å passe 

på slik at ingen gikk over gjerdet og inn til området hvor fighterne kom ut fra garderobene og 

inn i buret. Felix hadde kanskje kveldens beste prestasjon med en overlegen seier hvor 

motstanderen forsøkte på spinnende spark og feilet, mye til publikums underholdning. Felix 

derimot slo hardt og sparket med gode solide kroppspark. Claudia og Don Juan, bestemoren 

og faren til Felix og Juan kom så plutselig opp til oss og ville forbi gjerdet. Ettersom jeg ikke 

følte meg komfortabel med autoriteten rollen som sikkerhetsvakt ga meg, og motvillig til å 

nekte Claudia adgang, slapp jeg dem forbi. Claudia klatret med Don Juans hjelp opp trappa til 

buret hvor hun omfavnet Felix. 

 

Det var langt ifra kun Melissa og jeg som jobbet. Folk fra MMA-miljøet var engasjerte i ulike 

arbeidsroller; billettsalg, sikkerhet (to som drakk alkohol ble kastet ut), DJ, kameramenn, 

poengdommere. Også folk som ikke trener MMA var tilstede og arbeidet. Et par barn, en gutt 

og ei jente på rundt ti år i fillete klær og rufsete solhatter, gikk mellom deltakerne og solgte et 

utvalg av sjokolader og sukkertøy. Langs den ene veggen satt tre mujeres de pollera på gulvet 

og solgte kyllingretter og empanadaer. Individuelle ambisjoner, entreprenører som søker 

profitt, og utøveren på jakt etter heder og ære, men også et fellesskap hvor ulike deler tjener 

et kollektivt formål. 
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Dette følger forrige kapittel hvor jeg argumenterte for at fundamentet til fellesskapet ble 

bygget rundt dagens betydningen til begrepet Katari, som er motstandskamp og et utopisk og 

demokratisk Andes, i kontrast med det velstående akademiet i Zona Sur som «bare ville 

fremme sine egne fightere». En påstand i denne avhandlingen er at deltakelse i dette 

sportsmiljøet gir en anledning til å utøve en mannlighet ansett som verdig, men også slik dette 

arrangementet viste seg for meg, var også deltakerne engasjert i et fellesskap hvor de på egne 

premisser kunne være dypt involverte i noe, i et samfunn hvor man ellers er ekskludert fra 

status- og ansvarsroller. 

 

Det var så på tide med kveldens storkamp mellom tungvekterne. 

 «Pelea!» (slåss!) roper dommeren og de gikk rolig inn i midten av buret, hilste raskt før de 

rygget litt og angrep. Mannen fra Cochabamba angriper raskt med kombinasjoner av slag og 

spark, men Eber klarer å holde avstanden ved å dytte han unna. De møtes i midten igjen og 

han angriper igjen. Nå slår Eber mens han går baklengs, han dukker unna slagene og treffer 

Cochabambineren med sin høyre hånd og han faller som en stokk i kanvaset. Eber følger 

etter så fort den 1.85m kroppen hans klarer og setter seg oppå motstanderen liggende i 

fosterstilling. Eber får inn to slag og motstanderen er bevisstløs, men dommeren reagerer 

ikke! Han får minst fem slag til rett i ansiktet før dommeren hopper imellom og redder han. 

Jeg ser til min høyre og jeg står ved siden av Xavier. Vi ser på hverandre i en stille enighet. 

Det var en dårlig stopping av dommeren. Men vi er også oppløftede av at Eber vant, og på en 

så spektakulær måte. Ebers lagkamerater flokker seg etter hvert inne i buret og alle vil 

gratulere og ta bilde med mannen som forsvarte sin tittel. 

 

Ujevne relasjoner 

På en sløv og solfylt søndag to dager etter turneringen møtte jeg Felix i et tatoveringstudio og 

idet jeg kom inn døra satt han i skinnstolen og myste av smerte. På underarmen får han 

tatovert et kvinneansikt med mystiske øyne og stort hodeplagg av fjær. Tatoveringsstudioet 

var et lite rom i et kommersielt bygg like ved Iglesia San Fransisco. Felix tok meg i hånda 

med den ledige armen og jeg hilste på tatovøren, en student av Juan. Jeg satt meg ned i den 

ledige stolen bak en pult og glante i artistens portefølje. Hodeskaller, halvnakne damer, 
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kinesiske symboler. Det vanlige. I rommet lød Colombiansk hiphop fra datamaskinen på 

pulten. 

«Gratulerer med seieren på fredag,» sa jeg og spurte så om hvordan han syntes kampen gikk. 

Felix pustet kontrollert for å kontrollere smerten. Han hadde en blåveis og en hoven leppe. 

«Det var gøy,» svarte han kort. 

«Var du redd?»  

«Nei, jeg var aldri redd, men jeg var nervøs for å falle gjennom gulvet de gangene jeg landet 

med ryggen på det.» Jeg smilte og forteller jeg ikke er overrasket med tanke på hvor mye vi 

slet med å få buret på plass. 

«Jeg ble heldigvis ikke skadet da. Han som ble knocket ut av Eber brakk armen.» 

Det viste seg at han ikke bare mistet bevisstheten men også brakk armen i fallet. Felix fortalte 

at Katari betalte for sykehusregninga, noe som overrasket meg ettersom jeg i tidligere 

samtaler med en rekke informanter ble fortalt gjentatte ganger om skader som ikke ble fulgt 

opp av verken deltakeren eller Katari. Min treningspartner Carlos fra Eterno har fortalt om da 

han fightet i fjor og mistet følelsen i begge bena etter en hard nedtaking og måtte bli båret ut 

av ringen og lagt i et kaldt bad før han klarte å gå igjen. Felix hadde også blitt skadet før. Han 

viste meg en misformet knoke etter det han trodde var et brudd for tre kamper siden. «Den 

ene armen min er også lengre enn den andre nå etter at jeg ble satt i en stram armlås.» Verken 

han eller Carlos dro til legen. «Es caro, pues …» (Det er dyrt …) 

Felix og jeg er enige i at det er bra Katari betalte sykehusregningen, men at ground n’ pound 

foregikk altfor lenge.9 «Ja, forresten,» skøt Felix inn. «Jeg er aldri redd i buret, men noen 

ganger føler jeg ikke at dommeren har hatt god nok opplæring.»  

Dommerne i Katari MMA blir trent opp lokalt av organisasjonen Miguel og Katari-nettverket 

dannet kalt BAOM (Bolivian Association of MMA). Det er ingen organer over den eller andre 

organisasjoner som regulerer hvem og hvordan en blir dommer, og regelverket Katari følger 

er de benyttet av UFC. Felix er derfor i blant usikker på om dommeren i buret med han har 

god nok ekspertise og avbryter kampen i tid, noe dommeren i hovedkampen på lørdag ikke 

gjorde. Få sekunder kan avgjøre om det blir en alvorlig hjernerystelse eller ikke. Mangelen på 

                                                           
9 Ground n’ pound er termen for når en utøver sitter over motstanderen og kan slå fritt. 
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regulering er praktisk, men det setter åpenbart deltakernes sikkerhet i fare, og utøverne er 

heller ikke de som tjener penger på deltakelse. Ifølge Miguel er det akademieierne som tjener 

penger av studenter rekruttert gjennom Katari-arrangementer og opptredener på frokost-TV 

og lignende. Så hvorfor var de så engasjerte og glade for å være buret? På dette punktet sa 

Miguel det er et ønske om anerkjennelse og å teste sine ferdigheter mot en motstander som 

motiverer ungdommen. Det kan han ha rett i, men jeg tror også de føler seg forpliktet til å 

bidra i samarbeidet og for et fåtall er det også en overlevelsesstrategi. 

Felix er i buret ofte, men bidrar sjeldent til det praktiske. Da jeg gjenga hvor heftig uka i 

forkant hadde vært, med alle opptredenene og plakatene som ble hengt opp spørte hvorfor 

han ikke ble med. Da ristet han oppgitt på hodet. «Hvorfor skal jeg gidde dette, hvorfor skal 

jeg jobbe uten å få noe. Jeg får jo ikke engang betalt!» Et aspekt var nok også at Felix sine 

forpliktelser i familiens butikk ble prioritert.  

Den sosiale organiseringen forbundet med Andes anses vanligvis som svært egalitær, men 

enkelte antropologer setter spørsmålstegn ved denne forståelsen og hevder individuelle 

interesser fremfor kollektivisme former gjensidig arbeid i Andes, og at rike individer ansetter 

fattige arbeidere. I Karsten Paerregaards studie av ayni-relasjonen til et lokalsamfunn i 

peruanske andes og deres migrantkoloni i Nord-Amerika viser han hvordan fenomenet ikke 

er like egalitært som etnografi om resiprositet fra Andes ofte beskriver: 

In Cabanaconde, an ideology of equality throws a veil over the practice of difference prevailing in 

household cooperation, but in transnational migration settings the sponsors’ schismogenetic rivalry 

discloses the power structures of ayni and brings into question the idea that it equalizes and generates 

solidarity. By drawing on ayni to muster economic capital, migrants recalibrate Andean reciprocity 

from being a communal mechanism to recruit labor, acquire services, and generate social cohesion to 

being an individual instrument to attain status and celebrate difference in a globalized world 

(Paerregaard, 2017, s. 471). 

 

Hvordan Paerregaards migranter rekalibrerer andinsk resiprositet om til et instrument kan 

ligne det det skeptiske skuet Felix hadde til arbeidet i fellesskapet i La Paz finansiert med 

penger fra Nord-Amerika hvor et fåtall av ressurssterke individer har fortjeneste. Paerregaard 

studerer migranter, men i mitt eksempel er det også snakk om en pengestrøm fra Nord-

Amerika. 
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Entreprenøren Miguel hadde nok et annet perspektiv på det. Han fortalte meg i et intervju at 

aktørene i fellesskapet i La Paz var «dårlige forretningsmenn» ettersom de ikke evnet å bruke 

sportens muligheter til å tjene penger, om de bare prøvde hardt nok. I neste del av kapitlet 

ønsker jeg å vise til at dette perspektiv ikke samsvarer med min empiri.  

For å illustrere hvordan sporten, og den Nordamerikanske entreprenørens kan sies å ha en 

individualistiske tilnærming, skildrer jeg Juan skulle gå kamp i Colombia og hvor familien da 

arrangerte en kermesse for å samle inn penger til reisen. 

 

Familien arrangerer fest 

En formiddag satt Felix og jeg på en krakk i solsteiken utenfor familiens butikk i hjertet av 

byens turistområde. Til turistene, eller los gringuitos som faren til Felix, Don José kalte dem, 

selger de typiske Andinske turistobjekter; jakker og gensere av polyester (llama-ull om en 

naiv gringuito spør), armbånd, masker, luer med øreflapper. Alt innbrodert med llamaer, fjell 

og flotte fargerike mønstre. Ingen andre plagg kommuniserer like effektivt til de hjemme at 

du har vært i Andes, men for en paceño er det lite som så tydelig symboliserer turist. 

Familien hadde hele tre butikker i denne gaten, men Felix poengterte at de ikke er aymaras 

ricas (rike, urbaniserte Aymara-folk) som enkelte butikkeiere i dette strøket er kjent for å 

være. De velstående Aymaraene er store i tekstilindustrien sentrert i Eloy Salmón et par gater 

lenger nord for Felix og familiens butikker. De gjør seg bemerket med store prangende fester 

kalt preste, hvor en høytstående familie arrangerer og betaler for alt, og dette går på 

rundgang. Ikke minst identifiserer de store fargerike kjolene deg som en Aymara-kvinne, noe 

ingen i Felix sin familie brukte. Felix, 20 år, var en nøkkelinformant og personen som lærte 

meg mest om lokal kultur og den første personen som inviterte meg til hjemmet sitt og 

introduserte meg for sin familie. Vi var begge glade i hiphop og uformelt språk og utveksling 

av banneord på norsk, engelsk, spansk og aymara var noe vi begge satte pris på. Felix hadde 

et stort skeivt smil, alltid en caps på skeiva og lyste av selvtillit. Han ble mobbet da han 

begynte på ungdomsskolen, men oppdaget at mobbingen sluttet så fort han tok igjen. Da han 

begynte å trene taekwondo som trettenåring og lærte kampsport ble han etter hvert glad i å stå 

opp mot bøller og «backet» aldri ned fra en slåsskamp. Han trente daglig på storebror Juan 

sitt akademi og var mest glad i bruke hodespark og knær i kamper. 

 

Vi er ikke rike», sa Felix, «fordi butikkene ikke er i den beste gata og fordi vi har så stor 

familie». Hele ti familiemedlemmer bodde i huset de eide i et nabolag 20 minutter utenfor 
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sentrum. Bestemoren til Felix, Claudia, var en av dem og hun og drev butikken vi satt utenfor 

nå hvor Felix eller en av de fem søsknene alltid var og hjalp til. De fikk ikke lønn for dette da 

det regnes som en av familieobligasjonene. Claudia var ei varm og bestemt dame med venner 

over hele verden, noe jeg fikk bekreftet da hun viste meg sin Facebook-profil med flere 

hundre venner. Da jeg ankom butikken klaget jeg over magesmerter, så hun ropte meg inn 

med et “oye!” fra inne i butikken og ga meg en neve kokablader pakket inn i papir og en liten 

bukett tørre blomster. Dette måtte jeg lage te av så fort jeg var hjemme. Utenfor igjen 

fortsatte Felix og jeg å se på Youtube-videoer på mobiltelefonen hans. 

Felix viste meg videoer fra en tidligere tinku i Potosí. “Du burde dra dit om du vil lære om 

boliviansk slåssing”, var hans oppfordring. En venn av familien, en japansk antropolog dro 

tross alt til Potosí og deltok i ritualet. Han lukket så kjapt Youtube og gikk inn i 

mobiltelefonens bildegalleri hvor jeg så en japansk mann ikledd tinkuens tradisjonelle plagg 

og med hender innsurret i bomullstoff gjort om til slegger. Antropologen på bildene har et 

bredt og blodfylt glis og armene rundt sin motstander, en slørøyet Andinsk mann. Blod og 

alkohol er som tidligere nevnt hovedingrediensene i tinku. Felix åpnet videoen igjen og lo. 

«De har virkelig ingen teknikk …» Jeg tenkte at dette sier noe om hvordan Felix fortolker 

temaer som vold, ritual, gammelt og nytt i lys av sitt engasjement med MMA. 

 

Det er ikke kun for Felix at MMA påvirket syn og bruk av lokale tradisjoner. Familien eide 

også butikken ved siden av den vi satt ved og der stod Don Juan, faren til Felix, svært 

engasjert i en telefonsamtale. Han snakket med en student av sin sønn, Juan (Felix sin bror), 

om å leie lokaler til en kermesse. En kermesse er en fest hvor arrangøren stiller med salg av 

mat, drikke, loddtrekning og underholdning og inntektene brukes til å dekke utgifter som 

sykehusregninger og begravelser. Kermessen Juan og familien planla var i forkant av José sin 

MMA-kamp i Colombia ettersom det var behov for penger til flyreisen. Juan eide et akademi 

hvor han underviste i både jiu-jitsu, MMA og muay thai. Kermessen var også en feiring av 

akademiets 2-års jubileum. Don José kom bort til Felix og meg og fortalte han fikk en god 

pris på leie av lokalet til festen. Da jeg spør hvordan det går med planleggingen ellers kunne 

han fortelle at damene i familien skal stå for matlagingen, og at det blir bra musikk og en bra 

fest. 
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Forventninger som ikke møtes 

Senere samme dag fikk jeg en invitasjon på Facebook som leste: “Kom på fest i støtte av 

Juan og hans akademi som feirer to år. Det blir øl, rom, dans, loddtrekning, DJ, tatoveringer 

og mye mer. Inngang på 30bs inkluderer en tallerken chicharron, fricase eller sajta. En mugge 

rom, vodka, eller en flaske øl.” Rundt 200 mennesker var invitert, men da dagen kom var 

oppmøtet labert og José skuffet. Felix fortalte meg at det kun kom familie og noen studenter 

fra akademiet. Jeg fikk heller ikke kommet da jeg var sengeliggende med magetrøbbel. At det 

ikke kom så mange satte hele MMA-turen til Juan i fare, en tur han anså som et viktig 

karrieresteg. Det ville vært hans første internasjonale kamp og en anledning til å få navnet sitt 

utenfor K-MMA og utenfor Bolivia. Juan sin skuffelse er et eksempel på forventninger ikke 

møtt, og forteller om en tvetydighet i relasjonen mellom instruktør og elev.  

 

Flere av akademiene i byen omtalte seg som una familia og under et intervju fortalte Juan 

meg at han er mer nervøs når elevene går kamp enn når han selv går kamp ettersom de er som 

barna hans. Da jeg hadde fødselsdag gikk som tidligere nevnt flere av elevene på Combate 

sammen og samlet inn penger til kake. En selvfølgelighet sa de ettersom «vi er som en 

familie!» Bortsett fra at det var veldig hyggelig, var dette også et eksempel på at i Andes er 

sosiale relasjoner fulle av forventninger om å gi og få, og MMA-fellesskapet er intet unntak. 

Hverdagslige utvekslinger illustrerer dette: 

En dag på trening gir jeg min gi (jiu-jitsu drakt) til Rolex for å sy på klubbens emblem i 

forkant av en turnering. Han gir meg en god pris. Etter trening går vi til Carlos «sin mann» i 

gaten for elektronikk i Eloy Salmón for å fikse den knuste mobilskjermen hans, men det koster 

litt for mye akkurat nå. Senere går vi gjennom byen og før vi sier farvel spør Carlos om han 

kan låne (ayudame) 20 bolivianos. 

 

Denne relasjonen er nokså ryddig i motsetning til den jeg observerte mellom instruktør (og 

entreprenør) og elev som er mer diffus. En relasjon jeg vil sammenligne med fenomenet 

compadrazgo. I dette systemet har barn gudfedre for viktige hendelser som dåp og bryllup, og 

disse gudfedrene får rollen som med-foreldre. Begrepet er spansk og er assosiert med 

katolisisme, men det reflekterer praksiser tilstede i Andes før Spanjolenes ankomst (Hicks, 

2014). Relasjonen er nært knyttet religiøse begivenheter, men like så viktig er andre 

obligasjoner som økonomisk støtte og vedlikehold av bytterelasjoner.  

Akademiet kan også sies å være et fiktivt slektskap og compadrezgo-forholdet mellom eleven 

og instruktøren innebærer visse forventninger om å støtte akademiet økonomisk, direkte med 
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penger, men også med sin tid. Et eksempel var Juan sin kermesse, men jeg observerte det 

samme hos David, instruktøren av akademiet Eterno, som introduseres i neste kapittel.10 

 

Etter trening informerte Profesor David oss om et innslag han skal ha på et av byens største 

frokost-TV-programmer, og ber alle om å møte opp i vårt Eterno-treningstøy utenfor tv-

kanalens lokaler klokken 7 neste morgen. Jeg var der først 06:50 og like etter kom Danté og 

moren. Litt etter 7 kom David. Vi ventet lenge utenfor TV-studioet i håp om at noen av de 

andre skal dukke opp, men til Davids frustrasjon ble det kun oss. Dante og jeg demonstrerte 

forsiktig noen koreograferte spark og slag mens David beskrev hva vi gjorde før David og 

programlederen (en ekstremt stor og veltrent fyr) gjorde forsiktig sparring mens Danté og jeg 

ropte Davids navn taktfast. Det var veldig gøy. Det viste seg at programlederen er en elev av 

David og av og til trener på akademiet og promoteringen var en tjeneste fra han. På kveldens 

treningsøkt den dagen jeg spent på hva slags unnskyldninger de skulle komme med for jeg 

visste David kom til å gi de en skyllebøtte. Det ble kun møtt med mumling av “problemer 

hjemme” og “måtte gjøre lekser” fra ansikter som så ned i gulvet. Uten at jeg vet helt sikkert 

fikk jeg følelsen av at kveldens treningsøkt var ekstra hard. 

 

Tid på en av byens største TV-kanaler er en ypperlig måte å promotere akademiet på, men det 

kan virke som om deltakerne ikke anså det som en plikt å støtte David i dette. Det oppstod 

også konflikt da David forventer at de skal bruke tid på sin fiktive slekt fremfor sin 

biologiske familie. En treningspartner på Eterno, Xavier, fortalte meg han var misunnelig på 

hvordan det er hvor jeg trente i Norge. «Her er beltegraderinger (i BJJ og kick-boxing) kun 

for å samle inn penger,» fortalte han. «Det er bedre å få det når treneren mener man fortjener 

det.» Da det var BJJ-eksamen kom Eduardo fra Cochabamba og ledet eksamen med David 

ettersom han var et sortbelte og med det autoritet til å gi ut nye belter. Da gjorde han også 

flere beltegraderinger på de andre akademiene i Katari-nettverket. Da jeg deltok på 

beltegradering i kick-boxing kom en maestro jeg aldri hadde møtt før og ledet, og jeg antar 

han fikk en andel av prisen for graderingen som var 150bs. Langt ifra småpenger. På flere av 

eksamenene jeg deltok eller observerte kunne deltakeren verken svare riktig på spørsmål om 

regelsett eller demonstrere spark eller slag på en tilfredsstillende måte for instruktøren, uten 

at det forhindret deltakeren å motta beltet sitt og diplom – det han betalte for. De betaler altså 

månedsavgift, men det forventes også at de skal hjelpe til å promotere akademiet på lokal-TV 

                                                           
10 Av de som kjente han ble David kalt profe (kort for profesor), og han vil bli omtalt slik tidvis i denne teksten. 
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eller bidra på ryddedugnad, òg de skal betale for regelmessige eksamener. Xavier sitt utsagn 

reflekterer misnøye med dette og forteller noe om tvetydigheten i relasjonen. 

 

 

Forventninger «out of place» 

I Fictive Feasting (2001). skriver Robert Albro fra en semi-urban by i Cochabamba at folk nå 

er enige om at fiktive slektskapsbånd ikke lenger har tyngden den før hadde og hans 

informanter forteller at fiktivt slektskap har blitt kommersialisert. 

Begrepet compadres de promocion (medforeldre som salgsfremmende tiltak (min 

oversettelse)) er betegnelsen som blir brukt når medforeldre bruker tradisjonen utenfor 

akseptable rammer, som ved å arrangere fest for å samle midler til kjøp av varer til eget bruk, 

og ikke til dåp eller lignende. Det kan se ut som at David, og Juan, «misbruker» relasjonens 

impliserte forventninger, og at de blir compadres de promocion. Dette støtter opp om Albros 

konklusjon hvorpå folk streber med å finne den riktige formen for relasjon som et resultat av 

komplisert kulturell blanding og usikkerhet av «categorical intimacies» (2001, s. 154). 

 

Muligens illustrerer disse tvetydige relasjonene den asymmetrisk maktrelasjon Pieters hevder 

er reproduseres i hybride rom: «Relations of power and hegemony are inscribed and 

reproduced within hybridity for wherever we look closely enough we find the traces of 

asymmetry in culture, place, descent (Pieterse, 2006, s. 669).» 

Til tross for at andinske samarbeidsstrategier anses av NGO-er, regjeringen, politisk aktive, 

er det kanskje ikke overraskende at en asymmetri reproduseres når ulikhetene er så store, slik 

de er i Katari-nettverket. Juan dro likevel til Colombia da slekt kom til unnsetning og 

bestemor Claudia betalte reiseutgiftene. Utvilsomt en av fordelene ved å bruke mye av sin tid 

på å hjelpe til i butikken hennes, og en slags bekreftelse på at det nære sosiale båndet 

muligens står sterkest. 

 

Konklusjon 

Dette kapitlet har forsøkt å vise at ikke andinsk resiprositet er langt ifra døende, men mer enn 

noe annet har jeg forsøkt å vise at samarbeidsstrategier og relasjoner kan være usikre og ikke 

nødvendigvis så egalitære som først antatt. Dette er en påstand forventninger i compadrazgo-

relasjonen belyser, og ikke minst forventningene Miguel har til lokale entreprenørers 
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strategier for å sanke ressurser. Min empiri støtter opp om at de ikke er «dårlige 

businessmenn» men benytter relasjoner og ressurser tilgjengelige, til og med i så stor grad at 

det resulterer i normbrudd. 

Slik vi så hvordan Túpac Katari som symbol har endret mening har også kjente tradisjonelle 

konsepter som ayllu og ayni fått ny betydning i dagens Bolivia. Ovenfor har jeg forsøkt å vise 

hvordan samarbeidsstrategier vedvarer i dagens La Paz og slike strategier i endrede former er 

nødvendige og muliggjør MMA-kamper arrangert av Katari, og former selve fundamentet for 

fellesskapet, men også at entreprenørene lokalt i La Paz benytter de ressursene de har 

tilgjengelig. 

Neste kapittel vil se mer på hvordan deltakernes engasjement i selve treningen og relasjonene 

med hverandre reflekterer en søken etter visse mannlighetsidealer. Hvor dette kapitlet har 

argumentert for at deltakelsen ikke er til fortjeneste for utøverne selv, vil neste kapittel 

forsøke å vise hvorfor sporten er så attraktiv.  
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Kapittel 4 

 

MMA og dens deltakere: en søken etter respekt 

 

 

Uten å ville bidra i videreføring av en forenkling av mannsrollen er det med navn som 

Krigerne, Combate, De udødelige, Nemesis, Wolf, Axis visse antagelser en kan gjøre om 

typen maskulinitet verdsatt i MMA-miljøet jeg gjorde deltagende observasjon. I dette kapitlet 

vil jeg argumentere for at aktivitetene innad i akademiene også reflekterte tilhørighet til visse 

former for mannlighet. Dette kapitlet vil undersøke hva det betød å være en ekte mann for de 

unge mennene i akademiet Eterno (Evig) og bygger til dels videre på Dale Spencer sin 

oppfordring avslutningsvis i sin artikkel hvor han skriver: “Furthermore, subsequent research 

could probe how the building of bonds between fighters through participation in the sport 

impacts on their sense of a MMA community.” (Spencer, 2014, s. 249) Forrige kapittel så 

hvordan gjensidighet var et sentralt element i fellesskapet, og dette kapitlet argumenterer for 

at «building of bonds» mellom deltakerne i stor grad baserte seg på å demonstrere akseptable 

former for mannsroller. 

Mer konkret kom dette til uttrykk i hva Robert Lancaster (1992) kaller sosiale skript i form av 

to nærliggende temaer: Å nedverdige kvinner, og å ikke fremsto som homofil for å ikke 

havne i en kategorien av akseptabel mannlighet ved å fremstå som passiv. Jeg vil trekke 

sammenligninger til hvordan dette kom til utrykk i min empiri gjennom delingen av packs og 

viktigheten av å akseptere fysisk utfordring. 

Ved å skildre mitt første møte med MMA i Eternos treningslokaler og min profesor Davids 

treningsøkter under feltarbeidet kan sies å glorifiserer smerte og konstruksjonen av narrativ 

som ekte. Jeg argumenterer for at ekte var et begrep som kontrasterte deltakernes 

marginaliserte posisjon i forhold til det velstående akademiet i Zona Sur. 

 

Jeg vil også trekke paralleller til hva Leslie Gill kaller «militarized notions of masculinity» 

(1997) i førstegangstjenesten, ettersom atferd hos de unge mennene jeg gjorde feltarbeid med 

samsvarer med hva Gill observerer i sin artikkel. Gill observerer at idealer konstrueres som 

en ærverdig form for maskulinitet gjennom førstegangstjenesten og er paradoksalt basert på 
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nedverdigende fordommer om innfødtes iboende evne til å tolere smerte og en nedverdigelse 

av kvinner og «svake menn». På den måten videreføres det asymmetriske maktforholdet 

mellom fattig og rik, og hvit og innfødt i Bolivia, samtidig som sosial mobilitet var hva som 

gjør førstegangstjenesten så attraktiv for disse mennene, og dette er en påstand jeg ønsker å 

følge i dette kapitlet gjennom deltakelse i treningen jeg observerte. 

Aller først vil jeg kort redegjøre hvor hvordan mannlighet i Latin-Amerika på en god måte 

kan studeres og hvordan jeg går frem i dette kapitlet. 

 

 

Machismo i antropologien 

“If there is one term which is unanimously associated with Latin America, it is the term 

macho, and its derivatives machismo and machista» skriver Melhuus innledningsvis i 

Machos, Mistresses, Madonnas (Melhuus, 1996). Videre skriver hun: “... We suggest that an 

earlier lack of interest in the status of the concept of macho reflects first and foremost the 

lack of interest in what constitutes the masculine make-up…” “... It is therefore significant 

that there is now a focus on the constitutive processes of masculinity, the various meanings of 

masculinity; and, moreover, that reflections on masculinity are not necessarily grounded in 

the term macho itself.” (Melhuus, 1996, ss. 14,15) 

 

Matthew Gutmann støtter opp om at det har blitt skrevet om menn, men ikke om menn som 

menn da han skriver: “Customary anthropological practice had long entailed male 

ethnographers interviewing male informants, so there was nothing inherently remarkable 

about men talking to men about themselves. What was novel, rather, involved not the study 

of men but the study of men-as-men.” (Gutmann, 1996, s. 16) Hans etnografi fra Mexico i 

Meanings of Macho er motivert av antropologers feilaktige og negative stereotypier om den 

meksikanske arbeiderklassemannen som en hardtdrikkende, skjørtejaktende machomann, et 

bilde langt borte fra den engasjerte farskapsrollen tilstede hos millioner av meksikanske 

menn. Gutmann hevder en ny analyse av maskulinitet og modernitet i Mexico er nødvendig 

og ber oss være varsomme på forenklingen macho-begrepet kan ha ettersom det ignorerer de 

mange ulike måtene mannlighet konstrueres. (Gutmann, 1996, s. 3) Et eksempel er Violence 

and Sport hvor forfatteren viser til to studier som beskriver machismo som et kulturelt trekk 

hvor menn er hypersensitive, følelsmessig avkoblet, autoritære, drikker mye, aggressive og 

behandler kvinner dårlig. (Smith, 1983, ss. 46, 47) Dette samsvarer med deler av min empiri, 



- 55 - 
 

men Gutmann(1996) skriver hvordan andre kulturelle faktorer også må tas hensyn til, som 

innfødhet, familie, etnisitet. Og i en analyse av hva som danner grunnlaget for «menn som 

menn» er et perspektiv med fokus på relasjonene mellom menn mer fruktbart. Roger 

Lancaster gjør det i monografien Life is hard hvor han definerer machismo slik: 

 

... It is a means of structuring power relations between and among men. Like drinking, gambling, risk 

taking, assert one’s opinion, and fighting, the conquest of women is a feat performed with two 

audiences in mind: first, other men, to whom one must constantly prove one’s masculinity and virility; 

and second, oneself, to whom one must show all the signs of masculinity. Machismo, then, is a matter 

of constantly asserting one’s masculinity by way of practices that show the self to be “active”, not 

“passive” (Lancaster, 1992, s. 236). 

 

Jeg forstår machismo på samme måte, og vil vise hvordan aktiviteter på akademiet kan vise 

en aktiv eller passiv adferd. Jeg vil også følge Lancasters begrep om machismo som et sosialt 

skript jeg forstår som at maskuline verdier stadfestes og tas i bruk avhengig av situasjonen og 

er derfor en kontinuerlig sosial prosess. 

 

Dette er en svært forenklet beskrivelse av forskning på mannlighet, men viktigst i mitt 

henseende at det er legitimt å beskrive en Sør-Amerikansk mannlighet og samtidig være var 

på dette konstruerer et grenser. I Bolivia samsvarte bruk av begrepet i dagligtalen slik  

Carina Heckert (2017) beskriver den fra sitt feltarbeid i Santa Cruz blant HIV-infiserte menn 

i Santa Cruz hvor negativ atferd som vold mot kvinner og fyll var «på grunn av machismo» 

og dermed var forklaringen gitt. Ingen av mine informanter identifiserte seg med machismo 

(eller machista som er det emiske begrepet), men kunne fortelle at noen venners fedre var 

det. Heckert (2017) problematiserer hvordan å identifisere seg som machista blant annet kan 

lede til å ikke ville bruke kondom og dermed øke sjansen for HIV. Slik kan machismo-kultur 

tolkes som en negativ innvirkning i mennenes liv. 

 

Videre i kapitlet vil jeg skrive om “menn som menn” og beskrive prosessene og ikke minst 

hvordan de fungerer som betingelser for medlemskap i gruppa. Jeg ønsker også å få frem at 

forestillinger om hva en mann skal være ikke er uproblematisk da det glorifiserer lidelse og 

nedverdiger kvinner og er identitet som er svært begrenset. Aller først ønsker jeg å 

introdusere akademiet og instruktøren og hvordan begrepet ekte MMA reflekterer deltakernes 

prekære samfunnsposisjon. 
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La Academia Eterno 

Da David sin taekwondo-mester døde for 7 år siden sto han igjen uten et solid og sikkert 

treningssted og trente hvor det var plass; i kjelleren av fotballstadionet og i parker. Med en 

drøm om å åpne sin egen skole og etter seier i Katari 2 dro han til den årlige festivalen 

Alasitas hvor en kjøper velsignede objekter som skal bringe lykke og velstand (se Tassi, 

2010). Der kjøpte han amuletter formet som penger og hus. Det neste steget var å selge både 

bil og motorsykkel for å kjøpe inn matter og utstyr til en skole. Han fant et passende lokale i 

samme gate som hans gamle taekwondo-skole lå. Hans sønn Brandon valgte navnet Eterno 

(Evig) fordi læremestre aldri dør og slik foreviget han sin mesters kunnskap i navn og 

gjennom sin sønn. Jeg ønsker under å beskrive mitt møte med min profesor og rommet vi 

gjorde ekte MMA. 

 

“Det er ikke mye, men det er livet! Familiemedlemmer gjorde narr av meg og mente dette var 

en barnslig drøm,» sier David og ser tankefullt mot veggen. David og jeg står utenfor 

kontorbygget hvor La Academia Eterno holder til og ser opp på bygningens vegg hvor et par 

intense øyne stirrer på oss. En stor plakat avbilder silhuetten av en muskuløs mann med 

boksehansker er mer avskrekkende enn inviterende. Ved siden av tegningen peker en pil ned 

en trapp og vi følger og i korridoren merker jeg en velkjent lukt av svette, blod, og godt 

brukte treningsmatter. Vi går ned enda en trapp og kommer til en skyvedør vi går inn i det 

fire barn bukker foran en instruktør og takker for timen. Deres hvite karate-drakter forteller 

meg at de har gjort taekwondo. Jeg håndhilser på instruktøren, Javier, og med et vennlig smil 

ønsker han meg velkommen. 

 

Da David skifter til treningstøy ser jeg en stor tatovering av akademiets logo på skulderen 

hans. David er lav, men velbygd og arr under det ene øyet. Kort militærklipp og ring i øret. 

Han beveger seg fort og snakker fort. Kanskje fordi han drikker så mye kaffe. Cappuccino 

med masse sukker er hans store svakhet. Han bor med kone og to barn i tillegg til svogere, 

besteforeldre, onkler og fire brødre i en sone et godt stykke forbi Zona Sur og bruker rundt en 

og en halv time i minibuss til akademiet hver dag og derfor er han ofte forsinket. Nabolaget 

er en såkalt rød sone (indikasjon på mye kriminalitet), men det er mye tryggere der nå enn 

det var da han var barn. Da havnet han jevnlig i slåsskamper og begynte derfor med 

taekwondo, og så kick-boxing, så til muay-thai før han begynte å blande det sammen å trene 
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MMA. Fotball var aldri nok til å mette adrenalinsuget og derfor ble kampsport det naturlige 

for han og familien har sluttet å erte han for lenge siden. 

 

Jeg går bak et forklede i hjørnet jeg forstår er omkledningsrommet hvor det så vidt er rom til 

at jeg kan manøvrere av meg klærne og bytte til shorts og t-skjorte. Taekwondo-barnene og 

deres foreldre forsvinner fort og sakte men sikkert begynner andre å komme. 

Tenåringsgutter. Mørkhårede og mørk hud, ikledd joggebukser og hettegensere. De 

håndhilser først på David med et håndtrykk og sier «Profe» og så hverandre med et slapt 

high-five etterfulgt av en fist-bump. Ingen går bak forklede og skifter slik jeg gjorde, men 

setter seg på plastikkstolene plassert rundt matta og avslappet slenger av seg til bukser og 

gensere. Den harmoniserte drakten i tradisjonell kampkunst eksisterer ikke her. Det byttes 

inn til treningstøy i ulike farger og med ulike symboler. Enkelte har akademiets logo på sine, 

men jeg ser også t-skjorter av både amerikanske og tyske NGO-er. En har til og med t-

skjorten til et av verdens mest berømte Black Metal-band, Dimmu Borgir fra Norge, og 

medlemmenes likmalte ansikter. Jeg ser Jack Daniels Bad Boy Tap Out-klær og alt står i 

sterkt kontrast til de hvite Taekwondo-draktene som preget rommet kun noen minutter 

tidligere. Om dette er representativt for sportens stil kan en trygt anslå at den er langt unna 

tradisjonell kampkunsts rene, estetiske linjer. 

 

I det unge menn forbereder seg til timen og hilser på David og hverandre og får jeg stå totalt 

uforstyrret midt i rommet og ta det innover meg. Rommet er på omtrent trettiseks 

kvadratmeter og i hjørnet til høyre for skyvedøren står en pult hvor med en datamaskin og jeg 

ser en stabel piratkopierte UFC-DVD-er ved siden av den. Det er lavt under taket og rommet 

belyses av fire udekkede lyspærer som skinner med det hvite, kalde lyset man bruker i La Paz. 

Det minner om sykehus og jeg blir aldri helt vant til det. Nederst i hjørnet et lite toalett. På 

andre siden av inngangsdøren står de to omkledningsrommene. Nitti prosent av rommets 

areal består av myke matter (tatamis) for å trene på. Et skilt leste “no zapatos en el tatami, 

malditos!” (ingen sko på matta, jævler!) I en haug et hjørne ligger magevester brukt under 

sparring så man ikke blir skadet, og man kan slå og sparke hardt. Jeg vet ikke om de 

noensinne ble vasket for de var alltid seige av svette og hadde en skarp bakteriell lukt. I et 

annet hjørne er en benk med stang for å gjøre benkpress. Veggene er pyntet med plakater 

med akademiets logo, instruktørene og klubbens dyktigste utøvere. Klubbens logo, den 

strenge sterke mannsskikkelsen, og klubbens fightere i baroverkropp og «fight stance». To 

store gullbelter med “Katari Champion” i store bokstaver forteller at mestere trener her. 
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Flere plakater av kjente brasilianske og Nord-amerikanske fightere som Geroges St. Pierre 

og Lyoto Machida dekker veggene på ulike plasser. Et klesstativ med tilbehør som t-skjorter, 

gensere, shortser, og ved siden av det et glasskap med utstyr som tannbeskyttere, teip og 

hansker. Ved siden av klesstativet er en eske med boksehansker og leggbeskyttere som ble 

fordelt mellom deltakerne under trening ettersom de fleste ikke eide eget utstyr. 

 

David roper “vamos!” og med det begynner folk å bevege seg og timen begynner. 

 

 

Ekte MMA 

Innledningsvis skrev jeg hvordan begrepet ekte kan tolkes som en forhandling av en 

marginalisert samfunnsposisjon og møtet med et mer velstående akademi i Zona Sur. Jeg 

ønsker nå å skildre hvordan treningen gjort hos Eterno MMA reflekterte dette. 

 

Vi løper rundt i en sirkel samtidig og veksler mellom å slå, ruller skuldrene frem og tilbake, 

løper baklengs og slår samtidig, løper sidelengs, sparker og stuper kråke. Etter femten 

minutter med dette ber David oss finne hoppetau i en pappeske ved doen. Vi hopper så 

hoppetau, gjør jumping jacks og burpees og skyggebokser. Øvelsene er slitsomme nok i seg 

selv, men jeg kjenner nå høyden. Det er tungt å puste og dette er fremdeles kun oppvarming. 

Jeg lærer etterhvert at for å unngå total utmattelse og for å spare energi må man gjøre 

øvelsene litt halvhjertet. Etter oppvarmingen blir vi puttet i par, jeg blir paret opp med en 

som introduserer seg som Johnny, og vi øver på spark. En holder pute og den andre sparker. 

Oppgaven går ut på at han som sparker skal sparke så fort og hardt han klarer i ett minutt, 

og så hvile i tretti sekunder før han gjør det samme med det andre beinet. Jeg klarer ikke å 

sparke like fort som de andre, men Johnny sine «Sigue, sigue!» (fortsett, fortsett!) oppfordrer 

meg i å kjøre på idet basstunge hip-hop-versjoner av musikk fra Rocky-filmene runger i 

bakgrunnen og smerten begynner å bli merkbar. Det oppfordres til maksimal intensitet helt til 

David roper tiempo! (tid!). Nå deles klassen i to og skilles med en boksepute på midten av 

matta. Nybegynnere gjør jiu-jitsu på den ene siden og de mer erfarne sparrer MMA på den 

andre. Folk er ikke så tekniske, men det står ikke på energien og innsatsviljen. Jeg har 

tidligere fortalt David jeg har mest erfaring med jiu-jitsu så jeg gjør det med nybegynnerne. 

Vi gjør no-gi, som er jiu-jitsu uten den tradisjonelle drakten. Det er vanligst å ha på seg t-

skjorte, men flere av deltakerne trener med hettegenser noe som gjør det vanskelig å få inn 
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kvelninger. Under hvilepausene ser jeg ivrig over til de på andre siden av boksesekken. Det 

er på den siden det skjer. De slår hardt og hensynsløst og det er mindre fokus på veksling av 

teknikk enn jeg er vant til i Norge. UFC viste mange år i forveien hvor kaotisk en slåsskamp 

faktisk er, og deltakerne reflekterer dette nå i god stil. De gjør nedtagninger og lar kampen 

fortsette på bakken med kvelningsforsøk og slag. Aggressiviteten, musikken og følelsen av at 

det slåssing mer enn sparring gir meg assosiasjoner til filmen Fight Club (Fincher, 1999). 

 

Etter at omtrent alle hadde sparret gikk Boris og David en hard runde. De var begge 

ekstremt slitne og svette, men de slo hardt og flere ganger gjorde Boris en «kom igjen» gest 

med hendene. Etter runden fant David frem mobilen og de holdt rundt hverandres skuldre og 

tok en selfie sammen av sine morske og svette ansikter. Jeg fikk inntrykk av at de var 

fornøyde over resultatet og innsatsen, selv om det ikke var noen imponerende kombinasjoner 

eller teknikker. 

Etter timen stiller vi opp i rekke og David spør hver enkelt hvilken dag hans månedsavgift 

skal betales og da et par stykker har ikke betalt for seg blir David øyeblikkelig streng og ber 

de ta med pengene neste trening. Vi avslutter med å på rekke ta hverandre i hånda. Jeg går 

bort til David før jeg drar og forteller jeg er nysgjerrig på MMA-miljøet i hele La Paz og jeg 

nevner Axis. David innrømmer at de har best teknikk i byen, men kaller det et fitness-senter 

og ikke et sted hvor man gjør ekte MMA. “På et akademi skal det lukte blod og svette,” sier 

han med en bestemt, men desperat tone. Fernando som står rett bak oss og tar på seg jakka 

er enig. Hans introduksjon til MMA var hos Axis, men han slutta etter en måned fordi han 

ikke likte atmosfæren der.  

 

Mine informanter anerkjente at Axis utvilsomt hadde høyest nivå i byen, men forsikret meg 

om at det ikke var ekte MMA de utførte. På Axis gjorde man fitness. Hos Eterno gjorde man 

noe annet. Noe som luktet vondt og gjorde vondt. Min første treningsøkt og møte med MMA 

forteller at ekte var noe annet enn velstående, men viktigere, noe annet enn fattig og 

marginalisert. Dette ligner konstruksjon av en ærverdig maskulinitet Gill (1997) observerer i 

førstegangstjenesten hvor vernepliktige konstruerer hypermaskuline narrativer gjennom 

smerten de opplever. Hvordan å gå hardt fremfor å være teknisk, og ikke minst ta bilde av ens 

svette og småforslåtte kropper ble også bevis for slik identitetskonstruksjon.  
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Jeg vil i neste del diskutere hvordan utrykkene for mannlighet Gill observerte i 

førstegangstjenesten kom til utrykk hos mine aktører, og om MMA kan anses som et slags 

substitutt for førstegangstjeneste i ønsket om sosial mobilitet og annerkjennelse. Gills (1997) 

etnografi fra førstegangstjeneste vil benyttes komparativt hyppig gjennom resten av teksten. 

 

 

BJJ-turnering på militærbasen 

For middel- og overklassen er militærtjeneste sett på som bortkasta tid og de betaler for å 

slippe unna. Eller gjør som Xavier og får en legeerklæring. Xavier, en lubben lyshudet 

nittenåring og jeg satt på en benk mellom militær-jeeps, brakker og unge menn i uniform som 

raker løv. Xaviers ansikt var skydd for solen med en skyggelue hvor det stod ETERNO i 

store bokstaver og skyggeluens brem har et kamuflasjemotiv. Han var kledd for anledningen 

militærskolen i Sona Zur vi var og ventet på våre lagkamerater. Solen stekte og det var 

varmere her nede på 3100 meter over havet enn på 3600 hvor vi vanligvis holdt oss. 

Muligens fordi det blåser mer ved høyslettene enn her nede i dalen. Med våre matchende 

Eterno-capser ble i alle fall ansiktene noe skjermet for solen. Vi var her for å delta på en jiu-

jitsu-turnering arrangert av militærets selvforsvarsavdeling i en stor gymsal inne på 

militæranlegget. Jeg fortalte Xavier at jeg også slapp unna fordi jeg studerte videre etter 

videregående og ble fritatt. “Ja, militæret er totalt bortkasta tid,” svarte Xavier. Han ble fritatt 

fordi han har en dårlig rygg forteller han. Vi trente begge kampsport flere ganger i uka og nå 

skulle vi bryte med andre menn, men jeg lot være å betvile utsagnet.  

 

Førstegangstjeneste er obligatorisk for alle menn i Bolivia og Xavier er den første jeg har 

snakket med som har blitt fritatt. Det er vanligvis middel- og overklassen, de med penger som 

slipper unna. Flesteparten av de andre i akademiet som er gamle nok har alle vært i militæret, 

som Felix fra forrige kapittel. Jamført Felix fra forrige kapittel var hans tid i «brakka» (el 

cuartel), som de kaller det, en grusom opplevelse, men på en eller annen måte ble han vant til 

det og han ble ikke slått for mye. “Det var i hvert fall ikke som før i tiden da det ikke var 

noen menneskerettigheter der”. Han ble slått med skoen til en eldre og høyere rangert soldat 

og så en gang en aspirant bli slått over rompa med en machete. 

Gill skriver at gjennom førstegangstjenesten blir mennene differensiert fra kvinner og menn 

som ikke har fullført militærtjeneste, og andre former for maskulinitet, og all femininitet blir 

latterliggjort. (Gill, 1997, s. 529)  I militæret er de som deler ut straff de med høyere rang og 
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lengre erfaring kalt los antiguos. Skjellsord som maricón (homo), puta (hore) og señorita 

(frøken) deles ut daglig til los nuevos (neofyttene). MMA-akademiet har samme struktur og 

bruker de samme begrepene; los antiguos er de som har vært der lengst og er dyktigst og 

forventer respekt hos de mindre erfarne los nuevos. 

 

Hver dag skrek offiserene Felix i ansiktet, men han ble vant til det og var uansett glad for å ha 

gjennomført, kanskje støttende opp om Gill (1997) sin påstand at militæret er et nødvendig 

onde for noen av deltakerne ettersom det er en av de få måtene arbeiderklasse- og innfødte 

gutter kan anses som verdige statsborgere. Med Felix kommer det også frem da han på et 

senere tidspunkt innrømmer grunnen til at han måtte til brakkene var at familien ikke hadde 

råd til å få han ut av det. De hadde ikke råd til det populære alternativet pre-militar og dens 

sum på 1300bs (1500nok). Pre-militar innebærer ett års tjeneste, men kun i helgene på en 

militærbase nære hjemstedet sitt. Men man må betale, både for programmet, uniformen sin, 

og en rekke andre utgifter underveis og det er krav om høyt karaktersnitt ut av colegio 

(videregående skole). Pre-militar kan dermed se ut til å følge samme diskriminerende trend 

som konvensjonell førstegangstjeneste.  

 

Tilbake til militærbasen og Julian og Carlos kom tuslende langs brakkene og mot benken 

Xavier og jeg sitter på. De deltok ikke på turneringen, men var her for å heie frem sine 

lagkamerater. Julian gjorde pre-militar og da jeg spørte om han ikke blir ansett som en ekte 

mann fordi han ikke var i militæret humret han og sier «jo på en måte, men det er ikke så 

farlig lengre. En god CV og arbeidserfaring er mye viktigere.»  Xavier nikket. Carlos derimot 

fikk den fulle opplevelsen av førstegangstjenesten. 

 

Moren hans døde da han var seks og han beskriver faren som en ekstremt hard og streng 

mann - en respektert politisersjant i en øde landsby på høyslettene hvor det fremdeles brukes 

hest og kjerre og «alle» snakker aymara. Og som seg hør og bør ble Carlos sendt til brakkene 

som attenåring. Pre-militar var det bare å glemme av den enkle grunnen: pre-miltar er for 

kvinnfolk, sa hans far. I brakkene fikk han ofte juling og var konstant sulten og så andre 

vernepliktige nærmest dø av sult. Etter gjennomført militærtjeneste fortalte faren at nå kunne 

han enten jobbe eller studere. Faren ville ikke støtte han finansielt til offiserskole, og ettersom 

offentlige universiteter er gratis men hvor pensum koster mye penger, valgte han å jobbe. De 

neste årene bestod av ymse jobber: gartner, gatefeier, sikkerhetsvakt, men ingen varte, og han 
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havnet i feil miljø, et miljø av cleferos (limsniffere). I løpet av denne tiden giftet faren seg på 

nytt og har ikke sett han siden.  

 

Både økonomisk støtte og familiens synspunkter ser ut til å være avgjørende for om man 

ender oppi brakkene. For noen er gjennomført førstegangstjeneste viktig og gir en ny respekt 

i nabolaget, tilgang til alkohol, ekteskap og bedre jobber. For andre har det ingen påvirkning i 

det hele tatt og respekten og integrasjonen i samfunnet de forventet kom aldri. Broren til 

Felix, Juan, var også i brakkene. Han fullførte tjenesten i Cochabamba og etter det 

obligatoriske året ville han begynne på offiserskole, men familien hadde ikke de de 

nødvendige midlene. Det kan se ut som arbeiderklassemennene kan nyte den sosiale 

mobiliteten militæret gir til en veldig begrenset grad, om i det hele tatt. Juan sparte opp 

penger etter militæret og med støtte av familien åpnet han sitt eget akademi. Forrige kapittel 

argumenterte for at MMA er en sport i vekst og inntektskilde for noen lokale entreprenører. 

 

Dette tolker jeg som at mine informanter muligens heller så andre veier for å bli menn og 

verdige statsborgere ettersom militærtjenesten verken kan tilføre en overgang til manndom 

eller jobbmuligheter. MMA-sfæren var kanskje mer forlokkende enn hva staten kan tilby 

ettersom det er en bedre ressurs for inntekt og karriere, og tilfredsstille deltakernes søken 

etter respekt og anerkjennelse som menn i et samfunn hvor de er mindre enn. 

 

Så langt har deltakernes mangel på ressurser gitt seg utrykt i å være ekte, slik jeg ser det. I 

kommende del ønsker jeg å skildre hvordan deltakerne seg imellom navigerte det å være en 

ekte mann gjennom å møte utfordringer og stadfeste virilitet for å ikke havne utenfor 

kategorien av korrekt mannlighet, og da også utenfor gruppas krav til medlemskap. 

 

 

Passivitet  

«Nei, homofile er ikke ekte menn. Det var en homo på colegio. Han slåss som ei jente, klorte, og likte 

ikke sport.» - Intervju med Carlos 

 

Sportens element av jiu-jitsu og bryting hvor man fysisk eller verbalt må signalisere at man 

gir opp, gjør konseptet om form for aktiv eller passiv rolle svært tydelig, og derfor er også 

Lancasters (1992) tolkning av machismoens uttrykk gjennom passivitet og aktivitet et 
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passende rammeverk for min empiri. Den tydelig signaliserte passiviteten kampsporten 

innebærer kan også være en av grunnene til at jiu-jitsu var mindre populært enn stående 

kampsporter som boksing og kick-boxing blant mine informanter. En annen faktor som 

gjorde bryting mindre populært er hvor nære utøvernes kropper er hverandre. Julian, 

treningspartner og spesialist på thai-boksing, sier det rett ut: “Ja jeg er ukomfortabel med å 

gnikke meg inntil andre menn.” Lignende idéer om kjønn i sporten finnes utenfor Sør-

Amerika også. Hirose og Pih (2010) viser at Nordamerikanske tilskuere feminiserer bryting 

ettersom den er åpenbart mindre grafisk voldelig enn «striking»-baserte kamper.  

Enkelte treningspartnere var så utilpass med denne aktiviteten at de «glemte» jiu-jitsu-

drakten sin hjemme og ble nødt til å slå på boksesekk. Men for de fleste er ubehaget ved den 

nære fysiske kontakten ikke verdt å miste sinn mannlighet over og om utfordret må den 

forsvares.  

Eksemplet under er ment å vise til den utsatte posisjonen mannen kan havne i under disse 

omstendighetene: 

 

Fra notater: 

Etter økten somler de fleste seg til sine treningsbagger og begynner å skifte ut av sine 

treningsklær, mens andre sitter igjen på matta og tøyer. Jeg står tilfeldigvis rett ved siden av 

en kar og spør om han har lyst til å ta en runde rolig jiu-jitsu, men han orker ikke så jeg går 

til treningsbaggen min for å skifte jeg også. I hjørnet er og Sergio er i ferd med å kle på seg 

og overhører dette og ber han skjerpe seg – og ikke være så pinglete. Han mumler noe om at 

han er sliten og har en skade, men de gir seg ikke. “Kom igjen da, maríca!”, fortsetter de, og 

noe med ordet maricá gjør at han sukker og aksepterer at dette er noe han er nødt til å gjøre. 

Min forventning var rolig teknisk sparring, men han går hardt på med en gang og presser 

underarmen sin over halsen min. Han ender opp sittende i min guard (jeg ligger på ryggen 

og har mine ben rundt han) og presser albuene sine inn i mine lår for å påføre smerte i stedet 

for å bruke teknikk. Jeg snur om posisjonen og er på ryggen hans. Han forsvarer nakken sin 

men etter kort tid får jeg høyrearmen min under haka hans og klemmer til. Med tre raske 

klapp med sin høyrearm signaliserer han at han gir opp. Jeg går ut i fra at vi holder på litt til 

og gjør meg klar for en runde til, men han reiser seg raskt og er ferdig. Tilskuerne er ikke 

overrasket, men heller ikke imponert. De snur seg og fortsetter nøkternt å pakke sammen. 

Min utfordrer gjør det samme. Jeg sitter igjen på matta en kort stund før jeg reiser meg og 

finner baggen min og begynner å skifte jeg også. 
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Det ville ikke bli siste gang under mitt opphold i dette svette kjellerlokalet jeg hørte ordet 

maríca eller hadde harde sparringsrunder. I min muligens naive iver etter å gjøre jiu-jitsu, ga 

jeg uaktsomt en direkte utfordring over den unge mannens status som mann, noe hans 

kameraters våkne blikk fanget opp og tydeliggjorde. Da jeg utfordret han i å gjøre jiu-jitsu 

var jeg uvitende om den potensielt passive posisjon jeg satte han i, men å ikke møte 

utfordringer demonstrerer også en passivitet, så han hadde ikke noe annet valg enn å ta 

utfordringen. Dette var svært tidlig i oppholdet og vi hadde ingen relasjon ennå, noe som kan 

ha gjort min forespørsel desto mer upersonlig og utfordrende. Likevel, det som virkelig satte 

situasjonen i en kontekst av mannlig ære og respekt var tilstedeværelsen av hans venner og 

deres maríca-kommentar, som demonstrerer hvordan mannlighet er noe som demonstreres og 

får bekreftet mellom mennene. 

Det er en kontinuerlig navigering av det maskuline skriptet mellom deltakerne i likhet med 

det Lancaster beskriver fra Nicaragua hvor begrepet cochón en betegnelse for en homofil 

mann og årsaken til at ordet er et så effektivt skjellsord, er at en cochón verken er kvinne eller 

en ekte mann, en rolle betwixt and between som fører til et totalt statustap. (Lancaster, 1992) 

Hvordan mannen kan havne i denne rollen er ved å ikke vedlikeholde en maskulin front i 

møte med jevnlige utvekslinger med alle menn ment for å vedlikeholde, eller miste, ens 

mannlighet: 

 

To maintain one’s masculinity, one must successfully come on top of these 

exchanges. To lose in this ongoing exchange system entails a loss of face and thus a 

loss of masculinity. The threat is a total loss of status […] (Lancaster, 1992, s. 244). 

 

Som vi så i eksemplet ovenfor er svarer min «motstander» på utfordringen for å ikke havne i 

en rolle utenfor det som kan anses som en ekte mann, og slike kategorier er også sentrale, 

som vi så i militæret hvor de skriker nedlatende ord til neofyttene. Det kan derfor trekkes 

tilbake til en form som ligner den militariserte mannligheten. Å bli kategorisert som noe 

annet enn en ekte mann er truende for ens verdighet og tilhørighet i gruppa. 

I Masculinity and the Political among Dominicans: ‘The Dominican Tiger’ (1996) skriver 

Christian Krohn-Hansen om hvilke kategorier menn bruker for å evaluere andre menns 

mannlighet og finner fem ulike kategorier: mot, synlighet i offentlige rom, mannen som 

forfører og far, hans taleevner, og hvor seriøs/alvorlig han er. Disse kategoriene samsvarer 
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naturligvis ikke nøyaktig med min empiri, men viser hvordan «riktige» kategorierer er 

sentrale andre plasser i Sør-Amerika. 

Forfatterens påstand er at forestillinger om maskulinitet mellom Dominikanere spiller en 

sentral rolle i hverdagslige produksjoner av politisk legitimitet. Oppfattelser om maskulinitet 

blant Dominikanere tilsvarer en dominant diskurs og disse forestillingene fører til en 

avsondring av samfunnets hegemoniske politiske fantasi. 

Med eksemplet da jeg utfordret min treningspartner mannlighet har jeg forsøkt å gi en idé om 

hvordan deltakerne i Eterno kunne sies å reprodusere den dominante diskursen om 

mannlighet vi har sett er sentral i machismo-prosessene og i førstegangstjenesten.  

 

 

Tilbake til turneringen på militærbasen 

Sakte men sikkert, forsinkede som vanlig, kommer resten av gjengen og vi går inn i gymsalen 

hvor turneringen tar plass. Vi er lengst inne på militærbasen, og i hallen er to matter hvor vi 

skal konkurrere, en matte i hjørnet for å varme opp på. Hver matte har et bord for dommerne 

og et bord med medaljer og pokaler. Påmeldingsavgifta er på 30BS (35NKR). Vi finner plass 

på tribunen og henger opp akademiets banner. Bortsett fra oss er det kun en håndfull andre og 

de har alle matchende gensere hvor det står noe om kampsport og militæret. Vi har alle på 

klær med akademiets logo; capser, gensere, hettegensere. Fernando, høyere og bredere enn 

Andinske menn flest og med en solid kjeve ser bygd ut for slåssing, spør om jeg har «smakt 

på papayaen» til datteren til en annen klubbs hovedinstruktør og de andre ler. Det er ikke noe 

nytt at han snakker sånt, men jeg synes det er respektløst og blir irritert. Heldigvis kommer 

David og avbryter. “Hvor er Eterno-genseren din!?» utbryter han, halvt på alvor, halvt på tull.  

Jeg forteller at jeg hadde tenkt til å kjøpe en dagen før, men hadde ikke med meg nok penger, 

og sier jeg i alle fall har på meg caps og t-skjorte under genseren. Jeg har til og med betalt 

Rolex for å sy på bilder av klubbens logo på drakten jeg skal konkurrere i. 

  

Å vise lojalitet til akademiet og instruktør David ved å kjøpe klær og ikke minst vise 

tilhørighet til gruppa gjennom en felles uniform var viktig. Men Fernando illustrerer virkelig 

sin posisjon blant mennene og det faktum at han kan snakke slik viser at han er en antiguo og 

har mye respekt i gruppa. Han viser mot og fryktløshet ved å snakke om datteren til en 

respektert mann på den måten. Den konstante praten om kvinner på denne måten begynte å 

gå meg på nervene, for det var virkelig hver eneste dag. Mine frustrerende opplevelser om 
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dette samsvarer med hva Green observerer i sin etnografi av MMA-akademier i Nord-

Amerika at «overt sexual talk in MMA gyms continued to neutralize any potential erotic 

bond between men» (2016, s. 431). Det forble frustrerende selv om. «Overt sexual talk» for å 

stadfeste mannlighet kom i inkarnasjonen packs blant mine informanter. 

Jeg vil i neste del forsøke å vise gjennom eksemplet med packs hvordan å konstruere et 

narrativt selv hvor kvinner blir nedverdiget og ekskludert konstituerer en del av «building of 

bonds» mellom treningspartnerne, i likhet med hvordan det er et sentralt element av den 

militariserte mannligheten Gill beskriver (1997, s. 528). 

 

Packs 

Fra feltnotater: 

Lærte om begrepet «pack» under turneringen i dag. Det er nakenbilder av damer man blir 

tilsendt og samler opp og sender rundt til sine kompiser. Flere av gutta viste stolte frem sine 

samlinger av bilder av ulike damer i ulike seksuelle posisjoner. Fernando viste oss sine packs 

og det var masse bilder av romper til tilfeldige damer han hadde tatt. Han viste også noen 

svært eksplisitte bilder av kvinner han kjente. Packs av europeiske jenter var det stor 

interesse for, men til deres store skuffelse hadde jeg ingen. Litt senere etter Xavier hadde gått 

kamp snakket vi om at jeg måtte få tak i packs og de dyttet meg mot ei jente som stod i 

nærheten slik at jeg kunne spørre henne om en pack. De spøkte, men jeg likte det ikke særlig 

godt. 

 

Under middagen etter turneringen fortsatte prat om packs: 

Fra feltnotater: 

Etter turneringen spiste jeg middag med ale og på et gatekjøkken i sentrum. Dobbel porsjon 

melanesa (fritert kjøttstykke) for Fernando, og vi drakk fanta. Etter noen glass takket jeg nei, 

men aksepterte ikke det, så jeg drakk et glass til. Under middagen snakket vi nesten bare som 

sex og packs. Ale fortalte stolt om da han hadde trekant, noe som engasjerte i så stor grad at 

det var som om Ale var under politiavhør. Julian fortalte også om da han filma at han hadde 

sex, en genial måte for å lage packs. De hadde en strategi for å få tak i slike packs, og det var 

for meg å henge opp skjulte kameraer i dusjen i leiligheten jeg bodde i og filme de europeiske 

jentene som bodde i kollektivet. Jeg sa jeg ikke var komfortabel med det fordi folk har rett på 

et privatliv. Men da sa at ingen får vite om det og at ekte kompiser sender packs til 

hverandre. Jeg ble etter hvert så provosert at jeg spurte “du snakker om sex hele tiden, 
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hvorfor er du ikke ute og leter etter damer hele tiden?” Da sa han at han ikke vet og så ned i 

maten uten å si noe mer, og det ble litt pinlig. Etter måltidet så vi ei attraktive dame og ropte 

noe til henne, men tror ikke hun hørte det. Vi vandret en stund gjennom byens hovedgata, og 

blant de konstante dyttene i skulderen min hver gang en attraktiv kvinne gikk forbi, ga de meg 

tips om hvordan plukke opp damer. «Du må stirre på bena deres lenge, og så stirre dem i 

øynene. Det forteller at du liker dem” 

 

Disse eksemplene viser hvordan å nedverdige kvinner er sentralt i å stadfeste sin mannlighet 

for å unngå ekskludering av gruppa. Paradoksalt har Fernando hadde flere ganger daglig 

telefonsamtaler med moren sin for å høre om hun hadde det bra og Ale et nært forhold til 

lillesøsteren sin. Det samsvarer med idéen at machismo i form av et sosialt skript handler om 

å bruke det skriptet som passer til riktig setting i motsetning til å være et tidløst kulturelt 

trekk. 

 

At kvinner var inne på akademiet og deltok på trening tilhørte sjeldenhetene og jeg fikk 

beklagelig aldri anledning for intervjue, eller bli kjent med, de få kvinnene som av og til 

dukket opp trening. Carlos fortalte meg at han syntes kvinner burde trene kampsport for 

selvforsvar og at han behandler dem litt forsiktig om han trener med dem. Det overrasket meg 

da hvor eksplisitt seksuelt de omtalte andre kvinner i miljøet. Under mine første uker på 

klubben trente ei jente der og alle virket ha et avslappet forhold til henne, så jeg ble derfor 

overrasket da samtaleemnet en kveld etter trening Ian fortalte hvor forelsket han var i henne 

og hvor digg (rico) de alle syntes hun var. Carlos flekket opp mobiltelefonen sin og viste meg 

flere bilder av henne. Dette kan forklare hvorfor kvinnelige deltakere på akademiet var et 

sjeldent syn. Av og til kunne ei luske ventende i døråpningen, ventende på sin kjæreste, eller 

være med på en prøvetime uten å dukke opp igjen. Davids kone så jeg aldri sette foten 

innenfor akademiet: i blant hentet eller leverte hun deres sønn og datter før hun forsvant 

igjen. Som med militæret kan akademiet sies å være et male sanctuary: En plass hvor 

mannlighet kan dyrkes og menns relasjoner knyttes, u-forurenset av kvinner (Tiger, 1969)  

 

Konklusjon 

Dette kapitlet har belyst hvordan militæret reprodusere ulikheter og en viss form for 

mannlighet. Denne mannligheten er ettertraktet av arbeiderklassemenn ettersom det er måte å 
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anerkjennes som et fullverdig medlem av samfunnet. Mine informanter kan se ut til å 

reflektere denne formen for mannlighet militæret gjennom aktivitetene på akademiet. 

Jeg forsøkt å vise hvordan mannlighet ble re-konstruert mellom mennene ved å vise til idéer 

om kvinner og seksualitet og slik bygge en felles maskulinitet. Delingen av packs er et 

eksempel på dette.  

Jeg har forsøkt å få frem hvordan sosiale prosesser ble tatt i bruk for å stadfeste sin 

mannlighet ovenfor de andre medlemmene og at dette ble gjort for å forbli en del av gruppa 

og ikke havne i kategorier utenfor den designerte mannsrollen. 
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Kapittel 5 

 

Hybrid mannlighet 

 

 

Forrige kapittel så hvordan glorifisering av smerte gjennom hard trening, deling av packs, og 

viktigheten av å ikke fremstå som homofil var sosiale skript aktørene tok i bruk for å 

stadfeste sin mannlighet, og tilhørighet til gruppas krav for medlemskap. Denne empirien kan 

relateres til førstegangstjenesten hvor deltakere konstruerer en ærverdig mannlighet ved å 

nedverdige kvinner og menn ansett som feminine 

Førstegangstjenesten er så forlokkende, skriver Gill, fordi den tillater marginaliserte menn å 

konstruere en positiv opplevelse av seg selv som menn og bolivianere i samfunnet hvor de til 

vanlig er annenrangs borgere. Gill konkluderer med at militæret misbruker disse mennenes 

genuine søken etter verdighet ettersom de møter videre nedverdigelser i militæret og 

lovnaden om et bedre liv etter førstegangstjenesten er ikke realistisk. Jeg ønsker i dette 

kapitlet å se nærmere på innholdet i begrepet ekte MMA introdusert i forrige kapittel gjennom 

å analysere aktiviteter som sparring og vektkutting. Ut ifra det påstår jeg at 

disiplineringsregimet på akademiet reflekterer Gills funn i førstegangstjenesten hvor smerte 

og vold glorifiseres og er basert på nedverdigende fordommer om innfødte og 

arbeiderklassemenn. Mer konkret påstår jeg at en hensikt med treningen er mind callusing, en 

herding av sinnet. Dette bygger på argumentet i forrige kapittel om hvordan deltakerne 

konstruerer en ærverdig form for mannlighet gjennom treningen, slik menn gjør i 

førstegangstjenesten. 

Dette kapitlet som i forrige følger deltakerne i Eterno og skildrer empirisk hvordan sparring 

reflekterer verdier tilknyttet mannlighet og at å demonstrere troskap til disse er sentrale 

betingelser for medlemskap i gruppa. Jeg analyserer sparringen i en kontekst av ritualet og 

hvordan det kan fortelle noe om et brudd ut av sportens rammer og få en annen mening. 

Jeg vil også til slutt argumentere for at disiplineringen vi ser gjennom sparringen og vektkutt 

fører til en tilegnelse av en identitet som atlet og at deltakernes forhold til vold og deres mat- 

og alkoholvaner – sentrale aspekter av den bolivianske arbeiderklassemannens liv, endres. 



- 70 - 
 

Disiplineringsregimet på akademiet fører dermed til en viss grad et brudd med tradisjonell 

mannlighet, og gir rom for en hybrid mannlighet.  

I første del av kapitlet ønsker jeg å kort redegjøre for hvordan sport er en verden rik på 

mening og si noe om hvordan mine informanter fortolket MMA, og fotball. 

 

Sport og mening 

En vanlig dag på akademiet bestod av tjue til tretti minutter med øvelser for å varme opp og 

kondisjonere kroppen, før en halvtimes tid med «drilling» av tekniske aspekter hvor vi gjorde 

kombinasjoner av spark og slag på pute og øving på bakketeknikker som kvelninger og 

leddmanipulasjoner, før det var tid for sparring resten av timen. Sparring er en sentral del av 

så og si all kampsport og som tidligere nevnt den den beste måten å forberede seg på hva en 

møter i en kamp. Kroppen er i fokus, og det er nesten som dans, til dels koreografert og 

dermed med visse forventninger og et aspekt av fremførelse. Sparring som med andre 

sportslige kroppslige aktiviteter er ladet med mening. 

 

Eduardo P. Archetti argumenterer for at sport både er et ritual og et spill på samme tid, og er 

derfor en kulturell konstruksjon som gjør kroppslig og symbolsk kommunikasjon mulig 

(2003, s. 217). Flere antropologer (Ronsbo, 2003), (Archetti, 2003), (Damatta, 1992) 

analyserer fotball som et ritual og knytter det til idéer om nasjon, etnisitet og klasse og 

konstruksjonen av sosiale og individuelle identiteter. Archetti fremstiller hvordan tango og 

fotball reflekterer det argentinske samfunnets idéer om maskulinitet. Blant mine informanter 

ble fotball et tema som sa noe om hvordan menn ikke skal være og en motpol til hva de selv 

ønsker å være. David beskrev det slik: 

 

Det jeg liker med MMA er to menn går inn i et bur, banker hverandre opp, og etterpå tar 

hverandre i hånda. Det er noe vakkert med det, si, i motsetning til fotball hvor man bare 

prater piss, og aldri gjør opp. (Fra intervju) 

 

Både Archettis fotballgale informanter og mine informanter kan sies å kroppsliggjøre idéer 

om hva det betyr å være mann, og at det ilegges ulik meninger i aktivitetene. Jeg vil nå 

diskutere hvordan sparringen på Eterno reflekterte bredere idéer om mannlighet i Bolivia og 

hvordan disse verdiene er sentrale betingelser for medlemskap. 
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Neseblod 

I sparringen Wacquant (2004) deltar og observer i boksegymmen i Chicago beskriver han 

hvordan kun utøvere av samme kaliber sparrer med hverandre og formålet er teknisk 

forbedring for begge deltakere. Hvem som får sparre og når de får sparre er nøye kalkulert av 

treneren og man får ikke ta på seg hanskene og gå i ringen før tilstrekkelig tid på 

boksesekken, med hoppetau og med skyggeboksing er unnagjort. Dette var vanlige 

treningsmetoder på Eterno også, men ens ferdigheter og erfaring spilte ingen rolle om David 

pekte en ut og ba deg ta på hansker, sette i tannbeskytter og bite ned. Ferskinger ble paret 

med erfarne fightere, og ferskinger mot ferskinger. Dette ledet meg til å spekulere om 

forberedelse til kamp og finjustering av teknikk ikke alltid var første prioritet. 

Av og til var det heller ikke vanlig sparring, en mot en, men fire mot fire, noe som fikk meg 

til å lure på hva dette hadde med MMA å gjøre. To lag med én lagkaptein dirigerte vi angrep 

og pekte ut enkeltpersoner og det hele lignet mer en rituell kamp. Det ene laget vant da alle 

på det andre overga seg. Slike aktiviteter i kontekst av en sport malte for meg et bilde hvor 

dette heller var en mellomting mellom sport og vold. 

 

Som tidligere nevnt er moderne MMA et resultat av en hybridiseringsprosess av ulike 

kampstiler hvor kun det som fungerte i buret ble brukt videre. Hva som nå er del av MMA-

utøverens verktøyboks er også et resultat av at sporten i økende grad ble sportifisert. I 

artikkelen Decivilizing or Civilizing (García & Malcolm, 2010) konkluderer forfatterne med 

at MMA ikke er «barbarization» eller «de-sportization», men et resultat av formalisering på 

et mikroplan, kort sagt utvikling av teknikker. Det er altså ikke usivilisert vold, men en 

hybrid av vold og sport, og at volden demonstrert i sporten demonstrerer «considerable self-

restraint» (García & Malcolm, 2010, s. 41). Sportens tekniske aspekter og hvordan de er 

separert fra oppfatninger om vold beskriver også MMA-etnograf Stenius som i sin 

avhandling basert på feltarbeid i et svensk MMA-akademi argumenterer for at sporten ikke 

innebærer brutal vold, men består av trente atleter som benytter seg av tekniske strategier 

hvor målet ikke engang er å skade sin motstander, men å vinne. 
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I forhold til min empiri er dette mest interessant ettersom vi på Eterno ofte endte utenfor 

rammen av «considerable self-restrain», og at treningen fikk ny mening. Eksemplet under 

viser hvordan det rent tekniske og sportslige måtte vike for en annen form for trening: 

 

I forgrunnen av noe som hørtes ut som boliviansk punk-musikk sparret Sergio runde etter 

runde med veteranene ettersom han snart skal gå kamp på i Oruro. På den andre delen av 

matta sparret resten av oss mot Profe, en etter en, mens resten satt rundt og så på. Dette ga 

igjen følelsen av at dette iblant blir Profe egne lekestue. Hans personlige rom for å dyrke en 

ekstrem maskulinitetsidentitet. Først ut var en fersking og Profe tok det rolig med han og lot 

han slå, noe han ikke visste hvordan man gjør. Xavier satt med stoppeklokka og ropte ut 

«tiempo!» og det var et deltakerbytte. Profe pekte nå ut meg. Som vanlig så jeg altfor mye 

ned i bakken, noe Profe kommenterte. Han gjemte seg bak guarden mesteparten at tiden for å 

la meg slå, men jeg nølte – hvor hardt kan jeg slå instruktøren? Og om jeg slår for hardt, slår 

han hardt tilbake? I det man tenker for mye blir man truffet og Profe traff meg med en kjapp 

jab og så en høyre rett på haka. Heldigvis ikke så hardt, men Profe lo og sa «tok deg!» Dette 

overrasket meg – kanskje har jeg lest for mye Wacquant fordi jeg trodde vi på vitenskapelig 

vis skulle utveksle teknikk slik at begge lærte, men dette var noe annet. «Tiempo!» og Profe 

og jeg går av matta. Vi takket hverandre for runden ved å dunke hanskene våre i hverandres 

og på vei av matta gjentar han at jeg aldri må ta øynene av motstanderen. Profe pekte ut to 

ferskinger som allerede er klare med hanskene på. De var begge nye og har elendig teknikk. I 

stedet for at hoften genererer slagenes kraft gjør de som i tinkuen og sveiver vilt med armene. 

Den minste slenget ut høyrearmen og traff Tarija rett på nesa og det begynner å renne blod u 

av den. Jeg så på Profe når de sparret og så at han nikket støttende til deres intensitetsnivå. 

“Bien!” utbrøyt Profe etter at tiden var ute og Tarija gikk inn på toalettet og hentet litt 

dopapir han stappet inn i nesa. På vei ut igjen fikk han en klapp på skulderen. 

 

Etter timen da vi sto oppstilt på rad foran sa Profe at man ikke må være redd under sparring, 

men kjøre på, og han komplimenterte Tarija direkte. 

 

David fortalte ofte under oppstilling at vi måtte kvitte oss med dårlig bokseteknikk, men det 

var veldig sjeldent noe han korrigerte eller kommenterte under trening. Som eksemplet viser 

handlet sparringen om å tilegne en aggressiv og uredd holdning. Tarija var en nuevo og hadde 

alle uvanene en utrent fighter har, men bemerket seg som klassens helt de gangene han 

sparret rett og slett fordi han slo hardt og hensynsløst samtidig som han tok imot like mye 
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juling selv. Eksemplet viser hvordan David blir tilfreds av synet av blod, som i tinkuen i 

Potosí hvor blodet feires, og som et bevis på at noe har skjedd. Smerte er sentralt for Green i 

It hurts because its real (2011) hvor han skriver smerten er en av hovedårsakene til at MMA 

er så populært blant sine informanter fordi det beviser at noe faktisk skjer. Selve treningen 

kan derfor sies å vise til et sosialt skript hvor verdier om mannlighet kroppsliggjøres, og noe 

som formidles og som er ladet med mening er hvordan man tolerer smerte. Dette er en sentral 

verdi i sporten generelt, men Downey minner om at fightere eksisterer i en lokal kultur som 

forbinder smerte med mening (2007, s. 217) 

 

I Habit(us), Body Techniques and Body Callusing (2009) hevder Green at kroppslige 

endringer hos MMA-utøvere er selve hensikten med treningen og kaller det body callusing – 

kroppens evne til å gradvis tåle smerten og den harde påkjenningen av slag og spark. På 

Eterno påstår jeg at hensikten med sparringen og smerten i like stor grad var hva jeg vil kalle 

mind callusing – en herding av sinnet mer enn kroppen gjennom å kontrollere vold og tåle 

smerte. Dette ligner hva Gill skriver om førstegangstjenesten hvorpå deltakerne konstruerer 

ærverdige narrativ gjennom smerten de tolerer i sitt genuine ønske om å bli ansett som 

verdige borgere (Gill, 1997).  

 

I likhet med mind callusing, kan sparringen sett i en ritualisert form fungere som en «proving 

ground» for de riktige dydene en ekte mann, og medlem av gruppa skal ha: trofasthet, evnen 

til å håndtere smerte, tøffhet, mot – andre ting enn det rent sportslige og tekniske. Neste 

eksempel beskriver dette videre da Dante blir tatt opp av gruppa og er i hva jeg beskriver som 

et svært kortvarig men effektivt overgangsrite. Konteksten av et ritual bidrar også i å forklare 

hvorfor rammen av den moderne sporten MMA oppløses av deltakerne og sparringen blir noe 

annet enn utveksling av teknikk og noe nærmere vold. 

 

 

K.O 

I kveld sparret gamlingene særskilt hardt. Profe(David) sa tydelig ifra at spark ikke var tillat, 

men Carlos sparket likevel og overveldet Dante. Han slår harde kombinasjoner og avslutter 

de med harde spark mot hodet til Dante. Dante er jo en fersking og visste ikke hva han skulle 

gjøre. Profe ser dette og sier bestemt "Jeg sa du ikke skulle gjøre hodespark din jævel!" og 

gestikulerer for Carlos å ta armene ned til siden og gir han tre harde slag i rett i magen. 
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Dette var første gang jeg har sett Profe fysisk straffe noen så jeg ble ganske sjokkert. 

Sparringen roet seg ned etter det, men da Profe var opptatt med foreldrene til noen av barna 

fra barnetimen, samlet omtrent åtte av oss antigous oss nederst i rommet mens Sergio og 

Fernando dengte løs på hverandre. De sparret hardere enn jeg noensinne hadde sett de 

gjøre. De slo og sparket hardt nok til å knocke den andre ut, og når de endte opp inntil 

murveggen og da Fernando nesten faller med hodet først rett inn i veggen brydde de seg ikke, 

og bare fortsatte. Etter flere minutter med tunge slag fikk Sergio overtaket, Fernando havner 

på alle fire mens Sergio holder ham fast og gir et par et par solide slag i ribbeina hans. 

Fernando veiver det av med den ene armen før han faller om av ren utmattelse. De andre 

rundt digga det! Nå var det Carlos og Dante sin tur til å ta en runde til. Dante sin boksing 

har blitt bedre i det siste fordi han har øvd mye frem til sin første boksekamp som er om noen 

uker. Gamlingene har trent han hardt og krevd disiplin. Bare femten år gammel, er han en av 

de yngste her. Lysere i huden og tynnere enn de andre, som elsker å gjøre narr av de klissete 

Facebook-bildene han kontinuerlig legger ut av seg selv og kjæresten. Carlos og Dante 

sparrer igjen, nå hardere enn første runde. Ben og armer flyr, men Carlos er den beste av de 

to og i virvaret av armer lander han en høyrehånd på haka til Dante og han går i bakken. 

Vanligvis er det noen som sitter med stoppeklokke, eller Profe som passer tiden, men han var 

opptatt med noe annet. Carlos er kjapp med å dra han opp på bena igjen for å ikke gjøre 

Profe klar over hva som hadde skjedd. Nå er gutta plutselig ferdige og de begynner å pakke 

sammen. "Dante ble knocka ut, vi må avslutte", sier Sergio. Dante er rask med å konstatere 

at det gikk bra, mens de andre klapper han på skulderen og komplimenterer han …  

 

Eksemplet viser hvordan sparringen fikk en annen betydning enn det rent sportslige og at 

dens hybride natur opphørte og fikk ny mening. Å se på aktiviteten som et ritual kan hjelpe til 

å forstå deltakernes behov for dette. Canclini kan fortelle at ritualer klassifiserer det som er 

ekte og etablerer en før og etter (1993, s. 80). I midten av hybridiserte fenomener etablerer 

ritualet separate felt som ikke kan kobles sammen, men heller ikke er helt blandet. «We need 

rituals because we do not tolerate excessive hybridization» (1993, s. 80) skriver Canclini, og 

min påstand er derfor at å kun trene til kamp, å kun trene for sport, kan anses som en 

overdreven hybridisering, som flyter over i en ritualisert form for voldsom sparring. Sporten i 

den moderniserte formen blir ikke tilstrekkelig for å utrykke ekte MMA og tillater ikke for 

den mind callusing deltakerne søker. Dette reflekterer avhandlingens generelle argument at 

MMA er et rom hvor deltakerne kan konstruere en form for ærverdig mannlighet. 
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Eksemplet viser også veien inn i gruppa. Som et initieringsrite hvor neofytten går gjennom en 

liminalfase, hvor han er noe annet enn han var, men heller ikke det han skal bli, er Dante i det 

halve sekundet han er bevisstløs. Det er ikke en langvarig liminalfase hvor hemmelig 

kunnskap tildeles, men opplevelsen i seg selv er unik og transformativ. Man er, om enn i 

veldig kort tid, bevisstløs og våkner bokstavelig talt som medlem av en høystatusgruppe.  

Det er også interessant hvordan David tilsynelatende forstod hva som foregikk, fysisk 

disiplinerte Carlos, men at han fortsatte å slå hardt og gjøre hodesparkene han selv forbød. 

Jeg tror David ikke ville at småbarnsforeldrene skulle se det, og skremme bort potensielle 

kunder.  

 

Så langt har vi sett hvordan sparring kan gi uttrykk for at MMA i sin sportifiserte form 

oppløses og aktiviteten får en ny mening. Sparringen reflekterer da ikke kun den en tekniske 

hybridiseringsprosessen av ulike kampsporter, men, at dens hybride form av sport og vold 

oppløses. Deltakerne signaliserer lojalitet til konkrete verdier og medlemskap til gruppa og 

utøver ekte MMA og mind-callusing. 

 

I neste del ønsker jeg derimot å vise hvordan respekten man jobber så hardt for kan mistes 

med utgangspunkt i en reise med Fernando og Carlos til Cochabamba hvor Fernando skulle 

delta i en kick-boxing-turnering, og jeg observerte vektkuttingprosessen han gikk gjennom i 

forkant av kampen. I likhet med den voldsomme sparringen skildrer dette hvordan sportens 

sentrale aktiviteter møter lokal mening her gjennom mat og kontroll over kroppen. 

 

 

Kamp i Cochabamba 

Når kamp er avtalt er vektkuttet det første på agendaen. Et vektkutt går som oftest ut på å 

innta store mengder vann i uka før kampen, å spise svært lite mat og ikke noe salt. Deretter 

skal man innta verken mat eller vann i to dager før en skal veie inn til kamp. Kroppens 

respons på dette er å skille ut alt vannet den holder på. Man dehydrerer rett og slett seg selv 

for å veie så lite som mulig. Gjør man ikke dette risikerer man å møte en motstander som 

veier flere kilo mer enn en selv, for etter innveiing spiser og drikker utøveren masse og veier 

mye mer enn vektklassen tilsier. Berømte MMA-fightere som Georges St. Pierre er kjent for 

å kunne miste og få tilbake opp til ti kilo i løpet av et ukelangt vektkutt. Da gjøres det med 
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bistand av lege og trenere for det er ikke helt ufarlig og atleter har dødd. Fernando derimot 

har nå i et par uker redusert vanninntaket under trening, spist mindre mat, og også trent med 

en hjemmesnekret poncho laget av en søplesekk for å svette så mye som mulig. 

 

En torsdag ettermiddag møtte jeg Carlos og Fernando på akademiet. Det er rett etter trening 

og de er begge gjennomsvette, men de slang bare på seg noen tørre klær og vi gikk ned til 

rundkjøringen og kapret en pirattaxi til bussterminalen hvor vi fant en nattbuss til 

Cochabamba, 6-7 timer unna. Mens vi ventet på bussen diskuterte de løst hvordan Fernando 

skulle gå ned vekt de to neste dagene. Jeg var spent på hvordan det kom til å gå. Et par 

måneder før var Fernando suspendert fra Katari fordi han feilet vektkuttet i forkant av en 

kamp, og selv om han var atletisk og hadde klubbens beste spark, var han også litt 

overvektig, noe som ble påpekt av et par stykker på Eterno som turte. 

 

Vi ankom Cochabamba på natten og fant raskt et lugubert motell like ved bussterminalen. 

Etter natt med dårlig søvn vandret vi rundt på jakt etter frokost og havnet i liten bod på et 

gatehjørne hvor det ble servert enkle rundstykker med syltetøy og en kopp te. På formiddagen 

møtte vi arrangørene og Carlos og ble innlosjert på et mye bedre motell. ISKA (International 

Sport Karate Association) var arrangørene, og jeg ble positivt overrasket over hvor seriøse de 

var. Nåværende sjef i Bellator (den nest største MMA-promotøren i verden etter UFC) startet 

sin karriere i ISKA og de arrangerer både MMA og karate-kamper over hele verden. Etter at 

gutta er innlosjert på rommet var det på med treningstøy og tid for en joggetur til byens 

beskytter: En 34 meter høy status av Jesus Kristus på toppen av lite fjell overværende byen. 

Vi gikk de 2000 meterne opp hvor en rekke menn stod klare med baderomsvekt man kan 

betale 1bs for å veie seg med. Fernando gikk på vekten og konstaterte at han fremdeles 

manglet mye. Solen stekte her nesten 3000 meter over havet, og han var ekstremt tørst og 

sliten. Innveiingen var ikke før neste morgen og både humør og energi hadde allerede begynt 

å falle. Han overbeviste Carlos om å kjøpe en liten pose vann slik at han kunne få en slurk. 

Det fikk han, selv om dette betød at han bare erstattet vannet han hadde tapt. 

 

Vi kom oss ned til byen igjen og dro til akademiet Eduardo har sagt vi skulle få bruke men 

fant ingen der, og ble sittende utenfor i en time før en med nøkler dukket opp. Han fortalte at 

Eduardo var hjemme og hvilte etter hjernerystelsen han fikk under kampen noen dager før. Vi 

får lov til å bruke matta så Carlos og Fernando gjør noen boksekombinasjoner før Fernando 

og jeg brøt. Etter treningsøkten spiste vi en av mine favorittretter i Bolivia, suppe med 
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peanøtter (sopa de maní). En tradisjonell suppe som inneholder peanøtter, pasta, erter, poteter 

og ofte med kylling- eller biffstrimler. Vi kjøpte også en stor flaske Coca-Cola på deling.  

 

På slutten av dagen var vi igjen opptatt av å finne ut hvor mye Fernando veier og guttas plan 

var å låne vekta til et apotek, men apoteket viste seg å være stengt. I sentrum av byen, nære 

bussterminalen, finner vi også menn stående klare med baderomsvekt. På første vekt veide 

Fernando fremdeles to kg for mye. På neste vekt tre kg for mye. Det er vanskelig å si 

nøyaktig hvor mye han faktisk veier, men vi konkluderte med at det var for mye. Siste sjans 

nå var å finne en badstue og svette ut. 

 

 

Modernitetens utfordringer 

Hva å spise, hvor mye, hvor ofte, hvor mye vann å drikke, temperaturen på vannet man 

drikker, og så videre. Proteiner, karbohydrater og fett. Dette var daglige samtaleemner og en 

stor del av deltakernes liv på akademiet, men jeg observerte aldri det strengt disiplinerte 

regimet Wacquant beskriver fra bokseklubben i Chicago hvor disiplinen i forkant av en kamp 

sammenlignes med en munks hengivenhet: 

 

The monastic devotion required by the preparation for a bout extends deep into his social life and 

permeates every realm of his private existence. To reach his optimal fight weight, every boxer must 

abide by a strict diet (avoid all sugar, starchy and fried foods, eat fish, white meats and steamed 

vegetables, drink water or tea) (Wacquant, 2004, s. 60). 

 

 

For Wacquants informanter var boksehallen et alternativ til et liv med gjenger og vold på gata 

og hans informanter var eldre enn mine. For mine informanter var det kanskje vanskelig å 

endre matvaner fordi de bodde hjemme og ikke minst fordi mat er nært knyttet sosialt 

samvær. Noe det er i alle samfunn, men særlig tilfellet i Andes. I Bolivia brukes begrepet 

comida tipica for å snakke om tradisjonelle retter ofte tilknyttet spesifikke regioner og som en 

representasjon av innbyggernes identitet (Paulson, 2006). I La Paz er Plata Paceña, en rett av 

poteter, mais, fritert kjøtt, ris, og småpoteter, sentral og informantene var fryktelig 

nysgjerrige på om jeg likte den. For MMA-atleten er det å tilberede sin egen mat nok en stor 

utfordring. Det er også økonomiske faktorer og proteinrik mat er dyrt. Ettersom mat er så tett 

knyttet opp mot det kulturelle og sosiale blir nettopp dette en utfordring da David under 
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trening ber de la være å spise middagen man blir servert hjemme selv om moren din har laget 

den og hun sier du er for tynn. Med dette ber han også de ta avstand fra et dypt forankret 

kulturelt element. Om en følger Spencer sitt argument i Eating clean’ for a violent body: 

Mixed martial arts, diet and masculinities (2014) hvor han presenterer empiri fra feltarbeid i 

MMA-akademier i Nord-Amerika blir utfordringen tydeligere. Hans funn tilsier at utøverne 

forsøker å spise «ren mat» og unngå junk-food fordi det er viktig i produksjonen av en 

maskulin kropp, noe som reflekterer dens evne til å gi og ta imot smerte. Evnen til å ta i mot 

smerte og ha en muskuløs kropp, ble verdsatt av mine informanter i La Paz også.  

 

Det er passende her å trekke paralleller til hvordan Lazar beskriver evangekalisme i El Alto 

som blir en absolutt, konkret identitet for tilhørerne i El Alto, men samtidig, rent praktisk, 

eksisterer religionens individualisme og kommunalt liv sammen i en hybrid form (Lazar, 

2008, s. 268). I likhet med min oppfattelse av samspillet mellom fundamentale motsetninger 

som innfødthet og modernitet, kan i El Alto og La Paz, slike hybrider eksistere sammen. Hun 

skriver også videre at det moderniseringsprosjektet religionen er, krever mye av dens 

tilhørere, da særlig på det kroppslige planet: 

 

Evangelical identity is so closely associated with what people do with, and put into, their bodies that it 

demands a quite profound change in its adherents. One might ask whether, if dancing and drinking are 

so central to communal life and Bolivian identity, that the Evangelical movement is de-Bolivianizing 

cultural identity (Lazar, 2008, s. 169). 

 

Hva hun skriver om kroppens rolle i evangekalismen kan gi sympati med Fernandos posisjon 

da forestillingen om hvordan et vektkutt skal gjennomføres ikke fungerte i praksis. En 

ekstraordinær endring kreves også av Fernando da situasjonen ble komplisert og en badstue 

ble siste alternativ. 

 

 

Poncho i vanndamp 

Under et stort hvit skilt med SAUNA i blå bokstaver gikk vi ned en korridor, betalte 10 

bolivianos hver til ei dame bak en glassrute, og gikk ned i et dampfult, flisbelagt lokale. Vi 

kledde av oss til shorts, og fant fort en badstue. For å svette så mye som mulig tok Fernando 

på en gjennomsiktig plastponcho, og over den en stor svart Eterno-hettegenser. Carlos og jeg 

nøt varmen mens Fernando myser av smerte etter bare noen minutter. De runde, 
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middelaldrende lokalinnbyggerne vi deler badstuen med følger forundret den påkledde unge 

mannen med blikket mens han spaserer frem og tilbake foran stueovnen. Den lubne 

tenåringen så etter hvert merkbart tynnere ut og for å lette på humøret kommenterte jeg han at 

han så mye kjekkere ut nå, men han mestret ikke mye mer enn et skjevt smil. «Brystet mitt … 

det gjør vondt når jeg puster.» Jeg ble usikker på hva jeg skulle svare, men Carlos sittende 

ved siden av meg med hengende hode bare løftet sine svette skuldre og ubekymret sa «es 

normal».  

 

I fellesarealet utenfor badstuene satt fire svært overvektige menn i hver sin campingstol og så 

på Terminator 2. Fernando lå nå i en campingstol og slappet av. Det er filmens sluttscene 

hvor antagonisten faller ned i flytende lava og smelter. «Hei, se! Du er på TV!» Jeg sa det 

nesten, men lot være. Vi tilbrakte den neste timen mellom damp- og tørrbadstue og slapper av 

i plaststoler foran TV-en før Fernando ikke klarer mer. Etter sauna-turen var Fernando slapp 

helt uten energi og overtalte Carlos til å la han ta en liten slurk vann og tygge på litt is. Carlos 

nølte ettersom at Fernando sannsynligvis fremdeles veide for mye, og poenget med å sitte i 

saunaen var å miste væske. Senere på dagen var vi på jakt etter å få veid Fernando for å se 

hvordan vi lå an, så turen gikk til baderomvektene på gata utenfor bussterminalen. Etter å ha 

prøvd tre ulike kunne vi allikevel fastslå at han fremdeles veide for mye. 

 

På kvelden tok vi taxi til et stort og fint akademi hvor den offisielle innveiingen skulle ta 

plass. Over hundre mennesker har møtt opp, både trenere, utøvere og tilskuere. Deltakere går 

opp på en vekt og en av arrangørene ropte ut vekta før deltakerne møttes midt på scenen til en 

kort ansikt-til-ansikt. Da omtrent ti par har vært på scenen var det Fernando sin tur, og det 

viste seg at han veide for mye. Folk rundt meg ristet på hodet over hvor mye han faktisk 

manglet og i motsetning til Fernando hadde motstanderen definerte muskler. På scenen stod 

så Fernando ansikt til ansikt mot sin brasilianske motstander og Fernando presser pannen sin 

mot motstanderens som svarer med et kraftig dytt. Fernando gliser og publikum heier. 

Uansett, han fikk én time til å miste vekten på og den brukte han og Carlos til bokseøvelser 

og hoppetau. Fernando ble gradvis mer og mer irritert og utålmodig. Da han kom bort til meg 

og ba meg stramme boksehanskene brukte jeg for lang tid og han dro hendene tilbake og lot 

Carlos gjøre det i stedet. Jeg holdt meg litt i bakgrunnen etter det. De fleste tilskuerne hadde 

nå dratt og de som var igjen så skeptisk på Fernando og Carlos. Rett før timen var omme gikk 

han på vekta som nå viste en halv kilo for mye. Han var fullstendig utmattet og så ikke lengre 
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kjekk ut, med innsunkne kinn og sløvt blikk. Han holdt tilbake tårer av skuffelse og fortalte 

meg han var lei for at han ble så sint. 

Dette er første gang under feltarbeidet jeg ser slike følelser. En mann skal ikke gråte her tror 

jeg, men akkurat da var det innafor. Dette var verdt å gråte for. 

 

Det overrasket meg hvor lite forberedt de var i forkant og at strategien var å finne 

baderomsvekter på gata. Det er nærliggende å tolke dette på to måter: En; det er hva Archetti 

kaller lek med modernitet - en blanding av forventninger, kulturell kreativitet og et dramatisk 

ritual kombinert med imitasjon av en global fasit på «hvordan det gjøres på ordentlig» (1998, 

s. 101). Det andre; denne imitasjonen av vektkutting konstrueres som en manndomsprøve og 

signaliserer lojalitet til akademiets disiplinære regime. Det resonerer med 

mannlighetsidealene vi så i forrige kapittel, hvor disiplinære krav knyttet til lidelse og 

selvkontroll blir verdsatt. Som Gill bemerker seg i førstegangstjenestens opplegg: 

 

We can recognize a number of self-destructive beliefs in these assertions: suffering is a prerequisite for 

manhood; poor people like themselves can tolerate suffering more than others; and Aymara have 

special abilities for warfare. To make these claims is to participate in the production of a dominant 

fiction. It is to create a virtue out of suffering, a condition imposed on the Aymara by both the military 

and, more generally, the form that class and ethnic domination takes in Bolivia (Gill, 1997, s. 540). 

 

Vektkutting er en del av sporten på de fleste nivåer og i de fleste land, men jeg synes det er 

spennende å se Fernandos vektkutt i en kontekst av en posisjon hvor jeg anser det er et behov 

for arbeiderklassemenn å søke annerkjennelse gjennom glorifisering av smerte. Dette 

reflekteres også av den voldsomme sparringen. Ettersom dette ikke var første gang han ikke 

klarte et vektkutt spekulerer jeg også i om han faktisk ønsket å være i buret, eller i dette 

tilfellet i ringen. 

 

Dagen etter hadde Fernando fått energien tilbake og vi dro for å se på kampene. Det var 

visstnok fremdeles en mulighet for han å delta, men vi fikk vite at motstanderen måtte forlate 

byen. Han kom seg ikke etter vektkuttet og ble raskt sendt hjem til Brasil. Jeg talte ca. 200 

tilskuere på tribunen som besto av den vanlige gruppen; unge menn ispedd små barn som 

solgte godteri og brus. I løpet av kvelden så vi en chilener bli kneet i magen så hardt at han 

kollapset, og at vinneren ble brasilianeren jeg antok kom til å vinne da jeg så han dagen før 

på innveiingen: Skumle og bestemte øyne, og en kropp med store muskler og uten et gram 
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fett. På turneringen poserte Fernando og Carlos på flere bilder med det bolivianske flagget de 

kjøpte dagen før. Fernando var i godt humør. Kanskje lettet? Bildene havnet i løpet av kort på 

Facebook. Tidlig neste morgen tok vi en humpete busstur hjem til La Paz. 

 

 

Sanksjoner 

Tilbake i La Paz så jeg ikke Fernando på trening hele uken, så jeg avtalte over Facebook å 

møte han på nattklubben han jobbet på den kommende lørdagen. Han møtte meg i døren med 

et mer uskyldig ansikt enn hva jeg vanligvis hadde sett på den bestemte syttenåringen. Fulle 

unge menn i finskjorta og unge kvinner i trange miniskjørt ålet seg forbi meg, og mens 

popmusikk runget fra høyttalerne bak døren, lettet han på hjertet.  

 

Han forteller meg at Profe er sint på ham og jeg innser det er årsaken til at Fernando har 

unngått akademiet. Han mumler mye, men det han sier er at Profe er sint fordi han ikke 

klarte vektkuttet og la ut bilder på Facebook. Jeg nikker forstående, men forteller at han må 

love å komme på trening på mandag, og det gjør han. 

 

I dag (mandag) var det hard cardio som vanlig og sparring for de fleste, men Fernando fikk i 

oppgave å instruere to jenter innom for en prøvetime. Treningen i dag var mer ustrukturert 

enn vanlig og jeg bruker en del tid med å gjøre jiu-jitsu med et par av de nye folka. Av og til 

så jeg bort på Fernando som så ganske utilpass ut der han viste jentene hvordan man gjør en 

enkel jab. Under oppstilling etter trening snakket David lenger enn han pleier – i flere 

minutter. Han snakket om at det ikke er så jævlig stress å holde vekta si og selv om det er pes 

om mora di hjemme klager over at du er tynn eller ikke spiser nok mat, så må man beherske 

seg. Han var tydelig irritert og hevet stemmen da han sa rett ut at Fernando har vanæret 

akademiet, og dermed han personlig. “Hvordan kan man ta masse bilder fra en turneringen 

man ikke fikk delta på fordi man ikke klarte vektkuttet?! Du gjør meg en hablador (en som 

bare prater) og akademiet mister respekt,” utbrøt Profe. “Nå kommer de andre til å si at jeg 

ikke holder mitt ord!” Ingen sa noe og Fernando så bare mutt ned i bakken. Til og med jeg 

gjorde det. 

 

Etter trening dro Walter, Fernando og jeg og tok en mango-juice, hvor Fernando sa han 

skulle spise salat, men ombestemte seg, før han ba selgeren gi han en smoothie, uten sukker. 

(Fra feltnotater) 
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Eksemplet over viser hvordan disiplinen gjennom aktiviteter, uansett hvor smertefulle de er, 

hadde store ringvirkninger på ens tilhørighet i gruppa og på forholdet til instruktørene. Ikke 

bare var kontroll over inntak av mat og vann helt sentralt for utøveren, det var også direkte 

koblet til akademiets ære og instruktørens respekt. Dette er en annen god grunn til hvorfor var 

ære og respekt var sentrale betingelse for medlemskap. At Fernando unngikk rommet og 

menneskene han vanligvis omtalte som la familia forteller at i dette miljøet er mannlighet 

vanskelig å gjøre seg fortjent til, men lett å miste. 

 

At vi etter trening drakk frukt-smoothie og Fernando ba om å ikke få sukker denne gangen er 

optimistisk tolket av meg som et tegn på at sosialiseringsprosessen i akademiet kan føre til 

endring, og det er hva jeg ønsker å diskutere nå. 

 

I siste del av kapitlet ønsker jeg å se hvordan identitet konstruert som atlet var bygget på 

sentrale mannlighetsverdier, men også reflekterte et brudd med tradisjonelle 

mannlighetsverdier og slik en hybrid mannlighet. 

 

 

«Soy deportista»  

Som tidligere nevnt er analyse av mannlighet mer fruktbart når det ikke anses som et statisk 

kulturelt trekk. Jeg har hittil vist til sosiale skript, en kontinuerlig, hverdagslig prosess hvor 

maskulin dominans signaliseres gjennom å nedverdige kvinner og gjennom om ikke fremstå 

som passiv og havne utenfor kategorien av ekte mannlighet. Jeg har også skildret hvordan 

aktiviteter relatert til treningen tillater deltakerne å signalisere evne til å tolerere smerte og 

kontrollere kroppen – et annet viktig aspekt i mannsidentiteten. Mine informanter reflekterer 

visse mannlighetsverdier, men det eksisterer naturligvis ulike oppfatninger om hva det vil si å 

være mann. Archetti (1999, s. 113).  minner om at former for maskuliniteter også kan være 

motstridende Og det er potensialet for endring gjennom motsigende aktiviteter jeg ønsker å 

diskutere nå. 

 

Hittil har vi sett at treningen ikke er vold, men ikke alltid sport, og denne distinksjonen er 

viktig. David sa ofte under oppstilling at å slåss her (på akademiet) og å slåss på gata er to 

forskjellige ting: Her på matta er vi disiplinerte atleter (deportistas) som trener og gjør sport. 
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På gata derimot er det uoppdragen slåssing (mal educado) og man motiveres av sinne og 

alkohol. David poengterte også forskjellen mellom aggresjon og å være sint – en 

følelsesmessig perspektivendring på vold, og et budskap hvor aktivitetene på akademiet og i 

buret ikke skulle handle om sinne ettersom man i sinne er uten kontroll og ikke lengre 

oppfører seg som en atlet. Dette kan virke paradoksalt med det vi har sett hittil, men hvordan 

slåssing relateres til aggresjon og vold er en viktig nyanse. Hvor i aktivitetene smerte og ens 

toleranse for den var verdsett, lærte deltakerne også å kontrollere aggresjonen, og dermed 

endret deres oppfattelse av vold og aggresjon seg. Treningen, og interaksjoner innad i 

akademiet ellers, kan dermed ha kapasitet til å endre deltakernes vaner og oppfattelser om 

hva det betyr å være en ekte mann. 

 

Kroppen er i stor grad til stede i MMA slik den er i machismo, og vold, mat og alkohol 

sentrale byggeklosser i konstruksjonen av riktig mannlighet. Gutmann (1996) kaller den 

fysiske kroppen et sentralt tema i betydningen av machismo og at den manifesterer seg i vold, 

seksuelle handlinger og alkoholforbruk. Informantene i MMA-miljøet har derimot snudd på 

dette verdisystemet og engasjementet med MMA kan derfor anses som et brudd med 

tradisjonelle mannlighetsverdier. Når det kom til matvaner og alkoholforbruk fortalte 

informanter om en økt bevissthet om næringsinnhold og konsekvenser av å alkohol, og at de 

ikke drakk like mye som venner utenfor MMA-miljøet. De tok med det en avstand til sentrale 

aspekter av machismo og omfavnet en mer disiplinert mannlighet i kontrast til den ordinære 

mannsrollen, gjennom å kontrollere kroppen og inntak, og formet identiteter som atleter. 

Overkonsum av mat og alkohol slik det ofte manifesterer om en følger Gutmann, ble ansett 

som en indikator på manglende disiplin for deltakerne i Eterno som vedsatte kontroll over 

kroppen. Denne tilegningen av disse nye vanene kan ses på som et brudd med tradisjonell 

mannlighet, men også et uttrykk for en søken etter verdighet slik jeg tolker begrepet ekte 

MMA å være. 

 

Militæret søker å forvandle kroppen til et våpen og gjøre gutten til mann, og praktisk sett er 

MMA-akademiet også stedet hvor utøvere kan teste teknikker og gjøre kroppene sine om til 

våpen (Green, 2016). En forskjell mellom militærtjeneste og MMA er åpenbart at sistnevnte 

er frivillig, men, felles for begge er at de er arenaer hvor menn, i Leslie Gills ord, kan:  
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[…] assert a dignified sense of masculinity that serves as a counterpoint to the degradation experienced 

from more dominant males and an economic system that assigns them to the least desirable occupations 

(Gill, 1997, ss. 527-528). 

 

Forankret i aktivitetene på begge plasser eksisterer kulturelle idéer som disiplin, smerte og 

lojalitet og de reflekterer deltakernes posisjon i kontrast til den hegemoniske mannligheten i 

samfunnet hos de mer velstående og hvite som betaler seg ut av militæret, og ikke tar del i 

smertefull forberedelser til hva livet har å by på.  

 

Fenomenet Cholita Wrestling er en ukentlig forestilling i El Alto populær blant 

lokalbefolkningen og turister hvor damer ikledd bowlerhatt og store cholita-kjoler slåss med 

hverandre i ringen i stilen av nordamerikansk wrestling. I sin analyse av fenomenet skriver 

Nell Haynes at de marginaliserte aktørene gjennom klærne de bruker trekker på den 

nostalgiske forestillingen om den tradisjonelle kvinnen som et symbol på det tidløse Andes, 

ubrydd av modernitet, men også at kvinnene anser wrestlingen som et steg mot likestilling og 

et tegn på nye muligheter. Hvordan Cholita Wrestling kan sies å bryte ned kjønnsroller og på 

samme tid reflektere den populære oppfattelsen om «den innfødte kvinnen», tyder min empiri 

på at MMA og atlet-identiteten var i kontrast med, og samtidig bygget på, tradisjonell 

mannlighet, og kan anses som en form for hybrid mannlighet. I likhet med Archettis 

mannlige hybrider i Argentina har også mine informanter evne til å skape «conditions for 

cultural reflexivity and change (1999, s. xvi).» 

 

 

Konklusjon 

I dette kapitlet argumenterte jeg for at MMA som en hybrid av vold og sport og gjennom en 

ritualisert form for sparring oppheves skillet av sport og vold og. Sparringen ble da noe hvor 

deltakerne gjorde mind callusing, hvor de verdsatte smertetoleranse og tøffhet ovenfor de 

sportslige aspektene av MMA. Disse aktivitetene reflekterer Leslie Gills (1997) funn i 

førstegangstjenesten hvor smerte og vold glorifiseres og er basert på nedverdigende 

fordommer om innfødte og arbeiderklassemenn.  

Gjennom Fernando sitt vektkutt argumenterte jeg for at kravene er høye ettersom de krasjer 

med kulturelle oppfattelser om mat. Eksemplet med vektkuttet viste også hvordan det å feile i 
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aktivitet tilknyttet disiplin og kontroll over kroppen hadde følger for medlemskap til gruppa 

og instruktørens respekt i miljøet. 

Til sist argumenterte jeg for at disiplineringen vi så gjennom den voldsomme sparringen og 

vektkuttet var en sosialiseringsprosess hvor en identitet som atlet sto i kontrast til 

tradisjonelle mannlighetsidealer. Disiplineringsregimet på akademiet kan derfor sies å til en 

viss grad være et brudd med tradisjonell mannlighet, og gir rom for en hybrid mannlighet. 
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Kapittel 6 

 

Konklusjon 

 

 «Synes du dette er smertefullt? Bli vant til det, livet er smertefullt.» - David 

 

Dette sa Profe en fredag ettermiddag da vi trente brasiliansk jiu-jitsu på Eterno MMA. Han 

var midt på matta og demonstrerte en cross-choke på Xavier for resten av klassen sittende 

rundt.11 Profe repeterte små tekniske nyanser i teknikken for å vise hvordan den ble så 

effektiv som mulig. Xavier ble til slutt knallrød i ansiktet etter mangel på oksygen og lagde 

noen svært ekspressive grimaser som fikk resten av oss til å le, og Profe til å si kommentaren 

gjengitt ovenfor. Dette lille eksemplet oppsummerer noe av attraksjonen til hva som foregikk 

hos Eterno MMA for medlemmene der. Smerten i kontekst av mer omfattende 

hverdagsutfordringer satte treningen i et slags nytteperspektiv og i samsvar med livet ellers. 

Mer generelt ga deltakelse i sporten en anledning til å være en del av noe meningsfullt. Til 

tross for friksjon mellom entreprenørene og de etablerte relasjonsformene (kapittel 3) anså 

deltakerne seg som i en familie av likesinnede. 

Kapittel 2 introduserte avhandlingens tematiske kjerne; en søken etter annerkjennelse blant 

deltakere i en samfunnsgruppe med begrensede muligheter for sosial mobilitet. I kapittel 4 

var mannligheten innad i klubben basert på en militarisert mannlighet reflektert gjennom 

treningen og ens verdi som mann demonstrert gjennom å nedverdige kvinner og å balansere 

egen mannlighet for å forbli en del av gruppa. Ekte MMA og mind callusing ga uttrykk for 

deltakernes økonomiske begrensninger, særlig i kontrast med akademiet Axis i Zona Sur.  

Katari-MMA med fellesskapet av en rekke akademier i byen ble styrket og grensene formet 

mot et akademi i den velstående delen av byen. En ressurssterk entreprenør, Miguel, benyttet 

seg av populære oppfatninger av Túpac Kataris symbolske mening for å samle aktørene rundt 

fortolkninger om motstandskamp og resiprositet. Symbolenes betydning, og byens kulturelt 

                                                           
11 En cross-choke er en effektiv teknikk hvor den ene utøveren sitter i mount og griper hver side av stoffet ved 
begge hovedpulsårene i halsen og både klemmer håndleddene sammen, og lener seg fremover slik at hele 
kroppsvekten legges i kvelningen. 
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segregerte nabolag ble gjort tydelig da det velstående akademiet brøt med resten av 

fellesskapet.  

I kapittel 3 viste fellesskapets forberedelser til kamp hvordan andinske samarbeidsstrategier 

ble benyttet i en ny kontekst, men også hvordan individualistiske formål møter etablerte 

resiprositetsformer. Kapitlet forsøkte å nyansere samarbeidsstrategiene i Andes som ikke 

nødvendigvis like egalitære som ofte antatt. Likesom sporten var et verdifullt nettverk for 

aktørene var også den ujevne relasjonen mellom entreprenørene og elevene en kilde til 

friksjon og usikkerhet. Organisasjonen som arrangerte kamper og fungerte som knutepunktet 

mellom akademier og deltakere var finansiert av en ressurssterk Nordamerikaner med 

forventninger til de lokale aktørene som gikk utenom ressurser tilgjengelige i etablerte 

samarbeidsstrategier i La Paz. Deltakelsen var også derfor en kilde til usikkerhet i møte 

mellom modernitet og tradisjon. 

Kapittel 5 bygget på forrige og gikk videre inn på disiplinering og verdier, samt hva det betyr 

å være mann blant deltakerne på akademiet. Praksiser i akademiet reflekterte tradisjonelle 

mannlighetsverdier vi så i forrige kapittel, men det åpnet også for et brudd med disse 

verdiene. Slik kan de anses å omfavne et verdisystem basert på opposisjon til det tradisjonelle 

og på den måten en hybrid mannlighet. 

En rød tråd gjennom teksten har vært hybridiseringsprosesser. Jeg har argumentert for at 

MMA er en blanding av sport og vold. Kroppsteknisk er sporten et resultat av møtet mellom 

ulike kampstiler og derfor en hybridisert kampsport. De symbolske meningene bak klær, 

Tiwanaku, Túpac Katari, ayni og ayllu, og så videre, har i kapittel 2 og 3 blitt benyttet av 

entreprenører i miljøet for å konstruere fellesskapet og å skape en tilhørighet for 

medlemmene. 

Fortolkninger av det særegne og egalitære andinske er et sentralt aspekt av hvordan Bolivia i 

dag konstrueres av regjeringen og ideelle organisasjoner, og som denne avhandlingen har 

forsøkt å vise, en levd del av unge menneskers liv. Jeg håper derfor denne teksten kan være et 

lite tilskudd til pågående undersøkelser av et Bolivia i rask endring. 

Jeg håper at avhandlingen kan være et bidrag til etnografi om sport, og særlig kampsport, og 

at den viser hvordan det kan være en fruktbar innfallsvinkel i analyse og forståelse av unge 

menneskers utfordringer i Andes, eller hvor hen unge mennesker utøver sport under 

utfordrende forhold. 
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