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Sammendrag 

 

Denne avhandlingen omhandler fritidsbasert hagebruk i post-krise Spania. Den er basert på 

seks måneders feltarbeid ved to parsellhager utenfor Málaga. Etnografien illustrerer 

dyrkernes interaksjon med de ikke-menneskelige omgivelsene gjennom praksisen. Jeg 

argumenterer for at hagebruket bør forstås som relasjonelt og dynamisk, og involverer en 

rekke ikke-menneskelige aktører. Videre argumenterer jeg for at dyrkerne på varierte måter 

forhandler med planters og grønnsakers temporale dimensjoner. Jeg redegjør for et utvalg av 

prosesser hvor dyrkerne må forholde seg mottakelige for å kunne la seg affisere, og beskriver 

dette som en omsorgspraksis. Jeg argumenterer for at disse sensitive og relasjonelle 

dimensjonene ved åkerpraksisene bør forstås i relasjon til tre temporalt og affektivt ladede 

kontekstuelle dimensjoner: usikkerhetserfaringer i hverdagen, utfordrende forhold til fremtid, 

og problematisk fortidsorientering. Et siste tematisk spørsmål som belyses i avhandlingen er 

virksomhetenes affektive arbeid for tilrettelegging og regi av dyrkernes omsorgspraksiser.  

 

 

 

Nøkkelord: hagebruk, fritid, post-krise, Spania, Andalusia, fler-artsetnografi, affekt, 

posthumanisme, agens, alternative food systems, parsellhager, temporalitet, grønnsaker 
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Abstract 

 

This dissertation addresses recreational gardening in post-crisis Spain. It is based on six 

months of fieldwork at two allotment gardens outside Malaga. The ethnography explores 

gardener’s interaction with the non-human environment through their practices. I argue that 

gardening involves a variety of non-human actors and should be understood as relational, 

dynamic and collaborative. Furthermore, I argue that growers continuously and in various 

ways negotiates with the temporal dimensions of both plants and vegetables. I describe the 

different ways in which growers must be receptive to the plants and other non-human actors 

in the garden. This is characterized as a caring practice. I argue that these sensitive and 

relational aspects of the gardening practices, should be understood in relation to three 

temporally and affectively charged contextual dimensions: experiences of uncertainty in 

everyday life, challenging relationships with the future, and problematic orientations towards 

the past. A final question highlighted in the dissertation is the allotment enterprises` affective 

work which simultaneously produce and directs the gardeners care practices. 

 

 

 

Keywords: horticulture, leisure, post-crisis, Spain, Andalusia, multi-species ethnography, 

affect, posthumanism, agency, alternative food systems, allotment gardens, temporality, 

vegetables 
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Introduksjon 
 

«Dette er en annen verden!», bryter Maria ut gjennom et glis, der hun står på sin egen åker, 

omringet av 109 andre individuelle åkrer. Hun står skrevende over en liten og kompakt 

paprikaplante fylt med grønne paprikaer i krokete formasjoner. Svettedråper pipler ut under 

hatten hun har på seg som beskyttelse mot Sør-Spanias sterke sommersol, og renner nedover 

tinningene hennes. Hun har hendene fulle av røde tomater og grønne paprika og tørker derfor 

tinningen og ansiktet med overarmen.  

 

Maria leier en parsellåker hos Åker Grønn1 i utkanten av byen Málaga, langs kysten i Sør-

Spania. Åker Grønn var den ene av to parsellutleiebedrifter, utleie av åkrer for fritidsbasert 

dyrkning, som jeg oppholdt meg ved gjennom feltarbeidet. Åker Grønn kan ses på som et 

suksesseksempel, og gikk fra oppstartsbedrift til å ha nærmere 300 klienter på fem år. 

Agrikultur har tidligere vært en enda viktigere del av Andalusias økonomi og sosiokulturelle 

liv enn den er i dag, men utbredelsen av den agrikulturelle sektor har minket i takt med 

turismesektorens vekst over de siste 40 årene. Etter den økonomiske krisen i 2008 ble en 

rekke dyrkningsrelaterte prosjekter startet. Fordelt over 30 ulike prosjekter finnes det dermed 

i Málaga i tillegg et variert utvalg av former for hobbydyrkning. Denne oppgaven tar for seg 

to av disse: Åker Grønn og Appelsinlunden2. Åker Grønn og Appelsinlunden er privateide 

bedrifter som leier ut individuelle parseller og skiller seg dermed formelt både fra offentlige 

«community gardens» og grasrotdyrkningsprosjekter. Et særpreg ved praksisene ved Åker 

Grønn og Appelsinlunden er deres geografiske plassering ca. 13 km fra sentrum, og på denne 

måten skiller de seg også fra mer ordinære «urbane hager».  

 

*** 

 

 

 
1 Pseudonym for forsikring om anonymitet 
2 Pseudonym 
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Kontekst, avgrensning og relevant litteratur 
 

I tråd med prosjektbeskrivelsen ønsket jeg å undersøke sosiale virksomheter og sosialt 

entreprenørskap med fokus på hagebruk. Før jeg la ideen om sosialt entreprenørskap på 

hyllen og startet feltarbeidet ved Åker Grønn og Appelsinlunden med deres mer 

«konvensjonelle» bedriftsmodeller, oppsøkte jeg derimot varierte hageprosjekter, hvor jeg 

forholdt meg i kontakt med noen av disse også gjennom feltarbeidet. Under vil jeg kjapt 

presentere disse andre dyrkningsprosjektene da de fremstår som både å representere en 

kontrast til Åker Grønn og Appelsinlunden og ble bidragsytende for formulering av 

problemstillingen. I tillegg vil jeg presentere etablert forskning på organiserte 

dyrkningsprosjekter for deretter tilslutt å demonstrere på hvilke måter jeg plasserer min 

avhandling.  

 

En overvekt av generell litteratur om organiserte hageprosjekter er basert på undersøkelser fra 

Europa og Nord-Amerika. Selve fenomenet dyrkning for selvforsyning under organiserte 

kollektive rammer er ikke nytt, men årsaker, formål og kontekstuelle faktorer kan betraktes 

som endrede. Mangfoldet gjenspeiles i en rekke ulike organisasjonsmodeller: kommunale, 

initiert av beboere, lokale råd og velferdsorganisasjoner, som har varierende, men 

overskridende fokusområder. Mange undersøkelser på organiserte dyrkningsprosjekter 

omhandler hvilke roller den ofte urbane lokaliseringen spiller. «Urbant jordbruk» og 

«community gardens» er ofte, men ikke alltid sammenfallende. Ingen av disse har en 

standarddefinisjon innen litteraturen (Guitart, Pickering & Byrne, 2012). Åker Grønn og 

Appelsinlunden kan anses som periurbane grunnet deres geografiske beliggenhet. Organiserte 

hageprosjekter omtales tidvis som «alternative food networks». Cox et al. (2008, s. 204) 

beskriver «alternative food networks» som et nettverk som gjennom mat forbinder mennesker 

med produksjons- og forbruksrelasjoner. Noen ganger handler disse også om å knytte tettere 

relasjoner til historie og tradisjon (Dowler et al., 2009). Marcore og Spurling (2016) viser til 

generelle relasjoner mellom dyrkningsprosjekter og offentlig politikk. De illustrerer for 

eksempel hvordan oppblomstring av parseller på 20-tallet i England også ble brukt som en 

strategi for å motvirke en eventuell oppblomstring av kommunisme, som den høye 

arbeidsledigheten og økonomiske depresjonen kunne ha ført til (Marcore & Spurling, 2016). 

Sett i dagens kontekst av nyliberalistisk politikks nedskjæringer for vedlikehold av 
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grøntområder, kan frivilligbaserte samfunnsgruppers drift av grøntområder forstås som en 

måte å kompensere for institusjonelle aktører (van der Jagt et al., 2017, s. 265).  

Sosiale, politiske og miljømessige dimensjoner 
 

Hvilke formål, motivasjoner og verdier som fremheves eksplisitte i de ulike initiativene er 

varierende og ofte komplementerende i mer eller mindre grad. Man kan analytisk gjøre et 

skille gjennom tre ulike komponenter: sosiale, politiske og miljø. Mye litteratur fremhever 

dyrkningsprosjekters verdi for sosiale dimensjoner gjennom potensialet for «community 

building», integrasjon og solidaritet (Ioannou et al, 2016, s. 79, Firth, Maye & Pearson, 

2011). Gjennom å ofte fronte alternative økonomier, krav om rettigheter til bruk av land 

innenfor nyliberalistisk politikkutforming og til tider direkte demokratiske former for 

administrasjon, representerer en del dyrkningsprosjekter interesse i forhold til politiske 

dimensjoner. Den tredje faktoren er relatert til miljøspørsmål gjennom å tilby ordninger for 

selvforsyning, lokalt produsert og som oftest økologisk mat, økning av biodiversitet, 

forbedring av jordsmonn, og forhandling av kunnskap om natur og matproduksjon.  

 

Utbredelse av dyrkningsprosjekter 
 

Disse potensielle gunstige sosiokulturelle, miljømessige og politiske faktorene som beskrevet 

over har ført til at organiserte dyrkningsprosjekter initieres for et bredt spekter av klientell: 

skoler, fengsler, ungdom, eldre, sykehus og lokale innbyggere i nabolag (Pudup, 2008). I 

forhold til urbant jordbruk spesielt, er overnevnte formål og verdier ofte analysert i forhold til 

urban motstandsdyktighet (van der Jagt et al., 2017). En generell endring er at de mannlige 

pensjonistene som typisk har vært brukere av organiserte hageprosjekter er erstattet med et i 

større grad variabelt klientell av hele familier, kvinner og innvandrere (Veen, Derkzen, 

Visser, 2014). En generell tendens innen dyrkningsprosjekter er at dyrkere fremhever 

muligheter til friluftsliv, fysisk aktivitet og helse, naturopplevelser, kvalitetsmat grunnet 

sunnhet og/eller smak, gunstighet for husholdets økonomi, sosial interaksjon og relasjoner, 

kunnskap om natur og matproduksjon (Veen et al., 2014, Guitart et al., 2012, Firth et al., 

2011, Milligan, Gatrell, Bingley, 2004). Nylig har fokus på avslapning og velvære økt 

(Marcore & Spurling, 2016). En overvekt av studier følger dermed opp hvorvidt disse 

potensielle fordelene kan gjøres rede for. 
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Dyrkning i Spania generelt og i Málaga spesielt 
 

De politiske, sosiale og miljømessige faktorenes rolle for sosial og politisk forandring har 

gjort at for eksempel Nettle (2014) har stilt spørsmål ved om «social movement theory» kan 

belyse «community gardens» som sosiale bevegelser. Til forskjell fra land som Belgia, 

eksisterer det i Spania ikke offentlige direktiver spesifikt for kollektiv dyrkning (Ioannou et 

al., 2016, s. 78). Et resultat er at dyrkningsprosjekter i Spania ofte blir til via andre typer 

reguleringer og rammeverk, som for eksempel om innbyggerdeltakelse eller om 

grøntområder (Ioannou et al., 2016, s. 78). Det eksisterer allikevel også en del offentlig 

driftede «community gardens» i Málaga, men disse er kjent for å være vanskelig å få 

brukertilgang til. En tendens har vært at dyrkningsprosjekter har blitt initiert uten samtykke 

av landeiere eller offentlig autoritet i Spania (Keshavarz & Bell, 2016, s. 27). I tråd med en 

oppblomstring av dyrkningsprosjekter på 1980-tall som responser på daværende økonomiske 

krise (Keshavarz & Bell, 2016, s. 27) har post-2008 også innebåret vekst av 

dyrkningsprosjekter i Málaga. Dette kan ses i lys av at en del av Málagas dyrkningsprosjekter 

hadde relasjoner til i større grad sivile bevegelser. Noen av prosjektene jeg besøkte i Málaga 

var plassert på ubrukt og ofte offentlig land. Noen av disse hadde relasjoner til den da 

pågående mobiliseringen mot gentrifisering, og til post-krise «anti-austerity» bevegelsen 

15M. Disse prosjektene fremstod som å arbeide eksplisitt med sosiale, økologiske og 

politiske spørsmål. Antakeligvis kan dette forstås i relasjon til Prádanos (2018, s. 58) 

beskrivelse av en økning av sosioøkologiske bevegelser med fokus på alternativ økologisk 

økonomi. Ved besøk av to av disse prosjektene, var ett av de første temaene som ble nevnt 

nødvendigheten av å ha en historisk og regional bevissthet, og ansvaret for å opprettholde de 

agrikulturelle relasjonene for å kunne tre inn i en fremtid med bedre vilkår. Grunnet fokuset 

på sosiale-, politiske- og miljøaspekter dyrkes det ved disse initiativene ofte ikke individuelt, 

men åkrene tas hånd om i felleskap. Dette kan også være forklarende i at da jeg fortalte om 

hva jeg bedrev dagene med til personer jeg møtte utenfor Åker Grønn og Appelsinlunden, ble 

det ofte antatt at disse åkrene hvor jeg gjorde feltarbeid var felleshager. Som jeg skal 

illustrere i kapittel 3, så spiller dette også en rolle for åkerpraksisene. Denne type organiserte 

dyrkningsprosjekter blir dermed både innen forskning og i varierende grad av prosjektene 

selv ansett som et middel, fremfor et mål i seg selv. 
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Formulering av problemstilling 
 

Overnevnte beskrivelser av Málagas dyrkningsprosjekter kan demonstrere kontekstuelle 

tendenser og alternative betydninger av småskala-agrikulturelle rom og åkerpraksiser. Da jeg 

endte opp med å bli værende på Åker grønn og Appelsinlunden for å gjøre feltarbeidet, var 

jeg derfor overrasket over en manglende uttalt bevissthet både for historie, miljø og 

sosialpolitiske spørsmål. En av de første observeringene jeg foretok ved Åker Grønn var for 

eksempel at dyrkerne kom langveisfra med private biler, det eksisterte ikke kildesortering og 

folk hadde ikke hørt om veganisme. Det som i økt grad fremstod som et fravær av 

sosialpolitisk relevans for åkeraktiviteten ble derfor bidragsytende i å bringe frem et 

grunnleggende spørsmål gjennom feltarbeidet:  

 «Dersom åkerpraksisen ikke er eksplisitt relevant for fremtid gjennom sosialpolitiske 

spørsmål og miljø, hvilke andre elementer produserer både høy oppslutning og engasjerte 

dyrkere?»   

 

Materielle/posthumanistiske perspektiver innen hagebruk 
 

Nylig har det i økt grad blitt stilt spørsmål ved om temaene som omhandler formål, 

motivasjoner og verdier i etablert hageforskning er tilstrekkelige for å beskrive og forklare 

alle relevante dimensjoner av hagebruk (Hitchings, 2003, Power, 2005, Shimoyamada, 2018). 

Denne mer kritiske retningen kommer hovedsakelig fra geografi, etnobotanikk og 

sosialantropologi, og stiller spørsmål ved om etablerte perspektiver i tilstrekkelig grad 

mestrer å beskrive effekten av de materielle interaksjonene som finner sted gjennom 

hagebruk. Denne retningen argumenterer på varierende måter for nødvendigheten av å ta 

stilling til de materielle og ikke-menneskelige omgivelsene. Jeg ønsker å posisjonere denne 

avhandlingen opp mot eksisterende forskning som undersøker materielle dimensjoners 

innflytelse på dyrkningsaktivitet. Tatt i betraktning stigning av dyrkningsprosjekter, som 

nevnt i introduksjonen, oppfordres det til undersøkelser fra post-krise Sør-Europa (Calvet-

Mir & March, 2019, s. 97), og min avhandling kan dermed imøtegå denne etterspørselen. 
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Posthumanisme og more-than-human etnografi 
 

 

Jeg vil her presentere hvordan jeg posisjonerer avhandlingen i forhold til posthumanisme som 

en teoretisk retning, og noe av det konseptuelle rammeverket som det empiriske materialet vil 

belyses gjennom. De teoretiske perspektivene som presenteres her danner dermed grunnlag 

for hvilke mulige konkluderende bemerkninger som muliggjøres i analysene. Karen Barad 

(2007) beskriver posthumanisme slik:  

 

“Posthumanism does not attribute the source of all change to 

culture, denying nature any sense of agency or historicity. In fact, it refuses 

the idea of a natural (or, for that matter, a purely cultural) division between 

nature and culture, calling for an accounting of how this boundary is 

actively configured and reconfigured”. (s. 136) 

 

Posthumanisme som en teoretisk retning innenfor antropologien argumenterer for å forkaste 

det som hevdes å være antagelser om opposisjon mellom natur og kultur. Latour (1993) 

foreslår derfor begrepet «nature-cultures» som et mer hensiktsmessig utgangspunkt enn 

mislykkede forsøk på å opprettholde et skille mellom natur og kultur, når verden i økt grad 

trer frem som mangfoldige former for hybridiseringer, blant annet gjennom miljøendringer.  

Et verk som har bidratt til å plassere epistemologiske premiss for denne oppgaven hviler på 

Haraways (2008, s. 7) utvikling av ideen om “naturalcultural contact zones” i boken «When 

species meet». Gjennom dette konseptet illustrerer hun mennesker og dyrs gjensidige 

påvirkning som handler om å «becoming with» (Haraway, 2008, s. 17) og forsøker dermed å 

relokalisere en menneskelig eksepsjonalisme. Gjennom dette perspektivet åpnes det opp for å 

legge merke til hvordan åkerens ikke-menneskelige omgivelser påvirker og former dyrkernes 

praksiser og liv, uten å anta en adskilthet mellom disse to konvensjonelle distinksjonene. 

Åkerpraksisene kan dermed analytisk kategoriseres som «contact zones» mellom mennesker 

og de diverse andre artene som finner sted på åkrene. 

Selve ideen om dyrkning hviler på interaksjon med planter, og dermed ikke-menneskelige 

arter. Jeg plasserer avhandlingen dermed innenfor teoretiske retninger som forsøker å 

beskrive sammenhenger mellom sosialt liv og de materielle omgivelsene, som i denne 

sammenheng i stor grad representeres av planter. Gjennom posthumanistiske perspektiver 
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redefineres åkrenes bestanddeler, uten å i for stor grad gjøre a priori antakelser om adskilthet 

basert på dikotomier. Redefinisjonen av dikotomiske skiller innenfor posthumanisme har 

store konsekvenser for grensene for hva som kan studeres etnografisk, og har resultert i 

utviklingen av «multi-species ethnography», som eksplisitt avviser et utelukkende 

menneskelig fokus. Applikasjonen av dette bredere epistemologiske fundamentet gjennom 

analysene innebærer dermed oppmerksomhet også mot de ikke-menneskelige dimensjoner 

ved åkrene, og ikke kun dyrkerne. Helmlich og Kirksey (2010, s. 553) skriver at dersom man 

aksepterer Tsings forslag om at «human nature is an interspecies relationship», må planter 

også inkluderes som viktige medspillere.  

Jeg har valgt å anvende det hyppig brukte konseptet innenfor «more-than human» 

etnografiske fremstillinger: «sammenstillinger3», for å beskrive relasjonaliteten av de ulike 

artene: mennesker, grønnsakplanter, ugressplanter, insekter, jord, mikro-organismer etc. 

Dette konseptet beskrives av Tsing (Tsing, 2015, s. 22) som en måte å komme hinsides de 

mer avgrensede og faste konnotasjonene til «ecological community». Sammenstillinger viser 

derimot i større grad til hvordan de varierte artene influerer hverandre, men ikke har 

forutbestemte roller eller effekter (Tsing, 2015, s. 22). Dette innebærer at noen arter er 

samarbeidende, mens andre kun tilfeldigvis er tilstede samtidig og tilrettelegger for at man 

kan stille spørsmål ved hva som skjer fremfor å gjøre antakelser (Tsing, 2015, s. 22). 

Analysen min hviler på hovedsakelig to orienteringer innenfor posthumanisme. Den første er 

aktør-nettverksteori, og den andre retningen baserer seg i større grad på perspektiver på 

affekt, planterelasjoner og kommunikasjon. De sistnevnte vil presenteres fortløpende i 

analysene. Kombinasjonen av disse orienteringene gjør at både det materielle og ikke-

menneskelige, og dyrkernes affektive relasjoner med omverdenen kan beskrives.  

 

Åkeraktivitet som aktører og nettverk – Aktør-nettverksteori 

 

Gjennom å applikere et aktør-nettverksteoretisk (ANT) rammeverk kan alt og alle på åkrene 

som dyrkerne daglig interagerte med umiddelbart analyseres som potensielle aktører, og 

dermed åpne opp for andre påvirkningskrefter enn de utelukkende menneskelige (Latour, 

2005). Noen av disse aktørene er: dyrkerne, bedriftenes ansatte og entreprenører, bedriftene 

selv, redskaper, urter, en rekke grønnsaker, ugress, et variert utvalg av insekter, jord, 

 
3 Eng.: “Assemblages” 
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kompostvariasjoner, vær, vann, vanningssystem, sesonger, markedsføringsstrategier, 

internett, Whatsapp, hagesenteret, informasjon fra hagesentre, innsektsmidler, insekter, 

gnagere, reptiler, fugler.  

Metoden blir å legge merke til og beskrive forbindelsene mellom dette mangfoldet av aktører 

fremfor å gjøre forutbestemte antakelser om relasjoner og forhold (Latour, 2005), og på 

denne måten observere hvilke aktører som sammen danner nettverk. En av de ønskede 

intensjonene ved å ta i bruk ANT er dermed å illustrere hvordan åkerpraksiser som spesifikke 

nettverk “unfold in practice” (Gad & Bruun Jensen, 2010, s. 76). 

 

Praksis, performativitet og temporalitet 

 

En metodisk-analytisk døråpner for avhandlingen var å lese Biel og Lockes (2017) 

videreutvikling av Deleuze og Guattaris begrep om «becoming» for en utvikling av en 

«anthropology of becoming». De beskriver dette som “[…] a style of noticing, thinking, and 

writing through which to capture the intricate relations, movements, and dynamics of power 

and flight that make up our social worlds”. (Biehl & Locke, 2017, s. 10) Dette innebærer et 

perspektiv på menneskelige og ikke-menneskelige interaksjoner som plastiske, hvor 

mennesker står i relasjoner til andre mennesker, ting og krefter med varierende grad av 

agentiv kapasitet. De beskriver at fokus på «becoming» inviterer til å legge merke til 

kontinuerlige transformasjoner og forhandlinger av liv og verdener (Biel & Locke, 2017, s. 

10) i samtiden. Spesielt gjennom bruken av begrepet «åkerpraksiser» støtter jeg meg på 

konseptualiseringer av «becoming», da praksisene er dynamiske, foranderlige og relasjonelle. 

Selv om det empirisk kan observeres visse fellestrekk blant dyrkerne, er allikevel ingen 

åkerpraksiser fullstendig like grunnet dyrkernes ulike relasjoner og situasjoner. Dette gir 

grunnlag for en forståelse av åkerpraksisene som alltid ufullendte og alltid i en «becoming» 

med sine omgivelser. Mol, Moser & Pols (2010) analytiske perspektiv på omsorgspraksiser 

fungerer komplimenterende da forfatternes perspektiv i større grad fokuserer på 

omsorgspraksiser som fundamentalt kroppslige. Dette betyr at åkerpraksisene kan forstås som 

kroppsliggjorte, komplekse omsorgspraksiser. I følge ANT er kontinuerlig opprettholdelse av 

relasjoner mellom aktørene nødvendig for å skape relativ stabilitet ved fenomener (Gad 

Bruun & Jensen, 2010, s. 58). Dette illustrerer omsorgspraksisenes krav om kontinuerlig 

opprettholdelse av relasjoner mellom de ulike aktørene, og performative dimensjoner (Gad 

Bruun & Jensen, 2010, s. 58). 



9 
 

På tross av at jeg tar i bruk ANT og materielle perspektiver, vier jeg både menneskene 

privilegier innen beskrivelsene og gir symbolske komponenter sentrale roller. Både 

mennesker og deres perspektiver med symbolske dimensjoner, og ikke-mennesker blir 

dermed analysert som relasjonelle og gjensidig påvirkelige aktører innen sammenstillingene. 

For øvrig har lesning av Tsing (2015), Kohn (2013) og Lien (2015) har vært bidragsytende 

for å vekke interesse for å forsøke å gi inngående beskrivelser av menneskers komplekse 

forhold til ikke-menneskelige omgivelser. Avhandlingen har også som mål å produsere en 

«tykk» (Geertz, 1973) og grundig beskrivelse av dyrkernes hverdagslige åkeraktivitet. 
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Oppgavestruktur: 
 

 

I første kapittel presenterer jeg metode og beskriver etiske refleksjoner gjort gjennom 

forskningsprosessen. 

I kapittel 2 illustrerer jeg hvordan usikkerhetsopplevelser i hverdagen, utfordringer i 

forhold til fremtidsorienteringer, i tillegg til en problematisk fortid kan forstås som 

affektive kontekstuelle elementer med temporale dimensjoner. Jeg argumenterer for at 

dette får konsekvenser for, og danner et grunnlag for hvilken rolle åkeraktiviteten får.  

I kapittel 3 undersøker jeg i detalj åkeraktivitet gjennom flerarts-perspektiver og 

argumenterer for at åkerpraksisen kan belyses som omsorgspraksiser for dermed å kunne 

legge merke til varierte fler-artsrelasjoner. Jeg argumenterer i dette kapittelet for at 

dyrkerne gjennom åkerpraksisen forsøksvis posisjonerer seg kontinuerlig til de varierte 

aktørene innenfor fler-artssammenstillingene.  

I kapittel 4 analyserer jeg aktørers konstruksjon av sesongkategorier. I tillegg belyser jeg 

relevansen for et utvalg av materielle og temporale, og symbolske dimensjoner ved 

grønnsakene for å forstå deres betydning når de tas ut fra åkeren, og som et perspektiv på 

konsum.  

Kapittel 5 illustrerer hvordan produksjon av åkerpraksisene krever arbeid og regi fra 

andre aktører enn dyrkerne. Gjennom å belyse både menneskelige og ikke-menneskelige 

arbeidere, illustrerer jeg hvordan produksjon av omsorgspraksiser ikke nødvendigvis 

innebærer like mye omsorg for alle involverte aktører.  
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Kapittel 1: Metode og etikk 
 

Málaga fremstod som et strategisk valg for feltarbeid på dyrkningsrelaterte temaer grunnet 

den geografiske regionens gunstige klima. I tillegg anses klimaet fordelaktig for folk med 

bindevevsplager, som bidro til beslutningen om å dra dit. Málaga er hovedstaden til 

provinsen Málaga i den autonome regionen Andalusia. Byen har rundt 570 000 innbyggere 

og er delt opp i 11 distrikter.  

 

Tilgang til og konstruksjon av felt 

 

Feltarbeidet varte fra februar 2018 til juli 2018 og danner grunnlaget for denne avhandlingen. 

Jeg bosatte meg i et bokollektiv et stykke utenfor sentrum, og tok et fire ukers intensivt 

språkkurs ved universitetet. Etter dette satt jeg mer standhaftig i gang med å oppsøke 

dyrkningsprosjekter. Jeg ble i stor grad møtt med stengte porter, øde åkerområder og emailer 

som forklarte at dette årets usedvanlige regnvær gjorde at alt og alle måtte vente til nedbøren 

hadde gitt deg. Noen av prosjektene jeg besøkte hadde få deltakere, og ville ha innebåret en 

risiko for lite mengde data, men både Åker Grønn og Appelsinlunden fremstod som lovende.  

Både Åker Grønn og Appelsinlunden var begge plassert i Campanillas distriktet, som 

kategoriseres som periurbant. Det ble frarådet av entreprenørene og Campanillas-beboere å 

ferdes alene langs veien av sikkerhetsmessige grunner, og grunnet den lite hensiktsmessige 

kollektive transporten og min manglende tilgang på bil, endte det ofte med at jeg kun dro til 

ett av stedene per dag. Jeg var frem til slutten av feltarbeidet på leting etter bolig i 

nærområdet, men uten hell. Resultatet ble at jeg pendlet med kollektivtransport i underkant 

av tre timer per dag dersom jeg ikke dro sammen med informanter med bil, som halverte 

reisetiden. Reisingen ble dermed etterhvert som jeg ble kjent med informantene en gunstig 

måte å tilbringe tid med dem.  

Åker Grønn representerte en «suksesshistorie», med en grundig fundamentert businessmodell 

som ble startet i 2010. Appelsinlunden var en enda yngre virksomhet og hadde på daværende 

tidspunkt under 50 åkrer. Begge leiet ut parseller på 40-50 m² til 30-40 euro per måned. 

Begge åkerområdene stod forholdsvis øde gjennom nedbørsperioden, som gjorde at jeg startet 

feltarbeidet gjennom «forfølging» av entreprenører. Dette ga meg innblikk i hvordan 

bedriftene ble drevet og hva arbeidsoppgavene gikk ut på. I starten forholdt jeg meg til både 
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Appelsinlunden og Åker Grønn som en forsikring for å få nok informanter og data, men med 

intensjon om å ta en avgjørelse om å velge bort et av stedene. Etter hvert ble dette allikevel i 

større grad et bevisst valg, i håp om å kunne oppnå en noe mer generell forståelse av 

dyrkningsfenomenet heller enn data fra en avgrenset case-studie.  

Jeg har ikke avgrenset alder, kjønn, bakgrunn eller arbeidssituasjon hverken under feltarbeid 

eller i analysearbeidet, og informantgruppen representerer dermed heterogene livssituasjoner 

og verdensbilder. Selv om åkerområdene forble hovedarenaene, deltok jeg etterhvert på 

måltider med informanter på felles oppholdsområder ofte med deres familier eller venner, 

turer til hagesentre, noen hjemmebesøk og andre fritidsaktiviteter og utflukter, og jeg deltok 

på alle arrangementene som Åker Grønn arrangerte for sine klienter denne våren. I 

kombinasjon med å tilbringe dagene på to ulike steder og å bo på et annet, ble feltet mitt 

konstruert og definert som delvis geografisk, delvis sosialt og delvis mentalt (Madden, 2010, 

s. 53). De overordnede spørsmålene om åkerpraksisene ved Appelsinlunden og Åker Grønn 

tillot dermed å overgå felt som en geografisk konstruksjon (Madden, 2010). Gjennom denne 

form for konstruksjon av felt, har jeg også kunnet benytte meg av dataene fra de andre 

åkerprosjektene som nevnt i introduksjonen, som kontekstuelle data for å belyse Åker Grønn 

og Appelsinlunden, som beskrevet over. En begrensning kan allikevel være at jeg har latt de 

«interrogative bounderies» (Madden, 2010) bli for vide som gjorde at jeg satt igjen med et 

stort og variert etnografisk materiale. Dette kan ha forsinket selve analyseprosessen noe med 

grunnlag i de mangfoldige mulighetene for analysearbeidet.  

 

Med åker som hjelp: Arena for innpass  

 

Deltakende observasjon ble benyttet som hovedmetode gjennom feltarbeidet. En 

nøkkelstrategi for innpass var å leie åker både ved Åker Grønn og Appelsinlunden og sikret 

variasjon mellom passiv og aktiv deltakelse (Spradley, 1980). Dette grepet ga mulighet til 

generell observasjon om for eksempel hvilke deltakere som oppholdt seg hyppig ved 

parsellene, hvor mye fellesområder ble brukt og til hva, hva de ansatte arbeider med på 

området, samhandlingsmønstre, rutiner etc. Gjennom å bruke åkeren som en base og 

springbretts-arena sikret jeg oppretting av kontakt med de andre dyrkerne. Etter hvert lot de 

meg også samarbeide på deres åker med ugressluking, såing, vanning etc. og min egen åker 

ble derfor nedprioritert, men fungerte allikevel som en base. Å selv ha ansvar for en åker 
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gjorde allikevel også informantenes rutiner mer forståelige, nyanserte og sammensatte, også 

understreket av Maurer (2018). Det var gjennom å ha åkeren som base også lettere å følge 

opp relasjonene til «naboene», og noen av naboene ved mine åkrer ble dermed også 

nøkkelinformanter.  

 

Teknikker 

Jeg gjorde i starten av feltarbeidet noe mer formaliserte samtaler med entreprenørene ved 

begge bedriftene, og to ansatte ved Åker Grønn. Disse samtalene førte til data omkring 

virksomhetenes bakgrunn, praktiske forhold og informasjon om entreprenørene og de 

ansattes oppfattelse av egen hverdag og posisjon.  

Generelt gjennom feltarbeidet forholdt jeg meg til tematiske spørsmålslister. Fra disse 

utarbeidet jeg reviderte spørsmål underveis, ofte dagen i forveien. I starten av feltarbeidet 

støttet jeg meg i større grad til disse i kontakt med nye personer og benyttet meg dermed av 

uformelle intervjuer som teknikk. Etter hvert som jeg både ble mer kjent med deltakerne og 

behersket språket bedre, ble uformelle samtaler den vektlagte teknikken. I praksis betydde 

dette at jeg hadde mer eller mindre forhåndsbearbeidede spørsmål innen ulike tematikker, 

men ofte lot disse bakes inn der det passet. Dette innebar at deltakerne i stor grad også var 

delaktige i å styre samtalene dit de ville. Observasjon av i hvilke retninger de følte seg 

komfortable og hvilke retninger som utløste ubehag har også dannet grunnlag for å 

reformulere spørsmål til senere tidspunkt, og å også bruke kroppsspråk og stemning som en 

guide for mer uuttalte faktorer.  

 

Roller og posisjonering 

 

Min rolle i felt ble selvsagt influert av identitetsmarkører som kjønn, alder og etnisitet, samt 

mine handlinger og mer eller mindre eksplisitte holdninger. I tillegg ble jeg tilskrevet en rolle 

som uerfaren: nybegynnende dyrker, nybegynnende i det generelle samfunnet og nybegynner 

i språket. Dette kan ha bidratt til å senke tvetydighet omkring min tilstedeværelse og ført til 

en rolle som jeg opplevde fikk både oppmerksomhet og omsorg, og gjorde nysgjerrighet 

lettere å håndtere. Denne rollen opplevdes allikevel i starten spesielt utfordrende og som en 

hindring for datakvalitet. Min tilstedeværelse og deltakelse i den sosiale situasjonen gjennom 
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denne rollen kan dermed ha bidratt til en innskrenkning av rekkevidde av hva som kunne 

oppstå, og dermed også dataene. Derimot som en kroppslig og praktisk aktivitet, var det 

allikevel nok av interaksjon mellom dyrkere og omgivelsene, som har dannet en stor del av 

det empiriske materialet brukt i analysene. Hvordan dyrkerne demonstrerte eller forklarte, og 

deretter handlet annerledes i åkerpraksisen har for eksempel vært nyttig for analysen.  

 

Digitale teknikker og data 

 

Å gå rundt med notatblokk gjorde mange ubekvemme, og jeg skiftet derfor til å skrive notater 

på telefonen. Noen ganger tok jeg pauser i løpet av dagen for å skrive inn på PC ved den 

lokale restaurant-baren, eller så ble dette gjort hjemme på kvelden. Data fra bedriftenes 

sosiale medier, inkludert Whatsappgrupper har vært nyttig som kontekstuelle data, men er i 

liten grad benyttet i avhandlingen. Applikasjonen Whatsapp fungerte som en teknikk for 

forlengelse av forholdene til deltakerne, og innebar å måtte være tilstede gjennom virtuell 

kommunikasjon utenfor åkrene. Dette fremkalte en opplevelse av å alltid være i «felt», selv 

om jeg ikke bodde i umiddelbar nærhet.  

 

 

Etiske refleksjoner: Anonymisering, informert samtykke og beskrivelse 
 

Etter å ha lest litteratur om metode og etikk i forkant av feltarbeidet, var jeg forberedt på hele 

forskningsprosessens etiske dimensjoner frem til ferdig analyse (Landsverk Hagen & 

Stueland Skorpen, 2016, s. 176, Kolshus, 2011). Jeg informerte alle informantene om min 

hensikt, ba om samtykke og informerte om mulighetene for til enhver tid å kunne trekke seg. 

Dette repeterte og konkretiserte jeg etter en tid. Dette gjaldt spesielt da jeg noen ganger ble 

usikker på om folk faktisk var innforstått med min rolle og mine intensjoner i deres liv. Noen 

ganger fremstod det som at folk trodde at jeg var vitenskapelig interessert i dyrkningens 

biologiske aspekter og ikke de sosiale og kulturelle, og jeg var flere ganger nødt til å gi 

påminnelser om min hensikt med undersøkelsene. Det viste seg derimot ofte at jeg hadde fått 

dette inntrykket fordi personene selv var engasjert i de biologiske dimensjonene og derfor 

fremhevet dette.  
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Alle personnavn og bedriftsnavn er endret for å sikre informantenes anonymitet. Det ligger 

også et stort ansvar i å forsøke å beskrive andre personers komplekse liv, og dette vil til 

syvende og sist bli gjort gjennom fortolkningsprosesser og dermed alltid være «delvise» 

beskrivelser (Clifford, 1986). Jeg håper derimot at jeg har gjort dette på en så ansvarlig måte 

som mulig.  

 

Språk 
 

Språkkunnskapenes begrensninger kan ha medført manglende forståelse av subtile nyanser. 

På den annen side ble non-verbale aspekter muligens i større grad veiledende enn dersom jeg 

hadde behersket den lingvistiske dimensjonen godt. Det falt seg lettest å skrive notatene på 

norsk, oversatt på stedet fra spansk. Etterhvert som nivået økte ble noe mer skrevet på spansk, 

spesielt en del sitater. Overkanten av norske notater førte til at oppgaven selv ble på norsk, 

for dermed å heller ikke miste for mye gjennom flere lag med oversettelser. At nyanser og 

aspekter av utsagn kan ha blitt «lost in translation» er allikevel en potensiell svakhet ved 

materialet grunnet oversettelsene. 
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Kapittel 2: Affektive reiser til åkrer som samtalepartnere 

 

Bygningene i den historiske delen av byen er godt vedlikeholdte; nypussede og nymalte i 

pastellfarger. Gatene er varme i fargene, glatte og skinnende. Morgensolen er fortsatt mild. 

Når jeg går gjennom denne delen av byen for å komme meg til stedet hvor Blanca skal plukke 

meg opp, gir det meg en opplevelse av å spasere gjennom romantiske postkort. Det er tidlig, 

men noen turister er allerede i gang med å fange øyeblikk gjennom å ta bilder både av 

arkitektur, og av mat og drikke på kafeenes utesitteplasser. En britisktalende og tydelig 

beruset mann spør om veien til hotellet sitt. Han legger ikke merke til at han tråkker i en dam 

såpevann som enda ikke har fordunstet fra morgentimenes vasking av gatene.  

 

På vei bort fra den historiske delen av byen minsker antallet turister og forseggjorte kafeer. 

Bygningene har avflasset maling og knuste vinduer, tettet med papp. Her blir heller ikke 

søppelet kontinuerlig plukket opp av profesjonelle søppelplukkere. Mens jeg fjerner meg fra 

byens historiske sentrum til møtestedet, krysser jeg elven. Den kalles av mange for «Den tørre 

elven» (Rio Seco). Rio Seco ser ut som en stor betongrenne med graffiti langs kantene. Under 

broenes skygger oppholder rusmisbrukere og hjemløse seg. Hasjlukten er konstant. Om 

kvelden vekkes elven av skateres aktivitet og medfølgende lyder av småhjul i fart. Ungdommer 

samles for botellón, samlinger ute for fest. Rappebattles. Søppel ligger langs betongrennens 

kanter. En hund piler etter noe, og eieren sluntrer etter. En av områdets «locos» går som 

vanlig langs elven og skriker skjellsord: «Jeg skal drepe dere alle, forbannede flokk, før dere 

dreper meg!». Det foregår for tiden en offentlig og kontroversiell dialog hvorvidt «elven» skal 

omgjøres til et grøntområde, eller forbli stedet for alt og alle som ikke får bli i turistgatenes 

idyll.   

 

I dette nabolaget er avfallsbeholdningene i vanlige containere og ikke under bakken, og 

søppeldunsten gjør det umulig å ikke la seg påvirke, og jeg flytter meg lengre bort i gaten og 

sender Blanca en Whatsappmelding om dette. Blanca plukker meg opp med bilen sin, og 

motorveien tar oss med imot områdene for parsellhagebedriftene. Folk forteller meg ofte: 

«Antes todo esto era campo» - Before, all this was countryside. Blanca øker farten; 70 km/t, 

80, 90, 110, 120km/t. Langs kystlinjen i horisonten skimtes nyere boligblokker, nå spesielt for 

turisme. Vi passerer et sykehus. Universitetet. Disse blir erstattet med vide åkrer på myke 

heier. Hester. Antallet og høyden på bygningene senkes gradvis. Vi passerer noen grå 

fabrikker i «klossete» formasjoner tilhørende produsenter av frossenmat. Vi tar inn på en 

mindre bilvei til bygden hvor parsellåkrene ligger. Eldre mennesker kan fortelle om hvordan 

det før her kun var gårdsbruk, ingenting annet. En del av disse områdene ble gitt opp som 
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jordbruksland som en følge av at folk flyttet fra gårdene med håp om bedre liv i byene 

overlappende med transisjonen fra diktatur til demokrati. Boligene her er små og omringet av 

små fjelltopper og dyrket mark. Parsellhagene er omkranset av løvtrær, sumpplanter og 

sukkerroer. Vegetasjonen er kraftig og grønn. Fuglene kvitrer. Blanca sier: «Og her er 

Appelsinlunden og venter på oss som om ingenting har skjedd». 

 

I dette kapittelet skal jeg undersøke hvordan bevegelsene i rom kan belyse kontekstuelle og 

affektive dimensjoner som påvirker åkerpraksisens betydning for deltakerne. Først vil dette 

illustreres med fokus på sentrum og mange av nabolagenes kontekstuelt endrede 

assosiasjoner. Gjennom empiriske eksempler vil jeg videre illustrere hvordan fremtiden 

fremtrer usikker og ubehagelig. Jeg vil dermed i tråd med teoretiske perspektiver på 

«uncertaincy» undersøke temporale dimensjoner for å forstå både deltakernes erfaringer i 

hverdagen, og i relasjon til åkerpraksisen. Jeg foreslår at åkerpraksisens attraktivitet også 

belager seg på den kontrasten den representerer i relasjon til dystopiske bilder av urbaniteten, 

og dermed åkrenes fordel for alternative erfaringer. Erfaringene av fremtid blant deltakerne 

fremstod som å bære med seg ubehagelige følelser, som kan være viktige å forstå i relasjon til 

hvilken rolle åkrene får.  

 

Affektive og temporale rom 
 

Nesten alle deltakerne bor nærmere sentrum av byen, og drar samme vei som Blanca, vist i 

vignetten over, for å komme seg til parsellhagebedriftene. Fordi beliggenheten i stor grad 

kontrasterer med beliggenheten til mange urbane nabolagshager, som det også eksisterer mer 

forskning på, kan det være spesielt hensiktsmessig å også vurdere betydningen av dette.  

Min teoretiske tilnærming for å forstå betydningen av rommene vist i vignetten over, som 

åkerleierne nesten daglig reiser gjennom hviler hovedsakelig på perspektiver som inkluderer 

«affekt». Disse kan bidra til å kaste lys både på landskapets ikke-menneskelig agens og 

affektive krefter i den gitte sosioøkonomiske konteksten. Ifølge Navaro-Yashin (2009) veves 

subjektive følelser sammen med landskapets affektive potensial og kraft. Dette perspektivet 

forener dermed sosial konstruksjon med materialitet, hvor emosjoner struktureres på et 

bredere nivå enn å begrense dem til individer (Navaro-Yashin, 2009). Dette kan belyse 

hvordan materielle aspekter i rom og landskap er deltakende i produksjonen av helt 
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spesifikke emosjoner, og kan i denne sammenheng også tyde på pågående endringsprosesser. 

Navaro-Yashin stiller seg i stor grad i tråd med aktør-nettverksteori, men kritiserer Latour for 

hans perspektiv om å behandle menneskelige og ikke-menneskelige aktører som likeverdige.  

Hennes perspektiv på aktør-nettverksteori inkluderer derimot argumentasjon for at det er 

nødvendig å betrakte ikke-menneskelig agens som involvert også på lingvistiske og 

symbolske måter (Navaro-Yashin, s. 9). Objekter står dermed ifølge dette perspektivet i 

relasjoner til historiske og politiske kontekster også gjennom lingvistiske dimensjoner, i 

større grad enn for Latour, og hun kritiserer med dette Latours «flattening» metodologi 

(2009, s. 9). «Sammenvevingene» av subjektive følelser og landskapets affektive kraft, må 

dermed bli forstått i relasjon til sine spesifikke kontekster. Men hvilke spesifikke affekter 

produseres i landskapets sammenvevinger illustrert i empirien over?  

 

Dystopiske bilder i ulike rom og deres temporale dimensjoner 
 

Komplementært med Navaro-Yashins perspektiv på affekt, kan Tsings (2015) perspektiv på 

ideer tilknyttet konseptet «fremgang» være nyttig i denne sammenheng. Hun argumenterer 

for at konseptet «fremgang» og tilknyttede ideer er dypt nedfelt i vår måte å forstå verden og 

vår forståelse av hva det innebærer å være menneske (Tsing 2015, s. 33). Dette innebærer 

antakelser om at fremtiden går i en utpekt retning, som beror seg på fremgang og innebærer 

utvikling, vekst, ekspansjon, demokrati, vitenskap og håp (2015). Både ideer om historie og 

personlige drømmer er forbundet til disse (2015, s. 21), og nå har ideene om fremgang mistet 

sin mening (2015, s. 25). Hun spør; «hvorfor forventer vi økonomiers vekst og vitenskapers 

utvikling?» (2015, s. 7). Til og med under «ruination», hevder Tsing at vekstideene og 

kategoriene kontrollerer oss (2015, s. 7). Hva skjer så når disse bildene av utvikling ikke 

samsvarer med erfart virkelighet for dyrkerne? På hvilke måter strider bildene av «fremgang» 

med erfart virkelighet? Tsings (2015) perspektiv inkluderer også bevissthet for temporale 

aspekter, og skriver at «Progress is a forward march, drawing other kinds of time into its 

rhythms. Without that driving beat, we might notice other temporal patterns» (s. 21). Dette 

kan ses i lys av Munns (1992, s. 101) påminnelse om at rom og tid er ulike aspekter ved 

hverandre i levde liv. Krisers tendenser til å fungere stimulerende til varierte endringer i 

temporale orienteringer (Knight & Stewart, 2016 s. 2) gjør derfor at den samtidige konteksten 

blir viktig også for åkeraktiviteten. Flyt, begrensninger og relasjoner mellom de romlige og 

temporære dimensjonene vil dermed bli belyst i dette kapittelet for bedre å kunne forstå 
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åkerpraksisene. Innledningsvignetten startet med beskrivelser som også kan tyde på hvordan 

nabolag kan forsås som å bidra til å skyve dyrkerne bort fra seg, som jeg vil fortsette med å 

utdype under. 

 

Sentrums utilgjengelige glans 
 

I tråd med overnevnte analytiske rammeverk, vil jeg illustrere noen måter folk ytret 

opplevelser av uønskede endringer og avvisning av deres tilgang på byens sentrum. For 

eksempel i en samtale om fritid, forteller Angel at hver gang han drar til sentrum, så blir han 

påminnet om hvor mye som er forandret. Han sitter på en rød plaststol og kikker utover 

åkerområdet, mens han prater. Han forteller videre: 

«Jeg kjenner ikke igjen byen min lengre! Nesten alle barene vi pleide å gå på er byttet ut med 

barer for turister. Der jeg bor derimot, kan man spise en full meny for bare 6 euro. Det er 

klart, at på disse stedene så støter man på litt av hvert [av folk]. Og for å være ærlig så ville 

jeg ikke anbefalt deg å dra dit, dersom det ikke er på dagen i hvert fall. Jeg kan ta deg med dit 

en gang hvis du vil? Sikkert veldig interessant for en antropologstudent». Han ler høyt. «Det 

er ekte steder med ekte mat i hvert fall. Sånn at man får lyst til å ta en lur etterpå». Ler igjen. 

Det var ikke uvanlig at folk fortalte om at kafeer, barer og restauranter i sentrum både er 

stilige og kan ha god mat, men at disse innlysende er for turister, som kan illustrere en form 

for fremmedgjøring fra sentrum. Dette kan også ses i sammenheng med at store deler av 

eiendomsmarkedet er basert på turisme og utilgjengelig for lokale personer, som illustreres 

når Maria sier:  

«Ja, jeg jobber jo faktisk i sentrum, og siden jeg begynner kl 04.30 på hotellet, så ville det ha 

vært bedre for meg å ha bodd nærmere. Ikke minst fordi jeg er redd for å ferdes alene veldig 

tidlig eller veldig sent. Jeg er litt pysete.» Hun ler lett og kikker tilbake på meg. «I det minste i 

høysesongen, da bare jobber jeg, og kommer hjem for å sove. Men det er jo ikke mulig å finne 

noe bra til en normal pris i sentrum, så…» Maria gir et raskt oppgitt smil, og skrur på 

bryteren på vanningssystemet som setter i gang å tikke, surkle og bruse. 

Folk forteller simultant om at Málaga har forbedret seg på visse aspekter. Dette kan ses i 

sammenheng med at Spania gjennomgikk et såkalt «økonomisk mirakel» med rask 

modernisering og vekst i service-sektoren og tilknyttet vekst av middelklasse i årene før 

krisen (Lobato Rodríguez, Molina & Valenzuela García, 2018, s. 281). Daniel forteller for 
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eksempel at sentrum er penere, turisme genererer økonomisk sirkulasjon og Málaga er mer 

internasjonal i dag enn tidligere, «men det hjelper jo faktisk ikke meg når jeg sitter her uten 

jobb». Det kan derfor stilles spørsmål ved om denne empirien tyder på at fremgangsnarrativet 

vakler. Et utsagn fra en malagueño4 jeg traff på et seminar i Norge etter hjemkomst fra 

feltarbeidet kan også være relevant i denne sammenheng. Da vi snakket om byen hans, lo han 

høyt og sa: «Málaga er akkurat som en jente som er flink med sminke og klær! Ja, nesten 

enda flinkere enn meg da», sier han leende, og gjør en stolt grimase. Han utdypet deretter mer 

alvorlig med å forklare at byen, byrådet og reisebrosjyrer er flink til å vise frem en fin maske, 

men at det ikke er alle tidspunkt masken holder, fordi under masken er det fortsatt «kaputt». 

«Hvorfor skulle jeg og alle vennene mine ellers ha bodd i utlandet?»  

 

Politiske fremtiders usikkerhet 
 

I tråd med økt politisk engasjement, vil jeg foreslå at det heller enn et generelt ubehag, i 

tillegg også eksisterte flere konkrete verbaliseringer omkring fremtid, men at disse i større 

grad fremstod som å være tilknyttet fatalistiske emosjoner. Det kom frem også her tegn som 

tydet på ubehag knyttet til fremtidsorienteringer. Disse verbaliseringene fremstod som i 

mindre grad å være unnvikende i forhold til fremtider, og illustreres under av Daniel og 

Isabel.  

Spaserende i raskt tempo på strandpromenaden forteller Daniel om problematiske sider ved 

samfunnet; det svarte markedet som ikke bidrar til skatt, og hvor dette i seg selv regnes 

nærliggende en dygd, og som kommer til utrykk i utrykket «un buen pajaro» [en god fugl] og 

brukes for å beskrive personer som slipper unna å betale skatt eller andre bidrag til 

felleskapet. Vi passerer en tigger som sitter langs muren mot stranden og mumler noe til en 

gjeng høylytte, unge turister som antakeligvis har sin første ferie uten foreldre. Daniel 

forteller videre om at det nye partiet Ciudadanos [borgerne] har overtatt et tidligere hyggelig 

ord, at selve det spanske språket er sexistisk, om hvordan gentrifiseringen skaper 

vanskeligheter for lokale, også for egen bedrift som kanskje må legges ned, om økende 

forskjeller mellom rike og fattige, og om servicenæringsbedrifter som reklamerer for 

økologisk mat som er god mot naturen, men som behandler og betaler de ansatte svært dårlig. 

Jeg kommenterer hvor interessant det er å høre på engasjementet hans, og får til svar: «Men 

 
4 Person fra Málaga 
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hva jeg synes spiller absolutt ingen rolle i forhold til disse spørsmålene. Hvordan kan jeg 

endre noe som helst selv om jeg ser at det er feil? De fleste [folk] her bryr seg ikke» 

Daniel har som vi ser et bevisst forhold til samfunnsspørsmål, i større grad enn de fleste 

andre dyrkerne jeg var i kontakt med, men undertonen også hos Daniel er oppgitthet, og det 

som jeg tolker som en erfaring av maktesløshet i forhold til fremtidsorienteringer. Denne 

formen for avmakt kan også ses i relasjon til spørsmål om tillit. Torrente, Bolance og Cais 

(2018) illustrerer for eksempel til direkte relasjoner mellom økt sosioøkonomisk prekaritet og 

ikke bare mangel på institusjonell, men også endringer innenfor interpersonell tillit. Under 

oppholdet i Málaga ble jeg ved ulike anledninger selv imponert over det som fremstod som 

kraftige mobiliseringen ved demonstrasjoner i byen. Demonstrasjoner fremstod som mer 

høylytte og energiske enn demonstrasjonene jeg hadde opplevd i Norge. Dette kommenterte 

jeg til Isabel, min informants venninne, da jeg var med dem på en demonstrasjon mot 

gentrifisering.  

Isabel er nesten ferdig med doktorgrad i pedagogikk, og snakket høyt og åpent om politisk 

relevante spørsmål. Min informant var stillere enn jeg tidligere hadde sett henne, og fremstod 

ubekvem/utilpass spesielt gjennom hennes non-verbale fremtoning, men også på måten hun 

responderte Isabel med korte «mhm», «ja», «okay». Da vi endte opp på en restaurant etter 

demonstrasjonen, og samtaletemaene gradvis endret seg til mindre politiske temaer, fremstod 

hun derimot mer komfortabel. Dette var hennes første demonstrasjon fortalte hun, og hun 

fortalte senere at hun var enig med ideen bak demonstrasjonen, men at hun også bare var 

med for sin venninne. Da jeg kommenterte til Isabel derimot, at demonstrasjonen hadde gjort 

inntrykk på meg, svarte Isabel; «Ahhhh, så mange av de som du så der er med i 

demonstrasjonene bare fordi det er festlig, man kan drikke øl, treffe bekjente, det er bra 

stemning! Folk får kanskje ut litt energi og rettet sinnet sitt mot noe i noen øyeblikk, men 

egentlig så er de useriøse» 

Disse eksemplene fremstod da jeg var i felt som interessante fordi de representerte en 

kontrast til en majoritet av det som for meg fremstod som mye mer vage holdninger i 

formuleringer omkring fremtid og politikk – verbaliseringer om fremtidsspørsmål og -

modeller. Som en kontrast til Daniel og Isabel, var det sjeldent at informantene ved åkrene 

pratet om politiske tema, og aktiviteten ble ikke (i hvert fall ikke eksplisitt) forbundet med 

fremtidsmodeller. Det fremstod nærmest som om fremtiden var for uforståelig og ubehagelig 

til å kunne tas stilling til. Og at hagene dermed i større grad ble «refuges» fra virkeligheten 

basert på kontrast, enn konkret relevant for den.  
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Nabolags forfall 
 

Selve bykjernen er forholdsvis begrenset, men boligområdene som omslutter sentrum 

strekker seg langt geografisk. Det urbane landskapet som ligger utenfor den forseggjorte 

kjernen som domineres av turisme, kan stilles spørsmål ved om heller fremviser symboler for 

forfall enn fremgang. Selv om Málaga regnes som en forholdsvis trygg by, står en tredjedel 

av befolkningen i fare for sosial eksklusjon (Ramajo, 2018). I mange av nabolagene hvor folk 

faktisk bor og oppholder seg til daglig, kan man dermed observere både fattigdom og 

kriminalitet. Som Angel nevnte over, bør man vite når og hvor man kan ferdes alene.  

Rosa forteller at før hun fikk jobben hun har nå, så bodde hun hos tanten sin i et av «gitanos-

nabolagene» som er kjent som å være belastede med fattigdom, kriminalitet og gjenger. «Nå 

for tiden tørr ikke politiet en gang å dra inn dit har jeg hørt». Rosa har jobbet som servitør og 

kokk på samme sted i et par sesonger, og er fornøyd med den forholdsvis stabile 

arbeidssituasjonen, men sommer og vintersesong innebærer store endringer både i 

arbeidsmengde og inntekt. Grunnet boligsituasjonen forteller Rosa at hun ikke turte å være 

ærlig om hvor hun bodde da hun var på jakt etter jobb. «Selv om det egentlig kunne vært en 

god ting, siden det hadde betydd at jeg hadde kort vei til jobb og kanskje ville ha kommet 

mindre for sent på grunn av trafikk. Jeg vet at det ikke gir mening, fordi krisen er jo ikke vår 

skyld, men man må liksom late som at alt er på stell allikevel og det kan være slitsomt».  

Som vi ser er de ulike urbane rommene ikke uten betydning, og selv om ikke alle nabolag er 

like belastede som det som Rosa omtaler, så fremvises det tegn på økonomiske endringer 

også mer generelt. Et av disse tegnene på konsekvenser av den økonomiske situasjonen kan 

skimtes i det generelle boligmarkedet. Et vanlig syn er både tomme boliger, okkuperte 

boliger og hyppige skilt om boliger til salgs. Gjennom krisen har mange spanjoler mistet 

boligene sine til bankene. I en avisartikkel som referer til en studie utført av El Banco de 

España, mistet 101 personer sin bolig per dag i 2015 (Telesur, 2016). Simultant har antall 

ulovlig okkuperte boliger økt kraftig. Andalusia er etter Madrid og Barcelona den provinsen 

med flest ulovlig okkuperte boliger5 (La Opinión de Málaga, 2019). Dyrkerne kjente ofte til 

personer som hadde mistet sine boliger, og refererte ofte til dette scenarioet som 

skremmende, men dessverre ikke uvanlig. En dag jeg satt på i bilen med pensjonisten Jose, 

kommenterte han dette. Vi var på vei fra et av nabolagene tilknyttet sentrum for å dra til 

åkrene, og kjører forbi en klynge med små og beige blokker. En av disse ligger tett opp til 

 
5 Ifølge en undersøkelse utført av Grupo VPS 
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bilveien. Mange av vinduene har persienner trukket ned, men ikke alle. Klessnorer med klær 

til tørk henger utenfor noen av disse vinduene. «De der boligene er okkuperte fordi familiene 

som bodde der ble kastet ut», kommenterer Jose plutselig i en samtale som dreide seg om 

bensinprisene. Han klikker raskt tre ganger med tungen, som for å demonstrere misbilligelse. 

Jeg vet ikke hvordan han vet dette; om han observerer det, har lest om det, eller har hørt det, 

og får aldri spurt fordi telefonen hans ringer og han blir snakkende med en venn frem til vi 

ankommer. Deretter dro han på ferie og jeg så ham aldri igjen.  

En ikke uvanlig konsekvens er at disse boligene har en tendens å ende som leieboliger til 

turister via eiendomsfirmaer. Tagginger på boliger eller andre flater som gjøres i nabolagene 

ser ut til å bli stående lengre, enn de som blir gjort i sentrum. I et av nabolagene hvor Leila 

bor med familien sin er det tagget: «Hus uten folk. Folk uten hus.», som en kommentar til 

dette paradokset. Leila forteller om hvordan hun erfarer å bo her i dag:  

«Før da jeg vokste opp kunne vi leke ute på gaten, det var det vi gjorde. Det verste som kunne 

skje var at nabolagets fyllik begynte å skrike på oss. I dag kan jeg aldri i livet slippe ut Theo 

og Mathias [barna] alene. Jeg hadde antatt at nabolaget bare skulle bli bedre med årene, 

men det motsatte har skjedd. Det er heller ingenting å gjøre her. Før hadde vi både butikk, og 

fruktbutikk. Nå har vi en som selger småting, men jeg vedder på at minst halvparten av det er 

tyvegods!» Hun ler. «Vi har faktisk begynt å undersøke muligheter for å flytte ut fra byen. Jeg 

tror dette kunne gjøre meg mindre nervøs» 

Disse historisk spesifikke prosessene nevnt over kan gi noe kontekst til bevegelsene dyrkerne 

gjør gjennom ulike rom. Vi kan skimte ulike endringer med medfølgende negative 

assosiasjoner, og kanskje også bidragsytende for affektive dimensjoner. Som vi ser spiller 

både fremtids- og fortidsrelaterte temporale dimensjoner en betydning i disse erfaringene fra 

hverdagen preget av usikkerhet og lite innbydenhet både i sentrum og i boligområdene. 

Affektive dimensjoner ved hverdagen kan dermed sies å også være nedfelt i de urbane 

rommene. Jeg skal under gå inn på mer konkrete spørsmål om prekaritet illustrert gjennom 

empiri som omhandler mer generelle spørsmål om usikkerhet blant dyrkerne.  
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Usikkerhetserfaringer som samtidig abstrakt og affektiv dimensjon med 

temporale registre 
 

Prekaritet defineres ofte som mangel på fast arbeid og stabil inntekt og de varierte 

konsekvenser dette medfører (Kashmir, 2018). Faglige diskusjoner stiller også spørsmål ved i 

hvilken grad prekaritet kan forstås som et historisk spesifikt gjennomgripende fenomen 

forbundet med verdens økte grad av nyliberalistiske strukturer, og i hvilken grad prekære 

dimensjoner ved menneskelige liv heller bør forstås i kontinuitet med også førkapitalistiske 

livssituasjoner. Ikke desto mindre kobles prekaritet i den spanske konteksten til den 

økonomiske krisen fra 2007-2008, og regnes som å i økt grad ha influert ulike deler av det 

spanske samfunn. Prekære livssituasjoner kan forstås som å ha blitt tilregnet som normale og 

forventede (Schwaller, 2019, s. 34). Allikevel er det viktig å bemerke at åkerleierne jeg ble 

kjent med ved Åker Grønn og Appelsinlunden representerer på ingen måte de mest 

marginaliserte fraksjonene av den generelle befolkningen. Første tegn på dette var at tilgang 

på bil nærmest var en nødvendighet for å komme seg til parsellåkrene, og bilbruk 

representerte transportmiddelet for så godt som alle dyrkerne med et par unntak. Dyrkernes 

svært varierende arbeidsforhold og økonomiske ressurser gjør at jeg har valgt å ta den 

generelle emotive usikkerheten de utrykte til bruk i analysen, fremfor å analysere individuelle 

arbeidsvilkår og økonomiske situasjoner6. Allikevel vil jeg foreslå at det kan være 

hensiktsmessig å ta den usikkerheten som dyrkerne utrykte på alvor.  

Dette vil jeg gjøre gjennom teoretiske perspektiver på usikkerhet, og prekæritet som en 

abstrakt affektiv dimensjon, heller enn en økonomisk kategori hovedsakelig relasjonelt i 

forhold til arbeidsforhold. Jeg velger derfor å plassere analysen i større grad innenfor 

perspektiver på de affektive dimensjonene ved prekaritet, usikkerhet og nøysomhet 

(austerity). Jeg støtter meg dermed også på L'Estoiles (2014) perspektiv om at økonomiske 

aspekter og fast arbeid i seg selv ikke er nok til å forklare prekaritet, og et overordnet fokus 

på økonomi kan bidra til ignorering av andre essensielle aspekter. Dyrkernes usikkerhet kom 

til utrykk på varierte måter. Jeg vil foreslå at dette hensiktsmessig kan analyseres også 

gjennom temporale aspekter vedrørende fremtid og fortid, med relevans for åkerpraksisen. 

Urbane landskaper som beskrevet over illustrerer temporale dimensjoner spesielt knyttet til 

endringer i ulike sektorer i det urbane rommet. Jeg vil bygge videre på dette, men illustrere 

 
6 Dersom jeg i tillegg hadde foretatt en kvantitativ undersøkelse blant dyrkerne, kunne denne analysen derimot 

sett noe annerledes ut.  
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hvordan også andre typer temporale orienteringer ymtes om av dyrkerne, og ubehaget som 

disse usikkerheten produserer.  

 

Refleksjon omkring dyrkernes sosioøkonomiske situasjoner 
 

En god del av dyrkerne var ansatt i ulike typer offentlige stillinger, eller hadde vært det frem 

til pensjonisttilværelsen. Å være ansatt i staten representerer en av de mest attraktive jobber 

med grunnlag i sikre vilkår og gode betingelser. Den spanske arbeidssituasjonen regnes som 

atypisk i europeisk sammenheng fordi det eksisterer et høyt sikkerhetsnivå for en del av eldre 

arbeidstakere i kombinasjon med sterk fleksibilitet fokusert på nyankomne arbeidere, særlig 

unge mennesker, kvinner og utlendinger (Lasheras & Eransus, 2012, s. 30). En god del av 

dyrkerne hadde utdannelse, men få av dem jeg ble kjent med, spesielt de yngre, jobbet 

innenfor det de hadde utdannet seg til. Noen dyrkere var uføre i forholdsvis ung alder, og en 

del arbeidsløse. En del hadde egne bedrifter, mange jobbet innenfor servicerelaterte yrker, og 

en del innenfor industri. Variasjonene i deres økonomiske og sosiale kapital fremstod som å 

også variere stort innad i gruppen. Utpregede prekære arbeidsforhold eller begrensede 

økonomiske ressurser var derfor ikke fellesnevneren blant dyrkerne jeg ble kjent med. På 

tross av at åkerleiernes økonomiske stabilitet fremtrer som å være forholdsvis høy i forhold til 

mer marginaliserte grupper, kan man allikevel observere en utbredt og generell opplevelse av 

usikkerhet. Dette stemmer overens med Schwallers (2019, s. 34) poeng om at hva som regnes 

som normalt har endret seg. Dette vil illustreres i de empiriske eksemplene under, som viser 

at hva som kan forventes av fremtiden medfølges av en usikkerhet. På tross av at åkerleierne i 

liten grad personlig er økonomisk marginaliserte, men allikevel opplever ubehagelige 

erfaringer i hverdagen knyttet til usikkerhet, representerer dette også en enestående mulighet 

til å undersøke prekaritetsstematikken gjennom mer perifere posisjoner. Noe av denne 

usikkerheten for fremtid kan skimtes gjennom det Carlos forteller: 

60-år gamle Carlos har hatt jobb på et fryselager i 30 år, og konen jobber som 

skredder/syerske. Carlos prater derimot om bekymringene sine for barna. Datteren i slutten 

av 20-årene som nå bor sammen med dem, har flere ganger forsøkt å få tilstrekkelig høy 

scoring på de offentlige prøvene for å komme inn på politiskolen. Sønnen, forteller Carlos, er 

i begynnelsen av 30-årene og har fått mulighet til å få en deltidsjobb på samme fryselager 

som ham; «som jo er veldig bra, men dette er ikke fast ansettelse, og de kan si ham opp når 

som helst. Han må virkelig vise hva han er god for der. Jeg kunne bare hjelpe å få ham inn. 
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Og uansett om han blir jobbende der i lang tid, så er jeg urolig for hvordan han vil takle 

denne jobben over lang tid, det er jo både hardt og farlig. Nei, jeg og kona, vi kan klare oss, 

men hva vil skje med barna i denne verden dersom vi plutselig ikke er her lengre? Det er ikke 

et lett arbeidsmarked.»  

Som vi ser har både Carlos og konen stabile jobber og faste inntekter, men allikevel erfarer 

Carlos arbeidsmarkedets prekære egenskaper via sine barn. I tråd med Carlos bemerkninger 

og bekymringer for fremtiden, viser Lorenzos historie at selv om han per i dag har en god 

økonomisk situasjon, er han allikevel urolig for hva fremtiden kan bringe: 

Lorenzo i 45 årene har en bachelor innen teknisk produksjon og har jobbet i en av bedriftene 

i Málagas teknologipark de siste 7 årene. Han forteller om hvor heldig han har vært, som fikk 

denne jobben og som virkelig har bidratt til å gi ham et bedre liv. «Å vite at man har jobb, det 

er det som er viktig, selv om også lønnen og vilkårene er usedvanlig gode. Problemet nå er at 

den avdelingen som jeg jobber på kan flyttes til Kina uten noe problem. Jeg kjenner andre 

som trodde at de var trygge, men som mistet jobbene fordi produksjonen ble lagt ned og 

flyttet til utlandet. Du vet, jeg har jo to barn, så det er ikke meg selv jeg uroer meg for, 

dersom jeg var alene, så ville det ikke vært noe problem. Da eldstemann var liten bodde vi 

også en stund hos foreldrene mine fordi jeg hadde noen [økonomiske] utfordringer, heldigvis 

har jeg dem, men leiligheten deres er for liten for alle oss.» 

Som vi ser opplever hverken Carlos eller Lorenzo seg som adskilt fra usikkerhet knyttet til 

endringer innenfor arbeidsmarkedet. Dagens økonomiske situasjon og det å selv ha en jobb er 

ikke tilstrekkelig for å kunne føle en trygghet i møte med fremtid. I tråd med dette betegnet 

«før krisen» hyppig ideer om stabilitet, og «etter krisen» som å bety at nesten hva som helst 

kunne skje rundt neste sving, og at ingenting måtte tas for gitt. Under forteller en dyrker ved 

Åker Grønn i slutten av 20-årene om hennes usikkerhet i forhold til fremtidige muligheter på 

arbeidsmarkedet. Belen både jobber og studerer, men forteller at hun er usikker på om hun vil 

få arbeid etter at hun er ferdig med utdannelsen: 

«Eneste grunnen for at jeg har arbeid nå er at moren min jobber i et vaskeri og snakket med 

sjefen. Derfor fikk jeg en slik midlertidig jobb. Før jobbet jeg på kafe, men de ringte meg, jeg 

fikk jobbe i 2-3 måneder og deretter var jeg `på gaten` i 2-3 mnd., og slik fortsatte det.» Hun 

forteller videre om hvor vanskelig det er å ikke ha en fast jobb og ikke kunne hverken spare 

penger, eller planlegge frem i tid. Jeg spør om det vil bli lettere når hun blir ferdig med 

utdannelsen sin. «Det vet jeg ikke, det er veldig vanskelig nå for tiden.  Det er helt elendig. 

For eksempel har onkelen min god akademisk utdannelse, men jobber på Burger King». Hun 

stopper opp å prate og ser bort. Belen bor i sentrum, 20 min med bil mellom hjemmet og 
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åkrene. Hun forteller at hun allerede kjente litt til hva fritidsåkrer var før hun startet opp. 

«Jeg fant Åker Grønn på nettet da jeg søkte på «åkrer» på Google. Det er faktisk en 

parsellhage 5 min fra der jeg bor, men det er offentlig og jeg følte heller ikke for det, og tok 

heller kontakt med denne» 

Selv om Belen hadde mulighet til å bedrive samme type praksis både nærmere hjemmet sitt 

for mindre utgifter, foretrakk hun å leie fra Åker Grønn. Det at hun alene må kjøre i 20 

minutter for å ankomme stedet, indikerer at for eksempel en miljøvennlig praksis ikke er den 

mest motiverende faktoren. Belen velger som mange av klientene dermed å dra vekk fra 

sentrum, som kan hinte om at området for åkrene og aktiviteten her representerer andre 

muligheter og erfaringer enn mer urbane åkrer. En annen måte opplevelser om fremtiden 

kommer til syne i tidsorienteringer er gjennom nyhetsbildet, som illustreres i eksempelet 

under. Blanca er uføretrygdet, mannen har en statlig stilling og de har to barn sammen som 

begge studerer ved universitetet: 

Blanca sitter høyt i sjåførsetet i bilen, på vei til åkrene. Solen er enda lav i denne tidlige 

morgenstunden, og legger et gul-oransje lys over landskapene vi passerer. Blanca har 

nettopp fortalt litt om den tidligere jobben sin som offentlig ansatt. «Vet du hva? I går var det 

et TV-team på besøk på åkrene for å lage en reportasje om stedet.» Hun forteller at de ville 

filme henne, men hun hadde fortalt dem at hendene og kroppen var i orden, men ikke ansiktet. 

Det slår meg at Blanca må fremstå som perfekt for en reportasje; en tilsynelatende vellykket 

og vakker ung kvinne, som har valgt en «trendy» hobby. «Ja, fordi jeg er flau, vet du.» Hun 

forteller at hun vanligvis ikke ser på denne kanalen, men i går så måtte hun. «Ja, jeg ser i 

grunnen nesten ikke på TV i det hele tatt, bare på sporten og nyhetene. «Eller ikke så mye 

nyheter egentlig…», en rynke midt i pannen titter frem i det ellers glatte ansiktet, mens hun 

stirrer på veien. «Det er så mye negative nyheter. Man kan ikke engang forestille seg hva den 

neste dårlige nyheten vil være.» Jeg håper at hun vil fortelle mer og avventer respons, men 

som vanlig, med en positiv kommentar på lur, sier hun: «På åkeren i dag, kan i det minste den 

verste nyheten være lus på auberginplantene!» Hun girer opp i fjerde gir for den siste 

strekningen før avkjørselen til Åker Grønn.  

Jeg vil foreslå at en måte å forstå disse dyrkernes temporale posisjonering på, kan være at 

fremtiden både skyver dem fra seg gjennom at de erfarer seg i en forholdsvis passiv rolle i 

forhold til medvirkningen til utforming av den. På denne måten produseres det en form for 

distanse eller friksjon. På den annen side ser det nesten ut som at fremtiden simultant trekker 

dem til seg gjennom uroen som oppstår med grunnlag i uvitenheten omkring hva som 

kommer til å skje. Dette viste seg gjennom at det fremstod svært utfordrende å ikke la seg 
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påvirke emosjonelt av usikkerheten, som kan tyde på at fremtidsorienteringer ikke kun er 

abstrakte begreper, men innebærer affektive krefter som er med på å forme dyrkernes erfaring 

av hverdagen. Jeg vil tolke reaksjonene til mange av informantene som å antyde at de erfarte 

seg som å stå på utsiden av endrende krefter, utenfor rekkevidde til å hverken forstå de 

endrende mekanismene, eller påvirke for ønskede fremtider. Og allikevel og simultant 

opplever de seg som mottakere av enhver mulig fremtid som vil komme dem i møte. Å 

orientere seg i forhold til fremtid kan dermed anses som en emosjonell belastning for mange. 

En måte å forstå dette på kan være at denne diskrepansen mellom trekking og skyving bidro 

til en erfaring av ubehagelig maktesløshet. I denne friksjonen som produserer maktesløshet, 

åpnes det også for å erfare alternative temporale og relasjonelle erfaringer gjennom 

åkerpraksisene, som jeg vil komme tilbake til og diskutere i kapittelets siste del.  

 

Ustø fortid 
 

Fortid, fremtid og nåtid bør forstås som gjensidig relatert til hverandre i tråd med teoretiske 

perspektiver på temporalitet. I den spanske konteksten er fortiden kompleks ikke bare med 

grunnlag i en borgerkrig som splittet landet, og det medfølgende diktaturet, men også fordi 

behandlingen av dette i ettertid av diktaturet både har videreført splittelsen, og har vært 

preget av stor kontrovers både nasjonalt og internasjonalt. Først i slutten av 2007 ble loven 

om ofrenes rettigheter vedtatt, og ikke uten motstand og kritikk. Spanias overgang til 

demokrati og tiden etter overgangen har blitt kritisert med grunnlag i mangel på diskusjon 

omkring fortiden i den offentlige sfære. Et forholdsvis anerkjent perspektiv er at en 

konsekvens av transisjonen var separasjon av fremtiden fra fortiden, og eksistensen av en ide 

om inkompatibilitet av fortid og fremtid (Labanyi, 2009, s. 27). En av dyrkerne forklarte i 

tråd med dette at «fortiden inneholder for mye vondt, for begge sider, og dersom vi skal gå 

tilbake og snakke om dette, kommer folk aldri til å forenes og hvilken verden kan vi da skape 

for barna våre som ikke har noen ting med fortiden å gjøre?» Denne tausheten, som ofte blir 

beskrevet som en kollektiv amnesi, ble initiert av borgerkrigens tapere og vedlikeholdt 

gjennom flere generasjoner (Labanyi, 2009, s. 24). Nasjonens fortid og innbyggernes 

slektshistorier fremstår dermed som kompleks. Jeg vil illustrere med to små vignetter som 

kan antyde noe om kompleksiteten ved å vende seg mot fortiden, om fortielse og utfordringer 

med politisk tale.  
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Vi sitter på huk og luker i den stekende solen. Blanca er uføretrygdet på grunn av en skade 

hun fikk i en ulykke, og kan derfor kun bruke den ene armen i lukingen. Blanca er like 

nysgjerrig på Norge, som jeg er på Spania, og samtalene går lett. Jeg opplever det som om vi 

har pratet om alt mellom «himmel og jord» de siste månedene, foruten temaer relatert til 

fortid og politikk. Det er stille her i dag, foruten svake trafikklyder og fuglekvitter. «Jeg var 3 

år da Franco døde og husker derfor ikke mye. Men jeg husker et par ting fra tidlig barndom, 

eller så har det blitt meg fortalt. Jeg hadde sett på TV-en at det ble ropt ut: «libertat, 

amnistia, estatut d'autonomia». Da jeg gikk ut på trappen i landsbygden og ropte dette, ble 

jeg dermed røsket vekk av min mor. Hva hvis det akkurat da hadde kjørt forbi en politibil? Og 

dette var etter Francos død, i transisjonen!»  

Angel er ti år yngre enn Blanca, men forteller allikevel at:  

«Krigen var et tabu i familien og blant alle eldre jeg møtte under oppveksten. Det jeg vet om 

krigen og diktaturet kommer fra andre steder. Det ble ikke snakket om. Alle de eldre var 

redde for å snakke om dette. Redselen var sterk! Jeg tror det var to stykker i familien som ble 

vervet i krigen, en var høyrevendt, og den andre forsvant... Moren min ble alltid redd når jeg 

forsøkte å snakke om politikk i ungdommen».  

 

Hagebruk som gjenforening med tradisjoner? 
 

Ofte har alternative former for matproduksjon og konsum blitt forstått som ønsker om å 

vende tilbake til noe fra fortiden. Autentisitet, kvalitet, nærhet og tilknytning er noen 

elementer som ofte kombineres med eksplisitte henvisninger til tradisjoner med rot i fortid. 

Dowler et al. (2009) beskriver dette med:  

 […] the very word ‘reconnection’ carries overtones of revival or reestablishment of a 

‘lost’ or damaged connection, with echoes of nostalgia for a 

‘Golden Age’ when things were better, consumers knew where their food came 

from, farmers earned a decent living, the environment was not degraded and 

human health was not threatened. (s. 205) 

Ulike former for kriser blir gjerne betraktet som å mobilisere varierte ønsker om å «se 

tilbake». Den spanske konteksten gjør på den annen side at vedlikeholdelse og/eller 

etablering av relasjoner til fortiden ikke er uproblematisk, og fortiden representerer ikke 

nødvendigvis et ønsket tilhørighetsgrunnlag. På den annen side henviste dyrkerne en del 

ganger til barndomsminner. Dette kom til utrykk da en av åkernaboene mine, Oliver, 

illustrerte de ulike typer tomatene han hadde på åkeren sin. Oliver er en av de mest 
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snakkesalige ved Appelsinlunden, rundt 60 år og står nå og lener seg på en spade mens han 

prater.  

Oliver forteller om faren som i en tid hadde en gård, og at han derfor husker at han 

som liten gutt hadde gjemt seg i de store tomatbuskene og forspist seg på tomater. Jeg 

spør om han husker mye fra gården og fra barndommen, og på dette svarer han at 

faren ble nødt til å legge opp og flytte. «Det var komplisert. Og jeg var så liten da.» 

Han skifter fot og ser opp og kikker litt rundt seg. Det småregner og åkerområdet er 

folketomt. Jeg husker Blancas kommentarer om vanskelighetene ved å snakke med 

eldre personer om fortiden på riktig måte, og jeg er usikker på formuleringsmåtene 

for alle spørsmålene jeg har i bakhodet. Samtalen beveger seg allikevel snirklende 

mot det som har å gjøre med både nasjonal og familiær fortid å gjøre, og Oliver 

forteller: «Dersom man snakker kritisk til kanskje fire stykker her, ja her på åkeren, for 

eksempel, om Spanias fortid, så er det alltid en som vil si at «Nei, nå overdriver du, det var 

ikke så ille». Faren min tenkte kanskje kritisk, men han kunne ikke si noe. Han snakket aldri 

høyt om politikk, det var mye redsel.» Det er i dag også barn og barnebarn av falangistene 

som mener at de er eierne av landet. Dersom man bærer flagget, så kommenterer høyrefolk: 

«Hva gjør du? Landet det er vårt».  

Det hendte allikevel ved andre anledninger at dyrkerne refererte til lokale, regionale eller 

nasjonale dyrknings- og mattradisjoner også med stolthet. En av måtene det ble knyttet 

forbindelser til dyrkningstradisjoner kom frem i forhold til bruk av aromatiske blomster på 

nyttevekståkeren. Flere ganger nevnte dyrkere at dette var noe som araberne hadde innført, 

og at denne måten å bruke blomster på ikke bare var for estetikkens skyld, men også for å 

tiltrekke seg bestøvinginsekter og for å holde vekke andre skadedyr. Gjennom dette forbandt 

de holistiske forståelser av åkeren med tradisjon. «Muslimene var veldig flinke på hager, og 

denne kunnskapen må vi jo opprettholde!», fortalte for eksempel Alejandra. Dyrkerne 

henviser gjennom denne tradisjonen ikke til den nærmeste fortiden, men til en mer distansert 

fortid. Som vi ser eksisterer det også en form for stolthet knyttet til disse. Jeg vil allikevel 

foreslå at denne bevisstheten om praksisens tilkobling til fortiden i mindre grad kan tas i bruk 

som eksplisitt mobiliserende aggregatorer, enn å legge til rette for praksisen. Jeg vil foreslå at 

fortidens jordbruk og regionale tradisjoner for hagebruket heller bør forstås som å fungere 

som å tjene til en erfaring av kontinuitet, i større grad enn en tungtveiende motiverende 

aktiveringsmekanisme. Sagt med andre ord; det kan tenkes at bevissthet om, og kjennskap til 

regionens rurale tradisjoner bidrar til å legge til rette for hagebrukspraksiser fremfor å 
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legitimeres på bakgrunn av dem. Jeg vil derfor argumentere for at det kan stilles spørsmål ved 

om temporale aktiveringsmekanismer knyttet til fremtidsorienteringer er like innflytelsesrike, 

som en eventuell «reconnection» til fortiden.  

 

 

Muligheter for artikulasjon av temporale orienteringer 
 

Labanyi (2009) har et noe alternativt perspektiv på Spanias kollektive amnesi enn den mest 

etablerte forståelsen. Som jeg skal beskrive under vil jeg foreslå at hennes perspektiv kan 

være nyttig i forhold til å forstå både hvordan fortid og fremtid spiller inn på dyrkerne og 

deres åkerpraksiser. På tross av at fortid og fremtid ofte beskrives som opposisjoner, vil jeg 

foreslå at Labanyis perspektiv på fortid allikevel kan være fruktbart også for å belyse 

dimensjoner også ved fremtidsorientering.  

Jo Labayani (2009) bygger blant annet på den kulturelle historikeren Laura Passerinis essay 

«Memories between silence and oblivion» (2006), i sin artikkel om amnesi som en av 

konsekvensene av den spanske borgerkrigen og diktaturet. Til forskjell fra den mest etablerte 

forståelsen av stilltielsen om fortiden, stiller Labanyi (2009) spørsmål ved om det er riktig å 

beskrive mangel på diskusjon om den vonde fortiden som en fortrenging, eller om heller 

mangel på artikulering i større grad ble brukt som en strategi. Hun problematiserer dermed 

hvorvidt mangel på representasjoner og artikuleringer av minner er beskrivende for mangel 

av minner og emosjoner. Hun referer til Passerini, som skriver at vaner og praksiser om 

taushet ikke nødvendigvis betyr at noe er glemt, fordi minner trenger ikke å være fortalt for å 

eksistere (Passarini, referert i Labanyi, 2009, s. 28). Videre referer hun Passerini i forhold til 

at minner ikke bare er behandlet verbalt, men også via kroppen og gjennom materiell kultur 

(Labanyi, 2009, s. 28). På den annen side avhenger minner av et nettverk av artikuleringer 

(Labanyi, 2009, s. 30), og adekvate vilkår for minners mottakelse av samtalepartnere 

(Passerini, referert i Labanyi, 2009, s. 28). Dersom minnene ikke kan artikuleres, blir de 

gjerne reartikulert eller reorganisert, heller enn å forsvinne (Passerini, referert i Labanyi, 

2009, s. 30). 

Jeg trekker frem Passarinis (referert i Labanyi, 2009) perspektiv her, fordi det i denne 

sammenheng kan illustrere to ulike aspekter. Først og fremst viser hun i tråd med etablerte 

perspektiver hvor komplisert det er å forholde seg til Spanias fortid, at fortiden dermed ikke 
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representerer en innlysende dimensjon å identifisere seg med, og at mangel på artikulering 

ikke nødvendigvis betyr mangel av minner og emosjoner. For det andre er måten hun skriver 

om eksistensen av emosjoner tilknyttet fortid og minner, liknende dyrkernes mangel på 

konkrete artikulasjoner om det som fremstår som en ubehagelig fremtid. Jeg vil minne om 

eksemplene over for eksempel fra Blanca i bilen og Belens arbeidsutsikter. Jeg vil med dette 

foreslå at på tross av at dyrkerne var vage i sine artikulasjoner omkring fremtid, så betyr ikke 

dette nødvendigvis at fremtiden ikke fortonte seg emotiv – både med ønsker om en bedre 

fremtid, og nervøsitet omkring mulige negative fremtidsmuligheter. Jeg vil foreslå at det kan 

stilles spørsmål ved om dyrkerne hadde adekvate vilkår for systematisk å kunne ta stilling til 

fremtider, i tråd med Labanyi og Passarinis perspektiv på fortid. Manglet dyrkerne 

samtalepartnere eller nettverk for artikuleringer? Gjennom dette perspektivet kan det også 

antydes hvordan man kan forstå fremtid som å involvere sosiale og relasjonelle dimensjoner 

for å faktisk kunne komme til utrykk. Det kan da skimtes to relaterte nivå av dyrkernes 

fremtidsorienteringer. For det første en mangel på erfarte muligheter for artikulasjon omkring 

fremtider, og for det andre en erfaring av maktesløshet i medproduksjon av fremtider. Det 

kan dermed stilles spørsmål ved om dette bidro til fremtidskonseptets emotive preg og den 

rollen åkerpraksisen får.  

 

Åkrer som samtalepartnere 
 

To ulike måter åkrenes rolle kom til utrykk var gjennom Maria og Mercedes utsagn. «Når jeg 

er her så eksisterer det ikke problemer, alt forsvinner», sa Mercedes smilende. Maria, en 

kvinne i slutten av 30-årene som sporadisk jobber innenfor service-næringen erklærer en dag; 

«Det[te] er en annen verden!» Fremtidsorienteringer er innlysende for alle noe uhåndterbart 

og preget av usikkerhet/utrygghet, som også kan ses på i relasjon til en generell menneskelig 

ontologisk tilstand (Butler, 2004), men jeg vil hevde at de kontekstuelle 

erfaringene/opplevelsene av fremtid blant deltakerne bar med seg svært ubehagelige følelser, 

som er viktige å forstå i relasjon til hvilken rolle åkrene får. Mye tyder på at deltakerne 

erfarer åkeraktiviteten på liknende måte som å tre inn i «en ny verden», som resulterer at de 

distanseres noe til sin egen hverdags mer dystopiske undertoner. Gjennom praksisen 

rekonstitueres sted og tider sammen til en unik kombinasjon, og blir ulike aspekter ved 

hverandre (Munn, 1992, s. 101), som jeg skal beskrive under.  
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Det kan stilles spørsmål ved om en mangel på muligheter for artikuleringer omkring fremtid, 

i tråd med Labanyi (2009) og Passarini (referert i Labanyi, 2009), kan bidra til at det skapes 

en mulighet for at åkrene selv blir en form for «samtalepartnere», enten dette kommer av 

mangel på samtalepartnere, håndteringsteknikker, artikulasjonsnettverk eller 

forhandlingsmuligheter. Dyrkernes manglende orienteringer kan minne om liminale 

posisjoner der hverken fortid eller fremtid gir komfortable holdepunkter. Åkrene, plantene og 

andre ikke-menneskelige aktører artikulerer ikke fremtiden, men kan muligens forstås som å 

tillate deltakerne å distansere seg til både fremtid og fortid, og på denne måten representerer 

en kontrast til eksplisitt forhandling om fremtidsorienteringer. Åkrene og deres ikke-

menneskelige aktører trekker derimot deltakerne inn i sine egne temporaliteter, og kan forstås 

som å både bidra til en distansering fra, simultant med en sammenvikling med personlige, 

familiære, og samfunnsmessige fremtider og fortider. Gjennom åkerpraksisen eksisterer det 

muligheter for i stor grad å unngå personlige fortider og fremtider, men samtidig inngå i 

andre relasjoner og dialoger – dialoger om naturens gang, veseners behov for omsorg, liv og 

død som noe grunnleggende. Gjennom de temporale og romlige dimensjonene på åkrene 

mister også de urovekkende potensielle fremtidene sin affektive og negative kraft i 

åkeraktiviteten. Under viser et par vignetter til åkrenes affektive dimensjoner. 

Carlos, som ble introdusert over, kommer til åkeren nesten hver dag etter jobb og før han 

drar hjem til familien. Han forteller at han trenger å komme hit etter en stressende dag og før 

han skal hjem. «Man føler seg svært `vigorizado` [invigorated]. Ja, vet du hva det betyr? Jeg 

er ikke en mann av store ord, og heller ikke sånne `hippiegreier`, men dette er et ord som jeg 

liker. Det passer godt. Ja, jeg kommer hit og steller litt, for å se hvordan plantene har det.» 

Carlos forteller ofte at det hadde vært bra dersom barna hadde villet vært med ham hit til 

åkrene: «Virkelig, de kan trenge det enda mer enn meg, men ingen av de er interessert. Men 

bare Louisa [barnebarnet på 4 år] liker å være her.»  

Mercedes er ofte på åkeren. Noen ganger er mannen, eller datter og barnebarnet med. Hun står nå på 

vei inn på åkeren sin og prater med en ny åkernabo og forteller: 

«Jeg forsøker å komme hit så ofte som mulig. Om enn bare for å sjekke at alt står bra til. I 

dag skal jeg bare sjekke tomatene, cherryene her. Har du sett? De har allerede fått blomster! 

Det er like fint å komme hit uansett om man kommer før jobb, dersom jeg har en lang lunsj, 

eller på kvelden etter jobb. Man trenger å komme seg litt vekk fra stresset i byen. Eller jeg 

gjør i hvert fall det. Være i naturen. Se så fint det er her! Her har man alt man trenger. Når 

jeg er her så eksisterer det ikke problemer, alt forsvinner.»  
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Hager som tilfluktssteder og åkerpraksiser som flukt via konsum 
 

Å forstå hagers potensial som fristeder, er ikke nytt innen forskning på hager. For eksempel 

kan hjemlige hager fungere som fristed fra den offentlige sfære (Bhatti & Church, 2001, s. 

380), og det kan likeledes tenkes at åkrene ved Appelsinlunden og Åker Grønn kan fungere 

som fristed fra det hverdagslige livet i byen. Både Bhatti og Church (2001) og Chevalier 

(1998) illustrerer hvordan hagepraksiser er forbundet med kulturelle og skiftende former for 

konsum. Sett i forhold til utfordringer i forhold til fremtidsorienteringer, kan åkerpraksiser 

dermed potensielt representere fristed i hverdagen. Ytterligere illustrerer Prádanos (2018) 

kritiske perspektiv på kapitalisme at dens hegemoni medfører utfordringer og blokkeringer 

for tenkning omkring en virkelighet som ikke innebærer økonomisk vekst og utvikling. Ifølge 

dette perspektivet, som ikke er ulikt Tsings (2015), gir det også mening at klientene heller 

«flykter» til alternativer til hverdagslivets ubehagelige dimensjoner, da det ikke innlysende 

eksisterer muligheter for å tenke omkring fremtider hinsides vekst-narrativet og dets forfall. 

Dersom man velger å fortolke åkerpraksisene som former for konsum, kan åkerpraksisen sies 

å heller støtte opp under eksisterende strukturer som skaper usikkerhetserfaringer enn å 

konfrontere dem. Heller enn å stille kritiske spørsmål om hva som foregår, hvorfor det skjer, 

hvordan det skjer og forsøk på medvirkning til fremtider, finner folk alternativer, som 

eventuelt kan vedlikeholde, heller enn å oppfordre mot endring. Selv om disse perspektivene 

fungerer for å belyse visse viktige aspekter, forener jeg mitt perspektiv med Bhatti og 

Churchs (2001, s. 380), som mener at et perspektiv på økonomi, makt og diskurs på 

popularitet i hagebruk å kun være konsekvenser av hageindustri og medias bidrag til 

ekspansjon av eksisterende hegemoniske strukturer ikke er tilstrekkelig for å forklare 

åkerpraksisene ved Appelsinlunden og Åker Grønn. Jeg vil foreslå at perspektivene nevnt 

over illustrerer både relasjoner mellom samfunnet for øvrig, politisk-økonomiske strukturer 

og hagepraksiser, men allikevel ikke er tilstrekkelig for å fullstendig belyse kompleksiteten 

ved åkerpraksisenes affektive, relasjonelle og samarbeidspregede dimensjoner. 

 

Åkerrommene som håpefulle og mer enn rom for dominans 
 

Hager har ofte blitt analysert gjennom å fungere som former for menneskelig fysisk kontroll 

over naturen, og en verdi ved hagebruk har derfor vært ansett å være dominans av naturlige 

omgivelser (Shimoyamada, 2018, s. 8, Power, 2005). Dette perspektivet gjelder i særlig grad 
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«nytelseshager» (Chevalier, 1998, s. 50), fremfor urte- og grønnsakshager, men disse kan 

forstås som å også ha likhetstrekk. For eksempel illustrerer Chevalier (1998, s. 49), med 

empiri fra England hvordan hager blir forsøkt transformert fra natur, til å i større grad bli et 

domestisk rom. 

Sett innenfor en sosioøkonomisk kontekst preget av avmakt og mistillit, kunne det gitt 

mening å analysere åkrene som en arena hvor deltakerne får utøve, teste og kjenne på egen 

agens, gjennom agentskap som en for dominans i en hverdag hvor denne ellers oppleves liten. 

Dominans av de naturlige områdene og dets aktører er allikevel ikke det mest sentrale i 

empirien som danner grunnlag for analysen i denne oppgaven, og jeg problematiserer dermed 

i tråd med posthumanistiske perspektiver hvorvidt hagearbeid blant informantene kan 

forklares gjennom forsøk på dominans over naturen. Før jeg går nærmere inn på spørsmål om 

agens som dominans, vil jeg først illustrere noen symbolske aspekter ved åkerrommenes 

betydninger.  

Som illustrert gjennom empiri i dette kapittelet fremkommer det på ulike måter hvordan ideer 

og konkrete erfaringer av det urbane liv kan forstås som å skyve deltakere bort, og noen 

måter praksiser i det rurale rom trekker dem til seg. Planter og andre vekster og vesener på 

åkrene, og deres egenskaper og særtrekk blir ofte hevet frem som å representere noe 

verdifullt. Naturens særegenheter blir aktivt brukt i opposisjon og blir symbol for et alternativ 

som representerer et håp og en frihet fra en dystopisk erfaring av det urbane samfunnet. 

Måten dyrkerne bruker begrepet «el campo» (landet, natur, countryside) kan illustrere både 

hvordan åkerområdene blir gitt andre betydninger enn de urbane rommene, og hvordan 

begrepet er både vidt og idealisert. En antropologisk studie (Luginbuhl, 1984) av praksiser og 

ideer knyttet til fritidsbruk av naturområder i Andalusia illustrerer hvordan relasjon til 

rommet kun er i forhold til fritid. Den undersøkte gruppen i denne studien er fra 

middelklassen og bor urbant, og er hverken eiere, arbeidere, eller beboere i disse 

landskapene, noe som stemmer overens med dyrkernes forhold til Åker Grønn og 

Appelsinlunden. Luginbuhl beskriver de ikke-kultiverte naturområder som å få en teoretisk, 

idealisert og arketypisk betydning som Natur (Luginbuhl, 1984, s. 308). Denne oppfattelsen 

av natur innebar simultant en kritikk mot urban ekspansjon og industrialisering, hvor naturen 

blir ønsket bevart. Luginbuhl argumenterer for at «el campo» (naturen, the countryside) er 

manifestert som en mental og symbolsk projeksjon i relasjon til det urbane livet, og at naturen 

dermed blir forstått mindre i og for seg selv, fremfor som et alternativ til byen (Luginbuhl, 

1984, s. 307). Selv om mine informanter i mindre grad differensierte mellom kultivert og 
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ukultiverte landskap, men heller fremviste en tendens til å beskrive alle former for 

naturområder som «el campo», fremstår kontrasten mellom urbanitet og ruralitet liknende 

som det som Luginbuhl beskriver. Ofte kategoriserte spesielt de yngre dyrkerne både det 

generelle området utenfor Málaga, naturparker og selve åkerområdet som «el campo», og 

viste dermed stort sett ikke tegn til å skille mellom de ulike typene naturlige områder. Denne 

måten å forstå naturlandskaper som en kontrast til urbaniteten kan ses på som 

komplementerende i forhold til hvilke betydninger åkerpraksisen innebærer. Den optimistiske 

og oppmuntrende dimensjon kan ses som beskrivende gjennom perspektiver på håp, som av 

Narotzky og Besnier (2014) defineres slik; “[…] hope points to the tension between personal 

expectations, the capacity to design projects, and the actual ability to accomplish them in a 

given conjuncture” (s. 4). Gjennom dette kan vi forstå hvordan åkerrommene kan 

representere muligheter for å spille på og forsøksvis synkronisere utforming av personlige 

prosjekter og å faktisk utrette/oppnå dem. På den annen side er denne dimensjonen ikke gitt, 

men det ble jobbet aktivt med å konstruere åkrene som håpefulle, naturlige og alternative rom 

til urbaniteten, som illustreres i vignetten under. 

Vi sitter rundt et provisorisk trebord under en slags presenning som fungerer som et tak som 

skjermer oss for solen. Den blå presenningen er bundet opp mot den lille og skjeve brakken, 

som de kaller «kahytten» og som brukes for oppbevaring av entreprenøren redskaper og 

andre lagrede saker. Rundt kahytten er det stablet hauger med tomme potter. En stor 

jordhaug har blitt liggende så lenge på den andre siden av kahytten før den har blitt fraktet 

videre dit den skal brukes, at det stikker opp ugress av varierte sorter. På den andre siden av 

brakken står to andre provisoriske bord med isoporbrett for førkultivering av planter plassert 

ved siden av en søppelbøtte. Dyrkeren Elias har satt fra seg noen plastsekker med gjødsel 

som han var på vei bort til åkeren med, da han fant oss her og besluttet å ta seg en pause. 

Den halve blikktønnen som fungerer som grill er også omfavnet av slyngende ugress. Praten 

stopper opp automatisk da et fly kjører forbi, før tråden tas opp igjen når flyduren er 

forvunnet. For et par måneder siden ville utsikten fra kahytten og utover åkerområdet ha vært 

videre. Nå er både ugress og grønnsakplantene så høye at opplevelsen av natur er mer 

dominerende. Opphengte CD-er blinker i solen, og konstruksjoner fra tomflasker beveger seg 

i vinden for å holde borte fugler. På ulike åkrer, og langs langsiden av åkerområdet under 

trærne står en rekke plaststoler i sterke farger, noen plastkister for oppbevaring av redskaper 

og en del bøtter. Midt på åkerområdet ruver vanntanken i tykkplast, en kompostcontainer og 

en til søppelbøtte. Noen åkrer har mais, bønner, agurk, som er støttet opp med pinne-

/stokkestativer. Alle åkrene har tomatplanter som kanskje er den type som rager høyest, men 

all vegetasjon er både høyere og gir et mer uoversiktlig inntrykk enn for bare noen måneder 
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siden. Det kjører forbi en bil som reklamerer via høyttalere, og praten stopper opp til den er 

kjørt forbi og stemmene bærer. Det er «salvaje», sier Blanca mens hun ser utover området. 

Entreprenøren og Elias stemmer i; «ja, ja, det er vilt.»  

Beskrivelsen over kan illustrere en tendens til å fremheve åkerområdene som vill natur. Dette 

innebærer simultant en underkommunisering av de mer menneskelige, og hybride aspektene 

ved omgivelsene. Eksemplifisert av Blancas utsagn, kan denne prosessen forstås som å bære 

preg av at det jobbes aktivt for å forstå åkrene som «naturlige» og «ville». I tillegg må en viss 

distansering til åkrenes nærområder opprettholdes for at åkerrommene skal kunne konstrueres 

som håpefulle. Dette skal jeg så vidt beskrive i siste kapittel.   

 

Åkrene som rom med forhandling av agens 

Åkrene fungerer som jeg skal utdype i neste kapittel, som et rom for ervervelse av ny 

kunnskap, erkjennelsesprosesser omkring naturen og dets prosesser. Som allerede nevnt over, 

behandles åkeren og opplevelsene her som noe verdifullt, også gjennom å være natur. Dette 

kan bety at dyrkerne ikke primært søker transformasjoner av «naturen», men kan kanskje 

heller beskrives som om de ønsker å nærme seg naturen, forstå naturens prosesser og lære av 

den. Med andre ord kan man si at deltakerne trekkes mot naturen, de nærmer seg naturen, 

ideelt sett, fremfor å forsøke å transformere den etter sine egne premisser. Dette betyr på den 

annen side ikke at de er ubevisste egen agens innen hagebruket, eller at ikke praksisen også 

bærer preg av mer produksjonsmotiver og rasjonell planlegging for å oppnå økt avling. 

Allikevel er det viktig å bemerke seg hvordan denne forsøkes kontinuerlig å innstilles til 

plantenes beste, plantes ve og vel, som ofte gir utrykk i å ta valg basert på hva som antas er 

mest «naturlig» for plantene. Det kan blant annet stilles spørsmål ved om praksisen drives av 

interessen for disse «naturlige prosessene» i seg selv. Praksisene kan derfor beskrives som å 

bære preg av mottakelighet i forhold til naturens egne premisser, og opptrer sammen med 

metoder for administrasjon av disse, som skal illustreres i neste kapittel. Praksisen blir 

dermed håpefull også gjennom de mulighetene åkrene som materielle landskaper med ulike 

aktører tilbyr.  
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Avmakt og spørsmål om temming og agens 
 

På tross av at dyrkerne opplever avmakt og fravær av egen agens i utforming av fremtider og 

i dagliglivet, så betyr ikke dette at det er maktaspektet som følges opp i åkeraktiviteten. På 

denne måten utfordrer analysen også spørsmål om domestisering som dominans (Ween, 

Swanson & Lien, 2018). Jeg vil allikevel foreslå at en dimensjon ved åkeraktiviteten kan 

forstås gjennom sitt potensial for forhandling av andre former for agentskap. Dyrkerne kan på 

tross av erfaringer av maktesløshet slik som illustrert over, forstås som å plassere seg i 

aktiviteter og rom hvor de kan reprodusere seg selv som aktive agenter. Dermed reproduserer 

de også seg selv i takt med sin interaksjon med landskapet, fremfor at det alene er landskapet 

som endres, i motsetning til mer tradisjonelle perspektiver på hagebruk. Dyrkerne kan heller 

forstås som å produsere seg selv som aktive agenter, deltakere i verden, om enn en verden 

bestående av planter og mark, som jeg skal illustrere i større detalj i neste kapittel.  

Gjennom posthumanistiske perspektiver på agens skapes en åpenhet for å observere hvordan 

også dyrkerne endres, og hvordan andre aktører enn dyrkerne er bidragsytende. Dette kan 

simultant forstås som å være delaktig for å produsere en kontrast mot erfaring av egen 

passivitet ellers i hverdagen, og i forhold til fremtidsproduksjon. Hagenes mulighet for 

deltakerne til å engasjere seg med verden på en materiell og håndgripelig måte, hvor deres 

handlinger faktisk gir materielle og dermed tydelige «effekter», og som innebærer relasjoner 

til andre arter og deres agentskap, vil jeg argumentere for at bør ses på som en viktig 

dimensjon. Dette kan ses i tråd med Barads (2007) perspektiv på materialitet og agens: 

«Matter is produced and productive, generated and generative. Matter is agentive, not a fixed 

essence or property of things”. (s. 137) Dette perspektivet gjør at gjennom gjensidigheten til 

materialitet, blir konseptet om agens endret til å bli mer dynamisk og desentraliserer 

simultant menneskelig eksepsjonalisme. Aktør-nettverksteori bidrar til å analytisk kunne 

behandle de materielle omgivelsene, planter, insekter, jord, mikroorganismer etc. som egne 

aktører, fremfor å kun reduseres til å være bærere av symbolske projeksjoner (Latour, 2005, 

s. 10). De varierte ikke-menneskelige aktørene blir dermed mer enn gjenstand for dyrkernes 

insentiver, men påvirker dyrkerne aktivt gjennom deres foreninger, relasjoner og nettverk.  

 

Dette kan kontrasteres med en mer konvensjonell tendens til å beskrive hagepraksis basert på 

en antatt adskillelse mellom dyrkerne og omgivelsene; mennesker og materialitet. En av 
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tendensene innenfor mer konvensjonelle perspektiver på hagebruk kan sies å innebære hagen 

beskrevet som resultater av menneskelige ideer og prestasjoner påført mer passive 

omgivelser, og inkluderer ofte i liten grad andre vesener enn utvalgte planter og ugress. 

Chevalier (1998, s. 49) skriver for eksempel om hvordan hagen blir et rom for utøving av 

prestasjoner, inkorporering av natur, og transformasjon til et mer domestisk rom. Alexander 

(2002) skriver liknende at hagen: “needs to be worked at in order to keep it within cultural 

construction, indeed to keep it within at all” (s. 861). Grad av vellykkethet innen hagebruk 

blir på denne måten indikert gjennom i hvilken grad abstrakte a priori ideer har blitt 

gjennomført i praksis gjennom manipulasjon av omgivelsene via utøvelse av menneskelig 

kontroll og dominans. Graham og Connell (2006) illustrerer hvordan hager for immigranter 

fungerer som måter å «give a sense of ownership and control» (s. 1) gjennom å kunne velge 

ut og kultivere vekster fra hjemlandet, som simultant bidrar opprettholdelse av relasjoner til 

hjemlandet. Selv om hagene i denne type mer konvensjonelle studier ofte anerkjennes som å 

tilrettelegge for visse prosesser, ideer eller erfaringer, så blir de i større grad forstått som å 

tilrettelegge heller enn å også inneha agentive egenskaper (Power, 2005) En tendens kan 

derfor sies å være en generalisering av hagen/åkeren og forstå dem i opposisjon til dyrkeren. 

Bhatti og Church (2001) har forsøkt å moderere dette noe ved å undersøke samspillet mellom 

hagens former for agens og dyrkernes personalisering av praksisen gjennom personlige 

verdier og relasjoner til andre mennesker. 

 

Disse mer konvensjonelle perspektivene er simultant perspektiver på domestisering, og 

Swanson, Lien & Weens (2018) diskusjoner om domestisering kan som kontrast være nyttig i 

denne sammenheng. Perspektivene presentert her illustrerer at man ikke nødvendigvis må 

forkaste ideen om domestisering (temming), men kan bruke det konstruktivt for å belyse 

viktige dimensjoner ved både sosialt liv, politikk, og fler-artsrelasjoner (Swanson et al., 

2018). Swanson et el. (2018) utfordrer simultant ideen om at domestisering er menneskelig 

dominans over omgivelser og ikke-mennesker. Disse perspektivene kan være nyttig i denne 

sammenheng fordi de avviser at temmingspraksiser eller -ideer finner sted på en ensidig og 

forhåndsbestemt måter (Swanson et al., 2018). På den annen side illustreres heller varierte 

måter disse kan forstås som kontekstuelle, relasjonelle og basert på gjensidighet mellom ulike 

aktører (Swanson et al., 2018). De kommende analysene baserer seg dermed også på dette 

perspektivet. 
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I de neste kapitlene vil jeg gjennom posthumanistiske perspektiver belyse hvordan 

«mestringen» blant dyrkerne ved Appelsinlunden og Åker Grønn kan forstås som å bero seg 

heller på en mestring av relasjoner til planter og andre ikke-mennesker (fler-

artssammenstillingene) enn en beherskelse av kontroll av omgivelsene per se. Dette gjør at 

også perspektivet på agens ikke blir attributter ved dyrkerne, men heller analyseres som 

relasjonelle og nettverksbaserte, og inkluderer planter, jord, insekter og mikroorganismer for 

å forklare dyrkernes erfaringer i praksisen i tråd med Latours (2005) perspektiv på agenter. 

Fordelen til posthumanistiske perspektiver på agens er at disse bidrar til å belyse også det 

som man vanligvis ville ha kalt kausale effekter av at åkerpraksisen innebærer et mangfold av 

arter og materielle omgivelser (Barad, 2007).  Barad (2007) skriver om agens:  

In summary, the primary ontological units are not ‘‘things’’ but phenomena 

—dynamic topological reconfigurings/entanglements/relationalities/(re)articulations of the 

world. And the primary semantic units are not ‘‘words’’ but material-discursive practices 

through which (ontic and semantic) boundaries are constituted. This dynamism is agency. 

Agency is not an attribute but the ongoing reconfigurings of the world. The universe is 

agential intra-activity in its becoming. (s. 141)  

 

Belyst av dette perspektivet kan ikke abstrakte ideer i/om åkerpraksisen skilles fra de 

materielle dimensjonene, og menneskelig agens fremstår heller ikke essensielt annerledes enn 

andre rekonfigureringer i verden. Aktivitetene og praksisen som helhet fremstår dynamiske 

og relasjonelle, hvor dominans ikke er tilstrekkelig for en vellykket praksis, men heller 

mottakelighet og samarbeid mellom de ulike aktørene. Jeg illustrerer dermed heller hvordan 

det foregår et kontinuerlig samspill mellom ikke-mennesker og materielles egenskaper og 

behov. Som jeg skal illustrere forsøker dyrkerne å posisjonere seg innenfor disse relasjonene.   

 

I neste kapittel skal jeg i tråd med overnevnte perspektiver illustrere mer detaljert hvordan 

deltakerne erfarer at de tar del i «en annen verden», tilpasning til andre(s) temporaliteter, og 

på hvilke spesifikke måter åkrene, dets aktører trekker deltakerne inn til seg og hvordan dette 

da produserer åkrene som «samtalepartnere». Jeg bygger da på Maurer (2018) som skriver at 

åkeren gjennom sine ikke-menneskelige former for agens kan forstås som en aktiv deltaker. 

Åkeren kan forstås som en agent gjennom blant annet at dyrkere tar disse agensene på alvor, 

at hagens agenser får konkrete følger og kan skape både «mortal companionships», fred og 

tilfredshet (Maurer, 2018, siste avsn.). 
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Kapittel 3: Åkrer som samtalepartnere – improvisatoriske «danser» i 

en flerartsverden – en sammenviklende praksis 
 

 

«Jeg hadde aldri forventet at det skulle være en så stor-liten verden her ute! Jeg hadde aldri 

forventet at det skulle være så mye nytt å lære hver eneste gang man kommer hit», bryter 

Marco ut. Hva er denne «verdenen» som Marco og andre dyrkere snakker om? For å besvare 

dette vil jeg i hovedsak benytte meg av posthumanistiske perspektiver og illustrere hvordan 

ikke-mennesker også blir en viktig del av deltakernes «totale opplevelser» ved åkrene, og 

hvordan interaksjonene med disse bidrar til å produsere åkerpraksisene. I tråd med poengene 

presentert i forrige kapittel, vil jeg nå illustrere hvordan åkrene fungerer som en arena for 

forhandling av agens og deltakelse i fler-artssammenstillinger. Dyrkernes 

kunnskapsbyggende og samspillpregede relasjoner til planter og andre ikke-menneskelige 

aktører beror seg på tilpasning til plantenes og «naturens premisser». Relasjonene preges av 

forsøk på mestring av samarbeid med plantene. Grad av suksess avhenger av i hvilken grad 

brukerne erfarer seg selv som aktive deltakere innenfor de ikke-menneskelige 

sammenstillingene i åkerpraksisen. Dette inkluderer inbefatning av flere aktører og et 

mangfold av temporaliteter (Taylor, 2018). Menneskelig medvirkning og deltakelse er 

selvsagt grunnleggende dimensjoner ved hagebruket ved Appelsinlunden og Åker Grønn, 

men beskrivelser utelukkende av disse aspektene ville også ha kommet til kort for forståelsen 

av andre viktige karakteristikker. 

 

 

Kollektiv produksjon og omsorgsperspektiv 
 

Kapittelets analytiske perspektiv innebærer å betrakte åkerrommene som kollektivt 

produserte av ulike aktører- både menneskelige og ikke-menneskelige. Jeg støtter meg 

dermed på Shimoyamada (2018) og Powers (2005) bruk av aktør-nettverksteori for å 

analysere hager som produsert av heterogene aktører. Shimoyamada (2018) analyserer hager 

åpne for offentlig turisme og hvordan de besøkende da også blir medprodusenter, og Power 

(2005) gransker hvordan ikke-menneskelige aktører i stor grad også bidrar til produksjonen. 

Ved å forene meg med disse perspektivene åpnes det muligheter til å undersøke på hvilke 

måter diverse aktører - mennesker, planter, insekter, jord, mikroorganismer etc. interagerer 
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med hverandre på åkrene gjennom et mangfold av varierte prosesser, på tvers av 

artsforskjeller, og sammen produserer åkerpraksisen. Shimoyamada (2018) skriver at; 

“Gardening is […] a highly sensitive process of negotiation with nature. […] [I]n actor–

network spaces of negotiation, humans do not prevail over nature, but prevail upon nature” 

(s. 12). Å forstå dyrkernes avhengighet av, og påvirkning av de ikke-menneskelige 

dimensjonene; deres prevail upon, heller enn prevailing over, er dermed et grunnlag for 

analysen i dette kapittelet.  

For å diskutere denne problematikken, vil jeg bringe inn begrepet «omsorg». Bocci (2017) og 

Puig de la Bellacasa (2017) argumenterer for at konseptet om «omsorg»7, kan brukes som 

utgangspunkt for å analysere praksiser innenfor «more than human worlds». I Hartigans 

(2017, s. 217) undersøkelser av botaniske hager foreslår han at omsorg foregår gjennom to 

modaliteter; en form for oppmerksomhet -interesse, og et sett med praksiser – aktiviteter. Jeg 

vil illustrere hvordan deltakernes omsorg for plantene er foranderlige og relasjonelle, blant 

annet som følge av at oppmerksomheten og praksisene endres. På tross av at plantene tydelig 

kommer frem som «hovedspillere», vil jeg illustrere hvordan også andre vesener og 

elementer på åkeren i stor grad også etter hvert inngår i forhandling med omsorgspraksiser 

for plantene. For å belyse sensitiviteten, relasjonaliteten og dynamikken som inngår som 

viktige dimensjoner ved åkerpraksisene, lener jeg meg på Mol et al. (2010) som skriver at 

omsorgspraksiser «demand attuned attentiveness and adaptive tinkering» (s. 15). Forekomst 

av denne type tinkeringprosesser i kontakt med levende planter, kan belyses av det Brice 

(2014) skriver. Et premiss innen agrikultur er å lære å legge merke til, å la seg affisere, av 

også de agenser som plantene er sensitive for (2014, s. 956).  

 

Etablering av relasjoner med spesifikke planter 
 

Først og fremst vil jeg nevne et kjennetegn ved åkerpraksis til forskjell fra en del andre måter 

å være i naturlige omgivelser på. Dette kan belyses gjennom Hartigans (2017) undersøkelser 

av botaniske hager. Hartigan (2017, s. 230) poengterer hvordan botaniske hager ofte 

inneholder samme typer planter som vokser vilt utenfor hagene, men folk kommer hit fordi 

det er lettere å forstå dem i de botaniske hagene hvor de er merket med navn og informasjon 

om arten. Dette forstår jeg som å gi en effekt i at ulike planter kan tre frem for særskilt 

 
7 “Care” 
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oppmerksomhet, fremfor å være en del av en i større grad udefinerbar masse av vekster. 

Deltakernes relasjoner med spesifikke planter i hagepraksisene som kontrast til andre former 

for å være i naturen på, gjør at denne mer intime-personlige dimensjonen blir gjennomgående 

i analysen. Jeg illustrere derfor hvilke prosesser de nære relasjonene muliggjør, og hvilke 

betydninger det har for praksisen som helhet. Mulighetene for personlige relasjoner med 

plantene, bør som illustreres under forstås som et premiss for de samarbeidspregede, 

dynamiske og sensitive dimensjonene som kan oppstå gjennom åkerpraksisen. Som nevnt i 

forrige kapittel, og som jeg i det følgende skal utdype inkluderer dette ikke bare 

grønnsakplantene, men også andre aktører. 

Et annet relevant perspektiv å nevne både i forhold til synergi, og kontrast til det etnografiske 

materialet som presenteres her, er Archambaults (2016) beskrivelser av planterelasjoner 

basert på empiri fra Mosambik. Artikkelen omhandler i hovedsak unge ugifte og mannlige 

«planteelskeres» affektive relasjoner til prydplantene sine. Archambault (2016, s. 264) 

argumenterer for at menneske-planterelasjonene, og menneskene som «fall in love with the 

plants» er mer enn responser og protester mot samfunnsendringer, men er affektive og 

genuine. Kjærligheten til plantene fremtrer gjennom affektive møter (encounters), som også 

er sosiokulturelt influerte (Archambault, 2016, s. 264). Hun argumenterer for at det kan være 

nødvendig å ta disse relasjonene på alvor som også bokstavelige og ikke kun metaforiske 

(Archambault, 2016, s. 247). I tråd med dette illustrerer empirien fra åkerpraksisene ved Åker 

Grønn og Appelsinlunden også affektive og genuine omsorgsrelasjoner. I tillegg kan man 

forstå disse som å være relatert til samfunnsendringer, i dette tilfellet gjennom 

usikkerhetserfaringer. Derimot forklarer Archambault (2016, s. 248) på den annen side at 

informantene erfarer kjærlighet til plantene, men allikevel ikke opplever et behov for å se 

verden fra deres perspektiv. 

 

Nyansering av kjærlighetsforhold, omsorgsforhold, produksjonisme og instrumentalitet 
 

Gjennom kapittelet vil jeg foreslå at de kjærlige og omsorgsfulle aspektene ved 

åkerpraksisene sammenfaller nettopp med en interesse for å forstå plantenes perspektiv. 

Fremfor å forstå planterelasjonene som definert av å være kjærlighetsforhold slik som 

illustrert av Archambault (2016), vil jeg påstå at de heller fremtrer som å drives også av 

dyrkernes forsøk på å bli kjent med, forstå plantene, og analysere plantenes behov ut ifra 

deres perspektiv og premisser for å kunne tilfredsstille disse. Undersøkelser av 
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planterelasjoner betrakter ofte omsorgsforhold og produksjonsmotiver som motstridende (). 

Som jeg skal komme tilbake til under, illustrerer derimot empirien at relasjonene ikke bør 

betraktes som essensielt produksjonsbaserte og instrumentelle eller kun omsorgsfulle og 

kjærlige. På den annen side fungerer omsorg og produksjonsbaserte ideer og avgjørelser i 

denne sammenheng som gjensidig komplementerende. Jeg vil illustrere denne dynamikken 

gjennom en liten vignett av et nytt dyrkerpars tilsynelatende ønske om å kjenne til og kunne 

gjøre antakelser om plantene via artsbestemte behov, men samtidig ikke ser utelukkende 

«kjærlige» ut: 

Julia og Tobias er et par i tidlig 20-årene som bor med sine respektive familier i nabolag nært 

sentrum av Málaga. Julia studerer tannpleie for eldre personer, og Tobias historie ved byens 

universitet. De ønsket å ha en «hobby» sammen, hadde sett noen andre parsellhager langs 

veien, og søkte lokale muligheter opp på internett. De to første gangene jeg traff dem var de 

svært ivrige, lystige og fulle av motivasjon. Et par uker etter de hadde kjøpt frø ved det lokale 

hagesenteret og plantet dem på den nypløyde åkeren i mai, møtte jeg på dem utenfor sin egen 

åker en søndags ettermiddag. På porten har de hengt opp et lite malt skilt der det står 

«velkommen». Tobias står innenfor med mobilen i hånden, og Julia står og lener seg på 

gjerdet. Tobias forteller at Julia er litt lei, fordi de har glemt å sette på merking av de ulike 

plantene, og nå vet de ikke hvilken planter alle disse er. «Vi kjenner jo ikke til hvordan de 

ulike artene ser ut.» Hun stemmer i: «Det er det at nå er det ikke gøy når vi ikke vet hva noen 

ting er.» Tobias fortsetter: «Ja, det er jo umulig å vite hva vi skal gjøre med dem nå.» 

 

I lys av Hartigans (2017) kommentar om muligheter for spesifikke planterelasjoner ved 

botaniske hager, og omsorg som interesse og aktiviteter, som henvist over, kan vi tyde dette 

som at det unge paret ikke visste hvordan de skulle forholde seg til plantene fordi de ønsket å 

vite hvilke ulike arter de hadde fremfor seg og dermed vite hvordan de skulle forholde seg til 

dem. Uvissheten gjorde det vanskelig å foreta antakelser om plantenes behov, som illustrert i 

Tobias` siste utsagn. Jeg vil hevde at denne muligheten til å tre inn i relasjoner med både 

spesifikke arter og spesifikke planter, som Julia og Tobias opplevde som fraværende i akkurat 

denne perioden, er viktig for å kunne forstå hvilke prosesser som utspiller seg ved åkrene. 

Gjennom fraværet av disse, fremtrer også nye dyrkere som gode illustrasjoner. Eksempelet 

under av den nye klienten Martin er korresponderende i forhold til et ønske om å forstå 

plantenes behov og tilstand. 

 «Jeg vil jo egentlig så, fremfor å kjøpe planter fra hagesenteret. Liksom vite hvordan de har 

blitt til og under hvilke vilkår, men det får bli neste år, fordi det blir for sent å sette i gang med 
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det nå [i forhold til hvor langt vi er i sesongen]. Men det er jo idealet da, å kjenne plantene 

mine fra begynnelsen». Martin kontrasterer her å så egne frø og være tilstede under plantens 

utvikling og vekst med å kjøpe småplanter fra hagesenter. Martin tar bilen fra 

parkeringsplassen ved åkrene til hagesenteret 3-4 minutter fra. På plassen utenfor 

hagesenteret er det stilt opp bord med rader av ulike sorter av de mest populære små 

grønnsakplanter. Den ansatte hilser, og Martin blir stående å vente til hun er ferdig å 

ekspedere de som kom før oss. Det er kun et eldre par før ham i køen og Martin sluntrer da 

rundt bordene og leser på de små skiltene som beskriver plantenavnene. Når det er Martins 

tur spør den ansatte hva han skal ha. Han ser på listen sin og leser opp. Den ansatte starter å 

dra opp først to ulike typer salater, og deretter små auberginplanter, mens Martin skifter 

vekten fra den ene foten til den andre og observerer nøye hvilken planter hun røsker opp. «Er 

ikke den der bedre?», sier han og peker på en liten plante som muligens er litt grønnere og litt 

bredere i bladene enn de andre i samme isoporfat. «Jeg vet ikke altså, men den ser jo finere 

ut, som om den har det bedre», sier han, nesten som for å unnskylde seg selv. Den ansatte ler 

lett, gir et bredt og åpent smil, og legger tilbake den siste av de fire auberginplantene, og drar 

opp den som Martin foreslo. Hagesenterets ansatte har fortalt at noen av plantene dyrker de 

selv på hagesenterets område, mens andre får de levert hver annen uke, og de er aldri helt 

sikker på hva de får eller ikke får, noen ganger til klientenes frustrasjon. Noen klienter er 

opptatte om plantene er dyrket på stedet, eventuelt hvor de kommer fra og hvordan de dyrkes 

der. 

 

Når Martin kommer tilbake til åkeren sin pakker han forsiktig ut plantene, stopper litt opp 

innimellom, og liksom nølende starter han plantingen mens han memorerer instruksene han 

har fått av åkerbedriftens ansatte. Etterpå sier han: «Nå må jeg visst bare vente og holde et 

øye med dem i noen dager for å vite om adopsjonen har vært vellykket...» Martin blir stående 

og kikke utover åkeren. Går nært opptil noen av plantene og kikker. Jeg spør hva han ser 

etter. «Nei, jeg vet egentlig ikke. Om det ser ut til at de har det bra, antar jeg». 

 

Hvordan Martin bruker begrepet «adopsjon» kan kaste lys på en personifisering av plantene, 

enten som en spøk, i metaforisk forstand, bokstavelig, eller en kombinasjon av disse slik som 

Archambault (2016, s. 247) foreslår. Det ser uansett ut til at Martin ønsker å gjøre det beste 

for de «nyadopterte» plantene sine, men han er også usikker på akkurat hva som skal til. 

Martins oppstartsfase illustrerer hvordan han ønsker å forstå plantenes behov, og i handlingen 

med dem fremtrer de som små levende vesener med en form for identitet. Han ytrer ønsker 

om å bistå deres behov, men er usikker på hva som skal til for å dekke disse. Jeg vil foreslå at 

en måte å ta dette ønsket til Martin alvorlig, er gjennom å kalle det omsorg – en interesse, 
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men med et empatisk preg. Da ser vi også at det eksisterer en diskrepans mellom Martins 

interesse som en modalitet av omsorg (Hartigan, 2017, s. 217), og hans kunnskap og 

teknikker for å være trygg i utførelsen av omsorgen, ikke ulikt Julia og Tobias. 

Personifiseringen av både individuelle planter også gjennom artsgeneraliseringer kan forstås 

som en av de første måtene å forhandle om og konkretisere antakelsene om plantenes behov. 

 

Utforskende sammenviklinger: gradvis inklusjon av andre elementer og arter 
 

Som vist over, eksisterer det fra starten en interesse for plantene og relasjoner til dem. Jeg vil 

nå fortsette med å beskrive hvordan denne interessen utvikler seg videre. Nye dyrkere 

illustrerte dimensjoner som gradvis endret seg blant annet gjennom kroppsliggjøring av 

kunnskapspraksiser, og gjennom en gradvis utvidet oppmerksomhet innen praksisen. Jeg 

støtter meg her på Mol et al. (2010) som skriver at omsorgspraksiser «demand attuned 

attentiveness and adaptive tinkering» (s. 15). Dette perspektivet innebærer å forstå 

omsorgspraksiser som å ha mer å gjøre med å være fragil enn å dominere verden (Mol et al., 

2010, s. 15). Omsorgen gjennom «tinkeringprosesser» beskrives som heller å innebære å 

“meticulously explore, test, touch, adapt, adjust, pay attention to details and change them, 

until a suitable arrangement (material, emotional, relational) is achieved” (Winance, referert i 

Mol et al., 2010, s. 16). Dette perspektivet fanger opp sensitiviteten som fulgte i dyrkernes 

relasjoner til plantene, og som gjorde at de i økt grad også inkluderte andre materialer, arter 

og forholdt seg til ulike former for temporale dimensjoner i omsorgspraksisene. Dyrkerne ble 

i økt grad bevisste hvordan andre agenser potensielt kunne påvirke plantene deres (Brice 

2014, s. 204). Jeg vil nå beskrive deler av Blancas oppstartsfase gjennom empiri presentert 

kronologisk over de neste sidene for å illustrere noen av disse tinkeringprosessene. 

Blanca står og kikker utover åkeren sin. Hun har allerede undersøkt en del om dyrking på 

nettet på forhånd og skrevet noen notater i den lille notatboken sin. Hun er fortsatt usikker på 

utføringen, og hun spør dermed den hyggelige naboleieren om råd om hvordan hun bør gjøre 

det. Hun konkretiserer usikkerheten sin i spesifikke spørsmål. Hun spør gjentatt, men på ulike 

måter hva Sergio anbefaler; hvor mange planter hun bør ha av de ulike sortene, og hvilke 

som bør stå ved siden av hverandre. Jeg tolker disse diverse spørsmålene som at hun forsøker 

å lage en konkret plan over åkerens utforming, et imaginært kart over ulike vekster, antall og 

plassering. Hun har også notatbok og penn, men grunnet Sergios manglende konkrete svar, 

står hun der med notatboken klar, men uten å notere noe særlig. Sergio svarer at her kan du 

«for eksempel sette squash» og her kan du «for eksempel plante aubergine». Hun spør, «men 
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hvor mange, tenker du da?» Han svarer; «Nei, hele raden her da». Men hvor mange skal det 

være på en rad da? «Til det blir fullt da vel.» «Du må huske på at noen trenger mer plass enn 

andre, så de må jo heller ikke stå for tett.» Mens Blanca stiller spørsmålene går Sergio litt 

frem og tilbake på åkeren. Blanca er ute etter konkrete svar, men Sergio svarer henne mer 

generelt og hypotetisk enn det Blanca ser ut til å finne nyttig. Det ser ut som at det for Sergio 

er innlysende hvor stor plass det skal være mellom to planter av typen squash og dermed hvor 

mange det er plass til på en rad, men for Blanca er dette noe som er umulig å vite. 

 

Etter at vi hadde vært på hagesenteret, fått flere råd derifra, og plantet et lite utvalg med ulike 

grønnsakplanter, satte Blanca i gang med å vanne. Sergio fikk med seg dette og ropte: «Nei, 

nei, nei. Planten skal ikke ha vann, den liker ikke å bli våt, det er jorden rundt man skal 

vanne». Før Blanca skal gå så blir hun allikevel usikker på om hun har gitt de nyplantede 

plantene nok vann. Naboen oppfordrer om at hun kan stikke fingeren og kjenne dersom hun er 

usikker. Hun forsøker dette, jeg selv forsøker dette, men vi aner ikke hvordan «tilstrekkelig 

fuktighet» kjennes ut. Naboen kommer bort og stikker en finger i jorden og bekrefter at det 

ikke er behov for å vanne mer. 

 

Empirien over illustrerer hvor mange detaljer og ulike forhold som skaper usikkerhet og er 

uforståelige for nye dyrkere. Blanca demonstrerer også en omsorg som interesse, men 

mangler teknikker, som nye dyrkere også som oftest selv er fullstendig klar over. Denne 

diskrepansen i de ulike omsorgsmodalitetene (Hartigan, 2017, s. 217) illustreres tydelig 

gjennom at hun vanner direkte på planten. Entreprenøren ved Åker Grønn forteller at de alltid 

tilbyr noe veiledning til nye kunder, fordi når de ikke har gjort dette, så har det gått «gale» for 

flere, og de har vært misfornøyde og sagt opp, eller har fått en demotiverende og tung start på 

praksisen. «Dette er en av de rutinene vi er mest fornøyd med.», forteller han. Uavhengig om 

de har fått veiledning eller ikke, så er åkerleierne selv utforskende i hagebruket, og fremstår 

som spente, nysgjerrige og lærevillige. Blanca fremstår etter å ha vært på åkeren en del 

ganger over de siste ukene, etter hvert gradvis som det som jeg tolker som at hun er noe mer 

selvsikker i praksisen. Hun stopper ikke like mye opp for å vurdere, kikke, undersøke, tenke, 

spørre andre og lete etter informasjon på internett, som illustreres under 

Hun begynner etter hvert å gå rett på sak med å luke, uten å stusse over hvilke planter som er 

ugress og hvilke som er grønnsakplanter og urter. Allikevel er det fortsatt en mengde ting som 

fortsetter å være gjenstand for usikkerhet. For eksempel hører Blanca at det av noen 

anbefales å knipe av tomatblomstene, men andre anbefaler å ikke gjøre dette. Nye dyrkere 

utviser generelt forvirring overfor de stridende rådene som blir gitt om ulike ting både av 
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andre dyrkere og informasjon på internett. Blanca sier lavt: «jeg tror man bare må velge en 

måte og teste ut, og dersom det ikke funker, teste ut en annen og se selv» og avslutter med det 

som ser ut som et lurt smil. Det å selv teste ut ulike teknikker, ser ut til å nå bli viktigere for 

Blanca. 

 

Da jeg en dag spør henne om hvordan hun synes at det går, svarer hun med et smil at hun 

opplever at hun har «blitt kjent med plantene», og sier hun føler at hun skjønner litt mer 

hvordan «naturen» faktisk fungerer. Hun utdyper at hun synes det er veldig interessant og 

skulle ønske at hun hadde lært dette som barn eller da hun var yngre: «det er jo så basalt, 

men komplekst når man lærer alt på en gang i voksen alder.» 

Etter noen uker ble hun også mer sikker i sin sak i hvilken grad fuktigheten var passende da 

hun kjente på jorden i tråd med oppfordring fra naboen. Det var etter hvert på denne måten 

mulig for Blanca å anta i hvilken grad plantenes fuktighetsbehov var dekket. Jorden ble et 

medium for ansvarliggjøring av antakelsene om plantens tilstand og behov som hun sensorisk 

fornemmer. Ikke bare inkluderes andre elementer i omsorgspraksisen, men også temporale 

dimensjoner inkluderes på ulike måter og illustreres under. 

 

«Tinkering» gjennom temporale dimensjoner 
 

En av omsorgspraksisenes tinkeringprosesser får utrykk gjennom en utvikling og forsterkning 

av temporal sensibilitet, og medfølgende aktiviteter. En måte å forstå disse dimensjonene av 

tinkeringprosessene er gjennom perspektiver på planteagens og temporalitet. Ville planter har 

ofte blitt forstått som å representere agens gjennom sin autonomi fra mennesker, og 

innebærer dermed en forståelse av at kultiverte planter som dominerte av menneskelige 

agenser. Denne forståelsen av planters agens basert på autonomi relokaliserer Brice (2014, s. 

946), og argumenterer på den annen side for at planters agens i større grad faktisk kan 

observeres innen agrikultur. En måte man kan forstå planters agenser er gjennom å legge 

merke til hvordan plantene fører til at mennesker må lære å la seg affisere, beregne og 

tilpasse seg plantenes temporaliteter (Brice, 2014). Innenfor agrikultur blir plantenes 

temporaliteter bidragsytende for arbeidsfordeling og -organsiering, som Brice viser gjennom 

empiri fra vindruegårder. Tilstedeværelsen av et mangfold av varierte «more-than-human» 

temporaliteter gjør at man kan beskrive dette som «temporale økologier» (Brice, 2014, s. 

950).  Fokuset på menneskers samstemthet, tilpasning og timing til plantenes temporaliteter, 
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bidrar dermed også til at Brices (2014) perspektiv bestrider et skille mellom romantiserte 

plantetemporaliteter, og moderne samfunnstemporaliteter, men forstår disse som mer 

dynamiske, og inkluderer ulike ikke-menneskelige agenser. Hvordan planters temporaliteter 

påvirker Blancas praksis illustreres i et sammendrag fra feltnotatene. En dag bryter hun 

entusiastisk ut:  

«Se her, jeg har plantet salater mellom tomatplantene, fordi tomatene vil ta lang tid før de blir 

store, så da rekker salaten å vokse imellom her». Blanca viser meg hvordan hun har plantet 

små salatstiklinger mellom tomatplantene, som foreløpig bare rekker henne til under kneet. I 

tillegg har salater fått en halv egen rad/grønnsakseng et annet sted på åkeren. Etter to og en 

halv-tre uker nesten dobbelt så store og salatene klare til innhøsting. Salatene rekker dermed 

å vokse seg ferdig før tomatplantene har blitt altfor store. Istedenfor å plante neste pulje 

mellom tomatplantene slik som sist, blir neste omgang kun plantet på den egne raden/sengen. 

I tillegg til dette forsøker Blanca å beregne hvor lang tid salatene vil trenge for å bli klare til 

innhøstning i forhold til omtrent hvor mye salat hun og familien kan konsumere i løpet av de 

neste 2-3 uker. 

 

Dette kan forstås som om salatenes og tomatenes temporaliteter trekker Blanca inn i 

kordineringsteknikker i tråd med Brices (2014) argument om samstemthet. Noe liknende gjør 

hun med purrer, som heller ikke vil ta lang tid før de kan høstes, forteller hun. «De får klare 

seg her langs gjerdet dersom jeg gir de mye rom mellom hverandre.» Blanca planter dermed 

purrene tett langs gjerdet, der bønneplantene etter hvert vil ta opp mer plass, men enda gir 

rom for purrer. Når første puljen med purre er innhøstet og bønnene har tatt mye plass, velger 

hun å plante neste pulje med purre bakenfor tomatplantene, da tomatplantene nå har blitt 

forholdsvis store, men purre trenger på den annen side ikke mye direkte sol. 

Blanca omtaler dette som en måte å utnytte plassen på, men jeg vil foreslå at dette også 

innebærer å utnytte sin egen sensitivitet for hva og hvordan andre planter og planters 

temporaliteter og egenskaper er i stand til å påvirke plantene, i tråd med Brices (2014) 

argument om sensitivitet. Jeg vil foreslå at denne tilfredsheten som Blanca utviser underveis i 

disse prosessene, kan tolkes som at hun kjenner at hun samarbeider med plantene sine og at 

de samarbeider med henne. Disse prosessene kan forstås som å ikke bare produsere en 

mestringsfølelse hos Blanca, men en mestringsfølelse bunnet i samarbeid og kommunikasjon, 

fremfor dominans. Blanca lar seg affisere av plantenes behov og egenskaper, og forsøker å 

forhandle med disse. Denne utvidete sensibiliteten innebærer i økt grad ikke bare 

grønnsakplantene selv, men også hva som affiserer plantene gjennom mangfoldige variabler 
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og andre arter. Praksisen til Blanca bærer i økt grad preg av å la seg affisere av hva som 

påvirker plantene, for dermed å kunne samarbeide med plantene og andre arter. Dette 

illustreres gjennom flere eksempler under. Første eksempel under viser hvordan plantenes 

påvirkning av solens temporalitet former Blancas avgjørelser og kan forstås som å 

demonstrere forsøksvis tilpasning i åkrenes temporale økologier (Brice, 2014). Samtidig 

illustrerer forhandlinger som dette hvordan åkrene ikke domineres av en enhetlig tid, men 

hvordan dyrkerne må ta stilling til ulike former å beregne tid på (Brice, 2014, s. 950). 

En dag har Blanca fått greie på at det er best å enten plante småplantene fra hagesenteret på 

morgenen eller på kvelden, fordi dersom man planter på dagen så blir småplantene 

«forbrent» av solen. Dermed utarbeides en plan: vi drar på hagesenteret for å kikke på hva de 

har, lager en plan for hvilke typer planter og hvor mange, og avtaler å møtes tidlig på 

morgenen neste dag for å kjøpe disse og deretter plante dem før solen har stått opp ordentlig. 

 

Da Blanca av hagesenteret en annen dag igjen får greie på at vannet fordamper raskt når det 

vannes midt på dagen og at det da derfor er en god løsning å heller stille inn «timeren» til 

vanning på morgen og kveld, planlegger vi dermed å reise opp tidlig en morgen for å sette 

«timeren» på riktig tidspunkt. 

 

Bevisstheten til Blanca utvides kontinuerlig til å inkludere flere dimensjoner av påvirkelige 

agenser (Brice, 2014). Bevissthet for ulike planters relasjonelle påvirkning fører til at hun 

reorganiserer plasseringen av plantene sine. Når hun observerer at auberginene nesten ikke 

har vokst, og legger merke til at bladverket ser annerledes ut enn naboens auberginer, spør 

hun seg for og leter etter informasjon på internett. Hun får hun greie på at mistrivselen til 

auberginen kan henge sammen med at de står tett til tomatplantene. Aubergine og tomat er 

tilsynelatende en dårlig kombinasjon, og det blir fortalt at aubergine og tomat «ikke liker 

hverandre». Dermed spar hun opp og flytter de 4 auberginplantene, og bytter med 5 

bladbeter, slik at plasseringen blir annerledes. Den samme uken inkluderer hun også allerede 

luket ugress til å tjene en funksjon for plantene: Hun starter med å la det lukte ugresset bli 

liggende i «stiene» mellom planterekkene istedenfor å kaste det i de store grønne containerne 

på åkerområdet. Dette gjør hun fordi ugresset raskt vil pulveriseres og råtne i den varme 

solen, og dermed bidra til å gi jorden næring og slik blir en form for gjødsel. I tråd med denne 

utvidete oppmerksomheten og metodene i omsorgspraksisen, inkluderer Blanca i økt grad 

også andre levende aktører, som illustreres under gjennom utdrag fra feltnotater. 
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Inkludering av flere aktører for samspill 
 

Squashplanten hadde store gule blomster. Deretter så det ut til at planten begynte å bære små 

squashfrukter. Blanca oppdager derimot at squashfrukten råtnet. Hun finner ut at dette er 

fordi planten har en hunnblomst og en hannblomst, og dersom hunnblomsten ikke blir 

pollinert, så kan ikke planten bære frukt.  Hun deduserer at planten ikke har båret frukt 

antakeligvis fordi den ikke har blitt pollinert. Kanskje er det få pollineringsinsekter som har 

vært innom. Blanca pollinerer derfor selv for hånd på resten av blomstene. Hun har også fått 

greie på at dersom man har ringblomster så bidrar dette til flere bier og humler og kan hjelpe 

slik at dette fikses av seg selv!» Hun kjøper derfor en pakke med humlevennlige blomsterfrø, 

som hun planter i den ene ytterkanten av åkeren.   

* 

Mens vi luker i hver vår utkant av åkeren, bryter hun ut: «Se her! Mark er et godt tegn!» Hun 

tar marken til åkerens senter med de nyplantede plantene og dekker den til med litt jord. Når 

vi er ferdige leser hun på pakken at neper ikke er trenger mye direkte sollys, og kommer på at 

disse da kanskje kan plasseres bak en stor rosmarinbusk som stod igjen fra tidligere leiere, da 

denne kommer til å bli stor og dermed vil gi naturlig skygge. Vi sitter på huk, lager hull i 

jorden, legger i kompost og deretter legger de små frøene oppi, helt forrest på åkeren. Jeg 

benytter sjansen til å spørre om hun har sluttet å bruke notatboken. Med godt begrunnede 

svar som vanlig, svarte hun at hun følte at hun ikke lengre trengte den. «Det var svært mye å 

lære i begynnelsen, og alt virket så vilkårlig og abstrakt. Nå lærer jeg liksom på en mer 

naturlig og engasjert måte, ut ifra erfaring også, og da husker jeg bedre. Jeg har allerede 

forstått mye av det basale, føler jeg da, så nå er det liksom lettere… Jeg kommer ikke til å 

glemme for eksempel at tomatene trenger mye rom mellom seg, fordi jeg ser jo at de selvsagt 

trenger det, de må ha det. Se så store og «buskete» de er, de tar jo tre ganger så stor plass 

som aubergine, og her en dag gjemte det seg noen tomater som jeg ikke så inni alt buskaset. 

Når jeg leste om at tomater lett kan få lus dersom de står for tett, så var det ikke noe jeg 

kunne huske på. Nå så skjønner jeg hvor lett det er for lus å ta overhånd dersom de står for 

tett.» 

* 

Blanca finner mange maur på en av paprikaplantene, og kommenterer til en av naboene som 

for øyeblikket er i nærheten av henne; «Santi, du vet vel kanskje hvilket middel som fungerer 

best for å holde maur vekke?». Santi kommer litt nærmere, kaster et raskt blikk 

paprikaplanten og bryter ut: «Maurene i seg selv er ikke noe problem. De er ikke problemet. 

Dersom det er maur, er det andre ting.» 
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* 

En annen dag uroer Blanca seg over at snegler har ødelagt mye av salatene, paprikaplante 

og spinatplanten. Hun tenker seg om, og vurderer blant annet om dette kanskje kan henge 

sammen med noen ugress-slyngplanter som er ganske frodige nederst, men som hun har latt 

stå fordi hun syntes det var dekorativt. Kanskje denne slyngplanten er gjemmested for 

snegler? Da hun ser nærmere på dette, legger hun merke til at den ene av naboåkrene har 

mye vegetasjon, og fra dette deduserer hun at sneglene muligens kan komme herfra. Hun sier 

at hun egentlig ikke vil klage, men at dersom det er mye fuktige gjemmesteder der hos 

naboen, så kan jo dette faktisk gå ut over hennes planter.  

* 

Ikke ulikt eksemplene over finner Blanca en dag på åkeren ut at noen av plantene er angrepet 

av lus. Hun tester ut ulike metoder med såpevann som hun har fått råd om fra naboer og fra 

internett. Da hun får øye på en marihøne og sier: «Ja, kom her du lille marihøne, kom og spis 

og hjelp oss samtidig!», vil jeg foreslå at marihønen av Blanca da inkluderes som en del av 

hennes bevisste deltakelse i fler-arts-sammenstillingene. Liknende referer Santi til at maur i 

seg selv ikke er skadelig for plantene, men at maurene er der fordi det eksisterer lus, råte eller 

andre mer eller mindre skadelige tilstander hos planten. På tross av at Blancas omsorg er for 

planten, så blir tilstedeværelsen av mauren en aktør som bidrar til å fortelle hvordan planten 

har det. Når maurene myldrer i hjørnet av åkeren er de ikke problematiske, men i kontakt 

med planten, forteller de Santi og andre klienter om plantens tilstand, og bidrar dermed til å 

gjøre kommunikasjon med planten mulig, på tvers av artsforskjeller og innenfor en fler-arts 

sammenstilling. Når Blanca igjen ser maur også i hjørnet ved urtene undersøker hun dermed 

plantene for mulige andre årsaker – sjekker om det er for mye fuktighet i jorden som kan ha 

ført til råtne røtter, om det er tegn til lus eller andre udyr på selve plantene. Liknende 

erkjenner hun også markens positive rolle for mikroorganismer i jorden, og den blir på denne 

måten inkludert i Blancas omsorgspraksis for plantene. Lusenes ikke like positive innvirkning 

for plantene gjør at også disse blir inkludert, og også fører til at marihønen trer frem som en 

medspiller for Blanca. Empirien illustrerer dermed hvordan Blanca i økt grad benytter seg av 

muligheter for å forstå og forhandle med elementer og andre aktørers mulighet for plantenes 

påvirkning (Brice, 2014). 

Som vi ser tar deltakerne imot kunnskap både fra andre dyrkere og fra internett, men vi kan 

se dette i lys av det som Maurer (2018, avsn. 7) skriver om at dyrkere fra nabolagshager 

erfarer det som om at hagen og dets beboere kommuniserer om sine behov og 



53 
 

nødvendigheter. Gjennom sanselige inntrykk som for eksempel at jorden er `sandete`, erfares 

dette av dyrkerne som om jorden forteller at den vil foretrekke kålvekster, og antakeligvis 

trenger humus for å øke fertilitet (Maurer, 2018). Denne opplevelsen av at hagen snakker for 

seg selv, illustreres for eksempel når Blanca som illustrert over snakker om hvorfor hun har 

sluttet å bruke notatboken, og hvordan tomatplantens egenskaper og behov trer frem for 

henne som evidente.   

 

Posisjonering som deltaker 
 

I begynnelsen fremstod Blanca på åkerområdet og i forhold til plantene både forvirret og 

usikker, og oppmerksomheten var rettet direkte mot grønnsakplantene. Dette illustrerer 

deltakernes ikke uvanlige ubekvemhet både i forhold til egen posisjon, og rollen for å utføre 

omsorgspraksisene, i denne «andre verdenen» som ble nevnt i kapittelets innledning. Dette 

retter også fokus på hvordan hagepraksisen også er en mangelaget prosess som defineres av 

både materielle, emosjonelle, intellektuelle og relasjonelle dimensjoner (Winance, referert i 

Mol et al., 2010, s. 16). Det som startet med en interesse for selve plantene, utvidet seg til 

oppmerksomhet og aktiviteter som inkluderer mer enn kun plantene, og innebærer å 

forhandle med plantenes omgivelser, temporaliteter og andre arter.  Jeg har over forsøkt å 

illustrere gjennom de etnografiske eksemplene ledet av Blanca, det som jeg tolker som nøye 

utforsking, undersøking, testing, berøring, tilpasse, justering årvåkenhet for detaljer og 

endringer hos de nye deltakerne. Dette opptrer dynamisk gjennom en økt bevissthet for hva 

som affiserer plantene (Brice, 2014). Vi kan forstå inklusjonen av andre elementer og aktører 

i oppmerksomheten som bidragsytende til å øke en type fler-arts-samarbeid. Deltakerne lærer 

å legge merke til også andres agentskap og temporaliteter, og forhandle med både disse og 

sitt eget. Gjennom disse prosessene kan vi også forstå det som at åkerleiernes aktive 

posisjonering innad i fler-arts-konstellasjonene trer frem som en elementær del av 

hagebrukets kvalitet og deres erfaring av den. Jeg vil foreslå at åkerleiernes erfaring av seg 

selv som aktive/bevisste deltakere innenfor fler-artssamfunnet, er bidragsytende til gleden de 

også utviser overfor praksisen. I økt grad fremtrer åkerleierne tryggere, men fortsetter med 

tinkeringprosessene. Vi kan kanskje sammenlikne dette med at deltakerne etter hvert opplever 

seg inkludert og forsøker så godt det går å spille med i en improvisatorisk dans de utfører 

sammen med plantene og de andre materialene og artene på åkeren. Blancas prosess kan 

forstås som om hun forsøker å posisjonere seg i denne «dansen», som hun gradvis lykkes 
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med. Jeg vil foreslå at denne konstante posisjoneringen innenfor fler-artssammenstillingene 

representerer en sterk kontrast til manglende temporal posisjonering innenfor det urbane 

samfunnet, beskrevet i slutten av 2. kapittel. Her så vi at posisjonering opplevdes 

problematisk både i forhold til fortid og fremtid. Posisjonering både i forhold til ulike 

temporaliteter og i forhold til medvirkende aktører i åkerpraksisen erfares derimot som 

overkommelig. 

 

Håpefull anerkjennelse av partnere og samarbeid 
 

Jeg vil nå belyse noen av de affektive dimensjonene ved posisjoneringen som kommer til 

utrykk gjennom nysgjerrighet, kunnskap om og deltakelse i fler-artssammenstillingene. Noe 

av dette trer frem via planteagens som autonomi og uforutsigbarhet, men jeg vil også minne 

om hvordan agens kan forstås som relasjonell, dynamisk og samarbeidspreget, i tråd med 

posthumanistiske perspektiver, som vist i forrige kapittel. Gjennom å legge merke til hvordan 

dyrkerne forholdt seg til planteaktørers agenser, kommer det frem hvordan egen 

posisjonering innad i fler-artssammenstillingene er bidragsytende dimensjon for praksisen. 

Eksemplene over med Blanca illustrerer også noe av dette. Gleden ved det å erfare seg som 

improvisatoriske deltakere i denne «fler-arts-dansen», kan skimtes når dyrkerne snakker om 

gleden ved å «se plantene gro», men som ser ut til å innebære mer enn å kun observere 

planter som gror. Selv om nye dyrkere som Blanca uttrykker denne nysgjerrigheten og 

gleden, på en noe annerledes måte, vil jeg foreslå at det hos erfarne dyrkere også eksisterer en 

liknende motiverende faktor. Marcos antydet dette når han kom bort til åkeren min og tilbød 

en haug med jordbær. Jeg blir overrasket over denne generøsheten og spør om han ikke skal 

ta de med til barnebarnet sitt. Han svarer at barnebarnet ikke kommer før til helgen, og hun 

synes ikke det er så stort å få jordbær, men å plukke dem selv. «Slik som jeg synes det er mer 

spennende å se ting vokse og gro og gjøre alle mulige rare små ting, fremfor å spise 

grønnsakene.» Noen av disse aktivitetene Marcos henviser til, er det han kaller 

«undersøkelser»8, og handler om ulike typer frø og planter som han systematisk tester ut, 

ulike typer gjødsel, og ulike typer hjemmelagde remedier for skadedyr og prevensjon mot 

sopp. En korrelerende nysgjerrighet for kunnskap om å forstå, og glede ved å erfare seg som 

deltaker illustreres gjennom utdraget under: 

 
8 Sp.: “investigaciones”, eng.: “investigations” 
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Matias kommer innom åkeren min for å se hvordan det står til. Han har hatt åker i et halvt år. 

Han kommenterer først at bønneplantene har fått mange bønner, og legger merke til noe ved 

plantenes røtter, og sier: «hva er det der, vet du?» Matias peker på noen små og lysegrønne 

skudd som stikker opp av jorden nederst ved røttene til bønneplantene. Jeg forteller at jeg 

trodde at det var bønnene selv, men gjenforteller hva Diego nettopp har fortalt meg; at det 

visstnok er en type ugress som «spiser opp» røttene til bønnene. «Jeg visste det! Jeg så disse 

på åkeren min nå på vei bort og jeg visste at det ikke var noe bra!», utbryter han mens han 

slår ut hendene, åpner blikket, smiler stort.  

 

Matias fremviser det som jeg tolker som glede og stolthet over at han har hatt en intuisjon i 

forhold til fler-artskonstellasjonene, som han nå får bekreftet. En annen, men relatert måte 

som de affektive dimensjonene knyttet til naturopplevelser, kunnskap og posisjonering i fler-

artssammenstillingene beskrives under gjennom to av Appelsinlundens mannlige 

pensjonister. Begge har hatt åker her i flere år, og er ofte tilstede på åkerområdet. 

 

Miguel står ved kanten av åkeren sin, ved gjerdet han har laget av caña-pinner. Han forteller 

med et smil om munnen, rakrygget, men tar en og annen gang med håndflaten på stammen, 

på en måte som kan minne om stolthet og kjærlighet. «Dette oliventreet, det kom av seg selv. 

Jeg plantet det ikke, det bare begynte å vokse, og en dag så jeg det her. Også har jeg latt det 

stå da, siden det kom her, ja, hvorfor ikke? Ja, det kan jo være fugler som har båret det med 

seg. Det kom i fjor, men det har allerede blitt ganske stort, som du ser. Ja, det vokser fort. I 

hvert fall dersom det får litt ekstra møkk. Men hvorfor det kom hit (peker), akkurat langs 

kanten og mot sør, det forstår jeg ikke, men naturen er fantastisk.» Miguel viser noen tønner 

på andre siden av åkeren. Disse inneholder blandinger av vann og ugressrester, og to andre 

med ulike kombinasjoner av vann og kompost, og han eksperimenterer med om dette kan være 

gode gjødsler for treet. Naboen Diego kommenterer at han gjerne også skulle ha hatt et tre. 

Jeg spør om hva han tenker kan være forskjellen mellom alle plantene han allerede har og 

trær. Han svarer: «Nei, de er jo kanskje liknende som planter, bare større, men jeg vet ikke, 

jeg antar at det er derfor jeg lurer...». 

 

Vi kan i denne sammenheng gjøre en antakelse om at Diegos nysgjerrighet på trær, at de er 

annerledes enn grønnsakplanter og urter, og at han av en eller annen grunn ønsker mer 

kunnskap, erfaring eller opplevelse med/om dem. Man kan også stille spørsmål om dette er 

fordi det for Diego representerer en ny måte å få en opplevelse i åkeromgivelsene, og en 

potensiell måte å posisjonere seg i fler-arts-sammenstillingene med enda en ny partner. Måten 
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Miguel forteller om treet sitt, kan minne om en fortelling om å motta en uventet gave, fra en 

ukjent utøver. Samtidig tilskriver han agens til andre enn seg selv. Om dette er til treet, til 

naturen, til fuglene som antakeligvis har båret med seg frø, er ukjent, men for Miguel er det 

uansett noe han ser ut til å sette pris på. Han tester også ut ulike praksiser for omsorg for dette 

treet gjennom kompostvariasjoner, som illustrerer hvordan han lar seg affisere av treets 

behov, og dermed blir en deltaker, og ikke bare en observatør. Man kan stille spørsmål ved 

om Diegos interesse også bunner i et ønske om deltakelse, da å observere naboens tre ikke er 

tilstrekkelig, og han heller ikke nevner type tre, som kunne ha tydet på produksjonsmotiver.    

 

Agens, konflikt og maktrelasjoner 
 

Som nevnt i forrige kapittel og over, kan det være hensiktsmessig å forstå agens som 

relasjonsbasert. Dette perspektivet innebærer også eksistensen av makt og konfliktfylte 

dimensjoner. En måte å analysere disse dimensjonene er å følge Ginns (2013) forslag om å 

legge merke til etikk og «practices of detachment in more-than-human compositions» (s. 

534). Hennes perspektiv innebærer at «detachment» og distanse, og tilknytning nødvendigvis 

følges av hverandre (Ginn, 2013). I kombinasjon med dette kan Powers illustrasjoner av 

hvordan det i tillegg til samarbeid også forhandles, konkurreres og utfordres innenfor 

hagearbeid (Power, 2005, s. 51). Hun definerer enrolment som en prosess «through which 

actors attempt to enlist the interest or action of another ‘so that their own desired performance 

can take place’” (Hitchings, referert i Power, 2005, s. 42). Powers (2005) argument illustrerer 

hvordan mennesker blir «enrolled» av planter, og ikke kun at planter blir «enrolled» av 

hagearbeiderne. Hun argumenterer for at dette gjør at man kan akseptere mennesket som 

foranderlig i like stor grad som plantene, og dermed representerer en motvekt til menneske-

sentrerte perspektiv på domestisering og hager. Gjennom Powers perspektiv på enrolment 

inkluderes også mindre harmoniske relasjoner (Power, 2005, s. 50), illustrerer hvordan 

aktører konkurrerer og kjemper om å sikre sin egen prestasjon9 (Power, 2005, s. 42). En liten 

vignett som beskriver skuffelse over en dyrkers mislykkethet i å «enrole» egne frø illustreres 

under. Deretter følger et eksempel som illustrerer hvordan småplanter «enrol» en annen 

dyrker fra hennes nøye planlagte hagedesign. Fremfor å kjøpe oppavlede planter slik som 

Martin, illustrert i kapittelets begynnelse, er det også mange dyrkere som enten kjøper pakker 

med frø fra hagesenteret, på nett, eller tørker frø fra kjøpte eller egendyrkede grønnsaker. De 

 
9 «Performance» 
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mer erfarne dyrkerne foretrekker ofte dette fremfor å kjøpe frø. Dyrkerne må da gjennom 

ulike aktiviteter forsøke å få frøene til å spire, men dette går ikke alltid som ønsket:  

 

Mikel forteller om hvordan han har tatt squashfrø fra squashfruktene, tørket dem, oppbevart 

dem, lagt dem i vann et år senere for dermed å plante dem. Han peker på isoporkassen med 

jord. Han roter i jorden med fingeren. «Ser du her? De er råtne. Jeg aner ikke hvorfor. Av og 

til vil de ikke, det kommer ingen spirer, andre ganger kommer det noe. Her har det kun 

kommet en, som du ser. Men jeg lurer på hvorfor ikke disse ville...» Jeg overhører Mikel de 

neste dagene prate med andre dyrkere, og han fremstår svært oppgitt og frustrert over at 

frøene han selv hadde høstet og lagret for å ta i bruk denne sesongen ikke hadde fungert. 

 

* 

Noen av frøene som sås vil vanligvis ikke spire, og det er umulig for klientene å forutse 

akkurat hvor mange av frøene som faktisk kommer til å spire. Derfor planter folk ofte flere frø 

enn planter man faktisk ønsker å ha. Silvia hadde fått en pakke med gamle agurkfrø av en 

venn, og antok at grunnet alderen ville ikke mange av disse spire. Silvia plantet derfor mange 

agurkfrø i en isoporkasse for førkultivering enn planter hun faktisk hadde lyst til å ha på 

åkeren sin. Det viste seg at nesten alle hun hadde plantet spirte, og Silvia visste derfor ikke 

hva hun skulle gjøre med de overflødige, da det var mange flere enn planlagt. Det førte til at 

hun plantet alle sammen ut på sin egen åker. Fordi hun plutselig hadde et høyere antall 

planter enn planlagt endte det med at hun unnlot å følge den opprinnelige planen som var å 

kjøpe flere aromatiske urter, fordi agurkplantene tok mye plass, og hun fikk mindre ledig plass 

på åkeren enn planlagt. 

* 

Luking kan forstås som dagligdagse «løsrivelsespraksiser» (Ginn, 2013). Når Blanca lar en 

«vill» valmue som har tittet opp på åkeren hennes stå, eller når hun som illustrert tidligere i 

kapittelet lar slyngplanteugresset med fine blomster stå, kan dette tolkes som at disse plantene 

«enrol» henne gjennom sine estetiske utseender (Hitchings, 2003). Dette antyder også 

hvordan det ikke kun er grønnsakplantene som er det eneste som dyrkerne tar hensyn til, men 

dyrkerne kan også bli «enroled» av andre ikke-menneskelige aktører. Også ulike planter 

konkurrerer også i sin «enrolment». Dette illustrerer simultant at det ikke bare er opp til 

dyrkernes ansvarlighet eller plikt å utvise omsorg for ikke-menneskelige mottakere, men også 

hvordan planter og andre ikke-menneskelige aktører også må muliggjøre eller tillate dette 

(Chiew, 2014, s. 3). En uintendert konsekvens ved å la slyngplanten stå, var muligens å 
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tilrettelegge et skjulested for snegler som gikk direkte ut over Blancas grønnsakplanter. Dette 

eksempelet illustrerer likeledes Ginns (2013) poeng om at omsorg ikke kan dekke alle, men 

alltid har en utside. Forhandling med tilknytning og løsrivelse kom også til utrykk da Blanca i 

tråd med sine personlige verdier heller kastet sneglene utenfor åkeren enn å trakke på dem 

eller drepe dem på andre måter. I tillegg forsøkte hun en strategi av å legge knuste eggeskall 

rundt de mest sårbare plantene for å beskytte dem mot snegler. Når hun oppdager lus på 

paprikaplantene, forteller hun derimot at hun har lest på internett at man manuelt kan knuse 

lusene på plantenes blader og stilker. Hun drar derfor til hagesenteret for å kjøpe 

engangsplasthansker og vi knuser deretter lus med hendene. Når hun kommer tilbake 

kommenterer hun «stakkers plantene», «se så pjusk de ser ut», «uff da, vi skal hjelpe dere å få 

vekk lusene». Ikke bare er knusing av lusene effektiv for å minske antallet, men luselikene 

som blir liggende igjen på plantene skal ifølge Blanca tjene for å også skremme lusene bort. 

Omsorg for noen innebærer dermed «detachment» mot andre (Ginn, 2013, Bocci, 2017), og 

det er tydelig at det er plantene som oppnår deltakernes omsorg. Allikevel kan det være viktig 

å merke seg hvordan lus, snegler og andre vesener som er skadelige for plantene også blir 

«recognized», sett, og de krever på denne måten både oppmerksomhet og annerkjennelse. 

Deres egenskaper og tilstedeværelse setter deltakerne i sving med en rekke aktiviteter. Noen 

ganger er det ikke tilstrekkelig å utføre teknikker som krever «detachment», som testing av 

ulike former å fjerne ugress på, eller ulike måter å drepe lus på, som fører til at skadedyr, 

ugress, sopp kan sette praksisen ut av spill. Dette vil eksemplifisere i neste underkapittel. 

 

Forsøksvis opprettholdelse av tilstrekkelig tilknytning– posisjonering i dansen 
 

Jeg vil foreslå at trusselen fra skadedyr og ugress heller ikke umiddelbart bør tolkes som kun 

«negativ» for bevaring av praksisen gjennom å være trusler mot plantene. For eksempel kan 

vi huske på reaksjonen til Matias da han hørte at skuddene han hadde sett på åkeren spiste 

opp røttene til bønneplantene. Hans første reaksjon var å utrykke glede over å ha forstått at 

dette var en type ukjent og karakteristisk ugress, og ikke oppgitthet eller frustrasjon over dens 

trussel mot bønneplantene. Dette vil jeg foreslå å betrakte i sammenheng med dyrkernes 

forsøksvise posisjonering i fler-artssammenstillingene og motivasjonen for kunnskap om 

dem. Det kan derfor stilles spørsmål ved om grønnsakplantene i større grad fungerer som 

«døråpnere» for deltakelse i fler-artssammenstillingene enn å være eneste og viktigste 
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dimensjon ved åkerpraksisen.  

Jeg tolker åkerpraksisen som en relasjonell og tilblivende praksis, som starter med et i større 

grad oss-dem forhold mellom deltakere og planter, men som medfører at åkerleierne i økt 

grad opplever seg som deltakere innad i «noe», kanskje denne «andre verdenen» eller fler-

artssammenstillingene. Dyrkerne selv snakker ofte enten implisitt eller eksplisitt på ulike 

måter om «kunnskap», men jeg vil foreslå at man kan tolke beskrivelsene deres også som å 

innebære mer enn kun kunnskap, og også ha å gjøre med relasjoner til de ulike aktørene. Som 

vi ser innebærer dette ofte positive opplevelser, men dette er ikke alltid tilfellet. For eksempel 

fikk alle tomatplantene til Javier sopp og visnet. Dette var tungt for Javier, men han fikk greie 

på at soppen hang sammen med en defekt i vanningssystemet slik at vann konstant hadde 

gjort plantene fuktige og på denne måten antakeligvis hadde bidratt til å provosere frem 

soppen. Dette gjorde at situasjonen kunne forklares og Javier kunne justere teknikkene. Jeg 

vil foreslå at det eksisterte en distinksjon mellom når dyrkerne erfarte seg som deltakere, slik 

som for Javier, og når distansen erfartes som for stor for dyrkerne. For eksempel fikk et 

middelaldrende ektepar lus på alle plantene kort tid etter de hadde startet opp åkerpraksisen, i 

sin annen måned. De hadde ikke vært mye tilstede, og hadde muligens av denne grunn ikke 

lagt merke til lusene. Absolutt alle plantene de hadde på den nye åkeren var angrepet av lus. 

De forsøkte å påføre både såpevann og midler kjøpt på hagesenteret. Da dette ikke var 

tilstrekkelig for å få bukt med lusene og plantene visnet inn mens de var overfylte av lus, 

sluttet paret å komme og sa etter hvert opp leiekontrakten.  

Ekteparet nevnt over mistet motet og ga opp åkerpraksisen. Jeg vil foreslå at når dyrkerne 

ikke vet råd og ikke opplever noen form for kommunikasjon, men opplever seg avvist, 

overtrampet og dyttet bort, så er distansen for stor til å kunne bære en relasjon. Dette kan 

forstås som at det ikke kun er plantene og de andre ikke-menneskene som blir avvist, men 

også dyrkerne kan erfare seg avvist innen praksisen. Vi kan forstå grad av avstand/løsrevethet 

og forbindelse/tilknytning som dynamisk, varierende og relasjonell både for nye og erfarne 

dyrkere. Noen situasjoner og relasjoner produserer tilknytning, mens andre avstand. Den 

kontinuerlige opprettholdelsen av relasjonene, av å fortsatt mestre en improvisatorisk rolle i 

«dansen», posisjoneringen innad i fler-arts-samfunnet vil jeg foreslå er dominerende for 

praksisen. Gjennom disse relasjonene og prosessene må både produksjonisme og omsorg 

være tilstede, og det krever en kontinuerlig opprettholdelse gjennom praksis. Jeg vil minne 

om definisjonen av håp fra forrige kapittel (Narotzky & Besnier, 2014, s. 4), som peker på 

folks muligheter til å behandle oppnåelige prosjekter. Gjennom interesse, aktiviteter 
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(Hartigan, 2017), og evnen til å la seg affisere (Latour, 2004, Brice, 2014), forblir 

posisjonering i fler-artssammenstillingene på åkrene mulig. 

 

Autoritet for omsorg med grunnlag i planterelasjoner 
 

Som illustrert over bidrar spesielt erfarne dyrkere nye dyrkere med råd og assistanse. Når 

dyrkerne er innom nye deltakeres åkrer observerer de ofte plantene, undersøker kanskje en 

hengende plante, eller kommenterer ting som «Disse kommer seg nok når de får vann», «Så 

flott denne er!» eller «Du må huske å gi de litt ekstra kompost nå da». Kanskje drar de 

samtidig vekk litt visne blader fra noen av plantene, eller fjerner en jordklump fra et 

salathode, eller mens det småprates om andre ting. Noen ganger kommer erfarne dyrkere de 

helt nye til unnsetning slik som illustrert under. 

Pilar kommer bort og tilbyr en haug med auberginplanter hun har til overs til Sergio. Sergio 

tar imot småplantene og spør om vi også vil ha. Nesten uten et ord går han bort til åkeren vår 

for å hjelpe å plante. Han tar med seg et redskap fra sitt eget lager, sier: «kom» og går bort 

til Blancas åker. Han forteller at det kan være lurt å ha sine egne redskaper fordi det som 

tilbys av virksomheten er kun det helt elementære, det er heller ikke dyrt og dersom man 

behandler dem bra så varer de lenge. Vi kunne jo også skaffet en hengelås til porten sier han. 

På denne måten prater han om andre temaer, samtidig som han utfører et arbeid på Blancas 

nye åker. Først lager han en lang renne i jorden. Går deretter tilbake til åkeren sin for å hente 

hestemøkk som han fyller i en plastbøtte og deretter fyller rennen i jorden. Han har også med 

seg et annet lite redskap som han bruker for å lage groper i jorden som de små plantene settes 

i. Deretter dekker han til med jord igjen. Blanca ser ut til å forsøke å hjelpe til der hun kan, 

men Sergio stopper hverken opp, eller gir mye verbale forklaringer. Han gir heller ikke plass 

til henne og det ser nesten til at hun fysisk skyves bort. Hun stiller seg nært for å observere, 

enten sittende på huk eller stående, men skvetter jevnlig vekk, antakeligvis når hun føler at 

hun er i veien, og lar ham dermed fortsette. Sergio prater videre om diverse andre ting, og 

hele tiden uten å trekke på smilebåndet. Hun roser ham for hjelpen, og han svarer med et 

mutt; «det skulle da bare mangle». Han henter deretter plastikktau i remser fra sitt eget lager 

og binder opp plantene til små stokker han knekker og setter ved siden av småplantene. Da 

Blanca ikke får komme til å bidra fysisk med plantingen, blir hun stående og heller følge med 

i den parallelle samtalen, samtidig som hun følger handlingene hans med blikket som om hun 

forsøker å lære gjennom å observere og huske fremgangsmåtene Sergio fysisk demonstrerer. 

Sergio får deretter en telefon og sier at han må gå for å hente barnebarnet på skolen. Han 



61 
 

sier at de nysådde plantene nå må vannes godt både i dag og i morgen. Sier uten å smile at 

åkeren nå er forbedret, «det er bare å fortsette slik». Blanca smiler, takker ham så mye for 

hjelpen og ber ham ha en fin ettermiddag. 

 

Denne måten erfarne åkerleiere trer inn og hjelper nye åkerleiere var ikke uvanlig. Sergio ser 

at Blanca er litt hjelpeløs, og tar initiativ til å hjelpe. Måten Sergio bidrar med sin kunnskap 

illustrerer hvordan kunnskapen for ham er integrert og kroppslig, og verbale kommunikasjon 

omhandler andre ting enn teknikkene. Dersom Blanca og Sergio var på åkeren på samme tid, 

stakk Sergio hyppig innom for å sjekke hvordan det stod til, gi råd, og gjerne assistere igjen. 

Allikevel overhørte jeg flere ganger blant mer erfarne dyrkere kommentarer som «jeg så at de 

så litt tørre ut, men jeg ville ikke gå inn på åkeren din når du ikke var der», «jeg lurte på om 

jeg skulle binde de [bønneplantene] opp, men jeg tenkte at du kanskje ville ha de sånn», som 

kan fremstå som å handle om forsiktighet med overtramp av andres eiendom. Jeg vil allikevel 

foreslå at dette heller kan tolkes gjennom dyrkerens berettigede relasjoner til plantene og den 

respektive åkerens fler-arts-konstellasjoner, som antydes i eksempelet under. 

Både Mario og Jorge har hatt åker i omtrent et år. Mario ankommer åkeren da Jorge skal dra 

hjem, og de hilser på hverandre utenfor Marios åker, og spør hvordan det går. Etter 

høflighetsfrasene nikker Jorge mot basilikumsbuskene som er plassert ved porten til åkeren, 

og spør om Jose ikke bør knipe vekk nye grener på disse, slik at de kan vokse i høyden. Jorge 

forteller at hans basilikumbusker har blitt høye av denne grunn, mens han peker mot åkeren 

sin. Mario skifter fot, endrer tonefall til det som jeg tolker som et mer mutt et, han svarer 

saktere, og det fremstår som at han ikke vil ta imot informasjonen eller som for å dempe 

oppfordringene. Jeg er usikker på hva hans reaksjon egentlig betydde, og spør ham neste dag 

om han forsøkte å gjøre det som naboen foreslo. Han svarte at han hadde tenkt over det, men 

kom frem til at hans plante antakeligvis ikke ville like denne metoden. «Hans planter der 

borte har jo mye mindre plass rundt seg, så det gir mening at han kan bruke den praksisen, 

men det passer ikke her.» 

 

Som illustrert av Sergio kan det se ut til at noen erfarne dyrkere tar på seg mentorroller, og er 

komfortable i å utøve omsorg for planter på nye dyrkeres åkrer, i kontrast til andre erfarne 

dyrkere som Mario og Jorge. Det er mulig vi kan tolke denne autoriteten til Sergio som basert 

på en erfaren dyrkers kunnskap om fler-arts-samfunnet og posisjon i det. Når dyrkeren er ny, 

er det ikke bare kunnskapen som mangler, men også relasjoner til plantene og resten av 

åkerrelasjonene. Jeg vil foreslå at denne type jurisdiksjon overfor planter basert på posisjon i 

fler-artssammenstillingene kan vurderes som om de kan være like så viktige som de fysiske 
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grensene for åkeren. Blant deltakere som har hatt åker i lengre tid, og dermed har både 

erfaring, kunnskap og personlige relasjoner med plantene, som i tilfellet med Jose og Jorge, 

ser vi at grensen for å kunne blande seg er noe mer sensitive. Dette kom ytterligere frem når 

erfarne dyrkere la merke til ting de mente ikke gikk bra på andre erfarne dyrkeres åkrer, og 

vanligvis ikke kommenterte dette til den respektive dyrkeren på annet enn vage og hintende 

måter. Da Mario snakket om hvor uforståelig det var at naboen etter hans mening ikke tok 

ordentlig vare på åkeren sin, og jeg spurte han ut om dette, svarte han: «Nei, det er jo hans 

planter, og han gjør det på den måten, så det er jo hans valg». Når dyrkere allikevel gikk inn 

på andre erfarne dyrkeres åkrer gjaldt det vanligvis praktiske ting som innlysende var feiltak: 

en bøtte som hadde blåst ned over jordbærplantene, porten som hadde blåst opp eller et 

redskap som lå synlig ute og ble dekket til med plastikkpose. Det kan derimot også stilles 

spørsmål ved i hvilken grad kjønnsroller, og alder kan ha spilt inn på disse to eksemplene. 

Sergio er 20 år eldre enn Blanca. Dette er allikevel en diskusjon jeg av plasshensyn har valgt 

å ikke gå inn på her. 

 

«Naturlighet» som veiledende kompass med uante muligheter 
 

Som jeg har illustrert i dette kapittelet utviste dyrkerne en tendens til å utvide 

oppmerksomhetsfelt og metoder. Jeg har argumentert for at dette innebar en tendens til å 

forsøke å posisjonere seg innenfor fler-artssammenstillingene på varierte måter. Disse 

posisjoneringsprosessene inkluderte alt fra å forsøksvis kjenne til plantenes oppvekstvillkår 

til å plassere de sammen med andre planter de ville trives med, hvor et veiledende spørsmål 

ofte var i forhold til «naturlighet». Naturlighet som veiledende kompass fikk utrykk blant 

annet gjennom at dyrkerne forsøkte å posisjonere seg i forhold til prosesser på mikronivå. Et 

av områdene dette forsøksvis ble gjort var i forhold til jordens komponenter. Deltakernes 

interesse og fascinasjon for naturens prosesser, kan belyses av Paxson og Helmreich (2014) 

perspektiv på biologi. Forfatterne illustrerer en kontrast mellom tidligere ideer om biologi 

med hvordan biologi i dag fremstår i større grad som ubestemmelig og full av «yet-to-be 

explored possibility» (Paxson & Helmreich, 2014, s. 167). Samtidige representasjoner og 

praksiser rundt biotisk natur, mikroorganismer representerer i dag også et løfte/en 

forventning10 (Paxson & Helmreich, 2014). Et viktig poeng er at mikroorganismer ikke i seg 

selv «embody» slikt potensial, men at mikroorganismer er materialisert i kulturelle, sosiale, 

 
10 «A promise» 
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politiske og vitenskapelige praksiser (Paxson & Helmreich, 2014, s. 167). Dette perspektivet 

kan også bidra til å kaste et nytt lys på hvorfor mikroprosessene innenfor dyrkningen for 

åkerleierne også er relatert til mer vage ideer, noe håpefullt, eller et løfte om hvordan naturen 

fungerer mer generelt. Gjennom dette perspektivet fra Paxon og Heimreich (2014), kan 

tinkeringprosessene dermed belyses av en ny dimensjon. 

Jeg skal i det følgende illustrere hvordan jorden fungerer som en dimensjon ved 

åkeraktiviteten hvor tinkeringprosessene i omsorgspraksisene i samspill med teknologi også 

omhandler dimensjoner på mikronivå. For dyrkerne fungerte kunnskap om prosesser på 

mikronivå som bekreftelser på hva som ble regnet som naturlig. Hva som ble regnet som 

naturlig ble også ansett som etisk og moralsk korrekt. Dette illustreres i eksempelet under. 

 

Orientering på mikronivå for utføring av omsorgspraksiser 
 

Antonio blir ivrig i å vise frem åkrene sine når han forstår at jeg er student. Han forteller at 

han som en av Åker Grønns første klienter hadde begynt med en åker, men har utvidet til nå 

tre stykker. Han viser hvilke typer vekster han har, alle plantet i symmetriske rader og rekker. 

Viser hvordan han kutter av øverste del av tomme plastvannkanner eller brusflasker for å 

bruke dem som provisoriske potter. Ved enden av åkeren er det plassert et plastskap, en kiste 

og noen stoler. Etter demonstrasjonen av dette, går han bort til skapet, låser opp den lille 

hengelåsen og tar frem noen instrumenter som han legger på taket til skapet. Han holder det 

ene etter det andre opp og forteller hvordan de fungerer. Det første er for å måle fuktighet i 

jorden. Den har to metallpinner som stikkes i jorden og resultatet vises på en fuktighetsskala. 

Dette gjør at han kan vanne de ulike vekstene til jorden er akkurat passe fuktig med hensyn til 

hvordan de trives best. De skal verken ha det for tørt eller for fuktig, forteller Antonio, og det 

er store forskjeller mellom de ulike plantene. Deretter viser han frem et instrument for å måle 

PH-verdi i jorden. Den har også en metallpinn som skal stikkes i jorden, og på en liten skjerm 

vises det desimalnummer. Ved å vite surhetsgrad på jorden kan han blande inn andre typer 

jord og stoffer for å balansere. «Denne er veldig nyttig!», bryter Antonio ut. «De er begge 

veldig nyttige fordi de hjelper i å forstå hvordan forholdene er, som ikke kan observeres med 

det blotte øyet. Man kan se om plantene ikke trives, men da er det ofte for sent. Dette gjør at 

man kan tenke sammen med plantene.» Han viser også et instrument for å måle lys i jorden, 

«denne er ikke like viktig, men jeg bruker den ofte allikevel bare for å sjekke.» Antonio er her 

hver dag og da får han alltid holdt et øye med hvordan det står til, og ligger `ajour` med 

arbeidet. «Nå kan jeg lett finne ut hvordan plantenes tilstand er, uten for mye usikkerhet. Det 
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er mange faktorer som virker inn, og man må man senke seg til deres nivå.» 

 

Måleinstrumentene gjør at Antonios oppmerksomhet mot jorden, kan resultere i økt detaljert 

forståelse av de ulike komponentene av kjemiske og biologiske forhold. Dette gir ham 

grunnlag for økt berettiget antakelse og forhandling omkring plantenes behov og tilstand, og 

en opplevelse av at han kan «tenke sammen med plantene». Teknologiske apparater bistår 

den utvidete oppmerksomheten hans mot jorden slik at metodene hans kan avanseres. 

Antonio tar i bruk tilgjengelig teknologi og vitenskapelig kunnskap om mikroprosesser for å i 

enda større grad kunne legge merke til jorden og plantenes behov. Jeg vil minne om det som 

Maurer beskriver som at «hagen snakker tilbake» som nevnt i kapittelets start (Maurer, 2018). 

Bestemt av jordforhold utfører Antonio diverse aktiviteter. Dersom jorden er for basisk, har 

høy PH verdi, forteller Antonio at han påfører svovel eller organisk gjødsel som for eksempel 

hestemøkk. Hestemøkk forklarer han, bidrar med bakterier som vil tas opp av plantenes 

rotsystem. Han forklarer at han er svært nøye på å rotere på de ulike vekstene hvert år for å 

forsøksvis opprettholde gode mikroorganiske forhold. Dette er fordi noen planter som for 

eksempel kålvekster bruker mye av jordens kalk, og å ha kålvekster på samme sted dermed 

vil utarme jorden for kalk. Dersom det er for lite lys i jorden og jorden er for tett, påfører han 

kokosnøttfiber for å gjøre jorden lettere. Dette vil minske sannsynlighet for flere typer sopp, 

som kan etablere seg på plantenes rotsystem. «Det er mange slike ting vi kan gjøre for at 

plantene skal ha det best mulig rundt seg, basert på hva som er naturlig for dem», bemerker 

Antonio. 

Samtidig som Antonio og andre dyrkere omtaler disse prosessene som å gjøre 

vekstforholdene mest mulig «naturlige» og dermed optimale for plantene, kan disse 

teknikkene samtidig illustrere hvordan innviklingene mellom omgivelser og dyrkerne øker i 

kompleksitet. Dette gjør at man kan forstå disse komplekse prosessene som å bety at dyrkere 

er mer enn kun forbrukere av det jorden kan tilby for menneskelig agrikultur (Puig de la 

Bellacasa, 2017, s. 192). Fremfor å forstå dyrkere som en type forbrukere, argumenterer Puig 

de la Bellacasa (2017, s. 192) for at jordens kompleksitet og mangfoldige relasjoner 

illustrerer hvordan dyrkere heller har en rolle som «deltakere». Dette perspektivet skifter 

fokus fra produkter og tjenester som kan oppnås gjennom dyrkning, og flytter det til 

menneskers avhengighet til jordens iboende relasjonalitet (Puig de la Bellacasa, 2017, s. 192). 

Som illustrert gjennom vignetten om Antonio, blir han gjennom varierte teknikker innen 

praksisen en aktiv deltaker i relasjonene mellom jordens organismer og plantene. 
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Jord i endring 
 

Gjennom offentlig diskurs, populærvitenskap og innovative produkter kom dyrkerne i 

kontakt med samtidige bevegelser som influerer ideer også om dyrkning, jord og naturlighet. 

Noen av disse omhandler mikroprosesser, som Sofia en dag entusiastisk forteller om. Hun 

forteller om hvordan det skal være mulig å dyrke planter uten jord, men isteden med et pulver 

som inneholder alle næringsstoffene en plante skal trenge. Sofia hadde kommet over dette på 

en messe hun hadde deltatt på i forbindelse med jobben sin, og sender meg linker til websider 

med informasjon for å vise. Hun forklarer at dette pulveret helles i vannet som plantene skal 

vokse i. Konseptet Sofia forteller om består av en stor potte med tilhørende små potter som 

stikker ut av denne, og hvor man kan dyrke alt fra tomater til salat. Det hevdes at vekstens 

hurtighet er økt i komparasjon til «tradisjonell dyrkning» da dette pulveret inneholder 

konsentrerte næringsstoffer av akkurat det plantene trenger mest. «Dette er jo helt genialt! 

Det betyr jo til og med at vi en dag kanskje ikke lenger trenger jorden her dersom plantene får 

enda mer næring «intravenøst!», bemerker hun leende da vi står på åkeren og luker. Som en 

kontrast forteller Maria på et annet tidspunkt om et dyrkingssett kjøpt på IKEA hvor man 

bruker et pulver på bomulls-/filttepper istedenfor jord for salatyrking. Hun er på den annen 

side ikke begeistret slik som Sofia, men bryter ut at; «Men det er jo mye bedre å kjenne på 

jorden, plantene trenger jo jord, og det oppleves unaturlig å dyrke på hvit bomull!»  

Selv om dyrkerne på Appelsinlunden og Åker Grønn ikke jobber med næringspulver eller 

med dyrkningssett med bomull fra IKEA, er eksemplene allikevel illustrerende for hvordan 

ideer om planters behov og betydning av jord er i forandring i relasjon også til innovasjon og 

spørsmål om mikronivå. For eksempel oppdager som vi så Sofia at jord ikke nødvendigvis er 

et krav for hverken å tilfredsstille plantenes behov eller produsere grønnsaker. Antakelser om 

mikronivå får dermed følger for dyrkernes ideer om både muligheter og begrensninger. 

 

Avsluttende kommentarer 
 

Jeg har illustrert hvordan de ikke-menneskelige aktørene spiller inn på dyrkernes erfaringer i 

åkerpraksisene. Omsorg for plantene bidrar til at dyrkerne både må være sensitive for andre 

aktører, temporaliteter og sin egen posisjonering i forhold til disse. Jeg har demonstrert at en 

kontinuerlig opprettholdelse av posisjoneringen er nødvendig for suksessfull praksis. Til slutt 
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har jeg stilt spørsmål ved om berettigelse til planterelasjoner kan være vel så viktig som 

fysiske rammer ved åkrene. Som vist helt til slutt er posisjonering både i forhold til hva som 

regnes som naturlig relasjonelle, i tillegg til ideer om mikroprosesser. Disse spørsmålene blir 

også viktig for åkerpraksisene og står i relasjon til videre endringer i samfunnet.  
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Kapittel 4: Grønnsaker som objekter og symboler – 

videreutvikling av temporale sensibiliteter 
 

En dimensjon ved organiserte åkerprosjekter som ofte er utelatt fra beskrivelser er 

grønnsakenes videre prosess også utenfor åkrene. Jeg vil argumentere for at en viktig måte 

åkeropplevelsen fortsetter å bære med seg mening er gjennom både grønnsakenes materielle 

egenskaper, og deres kapasitet som minnebærere. Latour (2005) stiller spørsmålet «Does [the 

agent] make a difference in the course of some other agent s action or not?» (s. 71) Ved å 

være årvåken for de materielle dimensjonene, vil jeg i tråd med Latour (2005) illustrere 

grønnsakene som å «tillate, foreslå, antyde influere, muliggjør visse prosesser, aktiviteter, 

relasjoner og handlinger, og på den annen side blokkere, vanskeliggjøre, diskvalifisere andre» 

(Latour, 2005, s. 72). Ikke minst er grønnsaker gjennom å være mat, koder med sosial og 

symbolsk mening (Douglas, 1972), og kan brukes som midler for sosial distinksjon i tråd med 

Bourdieu (1995). Empirien illustrerer hvordan både symbolske og materielle dimensjoner 

trekker og skyver, og gjør at mat dermed både er seg selv, og mer enn seg selv (Passariello, 

1990, s.  53). Åkerpraksisens dimensjoner av sensitivitet og deltakelse i fler-

artssammenstillinger (som vist i forrige kapittel) kan gjennom grønnsakenes materielle 

egenskaper og symbolske betydninger forstås som å tilrettelegge for at noen av disse 

betydningene også kan videreføres ut fra åkeren. Gjennom dette fortsetter også 

åkerpraksisene å innebære prosesser som fremkaller temporale sensibiliteter også utenfor 

åkeren. Før jeg skal illustrere grønnsakenes bevegelser fra åkeren til hjemmet og dets 

betydninger, vil jeg illustrere sesongenes betydning for grønnsakene. 

 

 

Produksjon av praksisens to sesonger 
 

 

Det har i litteraturen blitt kontrastert en syklisk tid knyttet til jordbruksregimer, med en 

«moderne» og lineær tid (Taylor, 2018, s. 295), men som i økt grad har blitt utfordret av mer 

nyanserte perspektiver, nylig også gjennom posthumanisme. Dette har ført til at temporale 

oppfattelser blir analysert som blant annet dynamiske samspill mellom både mennesker og 

ikke-menneskelige krefter, og hvordan temporale oppfattelser da er fleksible (Harris, 1998, 

Brice, 2014). For eksempel illustrerer Harris’ (1998) perspektiv at sesongvariasjoner består 
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av samspill mellom menneskelig aktivitet og de materielle omgivelsenes variasjoner. Harris 

(1998) argumenterer for resonans mellom menneskelig aktivitet og omgivelsers skiftende 

egenskaper, som dermed undergraver dikotomisk distinksjon av natur og kultur. Dette 

perspektivet gjør at man kan stille spørsmål ved i hvilken grad det er naturen som 

determinerer når sommersesongen er i gang, og i hvilken grad det er deltakerne som påvirker 

denne distinksjonen. Brice (2014) avanserer Harris’ argument om at de materielle 

omgivelsene og sosial praksis ikke er motsetninger, men i konstant forhandling. Brice (2014) 

kan forstås som å forsøke å oppheve ideen om at det innenfor agrikultur eksisterer en 

distinksjon mellom planters temporalitet og moderne menneskers temporalitet. Brice (2014) 

illustrerer hvordan vinrankeplantene er aktive deltakere i formasjon av sosial tid, og hvordan 

en rekke ulike temporaliteter og praksiser eksisterer simultant gjennom både samarbeidende 

praksiser og konflikt. Disse perspektivene kan kaste lys på paradokset om at det offisielt i 

Andalusia innebærer fire sesonger/årstider. Allikevel ble det på åkrene ikke forhandlet om og 

tatt stilling til mer enn to sesonger/årstider; «sommer» og «vinter». Selv om jeg ikke var i felt 

gjennom et helt år, og dro fra feltet allerede i juli, var allerede da snakket om å for eksempel å 

fjerne «sommervekstene» og gjøre klart for «vintervekstene». Vår og høst eksisterte hverken 

som praktiske kategorier i forhold til dyrkningen, og ble heller ikke brukt som lingvistiske 

begreper. Plantene og respektive grønnsaker omtales følgelig som enten sommervekster eller 

vintervekster. Sesongene ble markert hovedsakelig på to måter: sesongens vekster som slutter 

å bære grønnsaker, og etterfølgende av pløying av jorden og medfulgt av planting av neste 

sesongs vekster, hvor disse ofte ble rotert i forhold til forrige sesongs plassering. En måte å 

forstå manifesteringene av de to sesongene, er at klima og plantenes behov, muligheter og 

begrensninger har større innflytelse enn andre aktører i nettverket, og dermed er høyst 

medvirkende for produksjon av sesongene. Våren under feltarbeidet hadde usedvanlig mye 

nedbør og åkrene ble i liten grad tatt i bruk til langt utpå våren. På grunn av den kraftige 

nedbøren kunne det ikke pløyes og dermed heller ikke plantes, og sesongen ble på denne 

måten «utsatt».   

 

Administrasjon av sesongkategoriene: dyrkere, hagesenter og virksomhetene 
 

Silvia er ny ved Åker Grønn og har fått små bladbeteplanter i ulike fargevariasjoner fra 

hagesenteret som skulle kaste disse. Hagesenteret skulle kaste dem siden dette er 

«vinterplanter». Hun forteller at det ville vært for trist å kaste dem, og at hun derfor hadde 
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tatt imot da hun fikk tilbudet. Det er ikke sesong for denne typen bladbete, men hun tenkte at 

hun skulle forsøke allikevel og se hva som skjer. Hun fikk over 30 stykker forteller hun, og 

dermed har hun ikke plass på sin egen åker, og spør om naboene Blanca og Sergio kunne 

tenke seg. Sergio tar imot et par av småplantene og spør om Blanca også vil ha. Han går bort 

til Blancas åker for å hjelpe med plantingen uten å si stort om dette. Når Silvia har gått, 

kommenterer han derimot at det er tullete å plante vintervekster på sommeren. «Sommer bør 

ha sommervekster, og vinter kan ha vintervekster, dette er `unaturlig`». Man bør istedenfor 

dra bedre nytte av plassen til noe som sannsynligvis vil gi bedre avling og er beregnet for 

denne årstiden, forteller han.  

 

Etter en tid kom det frem hvordan bladbetene klarte seg fint, og ble til høye grønne blader 

med røde eller grønne tykke stilker. Dette illustrerer også hvordan det ikke bare er klimaet og 

plantene som skaper sesongene som fenomener, men at disse også er medprodusert av 

symbolske verdier om sesongene og om hva som regnes som naturlig i forhold til disse.  

Parallelt med disse symbolske verdiene som Sergio demonstrerer, medvirkes det også til 

produksjon av sesongene også fra andre aktører i de sosiomaterielle nettverkene. 

Markedsføring og kommunikasjon fra Åker Grønn på sosiale medier bidrar også til å ramme 

inn sesongene, som for eksempel når de skriver på Facebook; «Nå er tiden kommet for å 

plante sommerplanter! Bli med oss å innvie sesongen! God planting, dyrkere!», eller når de 

skriver om anbefalinger av «vinterens beste» grønnsaker. Når entreprenør er på den ukentlige 

runden sin og prater med dyrkerne, kommenterer han smilende og ivrig til en dyrker som har 

vært her i 6 måneder; «Nå må du fjerne resten av grønnsakene du har, for å plante for 

sommeren!» På Whatsapp sender bedriften ut melding til dyrkerne; «Gi støtte til plantene 

dine, nå er tiden inne! Kontakt oss for caña11!» Samtidig ser det ut til at det eksisterer 

betydelige faktiske marginer for når det er for sent, eller for tidlig å «skifte» sesong, eller når 

det er nødvendig å konstruere cañastativ.  

 

Cañakonstruksjon: Hendelse med betydning for sesongorientering 
 

Mikel reiste seg opp fra huk, satt armene i siden, etter å ha bundet opp den første horisontale 

cañaen for tomatplantene og sa: «Ja, nå er sesongen i gang!». 

 

 
11 Arundo donax L./ «La caña común»: Sumpplante som likner bambus og brukes for å konstruere støttestativ for planter 
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En hendelse som kan ha hatt innvirkning på å kollektivisere sesongpraksiser, og dermed også 

sesongkategorier, var det som skjedde da tomatene til mange av dyrkerne hadde stått i jorden 

i to-tre uker. Dyrkere kommenterte hyppig til andre dyrkere at det nå var på tide å sette opp 

cañas. Noen vurderte om de skulle bruke forrige års cañaer, eller om disse var for blitt 

porøse. Det ligger hauger med disse på mange av åkrene, og noen bærer med seg fra bilene 

sine. Når Blanca gjentatt fikk kommentarer om at det var på tide å sette opp cañaer, og ble 

spurt om hun visste hvordan det skulle gjøres, bestilte hun to pakker med 10 stykker fra Åker 

Grønn som ble levert til åkeren hennes noen dager senere. I omtrent tre uker var åkrene mer 

folksomme enn de hadde vært hittil under feltarbeidet. De felles oppholdsstedene var fylt, og 

det var første gangen jeg la merke til at grillene ble brukt. Grill-lukten var konstant, og 

toalettpapir og såpe på toalettet var tomt. Noen ganger runget musikk fra medbrakte 

høyttalere fra fellesområdene, og fra åkrene. Barn løp rundt og lekte i gangene mellom de 

individuelle åkrene, og spilte fotball på ballbanen. Langs veien der det hittil vanligvis hadde 

vært parkert mellom 2 og 5 biler, var det nå fylt opp med biler langs hele åkerområdets 

langside. På selve åkrene var det også et yrende liv, hvor dyrkerne bandt opp stativer på noe 

ulike måter, spesielt til tomatplantene, men også til en del typer bønner, erter og agurk. 

Grunnet høyden til stativene, så endret det visuelle inntrykket av åkrene seg. Noen eldre 

dyrkere fortalte meg at de husket å ha vært med på dette som barn på landet. I denne perioden 

fulgte mye prat om tomater; om foretrukne typer, vanskelighetsgrad for dyrking, brukelighet 

for mat, erfaringer fra tidligere om suksess og nederlag. For nye klienter er konstruksjonen av 

disse stativene noe utfordrende, men oppskrifter sjekkes enten på internett, eller så hjelper 

naboklienter eller ansatte til. Under illustreres Onkel som gledelig hjelper Silvia med denne 

konstruksjonen. 

Onkel tilbyr å hjelpe Silvia med å sette opp cañaer til tomatene hennes. Han forteller at han 

egentlig ikke har så mye å gjøre fordi han allerede er ferdig med å luke, men han har ikke lyst 

til å dra hjem heller. Han starter med å fukte den knusttørre jorden med vann fra en 

vannkanne, fordi vannet fra vanningssystemets vann når ikke like langt ut som plassen hvor 

stikkene skal stå. Dermed glir stikkene lettere ned i jorden, forteller han. Han forteller mens 

han illustrerer at man må passe på å ha akkurat passe mellomrom mellom de vertikale 

stikkene for at stativet skal bli tilstrekkelig stødig. sier: «Du gjør slik», og han starter å binde 

de horisontale stikkene til de vertikale mens Silvia holder. Hun observerer mens han til slutt 

spør om hun vil prøve. Hun får ikke til knuten på riktig måte, og Onkel forteller at det må 

være stødigere dersom det skal tåle både regn, vind og plantenes vekt. Onkel viser igjen og 

lar Silvia øve på knuten uten stikkene. Deretter forsøker hun igjen. Onkel fremstår stolt over 
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denne kunnskapen, som Silvia kommenterer etterpå da han har gått bort til noen andre 

naboer for å prate.  

 

Som forsøkt illustrert over fungerer bindingen av cañastativene som en samlende prosess 

blant dyrkerne, både gjennom kollektivisering av praksiser og felles samtaleemner. Jeg vil 

foreslå at denne hendelsen kan betraktes som å i større grad enn pløyingen, såingen og 

plantingen å fungere som en aktør som bidrar til produksjon av sommersesongen. Pløying, 

såing og planting foregikk over et mer utstrakt tidsrom, og handlingene var i større grad 

individuelle, som medførte det som jeg oppfattet som å gi et stillere preg på prosessen. I 

resonnement med Mikel som utrykte at sesongen var i gang da han hadde satt i gang 

oppbindingen av cañaen, kan man vurdere betydningen av denne aktiviteten som å gi effekter 

for sesongbetydningene. Jeg vil foreslå at dette indikerer at sommersesongen ved Åker Grønn 

og Appelsinlunden ikke kun produseres av klimaet og som en kronologisk etterfølger av 

pløying, såing og planting, men at den også konstitueres perfomativt gjennom cañabindingen. 

Sesongene er dermed ikke gitt a priori, eller konstituert ut ifra en enkelt aktør men, men må 

kontinuerlig praktiseres og arbeides med for at «sommersesong» blir til som en gyldig og 

relevant kategori og aktør. 

 

Grønnsakens symbolske betydning i lys av sesongkategorier 
 

Siden åkerleien hverken innebar bindingstid eller depositum, var det flere som kun leiet i 

sommerhalvåret. Grønnsakenes kategorisering som enten sommergrønnsaker eller 

vintergrønnsaker, kan også peke på hvordan de oppnår symbolske betydninger i relasjon til 

de respektive sesongene gjennom at disse dyrkerne på ulike måter beskrev sommeravlingen 

som mer verdifull. For eksempel kommenterte Marielle: «Jeg har forlatt den [åkeren] litt på 

vinteren. Jeg foretrekker tomater, paprika, aubergine og slike gode grønnsaker». De av 

dyrkerne som kun leier i sommerhalvåret fremhever spesielt tomaten. Entreprenøren ved 

Appelsinlunden forklarer at det nye voksne paret kommer tilbake om sommeren, men slutter 

så snart tomatsesongen er over, og forklarer dette med: «Mannen liker tomater og slikt veldig 

godt og de vil bare ha åker på sommeren.» Spesielt tomaten, men også andre sommervekster 

som aubergine, squash, paprika og agurk ble hyppig foretrukket generelt av dyrkerne både 

gjennom prioritering av plass og omtale, fremfor ulike kåltyper og rotgrønnsaker. Tomatens 

viktige rolle kommer frem når Antonio (som ble introdusert i kapittel 3) med jevne 
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mellomrom omtaler tomaten som «la raiz del huerto», åkerens rot. I tillegg tilbudte Åker 

Grønn et kurs for sine klienter holdt av en bonde som var innleid for anledningen for å prate 

om alt som har å gjøre med tomatplanten. Under feltarbeidet ble ingen andre planter viet et 

helt kurs for seg selv. Det kan stilles spørsmål ved om tomaten kan forstås som et 

«summerende nøkkelsymbol» (Ortner, 1973). Som oppsummerende nøkkelsymbol (Ortner, 

1973) stimulerer tomaten ikke bare sterke sentimenter, men blir også et symbol for 

åkerpraksisen som helhet. Under vil jeg fortsette med noen analytiske vurderinger av 

grønnsakenes smaksverdi.  

 

Grønnsakenes smaksverdi og autentisitet 
 

En del dyrkere utrykker eksplisitt at de ikke har forklaring på årsakene til at grønnsakene for 

dem har høyere smaksverdi; Silvia er forholdsvis ny klient og forteller at «Jeg vet ikke 

hvorfor, men grønnsakene jeg har dyrket selv smaker mye, mye bedre enn alle andre», den 

eldre Joaquin forteller liknende; «jeg vet ikke om det er fordi jeg selv har dyrket dem selv, 

men de [grønnsakene] smaker mye bedre». Høyt verdsatt smak ved egendyrkede grønnsaker 

samsvarer i stor grad med en rekke undersøkelser av fritidsdyrkning (Veen et al., 2014, 

Dowler et al., 2009). Jeg vil videre illustrere noen dimensjoner av Åker Grønns og 

Appelsinlundens manifesteringer av dette som viser til relasjoner mellom materielle og 

symbolske aspekter. 

Først vil jeg minne om hvordan Bourdieus (1995) perspektiv på hvordan smak og konsum er 

sosialt konstruert og blir midler for å utvise sosial distinksjon, status og klassetilhørighet og 

ofte blir benyttet for å analysere forbindelser til konsum. Perspektivets potensial for å knytte 

konsum til videre former for status og maktrelasjoner representerer et interessant spørsmål. 

Grønnsakenes symbolske verdier trer som illustreres i dette kapittelet frem på ulike måter, 

hvor Bourdieus perspektiv kan belyse hvordan visse verdier som vektlegges for eksempel 

autentisitet, knapphet og ferskhet også henger sammen med andre dimensjoner både i 

matsystemet og med klasse. Allikevel vil jeg fremheve hvordan disse verdiene samtidig også 

er forbundet med materielle og temporale dimensjoner ved grønnsakene, fremfor rene 

symbolske konstruksjoner adskilt fra materialiteten. Gjennom dette vil jeg argumentere for at 

Bourdieus (1995) perspektiv på hvordan smak og preferanser er sosialt og kulturelt betinget, 

og hvordan dette er utslagsgivende for konsumvalg ikke er tilstrekkelig for å forklare hvilken 

mat dyrkerne faktisk laget. I tråd med de forrige kapitlene vil jeg dermed også her forstå det 
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materielle som å «snakke tilbake». Weiss (2016B, avsn. 1) skriver om mat som en substans 

med et mangfold av materielle dimensjoner; mat må kultiveres, høstes, distribueres, 

prosesseres, prepareres, serveres og konsumeres, som han peker på også influerer, 

karakteriserer, former og representerer relasjonene på ulike måter. Gjennom å belyse disse 

prosessene vil jeg illustrere hvordan både symbolske og materielle dimensjoner spiller inn og 

dermed også influerer muligheter og begrensninger i konsum. Under illustreres hvordan 

oppmerksomhet mot dyrkernes behandling av grønnsaker med varierte materialiteter at 

hvordan grønnsakene som ender opp på bordet ikke kun er avgjort gjennom forhandling av 

sosial distinksjon. 

Som allerede illustrert, har sesongkategorier en betydning for kultiveringsforløp, men ikke 

utelukkende uten symbolske dimensjoners innvirkning gjennom ideene om sesonger. En 

dimensjon ved grønnsakenes materielle egenskaper er deres evner til å faktisk skape fysiske 

reaksjoner og sensasjoner i kroppen (Sutton, 2014, s. 11). Som nevnt over fremhevet 

dyrkerne ofte grønnsakenes smak, men også ferskhet, riktig konsistens og farge. Noen ganger 

trer også betydningen av lukt og lyder frem. Dette peker på grønnsakenes evner til å generere 

et mangfold av ulike sanseinntrykk, og er ofte beskrevet som syntesi eller union av sansene 

(Sutton, 2010, s. 217). Ifølge Sutton (2010, s. 218) bidrar oppmerksomheten mot syntesi til å 

nyansere de vestlige distinksjonsmodellene mellom objektivitet og passivitet, gjennom å 

illustrere hvordan sensoriske erfaringer ikke passivt er erfart, men heller er noe som blir 

produsert. Grønnsakenes smaksverdi og evne til å generere sterke emosjoner hos dyrkerne, 

illustreres i empirien under. 

Pepe forteller om gleden ved å ha sin egen åker og å kunne høste grønnsaker herfra. Han har 

i dag allerede høstet. To trekasser er plassert oppå hverandre på stolen ved siden av, og Pepe 

sitter og tar seg en pause i skyggen av lønnetrær langs langsiden av Appelsinlunden. Pepe 

sitter i en strandstol, med brillene på nesen og med en notatbok i fanget. Som for å 

understreke grønnsakenes verdi, forteller han en historie om en venn som vokste opp i Sibir 

fordi hans mor som så mange andre spanjoler flyktet dit under borgerkrigen. Han kom tilbake 

[til Spania] for første gang som godt voksen. Pepe forteller at da vennen hans for første gang 

smakte grønnsakene i Andalusia; tomater, aubergine, bønner; så gråt han av glede. «Han 

hadde aldri før smakt slike [fantastiske?] grønnsaker». Pepes emosjonelle historie er betinget 

på grønnsakenes kraft til å generere emosjoner basert på smak og konsistens, og han tillegger 

verdi av samme grunn. Han fortsetter videre med en kommentar om at de i Sibir antakeligvis 

kun har kål og slikt, og impliserer gjennom dette også kål som en mindre verdifull grønnsak 

enn tomater, aubergine, bønner etc. 
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En annen måte å distingere og evaluere verdi av egendyrkede grønnsaker var gjennom å 

kontrastere med butikkgrønnsaker. Denne måten å ilegge grønnsakene verdi, sammenfaller i 

stor grad med perspektiver på autentisitet (Paxon, 2012, Weiss, 2016A). Å kjenne til hvor 

grønnsakene kommer fra, og det som forstås som deres egenart gjør at de også fremstår mer 

iboende ekte i forhold til andre grønnsaker.  

På en av åkrene på Åker Grønn sitter en eldre kvinnelig dyrker på en klappstol i plast med en 

gummibøtte mellom leggene, og sorterer små løkplanter. Mannen hennes hakker i jorden og 

svetten siler. De bærer begge to bredbremmede hatter i solsteiken. Med brillene på nesen, ser 

hun på meg og sier: «Det som er bra med å ha en åker er at man da vet hva man spiser, det er 

sunt, man skaffer det selv, det er ikke som de grønnsakene man kjøper på supermarkedene. 

Det er grønnsaker.» Hun sperrer opp øynene som produserer et engasjert blikk, og strekker ut 

hendene slik at den lille løken hun holdt faller til jorden.  

Det er mulig vi kan se dette i sammenheng med en nedgang av grønnsaks- og fruktbutikkene 

som tidligere var mer tilgjengelige, mens disse i økt grad blir erstattet med store 

supermarkedkjeder. Da kan kontrastering med butikkgrønnsaker enten vise til sosial 

distinksjon eller i betydning av at egendyrkede grønnsaker blir produkter med kvaliteter som 

vanskeligere kan fås tak i på andre måter, og også slik oppnår dimensjoner av eksklusivitet. 

Fremfor å forfølge denne analysen, vil jeg heller fortsette med å analysere på hvilke måter 

«gode» grønnsaker blir til og hvordan «modenhet» spiller en rolle. 

 

Sanselig finesse for smak og konsistens 

 

Klienter kom hyppig med påminnelser og påbud om at ulike grønnsaker burde høstes, eller 

med kommentarer om at grønnsakene ikke lenger var spiselige og burde kastes, fordi de så 

for harde ut. «Du har latt den stå for lenge, den er altfor hard for å spises» ble gjentatt 

kommentert om salater, kåltyper, reddikker, fennikel etc. Da jeg selv ved ulike anledninger 

høstet grønnsaker fra åkeren, for eksempel da jeg høstet en fenikkel eller aubergine og 

squash, kommenterte dyrkerne at disse ikke kom til å være gode, at de var harde og at jeg 

hadde latt de stå for lenge. Da jeg allikevel tok sjansen, ble jeg positivt overrasket, og 

inntrykket mitt var at konsistens liknet grønnsaker kjøpt i norske butikker, både i forhold til 

smak og konsistens. Selv om dette ikke representerer pålitelighet for sammenlikning, så kan 
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det allikevel illustrere at dyrkerne utviste en sensitivitet i forhold til modenhet og 

grønnsakenes kvalitative egenskaper oppfattet gjennom sensitiv sanselighet. 

Med grunnlag i de hyppige kommentarene, og kommentarer og beskrivelser om smak ved 

fellesmåltider, tolker jeg det som at smakspreferansen hos de jeg kom i kontakt med under 

feltarbeidet fremhevet ikke bare smaken selv, men at konsistensen var utpreget viktig. 

Grønnsakene burde ha en bløt, myk, og absolutt ikke trevlete konsistens, og ikke tykt skall. 

Grensen for hva som ble regnet som tilstrekkelig, og hvilke grønnsaker som ble kritisert fordi 

den var for hard, var så hårfin at jeg selv ikke sanset dette. Fokuset på konsistens innebar at 

dersom grønnsakene stod for lenge, f.eks. aubergine, så regnet dyrkerne dem for ubrukelige. 

Da Trino en ettermiddag kom for å luke og høste i juli, kommenterer han; «squashene har jo 

vokst nesten ti centimeter bare på to dager! Nå er det for sent, så dumt! Jeg burde vel kanskje 

ha forutsett dette, siden jeg ga dem påfyll med gjødsel, økte vanningen med noen minutter 

hver dag og også på grunn av været. Men nå er det for sent.» Å forholde seg til grønnsakenes 

egen temporalitet er derfor viktig for at klientene skal få utbytte av den potensielle verdien 

som egendyrkede grønnsaker betyr for dem. Som Trino illustrerer er ikke tidsspennet stort for 

å høste inn på riktig tidspunkt. I tråd med dette lot Onkel store raf-tomater12 ligge i en haug 

ved åkerens ende da han dro hjem. Da jeg spurte Angel om hvorfor de lå slik på bakken 

svarte han at onkelen mente at tomatene ikke var bra nok og ville ikke ha de med seg. De var 

for modne og noen hadde noen merker på seg, og han ville la de bli gjødsel. 

 

Modenhet som sanselig og temporalt produsert  

 

For å finne ut når grønnsakene er høstingsklare var det ikke bare størrelsen som ga en 

pekepinn på dens smakskvaliteter. Dyrkerne observerte også fargevariasjonene, og kjente på 

grønnsakene med hendene og kanskje trykket litt. Noen av dyrkerne knipset eller dunket 

forsiktig for å høre på lyden, og dermed gjorde antakelser om hvor kompakt eller porøs 

grønnsaken var. Dette gjaldt spesielt meloner og gresskar, men også noen ganger squash. 

Modenhet kan derfor forstås som å være produsert gjennom syntesiske erfaringer i 

kombinasjon med grønnsakenes materialitet og temporalitet. Modenhet kan dermed forstås 

som ikke kun en materiell og temporal plantekvalitet, men krever en aktiv innsats også fra 

dyrkernes side gjennom syntesisk aktivitet.  

 
12 En av de mest hyppig kultiverte tomattypene ved Åker Grønn og Appelsinlunden 
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Omsorg for plantene: næringsverdi og kvantitet nedprioriteres 

 

I tråd med omsorgsteknikkene som illustrert i forrige kapittel, preges også høsteaktiviteten av 

en interesse for plantens behov. Det kan se ut til at Onkel var bevisst de overmodne 

tomatenes verdi som gjødsel for plantene, som illustrert over. Ugressplantene med tykke og 

seige stengler som han hadde luket bort fra åkerens ene utside kastet han i søppelet, slik som 

dyrkerne ofte gjorde med dette ugresset da forråtnelsesprosessen var langdryg til motsetning 

fra annet ugress som de til tider lot bli liggende i gangene/stiene. Tomatene lot han derimot 

ligge i en av åkerens stier fremfor å kaste dem i den felles kompostcontaineren.  

Et annet utrykk for tilstedeværelse av å forfølge plantenes behov får utrykk for eksempel når 

Mario holder på å luke rundt jordbærene sine, og får øye på at den minste squashplanten hans 

har flere squash i mer eller mindre samme størrelse. Han spør da om jeg vet hvor kniven er, 

fordi han skal høste en av disse selv om de fortsatt er forholdsvis små. Dette er fordi da kan 

planten uten problem ha mulighet til å la de to andre squashene vokse ferdig forteller han, og 

forklarer det med at: «Det er en måte å hjelpe den på». Det fremstod derfor som at grønnsaker 

i større grad kunne høstes før det optimale høstingstidspunktet, enn for sent. At grønnsakene 

er en ressurs som mat, er dermed ikke det eneste som influerer deres verdi, og som vist over 

spiller omsorg for plantene og modenheten også en rolle. Deres kvalitative egenskaper i 

relasjon til smak og konsistens overskygger til dels deres potensiale som næring og 

bruksverdi. Dette stemmer overens med det Petrovic, Simpson, Orlove, & Dowd-Uribe 

(2019, s. 36) skriver om at erfaringen ved å dyrke mat fremtrer som viktigere enn kvantiteten.  

Onkel Martin har hjulpet Valentina med å hakke, luke og rydde en overgrodd åker. Valentina 

tilbyr ham før han skal gå rosenkål, brokkoli, salater, kål og jordbær. Han takker for tilbudet, 

men vil ikke ta imot. Hun insisterer gjentatt, men det eneste som han tar imot er en purre. 

Denne kutter han slik at den nederste tykke delen av purren og de lange, tynne røttene med 

klumper av jord detter til jorden. Deretter fjerner han de ytterste lagene med blader med sand 

og jord imellom, og kutter av purrens topp. Alt han faktisk tar med seg i lommen er en liten 

hvit snei purreløk på omtrent 10 centimeter. Etter Martin har dratt, forteller nevøen leende at 

onkelen ikke vil ta med grønnsaker hjem fordi konen kommer til å klage på at det er mye 

arbeid med å vaske og konservere dem. 
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Høsteteknikker og evnen til å la seg affisere 
 

De ulike typene grønnsaker ble høstet med ulike teknikker/metoder. For eksempel var det 

nesten umulig å dra opp fennikelen fra jorden uten å kutte av roten med en kniv og belger ble 

klippet med saks. Tomatene falt generelt lett ned dersom man tok på dem, og dersom ikke 

dyrkerne kom til åkeren og høstet kontinuerlig fyltes bakken under plantene med 

nedfallstomater. En av måtene evnen til å la seg affisere (Brice, 2014) innenfor 

høsteprosessen kom til utrykk da jeg en dag kom til åkeren en sen tirsdagsmorgen: 

På vei bortover til enden av åkerområdet hvor jeg hadde avtalt å møte en av dyrkerne, traff 

jeg på flere dyrkere enn vanlig. Javier hilste god morgen, og spurte om jeg skulle høste i dag. 

Jeg svarte at ja, muligens så skulle jeg det.. Han viser deretter tre halvfulle bæreposer med 

raf-tomater, også kumato som er grønn, «corazon de buey» som har noe spesielle 

formasjoner, pæretomater etc. Forteller at han samtidig også skal høste både aubergine, 

squash, agurk, salat og reddiker. Like bortenfor treffer jeg på Maria og barna hennes, som 

også spør om jeg skal høste. Hun viser tre halvfulle bæreposer med raf-tomater, også kumato 

som er grønn, «corazon de buey» som har noe særegne formasjoner, pæretomater etc. Barna 

diskuterer om den gule eller grønnspraglede lille tomaten er best, og de gir meg smaksprøver 

av diverse småtomater i ulike farger og mønstre. Maria forteller videre at det skal regne de 

neste dagene, og at dersom man ikke høster så faller grønnsakene ned, og spesielt tomatene. 

Jeg begynner å forstå at dyrkerne høster i dag fordi det er meldt uvær resten av uken. 

 

 

Høsting som materialisering av posisjon i fler-artssammenstillingene 
 

 «Anna, Anna, se her! Kom, kom! Se på alle disse som jeg høstet i dag! Det er generøst, ikke 

sant?» Maria viser frem to poser fylt med en rekke forskjellige grønnsaker i prangende farger. 

Samtidig som grønnsakene som næringsnytte ser ut til å til tider bli underprioritert, og at 

kvantitet ikke alltid prioriteres, så innebærer ikke dette at det ikke utvises glede når plantene 

bærer store mengder med grønnsaker, men heller tvert imot. «Jeg var litt usikker på denne 

her, hvordan det kom til å gå, men se her da! Se de fantastiske auberginene da! Jeg tror det 

hjalp å gi dem litt mer plass. Chiliene har forresten også kommet seg etter `el terral`13. De var 

ganske forbrent. Så du det? Ja, jeg stelte litt ekstra med dem, og nå, se på alle disse chiliene!» 

 
13 Bølge av varm vind fra innlandet i sommerhalvåret og typisk opptrer i provinsen Málaga (Sanchez, 2019). 
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Mario stopper praten, setter hendene i siden, nynner til sangen på radioen og skuer utover 

åkeren sin, og jeg tolker det som at han er godt fornøyd.  

Deltakernes responser på modningen av grønnsakene kan minne om responser på mottatte 

gaver. Når Maria kommenterer «generøsheten», kan dette vise til en erfart opplevelse av 

plantenes eller naturens generøsitet. På den annen side kan man også tolke dyrkernes posisjon 

i tråd med forrige kapittel: dyrkerne erfarer allerede i stor grad som seg som deltakere i fler-

artssammenstillingene. Dermed posisjonerer de seg også når plantene bærer grønnsaker som 

deltakere i denne effekten. Når plantene bærer frukt, eller når frukten kan høstes fungerer 

disse episodene som en type manifestering av at de har forstått seg tilstrekkelig på plantenes 

behov og «tinkered» (Mol et al., 2010) tilstrekkelig. Høstingen av grønnsakene fra egne 

planter kan derfor forstås som å oppnå en symbolsk betydning i forhold til deltakernes 

posisjonering i fler-artssammenstillingene. Denne erfaringen som deltakere, kan peke på at å 

forstå Marias utsagn ikke som å bunne i mottakelse av frittstående gaver, men heller som 

nedfelt i hennes samarbeidende relasjoner i fler-artssammenstillingene.  

Dette innebærer at den akkumulative dimensjonen ved grønnsakenes tilblivelse blir viktig for 

deres betydning. Grønnsakenes materialitet kan ses på som bidragsytende for at grønnsakene 

fremstår som konkrete og fysiske bekreftelser på deltakernes posisjon i fler-artssamfunnene. 

Dermed er nytteverdien kun ett av flere verdsatte aspekt, og grønnsakene kan forstås å 

fungere som å representere materielle krystalliseringer av det «arbeidet» som er ilagt. 

«Arbeid» kan vi da forstå ikke bare å referere til det fysiske arbeidet, men også den 

emosjonelle og intellektuelle innsatsen slik som illustrert i forrige kapittel. Jeg vil foreslå en 

analogi med de funksjoner som blir gitt pokaler ut ifra deres symbolske betydninger. Pokalers 

mening blir konstruert ut ifra dens representasjon av en kulminasjon av en innsats eller et 

arbeid. Lignende kan grønnsakene forstås som å symbolisere arbeidet, erfaringene, 

lærdommene gjort, kunnskapen nedfelt, erfaring av eget og andres agentskap, deltakelse, 

konflikt og samarbeid med fler-artssamfunn. Grønnsakene fungerer dermed som både 

materialisering og krystallisering av åkerpraksisen og dets relasjoner. Dette perspektivet på 

høsting av egne grønnsaker innebærer dermed å forstå de ikke-menneskelige aktørene som 

deltakende i å produsere høstingsprosessens gledelige preg i tråd med posthumanistiske 

teorier som presentert i de forrige kapitlene, fremfor å forstå entusiasmen som grunnlagt på 

nytteverdi alene. 
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Grønnsakenes reiser og medfølgende betydninger 

 

Tsing (2015) illustrerer hvordan en sopp kalt «matsutake» ikke automatisk endrer betydning, 

men inngår i konkrete prosesser som endrer dem. Hun viser med dette hvordan objekter ikke 

nødvendigvis automatisk blir fjernes fra sine respektive omgivelser og relasjoner og 

resulterer som konsumvarer, men at dette kan kreve aktive innsatser. På denne måten utvider 

hun Marx’ konsept av fremmedgjøring til å også inkludere fler-artsrelasjoner. Tsing (2015) 

illustrerer hvordan matsutake-soppene endres til kommodifiserte objekter gjennom en 

sorteringsprosess, og hvordan de deretter igjen inngår i nye gaveliknende relasjoner og igjen 

blir sosialt nedfelte. Soppene starter og avsluttes dermed som gaver, men via å opptre på 

markedet som fremmedgjort vare. Grønnsakene fra Åker Grønn og Appelsinlunden ender 

ikke opp på et marked i likhet med soppene. Allikevel ender de opp for konsum, og det kan 

stilles spørsmål ved i hvilken grad det eksisterer en kontinuitet med deres betydninger på 

åkrene, eller hvorvidt de «fravikles» (Tsing, 2015, s. 133) fra sine komplekse relasjoner. Som 

en besvarelse på dette vil jeg foreslå og illustreres under at dyrkerne gjennom både 

grønnsakenes iboende materialitet og gjennom deres potensiale som minnebærere har 

mulighet til å opprettholde en tilknytning til åkerarbeidets erfaringer. Dette er ikke en 

automatisk effekt, men inngår i prosesser som har å gjøre med vasking, preparering og 

konservering hvor det kreves en forhandling med grønnsakenes temporalitet. Gjennom 

prosessene som grønnsakene krever og inngår i etter høstingen og utenfor åkeren, tar de også 

roller som «brobyggere» mellom åkrene og hjemmet. 

 

Insekter og jord – vasking av grønnsaker - pussing av «pokaler»? 

 

«Det er ikke bare litt, men mye mer tidkrevende enn å kjøpe, vaskede, tørre og rensede 

grønnsaker i butikken.» Evelyn referer til behandlingen av grønnsakene etter de er høstet inn 

på åkeren. Skittenhet og renhet som reelle sosiale objekter gjennom at de er sosiale 

fenomener, og ikke kun noe som eksisterer gjennom diskursen (Walkowitz, 2007, s. 24), kan 

gi en påminnelse om hvordan grønnsakenes skitt og insekter får reelle konsekvenser for 

prosessene mellom dyrkerne og grønnsakene. Flere dyrkere nevnte at det var ikke noe i veien 

med jorden, og noen utrykte at de syntes det var deilig å ta i jorden. Ideer om jord er 

forholdsvis uproblematisk i den rurale settingen, men mye tyder på at den har potensial til å 

skifte betydning og bli til skitt når den blir med grønnsakene hjem til den urbane sfæren. 
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Overgangene mellom rom med ulike betydninger og praksiser kan muligens belyses av 

Driessens (1983, s. 125) bemerkninger om hvordan by og land i Andalusia korresponderer 

med ideer om renhet og utvikling og skittenhet og hardt arbeid som et analytisk aksiom. 

Campkin (2013, s. 47) viser tilsvarende at “dirt” er sentral innenfor urbaniseringsprosesser og 

at ideene om disse sfærene er forbundet med visse moderniseringsperspektiver. Dette 

illustrerer at bevegelsene ikke bare dyrkerne gjør, slik som illustrert i kapittel 2, men som 

også grønnsakene gjennomgår via ulike rom ikke er uten betydning. Disse perspektivene sett 

i lys av Douglas (1966) kan vise at håndtering av jord på grunn av de ulike ideer tilknyttet de 

ulike sfærene også kan bli til «matter out of place» når den tas ut fra åkeren.  

Spesielt nye dyrkere utrykte at å vaske grønnsakene var mye mer tidkrevende enn først antatt. 

Som Martin fortalte: «Jeg antok at når jeg tok med meg grønnsakene herfra fra åkeren, så 

kunne jeg ta dem i bruk. Men i praksis er det jo sjeldent slik. Ja, tomatene er jo omtrent klar 

til bruk, men ellers så er det jo faktisk en egen dimensjon i seg selv å ta hånd om 

grønnsakene!» Han reiser øyenbrynene og ler oppgitt. Det som vaskeprosessen medførte 

fremstod derfor som å være en uforutsett dimensjon ved åkerpraksisen for mange av 

dyrkerne. Når de tar med seg avlingen av jordete grønnsaker hjem, ender både kjøkkenbenk 

og -gulv ofte opp med å bli tilgriset av jord, sand, ugress følger med, og snegler, maur og 

andre insekter tar seg frem. Nesten alle grønnsakene utenom tomat, agurk, bønner, squash og 

aubergine bringer med seg småsnegler. Å komme hjem med rødkål og kål innebar å også 

komme hjem med en haug med større snegler, gjerne også med sneglehus og gjerne tusenben 

og saksedyr. Rosenkål var ofte bebodd av små edderkopper og bladbetenes blader var ofte 

fulle av jord. Mange av grønnsakene bar med seg larver, maur og andre insekter som 

dyrkerne ikke nevnte ved navn, og noen ganger marihøner. Grønnsakene i seg selv var derfor 

ikke det eneste som ble tatt med hjem, andre aktører fra fler-artssammenstillingene fulgte 

også med, og gjør at man kan stille spørsmål ved om denne dimensjonen gjør at grønnsakene 

representerer mer eller mindre «more-than-vegetable assemblages». Squash, aubergine, agurk 

og tomater ble derimot fulgt av færre insekter og jord, og var dermed lettere å rengjøre.  

Å komme hjem med avling innebar ofte at dyrkerne måtte vaske kjøkkenet i samme slengen 

på grunn av jorden, sanden og insektene. Angel forteller at en drøm er å bo et sted som har en 

kran utenfor huset på grunn av denne ubeleiligheten for da ville han i hvert fall ha sluppet å 

gjøre alt dette arbeidet inne. «Sist uke fant jeg et åkertusenben i dusjen», beretter han, mens 

han hiver seg over og knuser maur med tørkepapir mens de springer utover gulvet fra posen 

med dagens avling av salater, artisjokk, agurker, spinat etc. Den tid- og arbeidskrevende 
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vaskeprosessen er et premiss for å få utbytte av grønnsakene som materiell ressurs. Simultant 

var dette et aspekt som dyrkerne i liten grad omtalte eksplisitt, i forhold til konservering og 

preparering. Vaskingen av grønnsakene kan forstås som en forhandling som transformerer 

dem for å også passe inn i den urbane sfæren, og muligens en prosess som blir medskapende i 

å reprodusere et skille mellom den rurale og urbane sfæren. Jeg vil allikevel foreslå at denne 

prosessen ikke nødvendigvis ikke kun er negativ i forhold til åkerpraksisen grunnet dens 

arbeids- og tidskrav. Allikevel vil jeg foreslå at vaskingen innebærer mer enn dette: Selv om 

vaskingen fjerner sporene etter fler-artssammenstillingene, vil jeg foreslå at betydningen av 

dem allikevel ikke nødvendigvis vaskes bort. Relasjonene til åkrene kan forstås som å 

vedlikeholdes gjennom i hovedsak to dimensjoner: Både gjennom å være symboler, i tråd 

med en betydning som pokaler av deltakelse og suksess i fler-artsrelasjoner, og gjennom en 

fortsettende temporal sensibilitet. Dermed får grønnsakene aldri mulighet til å fungere som 

passive objekter. De krever at dyrkerne forholder seg aktivt til dem. Dersom forhandlingen 

med grønnsakene hadde blitt avsluttet etter vask, er det mulig at grønnsakene ville fått en mer 

passiv rolle. De følgende prosessene illustrerer derimot en kontinuitet av sensitivitet for 

grønnsakenes temporalitet, som jeg vil fortsette å illustrere under.  

 

Konservering: Forhandling av temporalitet - temporale forlengelser 

 

Noen typer grønnsaker kunne holde lengre som kål, neper, redikker, poteter, agurk og 

tomater som ble plukket mens de enda var harde og før de var blitt ordentlige røde. Diverse 

salattyper, spinat, bladbete, brokkoli, aubergine, vårløk og urter måtte brukes forholdsvis 

raskt. Dyrkerne blir derfor nødt til å vedlikeholde en sensitivitet for grønnsakenes ulike 

temporaliteter. Kanskje for å slippe å ta stilling til salatens flyktige/kortvarighet, men 

samtidig få utbytte av dens kvalitative potensial, kommenterte Carlos og Pepe ofte da de selv 

eller så andre som høstet ulike typer salater: «Ja, den er for i dag/nå allerede». Etter vasking 

må grønnsakene separeres/renses da det ofte er deler som er visne, råtne eller ødelagte på 

andre måter og må fjernes eller skjæres bort for at råten ikke skal spre seg. Manuela kaller 

tips og triks om måter å oppbevare og preparere ulike typene grønnsaker på ulike måter for at 

de skal holde seg lengst mulig for «bestemorstriks». Hun illustrerer gjennom ulike eksempler 

hvordan disse triksene fungerer som en nødvendighet for å få utbytte av avlingen. Hun 

forteller om «hemmelighetene» sine som for eksempel at man kan sette salater, purrer, 
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stangselleri og en del urter i glass med vann for at de skal holde seg litt lengre. Noen trives 

best i kjøleskapet, mens andre med sollys. «Pjuskne» bladgrønnsaker kan plasseres i kaldt 

vann for å få frem igjen sprøheten, og asparges kan rulles i fuktig papir mens de oppbevares. 

Hun forteller at en del av grønnsakene egentlig trenger ulik temperatur i kjøleskap, men at 

dette er vanskelig å utføre i praksis. 

Blanca forteller hvordan man etter noen dager i kjøleskapet, på nytt må gå gjennom 

salathodet, vårløkene, bladbete o.l. for å fjerne det som har begynt forråtnelsesprosessen for 

at dette ikke skal spre seg. Dyrkerne måtte dermed opprettholde et aktivt forhold til 

grønnsakene i hjemmet. Aubergine, agurk, squash og delvis tomater holdt seg derimot noe 

lengre uten at man må gjøre noe med dem. Hvor mye dyrkerne rekker å konsumere før 

grønnsakene blir dårlige influerer også hvor mye som fryses eller eventuelt gis bort. 

Eventuelt kutter man grønnsakene, eventuelt fryses noe. Helst bør de kokes i 1-2 minutter før 

de dyppes i isvann og deretter fryses. Manuela forteller at hun fryser ned i porsjonsstørrelser 

slik at de har tilstrekkelige tomater, men også andre grønnsaker frem til neste sesong 

(sommer). Goody (1982) argumenterer for relevansen av strukturelle faktorer for utforming 

av moderne matlaginspraksiser, hvor preservering/konservering representerer en av disse 

faktorene. Muligheten for å kunne kjøle ned og fryse grønnsaker gjør at klientene kan ta i 

bruk produktene i matlaging ved senere anledninger. Konservering fungerer på denne måten 

også som en temporal forlengelse av det «arbeidet» som er ilagt. Gjennom grønnsakenes 

materialitet kan dyrkerne dermed opprettholde en forbindelse til åkeraktiviteten også 

gjennom en dimensjon av konservering. 

Ifølge Tsings (2013, 2015) perspektiv på fremmedgjøring kan man forstå det som at 

grønnsakene avvikles materielt noe fra sine relasjoner både gjennom å fjerne dem fra åkeren 

og gjennom vaskingen. Allikevel bidrar både deres temporalitet og symbolske betydning som 

pokaler til aktiviteter som muligens kan forstås som en foredling. Arbeidet utført både på 

åker, ved vask og konservering ilegges grønnsakenes verdi og kan ses på som å resultere i en 

foredling, gjennom den akkumulative effekten. Hvert steg i prosessen trekker dermed 

sammen/binder sammen de materielle kvalitetene med de symbolske betydningene fra 

åkeraktiviteten, og grønnsaker med symbolske betydninger blir i økt grad refinert. Vi kan 

tenke oss at disse aktive forhandlingsprosessene om grønnsakenes temporaliteter hindrer 

grønnsakene i en eventuell fremmedgjøring, og grønnsakene fortsetter dermed å være 

betydningsfulle som mer enn gjennom deres nytteverdi.  
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Kreativitet: Grønnsakenes materialitet og temporalitet legger rammer 

 

«Tomaten er liksom den beste grønnsaken man kan ha, det alle venter på. Men faktisk så blir 

jeg så lei ved slutten av sommeren og orker nesten ikke en eneste tomat til. Jeg spiser 

salmorejo14 fra morgen til kveld. Jeg tar det med på jobb på en flaske og kjøper brød der, og 

selv om jeg elsker det, så har også jeg mine grenser!» (Elias) 

 

At Elias om sommeren har en stor mengde tomater som han tilsynelatende opplever et press 

over å konsumere kan ses i relasjon med en rekke aspekter. Som illustrert tidligere i teksten 

influerer både sesongkategoriene og spesifikke typer vær, som regnvær eller varmevinder 

hvilke grønnsaker dyrkerne tar med hjem. Tilsvarende influerer en rekke andre faktorer fra 

andre ikke-menneskelige aktører, og i kombinasjon med avgjørelser innen omsorgspraksisene 

for hvilke og hvor mye grønnsaker som tas med hjem for konsum, som illustrert over. På 

tross av at klientene kan forsøke å planlegge, påvirke plantene og dermed synkronisere 

mengde og typer grønnsaker i forhold til konsum, så er dette utfordrende selv for de mest 

erfarne dyrkerne. På tross av forsøk på planlegging og koordinering, fremstår det som umulig 

å planlegge tilstrekkelig, og plutselig har man mye av noen typer grønnsak og mindre av 

andre. Å forsøke å koordinere ulike tidsorienteringer, ulike temporaliteter, plantenes, 

grønnsakenes og konsum, ofte i forbindelse til ulike muligheter til å lage mat hjemme på 

grunn av arbeid, kan dermed også føre til erfaring av friksjon og konflikt (Brice, 2014).  

For eksempel slik som Blanca forsøkte, som vist i forrige kapittel, testet ut dette spillet med 

plantenes temporaliteter. Dette var forholdsvis suksessfullt en stund, men plutselig hadde hun 

svært mange salater, og ga bort mange av disse. Hun fortalte også om at hun og familien 

hadde spist salat til absolutt alle måltider til dagen, utenom frokosten. Hun ler og sier at for 

henne er dette midt i blinken, men for mannen er det ikke like optimalt. Hun kommer på at 

selv om hun ikke hadde spist salat til frokost, så hadde hun da puttet både salatblader og 

grønnkål i «smoothien». For nye dyrkere spesielt, er det utfordrende å plante akkurat passe 

mengde av ulike sorter i forhold til konsum som for eksempel for Mercedes resulterte i at hun 

måtte gi bort mange bæreposer med grønnsaker. Mercedes bor alene og jobber mye på 

hotellet i juli. Hun benyttet seg ikke av hele åkeren, og omtrent en tredjedel stod åpen. Hun 

forteller at hun spiser mye mer grønnsaker nå enn før hun hadde åker. «Jeg spiser mindre 

kjøtt, og lager salater, grønnsaksgryter, grønnsaker i ovnen med fisk eller kylling, stekte 

 
14 Andalusisk flytende rett av moste tomater, løk, hvitløk, olivenolje og brød. 
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grønnsaker og jeg har begynt å bruke «damperen» som jeg aldri har brukt før. Allikevel er det 

masse grønnsaker jeg ikke får brukt! Jeg har jo ikke familie her, men har gitt bort til kolleger 

og venner, men det er noen ganger vanskelig å få koordinert det, fordi grønnsakene raskt blir 

dårlige dersom de står hos meg.» Det kan se ut til at Mercedes opplever en type press for at 

grønnsakene skal bli brukt, enten for selvkonsum eller av venner.  

Den forsøksvise koordineringen i forhold til planter og grønnsaker, og sensitiviteten for 

temporalitet vil jeg argumentere for allikevel er fortsettende utenfor åkeren hvor spesielt 

kvantitet og respektive grønnsakers temporalitet influerer. En av konsekvensene ved å ha sin 

egen grønnsaksproduksjon er dermed at dyrkerne blir nødt til å lære seg å tenke kreativt ut 

ifra hvilket utvalg og mengde de har, til forskjell fra når man kjøper akkurat passelig ønsket 

mengde fra butikken, og utvalg basert på en allerede eksisterende ide om matrett man skal 

lage. Ved egen produksjon blir det dermed i større grad plantene og grønnsakene som legger 

rammene for mulige matretter klientene kan lage, og ikke motsatt. Noen grønnsaker fremstår 

som vanskeligere å få brukt opp enn andre. Dette illustreres under av Manuela og deretter 

følger et empirisk eksempel om hvordan grønnsakene tilgjengelig bidrar til maten som 

tilberedes.  

Manuela spør om vi har rosenkål og kål i Norge. Det viser seg etter hvert at grunnen for at 

hun spør er fordi hun mangler ideer for hvordan disse kan tilberedes og konsumeres. Hun 

sier at det ikke er like problematisk å bruke tomater, agurk, paprika, aubergine, squash, 

bønner, salat og mais. Kåltyper synes hun derimot er vanskelig å bruke opp fordi hun ikke 

kjenner til like mange matretter å bruke dem til.  

* 

Jose-Maria på en aubergine han nettopp har skjært av, snur rundt på den, holder den opp, 

som for å studere den. Kniper leppene sammen og sier «Nkt! Synd dette. Jeg har latt den stå 

for lenge, vet du. Han ser opp. Ja, den eneste måten å få brukt denne på er å fjerne skallet og 

koke den i en blanding med mye olivenolje og andre grønnsaker og linser. Han spør om jeg 

har smakt «potaje» som er en gryterett som minner om lapskaus, men med belgfrukter. 

 

 

Jeg har over illustrert hvordan ulike grønnsaker på ulike måter har virket inn for flyt av noen 

handlinger og stagnasjon av andre. I tillegg influerer disse forhandlingene parallelt at 

klientene omorganiserer tid og energibruk ved å for eksempel i mindre grad å dra på 

handleturer, eller at handleturene får en annen kvalitet. Pepe forteller at det eneste han 
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handler er ris, brød, øl og olje, ellers får han alt han trenger fra åkeren. Gjennom å gjøre 

mindre eller annerledes innkjøp, omorganiseres dermed også dyrkernes finansielle utgifter. 

Jeg vil derfor argumentere for at Bourdieus (1995) perspektiv om hvordan smak og 

preferanser er sosialt og kulturelt betinget, og hvordan dette er utslagsgivende for 

konsumvalg er ikke tilstrekkelig i å forklare hvilken mat dyrkerne faktisk laget.   

 

 

Grønnsaker som genererende for autobiografi: steder og minner 

 

Betydning av sted trer frem når Blanca prater om utfordringene ved å bruke opp all kålen hun 

har. En rød hodekål gir volum til mye mat, og hun synes ikke det er den letteste grønnsaken å 

bruke, og spør meg om jeg synes det samme. Blanca tipser om en matrett fra «hennes 

region»15. Den skal inneholde rødkål, eple, olivenolje og rosiner. Hun henviser flere ganger 

«landet mitt» i fortellingen om tilberedelse av kålen, og referer til regionen hun vokste opp i 

Sentral-Nord Spania. Hun forteller at kålen generelt er enda mer vanlig der, og retten er 

vanlig å ha i julen spesielt. Hun tilbyr å sende bilder og oppskrift på Whatsapp.  

 

* 

Familielunsj på åkeren:  

Det er dekket opp med en tortilla 16med aubergine, og en annen med løk og potet, ovnsstekte 

grønnsaker med kylling, ost, oliven, salat, brød, humus, ensaladilla rusa17 og potetchips, 

rødvin og øl på boks. Mercedes tar en munnfull av en brødbit med et tortillastykke på. Etterpå 

spør hun om jeg har vært i Cádiz. Hun forteller energisk at jeg virkelig bør dra dit. «Maten er 

fantastisk der! Du trenger ikke å dra til Almeria eller Jaén, men Cádiz, dit må du dra! Det er 

som Karibia, både bra mat og fantastiske strender også.» Mercedes forteller varmt og 

engasjert om maten fra byen «hun kommer fra», «byen sin». Det at hun ikke har noen minner 

fra å ha bodd der siden hun kun ble født der og foreldrene flyttet da hun var bare 7 mnd. 

gammel, utelukker ikke opplevelsen hennes av tilknytning til stedet.  

 

 
15 Sp.: «Mi tierra» - «min jord»/«mitt land» 
16 En type omelett som oftest med poteter. 
17 Vanlig rett kalt «Russisk salat», av poteter, grønnsaker, majones og ofte tunfisk. 
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Som illustrert over er rødkålen genererer for Blanca forbindelsen sin til et annet sted og 

tilknytning til dette stedet, og fører også med seg ideer om identitet og personlig historie. 

Stedet som Blanca kommer fra er derimot over 800 km fra åkrene, og stedstilhørigheten til 

stedet hun bor på og hvor hun har åker er dermed ikke det som fremheves på tross av at 

grønnsakene er herfra. Ved andre anledninger genererte rosenkål, salvie og rødbeter Blanca 

til å fortelle historier basert på hjembyen hennes. Sammenfallende illustrerer Mercedes at 

geografisk distanse i forhold til åkeren spiller liten rolle, når grønnsakene trigger til 

dimensjoner som kan relateres til autobiografiske forbindelser til sted. Åkeren og grønnsaken 

kan dermed tolkes som å aggregere momenter av tilknytning til sted, ikke bare basert på 

nærhet, men på mulighetene for aktivering av minner. Dyrkernes hyppige henvisninger til 

andre steder, men mindre til det lokale stedet, fremstår noe paradoksalt i forhold til en del 

studier på dyrkningsprosjekter som illustrerer potensialet for lokal stedstilknytning (Petrovic 

et al., 2019). Mange av dyrkerne hadde kun passert området med bil, og fortalte at de ikke 

kjente til nærområdet, ikke hadde interagert med lokale beboere eller benyttet seg av lokale 

virksomheter, med unntak av hagesenteret ved Åker Grønn. De fleste dyrkerne jeg var i 

kontakt med utviste det som jeg tolket som forholdsvis liten interesse for nærområdet.  

Tendensen til å knytte grønnsaker til steder kan muligens belyses av Paxons (2012) studier av 

produksjon og konsum av håndverksost. Paxon (2012) illustrerer håndverksost med 

kommersialisert osteproduksjon som gjennom standardisering, homogenisering og 

pasterurisering fjerner «sted» fra osten. Håndtverksost blir på den annen side knyttet til 

spesifikke steder gjennom konseptet om «terroir» (Paxon, 2012). Dette konseptet innebærer 

ideer om at gresslandet, melkedyr og mikroorganismer er bidragsytende for å skape ønskede 

smaker i høyt verdsatt ost (Paxon, 2012). Standardisert stedsløshet kan ses på som et mål ved 

industriell virksomhet, men er direkte motstridende ideen om «terroir» (Paxon, 2012). 

«Terroir» blir dermed en måte å produsere distinksjon i håndtverksprodukter. Hun stiller 

spørsmålet: “why presume that “place” is good to eat, or that it tastes good?” (Paxon, 2012, s. 

190). Et liknende spørsmål kan stilles her: hvorfor er ikke Campanillas som område, og heller 

ikke Andalusia, ikke fremtredende og definerende for grønnsakenes smak? Ofte var 

grønnsakene i større grad forbundet med andre steder enn det lokale stedet, som illustrert 

gjennom Mercedes og Blancas responser på grønnsakene. Som illustrert i Pepes beskrivelser 

av grønnsakene, eksisterer det til dels en fremheving av regional tilknytning, men allikevel 

ble grønnsakene like hyppig også brukt for å generere tilknytning til andre steder. Det er 

mulig at dette kan belyses gjennom to aspekter: 
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Det første aspektet er at relasjonene og erfaringene på åkeren fremtrer som viktige 

dimensjoner for å skape betydning til grønnsakene, og muligens til dels overskygger en 

potensiell stedstilknytning. Dette kan ses i sammenheng med at identitetsdistinksjon generelt 

ikke fremtrer som en primært motiverende faktor, men heller alternative opplevelser innen 

fler-artssammenstillingene som illustrert i siste del av kapittel 2 og i kapittel 3. Det andre 

aspektet kan ses i sammenheng med at de sosioøkonomiske rommene dyrkerne vanligvis 

oppholder seg i, og historie knyttet til dem er som illustrert i kapittel 2 er problematiske, 

komplekse og ubehagelige å moralsk manøvrere seg i. Det er mulig at dette er et 

bidragsytende aspekt til at lokal stedstilknytning ikke representerer en utpreget 

hensiktsmessig dimensjon å aktivt behandle. Ifølge argumentene presentert i kapittel 2 kan 

åkerpraksisen også forstås gjennom dens funksjon som alternativer til hverdagslivets 

stedsbaserte og samtidige utfordringer. Det kan derfor stilles spørsmål ved om disse 

kombinerte aspektene blir bidragsytende til at grønnsakenes potensial som forbindelser til det 

lokale stedet ikke blir utnyttet. 

I tillegg representerer grønnsaker en kraft til å generere emosjoner og minner. En måte dette 

så ut til å få utslag blant dyrkerne ved Åker Grønn og Appelsinlunden var som illustrert i 

empirien over at grønnsakene fungerte aggregerende for forbindelser til autobiografisk 

tilknytning til sted. Det kan tenkes at denne form for forhandling av identitet er noe mindre 

sensitiv. Tradisjoner blir forbundet med andre steder og med matretter og 

tilberedningsmetoder. På denne måten kunne grønnsakene allikevel tjene til former for sosial 

distinksjon (Bourdieu, 1995) og identitetsforhandling, men på mindre sensitive og mer 

hensiktsmessige måter. Denne måten å tilknytte seg sted kunne gjøre at dyrkerne selv kunne 

trekke frem ønskede aspekter og narrativer ved historie og steder, og på denne måten 

manøvrere seg utenom usikkerhetsstyrkende dimensjoner og sosialpolitisk kontrovers. Dette 

gjør at man muligens kan forstå grønnsakene som å bidra til en type «personlig terroir» heller 

en lokalt «terroire» slik som beskrevet av Paxon (2012), men hvor grønnsakene heller bidrar 

til prosesser av autobiografisk konstruksjon. Dette stemmer delvis overens med det Lobato, 

Molina & Venezuela (2018) finner i post-krise Spania og Kypros hvor folk skaper 

individuelle biografier med tendenser til en høyt individualisert retorikk. Denne måten å 

produsere koherente biografier gjør det mulig å trekke frem og rasjonalisere hendelser for å 

opprette positive betydninger (Lobato et al., 2018, s. 287). Selv om Lobato et al. (2018) i 

større grad henviser til arbeidssituasjoner og forhandlinger om prekaritet, så resonnerer 

allikevel dyrkernes tendenser til å benytte seg av positive elementer for å skape narrativer 
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hvor autobiografiske steder og minner ble fremhevet via grønnsakene. På tross av at dyrkerne 

kan forstås som å erfare tilknytning til sine individuelle åkrer via deltakelse i fler-

artssammenstillingene, innebærer ikke dette nødvendigvis en økt tilknytning og identifikasjon 

til det geografiske og sosiokulturelle stedet hvor åkeren er plassert. 

 

Avsluttende kommentar 

I dette kapittelet har jeg analysert hvordan heterogene aktører sammen konstruerer 

sesongkategorier. Jeg har i tillegg diskutert hvordan et utvalg av materielle, temporale, og 

symbolske dimensjoner virket inn på hverandre og får konsekvenser for hvordan dyrkerne 

forholdt seg til dem. Samspillet mellom de ulike dimensjonene ved grønnsakene har jeg 

argumentert for er avgjørende for å forklare både hvilke betydninger de oppnår når de tas ut 

fra åkeren, og for hvilke matretter dyrkerne faktisk lager.  
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Kapittel 6: Arbeid og regi av åkerpraksiser 
 

Som nevnt i forrige kapittel, argumenterer Tsing (2015) for at kapitalistisk akkumulering av 

verdi er avhengig av å konvertere ting, i tråd med marxistisk teori. Dette innebær å ofte fjerne 

dem fra sine omgivelser og relasjoner, som hun analyserer innenfor et fler-artsperspektiv. 

Kapitalistiske råvarer oppnår dermed verdi gjennom konverteringer fra ikke-kapitalistiske 

relasjoner (Tsing, 2013, 2015). Objekter kan derfor oppnå verdi gjennom å først benytte seg 

av, og deretter fjerne de ikke-kapitalistiske relasjonene, enten disse er menneskelige eller 

ikke-menneskelige (Tsing 2013, 2015). Dette kan innebære dimensjoner som for eksempel 

fotosyntese og dyremetabolisme (Tsing, 2013, s. 21). Denne måten å benytte seg av de ikke-

kapitalistiske relasjonene betegner hun som «salvage accumulation» (Tsing, 2015, s. 62). 

Gjennom dette perspektivet kan parsellhagene følgelig forstås som å bli til salgsvarer også 

fordi bedriftene benytter seg av jorden og fler-artssammenstillingene som allerede er tilstede. 

Åkerpraksisene beror seg på at det eksisterer et fungerende økosystem, og at de ulike 

aktørene i økosystemet allerede utfører ulike aktiviteter. Aktørene i fler-

artssammenstillingene er både allerede tilstede og bedriver sitt «arbeid» (Barua, 2018) og 

gjør det både mulig og gunstig å bedrive åkerpraksiser her. For å skape parsellhagene til 

salgsvarer kreves det derimot en aktiv innsats/arbeid (Tsing, 2013, 2015). Jeg vil i dette 

kapittelet illustrere to av måtene dette foregår på. De begge kan belyses gjennom Hardts 

(1999) perspektiv på affektivt arbeid. Disse to dimensjonene kan simultant antyde om hvem 

som ikke kan delta i omsorgspraksisene og om omsorgs mindre harmoniske sider (Bocci, 

2017), men allikevel legger er en uunnværlig del av dem (Ginn, 2013). 

 

 

Arbeid for produksjon av praksisene 
 

Hardt (1999) argumenterer for at arbeid som produserer eller modifiserer andre folks 

emosjonelle erfaringer er en avgjørende del av immaterielt arbeid, og en av de høyest 

formene for verdiproduserende arbeid innenfor kapitalismen. Affektivt arbeid skaper for 

forbrukerne « […] a feeling of ease, well-being, satisfaction, excitement, passion-even a 

sense of connectedness or community.» (Hardt, 1999, s. 96) I denne sammenheng kan man 

observere to dimensjoner hvor Åker Grønns ansatte modifiserer dyrkernes opplevelser: De 

rent immaterielle gjennom kundeservice, og på den annen side arbeid med infrastruktur og 
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bearbeiding av de materielle omgivelsene som bidrar til å skape fordelaktige atmosfærer, som 

for eksempel prydblomster, et innbydende fellesområde med pergolaer, sitteplasser og 

lignende. I tillegg kan noen av de materielle aspektenes dimensjoner forstås som å simultant 

bidra til å produsere åkerrommet som avskåret fra omgivelsene. Gjennom vedlikehold av 

høye gjerder og høy port som krever nøkkel, adskilles åkrene fra nærområdet Campanillas.  

Under følger en beskrivelse av Guillermo, en av Åker Grønns ansatte. Selv om Guille kan 

forstås som avgjørende for andres åkerpraksiser, var dette svaret jeg fikk da jeg spurte ham 

om han selv hadde åker: «Nei, nei, det er ikke mulig med arbeidet mitt. Det krever mye tid.» 

 

Guillermo, en ansatt i midten av 40-årene, er som oftest den første på Åker Grønn på 

morgenkvisten. Av 330 antall åkrer med sine respektive dyrkere, fordelt på tre ulike områder i 

Campanillas, er det allikevel stille og rolig nå. Vanligvis ser man Guille svettende og 

travende rundt på området i forskjellige gjøremål, alltid i enten en grønn eller blå overall. I 

går så jeg ham plante nye prydplanter på fellesområder, langs gangveien til huset. I 

mørkegrønn overall sitter han nå stille der inne i mørket, og tar seg et glass appelsinjuice i 

den lille hvite murbygningen som brukes til «eventer» (som tomatplantekurs), oppbevaring og 

redskapsbod. Et rødt hørselsvern ligger ved siden av glasset med appelsinjuice. Luften i 

bygningen siger kjølende og fuktig ut, til forskjell fra den tørre og varme solluften her ute. 

Det gir et lite stikk av dårlig samvittighet av å forstyrre denne sikkert etterlengtede pausen, 

men jeg hilser ham god morgen der inne i mørket. Dersom denne lave døren står åpen er det 

som oftest fordi Guille eller hans kollega tilstede ett eller annet sted på området. Som 

hovedansatt for Åker Grønn har han allerede arbeidet med vedlikehold i noen timer. Jo før 

man kommer i gang, jo mindre «brent» blir man av den sterke solen. 

 

I denne perioden av året klipper Guille i et par uker det rektangulære åkerområdet. Området 

er avgrenset med høye stramt oppsatte nettingsgjerder og har to like høye grønnmalte 

inngangsporter i metall som innganger. Langs kantene klipper han med kantklipper. I tillegg 

klippes gresset de symmetriske i gangstiene mellom de individuelle åkrene, plenene med 

frukttrær og oppholdsområder med grill. Frukttrærne var allerede beskåret for noen måneder 

siden. Jeg spør hvordan det går, og Guille forteller fortrolig at han skal fikse en lekkasje på 

en vannslange for vannsystemet etterpå, og i kveld skal han hjelpe noen nye dyrkere å komme 

i gang. Dette er en arbeidsoppgave som jeg vært med og observert noen ganger, og tolker 

som å omhandle å beskrivelser og demonstrasjoner av grunnleggenheter ved dyrkningen, 

både på en simplifisert og motiverende måte. Jeg er usikker på om jeg hører et svakt sukk fra 

Guille, eller om det var en lyd utenifra. Før jeg rekker å komme tilbake fra mine egne tanker, 
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stikker en klient hodet inn føråpningen og hilser god morgen. Guille som skulle ta seg en 

slurk appelsinjuice, senker glasset til bordet igjen og smiler, spør hvordan det går, og 

kommenterer at det var en stund siden sist. Klienten svarer, og spør deretter om Guille har 

noen tips angående noen jordbærplanter som visner selv om de får mye vann. Guille sier at 

han skal komme bort for å se på det nå hvert øyeblikk.  

 

Mange kontakter Guille direkte på stedet slik som illustrert her. Nå for tiden fører dette til at 

kantklipperduren gjentatt stopper og starter. «In-person» tjenester fungerer som en form for 

affektivt arbeid (Hardt, 1999). Entreprenøren selv er her ukentlig, men ikke i den daglige 

praktiske driften, da kontoret ligger i sentrum av byen. En del klienter tar kontakt med 

bedriftens entreprenør på applikasjonen Whatsapp, som enten svarer dem på konkrete 

spørsmål eller delegerer Guille til å hjelpe dem. Whatsapp og telefonbruk er dermed en viktig 

del av den tekniske infrastrukturen i driften, både mellom klienter og ansatte, og mellom 

ansatte og ledelse. I kontakt med dyrkerne bør dette allikevel forstås som en del av den 

affektive produksjonen, utvekslingen og kommunikasjonen (Hardt, 1999, s. 96). Hardt 

argumenterer for at selv om dette foregår virtuelt, er det allikevel ikke mindre reelt (Hardt, 

1999, s. 96). Entreprenøren viste meg en av meldingene han sendte som svar til en ny dyrker. 

Meldingen under kan illustrere den affektive dimensjonen:  

«God dag, Maria. Takk for at du tar kontakt. Det er helt normalt, at småplantene 

henger litt [etter at du nylig har plantet dem] i dette varme været. Ikke bekymre 

deg, Maria. Bare pass på å gi dem nok vann. Blir du der lenge i dag? Guille er på 

vei nå, og det første han skal gjøre er å komme bort for å kaste et blikk på 

plantene dine. De kommer seg nok om noen dager, men vi skal passe på å holde et 

øye med dem. Høres det bra ut? Ikke nøl med å ta kontakt»   

 

Guille forteller at kundeservicearbeidet tar tid vekk fra vedlikeholdsarbeidet som aldri lar 

vente på seg. Ugresset gror uansett i sitt eget raske tempo, venter ikke selv om han må bruke 

mye tid med klientene, forteller Guille. Hans arbeidstid i sommerhalvåret varer fra morgen til 

kveld, men med et par timers lunsjpause midt på dagen. Siden han bor i en landsby i 

nærheten og har et barn, er denne jobben fin da han kan dra hjem og spise lunsj med familien. 

Han slipper derimot å jobbe på flere steder samtidig, i tillegg til at denne jobben er noenlunde 

stabil, han stoler på Entreprenøren, forteller han. Guille forteller at han førsøkte å ha sin egen 

åker, men at han til slutt måtte innse at det var umulig å ha tid til å ta seg av den.  
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Tidligere jobbet Guille deltid ved entreprenørens kommersielle appelsin- og sitronåkrer. Da 

Åker Grønns kundegruppe vokste, fikk han forespørsel om å jobbe først deltid ved Åker 

Grønn, og deretter fulltid i vår og høstsesong. Han er uutdannet, og har kun erfaring innenfor 

agrikultur, og har derfor begrensede muligheter. Guille forteller at han er glad for denne 

jobben fordi det er et vanskelig arbeidsmarked innenfor agrikultur fordi gårder legges ned 

eller innebærer dårlige vilkår for arbeiderne18. Hardt arbeid og store arbeidsmengder er ikke 

uvanlig innenfor agrikultur. En kontrast mellom arbeid innenfor konvensjonell agrikultur og å 

arbeide for Åker Grønn er derfor at variasjonene her er store og innebærer affektivt arbeid i 

form av kundeservice.  

 

Caña: 
 

Swanson, Lien og Ween (2018, s. 11) påpeker at domestiseringshistorier ikke er begrenset til 

hverken et spesifikt sted eller en spesifikk art. For å beskrive dette, bruker de begrepet 

«domus» (Swanson, Lien og Ween, 2018, s. 11).  Ifølge dette perspektivet kan man dermed 

også forstå cañaen som en av aktørene innenfor åkerpraksisenes domus. Gjennom dette 

perspektivet kan det belyses hvordan Guille drar fordel av cañainnsanking som en økonomisk 

beskjeftigelse. Siden tidlig ungdomstid har dette vært et uformelt og sesongbasert arbeid for 

han. Tidligere var arbeid med caña en utbredt aktivitet fordi den ble brukt som støttepinner 

for planter innen den agrikulturelle sektoren. Allikevel har den antakeligvis aldri vært 

kommersielt kultivert i Spania, og det eksisterer lite informasjon om produksjonen (Ortuño, 

2003, s. 18). Planten hadde tidligere i større grad multifunksjonelle roller gjennom å være 

materiale for kurver, møbler og gjerder m.m. Den er antakeligvis originalt fra Sentral-Asia, 

og kategoriseres som en av de mest invasive typer planter, resistent mot sykdommer, 

skadedyr og ugress (Ortuño, 2003, s. 19), og regnes som en trussel for økosystemet (Deltoro 

Torró, Jiménez Ruiz, & Vilán Fragueiro, 2012). Av denne grunn eksisterer det også 

offentlige programmer for håndtering av spredning (Deltoro Torró, Jiménez Ruiz, & Vilán 

Fragueiro, 2012). Den vokser vilt i fuktige og urbaniserte områder og er derfor et vanlig syn 

for eksempel langs motorveier og industriområder i Málaga. Planten har stort potensial som 

biomasse, men noe mindre enn bambus. I dag er caña i kommersiell agrikultur som oftest 

byttet ut med industrielt produserte plastikkstikker. Guille drar derimot nytte av denne 

 
18 Under feltarbeidet fokuserte medier på kritiske forhold til ofte afrikanske innvandrere som arbeidet innenfor 

kommersiell agrikultur.  
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planten for salg til Åker Grønn og noen andre innkjøpere. I et par intensive måneder i året tar 

han kontakt med enten offentlige eller private grunneiere, for tillatelse for sanking. 

Høstingsarbeidet regnes som vanskelig og hardt (Ortuño, 2003, s. 19). Deretter kuttes og 

renses stokkene og plasseres på en leiebil og distribueres til Åker Grønn og de andre 

innkjøperne. Åker Grønn selger igjen disse til klienter i pakker på 10 og 20 stykker. For en 

liten rad til tomatplanter trenger man omtrent ti stykker.  

Guilles forhold til både åkerområdet som helhet med dets vekster, og til caña er dermed 

kontrasterende til dyrkernes forhold. Dyrkerne tar i bruk caña gjennom metoder tilegnet 

grønnsakplantenes behov, og caña blir i større grad et redskap innen omsorgspraksisen. Fra 

og med dyrkerne kommer i kontakt med cañaen er den adskilt fra sine omgivelser og 

relasjoner (Tsing, 2015). Caña kan dermed forstås som lite synlig eller perifer i forhold til de 

dominante narrativene (Swanson et al., 2018, s. 3) av kultivering innenfor ved Åker Grønn og 

Appelsinlunden. For Guille på den annen side, er cañas omgivelser og relasjoner innbefattet i 

hans personlige relasjon til dem: omfang av bestand, grunneiere og sesong. For eksempel 

forteller Guille at fugler ofte bruker caña til hekkeplasser, og dette er noe man må ta stilling 

til når man skal høste. I tillegg er caña en plante han fra siden han var ung har hatt et 

økonomisk forhold til.  

De affektive dimensjonene som dyrkerne opplever gjennom relasjonene til grønnsakplantene 

og andre aktører på åkrene avhenger som illustrert tidligere av cañaen rent materielt. Jeg vil 

her også minne om hvilken symbolske effekter caña bidro til under innvielsen av 

sommersesongen som vist i forrige kapittel. Det kan derfor stilles spørsmål til om ikke bare 

Åker Grønns ansatte, men også cañaen kan beskrives som å gjøre et affektivt arbeid, i tillegg 

til dens materielle rolle. Barua (2018) skiller mellom tre typer ikke-menneskelig arbeid, 

hvorav en av disse produserer immaterielle produkter eller servicer. Cañas rolle både 

gjennom sin materielle prestasjon og dermed bidrag for produksjon av åkerpraksisene 

generelt (og de affektive dimensjonene ved åkerpraksisene som helhet), men også som aktør 

bidragsytende for produksjon av affektive hendelser kan gjøre at den kan forstås som å utføre 

et arbeid som muliggjør dyrkernes åkerpraksiser.  

 

Guilles og de andre ansattes vedlikehold av etablert materiell utforming av åkerområdet, i 

tillegg til det immaterielle arbeidet i form av kundeservice, gjør at deltakerne kan starte og 

bedrive en praksis uten for mange friksjoner ved Åker Grønn. Empirien over kan dermed 



94 
 

antyde hvordan åkerpraksisene, dyrkernes omsorgspraksiser, også er avhengig av andres 

arbeid, både materielt og immaterielt, menneskelig og ikke-menneskelig. På denne måten kan 

man forstå ulike affektive krefter som å tilrettelegge praksisen på ulike måter som illustrert i 

dette kapittelet, og som i de andre kapitlene. Jeg har også forsøkt å illustrere hvordan dette 

allikevel ikke er like positivt til alle tider eller for alle aktørene involverte. Selv om 

åkerpraksisen kan beskrives som omsorgspraksiser, betyr ikke dette at praksisene ikke også 

innebærer mindre harmoniske relasjoner, eller at omsorgspraksisene ikke krever aktivt arbeid 

for å kunne eksistere.  
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Avsluttende bemerkninger 
 

I denne avhandlingen har jeg belyst hagebrukspraksiser gjennom å la dyrkernes interaksjoner 

med ikke-menneskelige dimensjoner få en betydelig plass i analysene. Med vekt på 

temporale og affektive dimensjoner har jeg illustrert hvordan praksisene er dynamiske og 

relasjonelle, og argumentert for at dette medbringer affektive erfaringer. 

Først presenterte jeg generell litteratur om dyrkningsprosjekter og den nasjonale og lokale 

konteksten. Deretter fulgte en presentasjon av posthumanistisk teori, metode benyttet og 

etiske refleksjoner. I 2. kapittel illustrerte jeg betydningene av åkrenes geografiske 

beliggenhet i relasjon til affektive og dystopiske dimensjoner ved det urbane hverdagslivet. 

Jeg la vekt på hvordan både fortid og fremtid bidro til å skape åkrene som alternative 

håpefulle rom. I kapittel 3 undersøkte jeg dyrkernes interaksjon med åkrene, og foreslo blant 

annet at den kontinuerlige posisjoneringen innad i åkersammenstillingene ble avgjørende for 

praksisen. Jeg illustrerte at dette hadde sammenheng med dyrkernes mottakelighet og 

nysgjerrighet for planter og andre aktører på åkrene. I 4. kapittel belyste jeg hvordan 

sesongkategoriene ble produsert av diverse aktører. Deretter la jeg vekt på grønnsakenes 

materielle, temporale og symbolske dimensjoner og foreslo at grønnsakene kan forstås som 

materielle, temporale og symbolske forlengelser av åkerpraksisen som helhet. Til slutt har jeg 

belyst noen bidragsytende relasjoner som la til rette for stabilitet av åkerpraksisene gjennom 

affektivt arbeid, og kontinuerlig måtte opprettholdes (Gad Bruun & Jensen, 2010, s. 58), både 

av menneskelige og ikke-menneskelige arbeidere (Barua, 2018).  

Jeg har gjennom teksten undersøkt hvordan åkrene blir et sted for alternative opplevelser, og 

representerer en kontrast til hverdagslivet, som kan vært bidragsytende for den høye 

oppslutningen og de engasjerte dyrkerne. Dyrkerne får ved åkrene muligheter til å inngå i 

intime relasjoner med plantene og de andre aktørene, som bidrar til varierte stimulerende 

prosesser. Basert på etnografien fra Åker Grønn og Appelsinlunden kan det se ut til at 

dyrkerne ikke har behov for, ikke ønsker eller ikke reflekterer stort over å relatere hagebruket 

til andre temaer som miljø, politikk og fremtid. Erfaringene som gjøres i forhold til plantene 

og de andre aktørene, fremstår derimot her som overordnet eventuelle økologiske eller 

sosialpolitiske mål. Gjennom de varierte aktivitetene fra høsting, såing, jordbearbeiding og 

lusefjerning, gjennom kontinuerlig samspill og løsrivelsespraksiser opprettholder dyrkerne 

simultant både en mottakelighet for å la seg påvirke og en nysgjerrighet. Disse tendensene 

innen praksisene gjør at dyrkerne samtidig er mottakelige for å la seg engasjere og bevege, og 
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får utrykk gjennom for eksempel høstingsaktiviteten. Innflytelsen av de ikke-menneskelige 

aktørene kan forstås som å legge til rette for at dyrkere gjennom praksisen får erfaringer som 

produserer utrykk som Marias i introduksjonen: «Dette er en annen verden!» 

Selv om hagebruket for dyrkerne ikke anses som viktig for sosialpolitiske og miljøspørsmål, 

får praksisene deres allikevel konkrete konsekvenser gjennom å blant annet «respatialize» 

mat (Venn et al., 2006), i tillegg til konkrete innvirkninger på de ikke-menneskelige 

omgivelsene, og på arbeidsforhold. På denne måten berører studien også motiver for videre 

spørsmål om de mer eksplisitte sosialpolitiske, økonomiske og miljømessige aspektene ved 

disse interaksjonene mellom mennesker og omgivelser.  
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