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Forord

”Och i ärlighetens namn vill jag egentligen bara att ni ska älska mig!” sier
Gustaf Skarsgård på lufta i Sveriges Radios populære sommerprogram
Sommar i p1.
 ���������������������������������������������������������
Det er august i Stockholm og jeg har en pause i de evige
korrekturrundene i avhandlingen. Skarsgårds oppfordring får meg til å
stoppe opp og le. Men den får meg også til å tenke. For selvfølgelig vil jeg
at dere skal bry dere. Ikke om meg som meg. Men om de linjene jeg har
kjempet med for at en kommende leser kanskje skal stoppe opp og tenke
at nettopp disse linjer, det ga et eller annet. Så jeg skjenker deg, kjære
leser, denne avhandlingen, men det gjør jeg kun fordi så mange andre
mennesker gjennom årene har gitt meg så vel kunnskap, som innsikt og
forståelse. Og det er til alle dere jeg dedikerer så vel dette forordet som
denne avhandlingen.
Jeg ville hold en takketale til hver og en av dere, men fordi jeg blir så
lett rørt og trist med tanke på at jeg nå faktisk også flytter fra Sverige
så vil jeg bare si: TAKK, for alt dere har gitt. For alle feil og mangler i
avhandlingen er jeg selv ansvarlig. Jeg kunne ikke ha hatt bedre veiledere,
kollegaer, venner eller familie. Utrolig, hva? Men sant.
Noen mennesker vil jeg likevel løfte frem: Patrik Liljegren, Anneli
Gunnar, Erling Bjurström (hovedveileder), Johan Fornäs (biveileder),
Kyrre Kverndokk, Helena Kåks, Jenny Johannisson, Maria Wikhall,
Ann Werner, Magdalena Hillström, Tobias Harding, Cecilia Åkergren,
Istanbul-gjengen, Oscar Pripp, Marika Lagercrantz, Marianne Winther
Jørgensen, Lasse Lagergren, Isabelle Dussauge, Janne Bromseth,
Sheenagh Pietrobruno, Moona Loose, Mikael Nilsson (kth), Sten
Månsson, Ingunn Haraldsen, Anne Lise Egeland, Osmund Egeland,
Cathrine Egeland, Jon Li og André Korsaksel.
Stockholm, august 2007.

kapittel 1

Bakgrunn

innledning
Människans villkor, skrev den tyskjudiska filosofen Hannah Arendt i
boken med samma namn, är mångfald. Vi människor, och detta är själva
förutsättningen för att vara människa, är aldrig en utan flera. Det är
människor och inte Människan som lever på jorden och befolkar världen.
I latinet används orden ”att leva” och ”att vara bland människor” som
synonymer, medan ”att dö” var synonymt med ”att upphöra att vara bland
människor”. Utan social kontext inget mänskligt liv.
Ett av mångfaldens grunddrag, menade Hannah Arendt, är det faktum
att vi är olika, att varje människa är unik. Vi är alla visserligen desamma,
nämligen människor, men ”ingen är det på samma sätt som någon annan
människa som någonsin har levat, lever eller kommer att leva”. Mångfalden,
skriver hon vidare, kan bara komma till uttryck i en offentlighet där vi
kan sluta oss samman. Människan är därför aldrig suverän, aldrig fri i den
mening vi kommit att förstå ordet, utan hela tiden del av ett större nätverk,
av ett sammanhang. Det är alltså i samspelet mellan människor som själva
mänskligheten tar form, och med detta föds också möjligheten till politiskt
handlande.

Slik innledet den nasjonale koordinatoren for Sveriges Mångkulturår
Yvonne Rock den betenkning som la grunnlaget for Mångkulturåret
som ble avholdt i 2006. Mangfold presenteres av Rock som grunnlaget
 SOU 2005:91 Agenda för mångkultur. Programförklaring och kalendarium för
Mångkulturåret 2006: Delbetänkande från Kommittén för samordning av Mångkulturåret 2006. S.
������
13.



for alle menneskers eksistens. Det er dermed liten tvil om at mangfold her
gis den ytterste viktighet. Men hva handler egentlig mangfoldspolitikken
om i praksis? Dette var et av de spørsmålene som motiverte meg til
å skrive denne avhandlingen. I avhandlingen analyser jeg hvordan
mangfoldsbegrepet forhandles i kulturpolitisk sammenheng generelt. Men
hovedfokuset ligger på en analyse av kulturinstitusjonen Södra teatern i
Stockholm – som i flere år har hatt som oppdrag å inkorporere mangfold
i sin virksomhet. Dette oppdraget har bidratt med både en avgrensning
og en problematisering av en slik politikks mulige betydninger.
Interessen for mangfold, eller snarere kulturelt mangfold, i forhold
til det kulturpolitiske området har vært økende fra slutten av 1980tallet. Dette betyr ikke at man ikke har diskutert mangfold i forhold til
dette politikkområdet tidligere, for eksempel i forhold til mediefeltet.
I forhold til teaterområdet, som er den delen jeg er spesielt interessert
i, er diskusjonen forholdsvis ny. Men
��������������������������������
hva betyr egentlig begrepet
mangfold? I følge Svenska Akademiens ordlista över svenska språket
så betyr mångfald ”mängd av enheter m.m” og dersom man slår opp
ordet i Nationalencyklopedin forklares ordet som et ”geometriskt
objekt som kring var och en av sina punkter ser ut som det vanliga
Derimot er det sjelden at det
rummet (av godtycklig dimension).” ������������������������������
refereres til den geometriske betydningen i den dagligdagse bruken av
begrepet. Her brukes mangfold oftere når det er snakk om at det finnes
mye av noe som er ulikt – for eksempel at det finnes et rikt mangfold
av grønnsaker på et marked. I dette eksempelet brukes mangfold for å
referere til at det finnes mange ulike sorter grønnsaker. Når begrepet
tas i bruk i kulturpolitisk sammenheng er det derimot ikke gitt hva
begrepet refererer til. Om man forstår begrepet kulturpolitikk som
 Gjennomgående i avhandlingen bruker jeg svenske ord og bokstaver i de
tilfeller hvor ordet, eller ordene, refererer til navn på institusjoner, virksomheter,
medier eller lignede.
 Et eksempel på dette er publikasjonen Rådet för mångfald inom massmedierna
Vad är mediekoncentration? ���������������������������������������������
Arbetsdokument 1995:1 hvor mangfoldsbegrepet
problematiseres og hvor man i forhold til medier vektlegger at mangfold i denne
sammenheng først og fremst refererer til hvem som uttrykker noe og hva som uttrykkes.
 Svenska Akademien (1998) Svenska Akademiens ordlista över svenska språket.
Stockholm: Norstedts ordbok.
 http://www.ne.se, lesedato 07.04.12.
 Helene Egeland (2003) ”Mangfoldsdoktrinen – et tema i den svenske kulturpolitikk”. I������������������������
Sverker Sörlin (red.) Kulturen i kunskapssamhället. Om kultursektorns
tillväxt och kulturpolitikens utmaningar. �������������������������
Nora: Nya Doxa. S. 77-95.



kulturpolitikkforskeren Jim McGuigan; som en praksis som kan
analyseres teoretisk, men som samtidig også kan ses som et objekt
for politisk debatt, blir det åpenbart at mangfold – eller mer spesifikt
kulturelt mangfold – utgjør et brennbart tema.
I følge McGuigan har velferdsstaten i løpet av de siste 30 år vært i
en legitimitetskrise som også har kommet til å påvirke den offentlige
finansieringen av kulturinstitusjonene. For de offentlige hel- eller
delfinansierte kulturinstitusjonene kommer kravet om at mangfold
skal være med, parallelt med at mange institusjoner arbeider med
å finne nye argumenter for at de fortsatt skal motta statlig støtte.
Eksempler på mangfoldsretorikkens gjennomslag i Sverige kunne ved
inngangen av det nye årtusenet blant annet ses gjennom opprettelsen
av såkalte mångkulturkonsulenter i flere av Sveriges ulike län, i den
daværende (2004) sosialdemokratiske regjeringens lansering av 2006
som Sveriges Mångkulturår, samt i et antall ulike rapporter som har
blitt publisert i løpet av de siste årene, og som har hatt søkelyset på
mangfold i forhold til det offentlig støttede kulturlivet. Den mest
omfattende av disse rapportene heter ”Tid för mångfald”, og ble
publisert i 2004 av Mångkulturellt centrum i Botkyrka, på oppdrag
av Kulturdepartementet. I denne studien ble de statlig finansierte
kulturinstitusjonenes arbeid med etnisk og kulturelt mangfold kartlagt
gjennom en granskning av samtlige institusjoners årsrapporter for
2002 og 2003, supplert med intervju med 55 sjefer og personer i
ledende stillinger ved 18 utvalgte myndigheter og institusjoner. Et
av de poengene som løftes frem i denne rapporten er institusjonenes
uklare oppfatning av hva mangfoldsbegrepet egentlig betyr, og hvilke
metoder man kan legge til grunn for å gjennomføre mangfoldsplaner
 Jim McGuigan (1996) Culture and the Public Sphere. ������������������
London: Routledge.
 I nordisk sammenheng kan to studier nevnes som eksempler på den endrede
økonomiske situasjonen mange kulturinstitusjoner i dag står ovenfor: Georg
Arnestad (1996) ”Tusenbeinsparadokset. Om økonomisk teori og kulturpolitikk
i praksis” og i Svein Bjørkås & Per Mangset (red.) Kunnskap om kulturpolitikk:
utviklingstrekk i norsk kulturpolitikkforskning. KULTs skriftserie nr. 56, 1996.
Oslo: Norges forskningsråd. S. 147-162 og Trine Bille Hansen (1993) Kulturens
økonomiske betydning: State of the Art. København: AKF.
 Oscar Pripp (2004) Tid för mångfald. Utgångspunkter och resultat, enkätundersökningen, kartläggning av årsredovisningar, intervjuundersökningen: en studie
av de statligt finansierade kulturinstitutionernas arbete med etnisk och kulturell
mångfald. Tumba: Mångkulturellt centrum.



ved kulturinstitusjonene. Som en konsekvens av denne uklarheten har
det oppstått tildels tilfeldige bedømmelser av hva som er, og hva som
ikke er, mangfold. Mangfoldsbegrepets uklare innhold har skapt nye
utfordringer for kulturpolitikken fordi mangfold i løpet av de siste
ti årene har figurert som et diffust krav som Sveriges statlig støttede
kulturinstitusjoner i økende grad har blitt forventet å følge.
Södra teatern ble tidlig sentral i de mange kulturpolitiske debatter om
kulturelt mangfold. Dette skjedde blant annet som et resultat av at den
sosialdemokratiske regjeringen på midten av 1990-tallet ønsket å utrede
mulighetene for at Södra teatern kunne bli et verdenskulturhus. Disse
planene ble dog aldri realisert. I stedet fikk Södra teatern i oppdrag
fra Kulturdepartementet i første omgang å arbeide med verdenskultur.
Oppdraget ble senere omformulert til at Södra teatern skulle være
en arena för mångkulturell scenkonst.10 Jeg kommer til å diskutere
Södra teatern mer utførlig senere, men ønsker først å presentere de
problemstillinger jeg ønsker å belyse i avhandlingen.

presentasjon av problemstillinger

Selv om kulturelt mangfold er et utydelig begrep i kulturpolitisk
sammenheng settes det i praksis alltid grenser for hva begrepet kan og
burde omfatte. Hensikten med denne avhandlingen er således – ut fra en
nåtids nærstudie av Södra teaterns virksomhet – å se hvilke tolkninger
og praksiser en slik mangfoldsorientert kulturpolitikk i dag muliggjør.
Dette vil jeg gjøre gjennom å besvare følgende to spørsmål – som også
strukturerer analysen i denne avhandlingen:
1) Hvordan passer kulturpolitiske ambisjoner om å skape kulturelt mangfold
sammen med en kulturinstitusjons virksomhetspraksis?
2) Hvordan iscenesettes forestillinger om kulturelt mangfold i Södra
teaterns virksomhet?

Fordi kulturelt mangfold i denne avhandlingen handler om hvordan
begrepet gis mening på det kulturpolitiske området, kommer jeg
gjennom analysen til å relatere mangfoldsdiskursen til diskusjoner
om kvalitet – og dermed implisitt også om smak. Begrepet kulturelt
mangfold kontekstualiseres (gis et innhold), dekontekstualiseres
(utfordres og debatteres) og rekontekstualiseres (gis nye betydnin10 Regeringsbeslut, 2003-12-11 Mål, återrapporteringskrav och uppdrag för budgetåret 2004 avseende Riksteatern.
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ger) i forhold til de ulike funksjoner kulturpolitikken kan ha i
samfunnet. Disse ulike funksjonene spenner fra rent estetiske
mål til det man kan kalle samfunnsmål – det vil si at kulturpolitikk
også kan handle om hvordan enkeltindividers og gruppers inkludering i samfunnet kan styrkes. Det er i dette spenningsfeltet
den mangfoldsdiskurs jeg her kommer til å analysere formes.

södra teatern

Av navnet å dømme – Södra teatern – skulle man kanskje tro at Södra
teatern utelukkende er et teater. Men i dag utgjør teatervirksomheten
kun en liten del av programmet. Jeg vil derfor starte med å gi kort
en presentasjon av teaterets historie før jeg beskriver Södra teaterns
kulturtilbud slik det så ut da jeg gjorde mitt feltarbeide.
Södra teatern ble oppført i den tidligere arbeiderbydelen Södermalm i
Stockholm i 1859.11 I følge skribenten Steffan Tjernelds bok om teateret,
hadde Södra teaterns publikum i teaterets tidlige dager en annen sosial,
klassemessig og økonomisk bakgrunn enn det publikum som gikk på
for eksempel Operaen eller Dramaten.12 Dette mente Tjerneld resulterte
i at Södra teaterns historie kom til å preges av en mer ”folkelig” kultur,
både i forhold til det programmet teateret opp gjennom historien hadde
satset på, og i forhold til hvilke grupper som faktisk gikk på teateret.
Gjennom teaterets mer enn 150-årige historie har det fylt en rekke ulike
funksjoner. Frem til teatret ble tatt over av den svenske staten på slutten
av 1960-tallet fungerte Södra teatern først som teater- og revyscene.
Senere ble det brukt til filmfremvisninger for så å bli brukt til ulike
utleieformål.13 Fra 1972 av ble Södra teatern Riksteaterns internasjonale
11 Södra teatern består av en rekke ulike lokaler. Hovedscenen, Stora scenen,
som er plassert i hovedbygningen, har plass til ca 400 personer. I hovedbygget finnes også lokaler for utleieformål, samt en bar, Sodra bar, hvor man ofte kan høre
ulike DJs spille. I tillegg til hovedbygget inngår også Kägelbanan, som ble bygd
på slutten av 1800-tallet, og som er lokalisert under Mosebackes Etablissements
uteservering. Kägelbanan består av to mindre lokaler hvor konserter, klubber,
samtalekvelder, teater og større og mindre festivaler arrangeres regelmessig. Den
bygningsmassen som i dag utgjør Södra teatern er fredet av Riksantikvarieämbetet.
12 Steffan Tjerneld (1977) Södra teatern. Svenska Riksteatern.
13 Etter at teateret i mange år hadde vært i privat eie ble det tatt over av Kooperativa Förbundet (KF). KF brukte lokalene til utleie til blant annet Sveriges Radios
konsertopptak. Da KF på slutten av 1960-tallet lanserte planer om å bygge om teateret til kontorer for utleieformål resulterte dette i at mange kjente skuespillere og
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gjestespillscene. 14 På 1970-tallet hadde teateret en utstrakt virksomhet
for barn – gjennom barneteater – og for den ikke-profesjonelle scenevirksomheten ved at en rekke amatørteateroppsetninger ble oppført her.
Ulike innvandrerkulturforeninger fikk også mulighet til å leie Södra
teatern til ulike kulturaktiviteter. På 1980-tallet og frem til midten av
1990-tallet fungerte Södra teatern fremdeles som scene for internasjonale
gjestespill. Men utover på 1990-tallet endret forutsetningene for teaterets
virksomhet seg i takt med det økte fokuset som ble lagt på kulturelt
mangfold i den statlige kulturpolitikken. Teateret hadde fremdeles som
oppgave å være Riksteaterns internasjonale gjestespillsscene, men det
fikk nå i tillegg andre oppgaver.
Som jeg kommer til å vende tilbake til i kapittel tre om
mangfoldpolitikkens gjennomslag i svensk kulturpolitikk, ønsket den
daværende sosialdemokratiske regjeringen ved midten av 1990-tallet å
utrede mulighetene for at Södra teatern kunne bli et Verdenskulturhus.
Disse planene førte til en debatt i flere av de store svenske dagsavisene om
hva et verdenskulturhus skulle være, og hvorvidt Södra teatern kunne
fylle denne funksjonen. Debatten ble satt inn i en større sammenheng hvor
diskusjonen primært kom til å handle om hva kulturpolitikken burde
omfatte. I denne debatten engasjerte blant annet den senere teatersjefen
for Södra teatern, Ozan Sunar, seg. Sunar, som på det tidspunkt var
engasjert i arbeidet med å utrede mulighetene for å gjøre Södra teatern
om til et Verdenskulturhus, uttrykte seg sterkt negativ til koblingen
mellom mangfold og kulturpolitikk. Sunars hovedinnvending mot
denne sammenkoblingen var at han mente at spørsmålet om mangfold i
kulturpolitisk sammenheng ikke var en egnet vei å gå fordi dette kunne
føre til en uheldig blanding av integrasjonspolitikk og kulturpolitikk.15
artister, deriblant Evert Taube, engasjerte seg i debatten for å redde Södra teatern.
En av grunnene for engasjementet var at mange betraktet Södra teatern som en
viktig kulturinstitusjon for det bredere lag av folket. Debatten resulterte i at staten
i 1967 gikk inn og tok over ansvaret for driften av Södra teatern gjennom Teaterog orkesterrådet (senere omdøpt til Teater- og musikrådet). Fra og med 1972 ble
Södra teatern lagt inn under Riksteaterns ansvarsområde. Denne situasjonen har
ikke blitt endret fram til dags dato.
14 Riksteatern er en ideell organisasjon bestående av medlemsforeninger over
hele landet. Den ble grunnlagt i 1933 som et resultat av teaterutredningen. Riksteatern og Svenska teatern ble sammenslått i 1966 og kom fra da av til å hete Svenska
Riksteatern.
15 Se blant annet Dagens Nyheter 24. oktober 1997, ”Fritänkare tar över Södran.
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Da jeg begynte mitt feltarbeid ved Södra teatern i 2004 lød Riksteaterens
retningslinjer for Södra teaterns virksomhet som følger:
Södra Teatern ska erbjuda ett varierat utbud av nationell och internationell
scenkonst och musik samt samtidsorienterade seminarier och samhällsdebatt.
Verksamheten ska vidga det offentliga rummet, skapa offentliga samtal och
möten mellan människor där andra inte räcker till. Södra Teatern ska behålla
inriktningen och fortsätta presentera ett varierat utbud av internationella
gästspel som håller hög klass. Södra Teatern ska befästa sin position som
pådrivande aktör och tydlig röst i det offentliga samtalet. Södra Teatern ska
värna om sin roll som mötesplats för olika grupper i samhället som annars
inte möts. Södra Teatern ska nå en publik på minst 110 000 personer. Södra
Teatern ska öka graden av självfinansiering. Södra Teatern ska utveckla
och stärka sin position som en radikal scen för de mångkulturella och
subkulturella uttrycken; prioriterade områden förutom frågeställningar
kring det mångkulturella samhället är genderfrågor och andra radikala teman
som Barn Filosoferar. Södra Teatern ska turnera delar av sin repertoar.16

Södra teatern havner dermed i sentrum for mange av de kulturpolitiske
diskusjoner omkring hva mangfold og det flerkulturelle samfunnet kan
tenkes å være.
Programmet som Södra teatern presenterte i 2004 og 2005 innholdt
både teater, musikklubber, konserter, samtale- og debattkvelder, samtalegrupper for barn og ungdom, samt ulike former for festivaler.17
Programmet bestod ikke bare av arrangementer som Södra teatern selv
stod som produsenter, eller hovedarrangører, av. Södra teatern har i tillegg
en rekke ulike samarbeidspartnere. Dette er både konsertarrangører,
ulike foreninger og institusjoner, og privatpersoner. Siden 1998, da
Ozan Sunar ble sjef for Södra teatern, har den ideelle foreningen Re:
Orients idégruppe fungert som en viktig samarbeidspartner for Södra
teatern.18 I løpet av den tiden jeg gjorde mitt feltarbeid var Re:Orient
Ny teaterchef. Ozan Sunar tror på kärlek, mod och kvalitet”. (av Ulrika Kärnborg)
og Svenska Dagbladet 28. oktober 1997, ”Arrangörer av världskultur uppvaktar
Ozan Sunar”. (av Beata Arnborg).
16 Riksteaterns virksomhetsplan for Södra teatern for 2004.
17 Jeg begynte mitt feltarbeid på Södra teatern i desember 2004 og avsluttet det i
juni 2005.
18 Re:Orient-foreningen er en ideell forening som ble grunnlagt av den tidligere
sjefen for Södra teatern, Ozan Sunar, i 1993. På deres hjemmeside www.reorient.
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involvert i en rekke arrangementer på Södra teatern. Her kan nevnes
Re:Orient Club, Re:Orient Live, Zeybek klubb (Balkanklubb),
den årlige Re:Orient festivalen som finner sted over fire dager i juni
hvert år, samt samtalerekken Orientalism – Den koloniserade tanken
– exemplet Sverige. Södra teatern samarbeider i tillegg med både
bokforlag og universiteter. I denne avhandling skiller jeg ikke mellom
de arrangementer Södra teatern selv har initiert, og de arrangement
hvor andre har tatt initiativet. En av grunnene til at jeg har valgt denne
strategien er at verken pressen eller størstedelen av publikum forholder
seg til hvem som står som hovedarrangør av arrangementene. Et annet
argument for å betrakte alle arrangementene som en del av Södra
teaterns virksomhet er at Södra teaterns programkomité alltid har
godkjent alle arrangementene som står i programmet. Programmet kan
dermed betraktes som et resultat av hva Södra teatern til en hver tid
ønsker å satse på og hvilket kulturtilbud komitéen finner interessant.
I musikktilbudet som presenteres på Södra teatern blandes en rekke
musikkgenrer (pop, rock, visesang, hip-hop, folkemusikk, jazz, blues
osv.). Hit inviteres ikke bare musikere fra Sverige, Vest-Europa og
Nord-Amerika, men fremfor alt artister fra land på Balkan, i Midtøsten,
samt fra et økende antall land i Afrika og Asia. Til en viss grad bærer
musikkarrangementene preg av å blande ulike musikkgenrer og stiler;
man ønsker å rive ned skillet mellom for eksempel vestlig klubbmusikk og
tradisjonell folkemusikk fra andre deler av verden. I tillegg til musikk og
danseoppsetninger, kan man på Södra teatern også se standup-komikere
og teater (ofte i samarbeide med Riksteatern). Ifølge Södra teaterns
virksomhetsplan skal de fungere som en pådriver i samfunnsdebatten.
Södra teatern arrangerer derfor ulike samtalerekker, som for eksempel
samtaler om Freuds psykoanalyse eller om Wittgensteins filosofi.
Da jeg gjorde mitt feltarbeid gikk to parallelle serier, Existens Bar
og Orientalism. Den koloniserade tanken – exemplet Sverige. Den
førstnevnte skulle fokusere på spørsmål knyttet til eksistens og relise presenterer de seg som en forening som ble grunnlagt for å presentere kvalitetskultur fra Nord-Afrika og Midtøsten. Foreningen er basert i Stockholm, men de
siste årene har Sveriges Radio sendt flere konsertopptak over riksdekkende radio
fra konserter Re:Orient har stått som arrangør av. I tillegg til konserter og klubber
arrangerer Re:Orient samtalekvelder om blant annet religion, tro og orientalisme.
Re:Orient har en rekke samarbeidspartnere, blant annet Södra teatern. For øvrig
samarbeider Re:Orient med ulike universitet og høyskoler, samt Vadstena-akademin.
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giøsitet, og den andre hadde fokus på forestillinger om Orienten
og orientalisme i Sverige i dag. I tillegg til samtaleseriene for voksne
har Södra teatern gjennom en årrekke hatt samtalegrupper for barn
og ungdom med spørsmål knyttet til filosofi og eksistensielle temaer.

omkringliggende representasjoner av mangfold

I denne avhandlingen er jeg interessert i hvordan mangfold forstås og
iscenesettes gjennom praksis – fra statlig nivå til én kulturinstitusjons
virksomhet. Å forsøke å forstå hva som menes med mangfold og
kulturelt mangfold i forhold til det kulturpolitiske feltet er dog ikke helt
nytt. I tillegg til Oscar Pripps allerede omtalte kartlegging av samtlige
statsfinansierte kulturinstitusjoners arbeid med kulturelt mangfold,19
publiserte etnologene og musikkviterne Dan Lundberg, Krister
Malm og Owe Ronström for noen år siden en studie av mangfold,
musikk og medier i Sverige.20 I bokens innledning hevder forfatterne
at begrepet kulturelt mangfold har hatt to betydninger i forhold til
det kulturpolitiske området. På det ene siden har det representert en
liberal tanketradisjon hvor forståelsen av hva mangfold er har hentet
sin inspirasjon fra biologisk terminologi – altså mangfold som uttrykk
for artsrikdom – og hvor målet med den liberale mangfoldspolitikken
har vært å fremme et mangfold av stiler, genrer og former. Den andre
betydningen av begrepet relaterer Lundberg, Malm og Ronström til en
sosialistisk diskurs som oppstod i USA på 1960-tallet hvor mångkultur
og det mångkulturelle har blitt forbundet med ”gruppers rättigheter till
sina rötter, kulturella rättigheter och synlighet.”21 Og det er disse to ulike
betydningene av begrepet forfatterne mener har blitt sammenblandet i
kulturpolitiske sammenhenger hvor begrepet brukes.
Lundberg, Malm og Ronströms studie avviker imidlertid fra min
studie fordi deres mål med begrepsavklaringen er å forsøke å komme
frem til et operasjonelt begrep som de gjennom analysen kan forholde
seg til. Poenget mitt med å løfte frem deres begrepsavklaring her har
derimot å gjøre med at forfatterne peker på et perspektiv som jeg mener
19 Oscar Pripp (2004) Tid för mångfald. Utgångspunkter och resultat, enkätundersökningen, kartläggning av årsredovisningar, intervjuundersökningen: en studie
av de statligt finansierade kulturinstitutionernas arbete med etnisk och kulturell
mångfald. Tumba: Mångkulturellt centrum.
20 Dan Lundberg, Krister Malm & Owe Ronström Ronström (2000) Musik, medier och mångkultur. Förändringar i svenska musiklandskap. Hedemora: Gidlund.
21 Ibid., s. 40.
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er av betydning i min egen analyse – nemlig at mangfoldsdiskursen slik
den fremtrer i kulturpolitisk sammenheng ikke kan avgrenses til det
kulturpolitiske feltet. Ved å peke på parallelliteten mellom biologiens
proklamering av artsrikdom og kulturpolitikkens omfavning av mangfold
i stiler, genrer og former, samtidig som mangfoldspolitikken i Sverige
ses i relasjon til internasjonale debatter om det samme, plasseres den
kulturpolitiske tilnærmingen til mangfold inn i en større sammenheng.
Jeg ønsker derfor å nevne ytterligere et par poenger som jeg mener er
sentrale for å forstå utformingen av mangfoldsdiskursen i det utsnitt jeg
selv studerer i denne avhandlingen.
Innenfor næringspolitikken ble det utover 1990-tallet vanligere
å finne mangfold blant de honnørord som ble bruk i sammenhenger
hvor fremtid og vekst var på agendaen. Et eksempel på en slik rapport
er utredningen Sverige, framtiden och mångfalden hvor det svenske
samfunnet beskrives som at det har blitt et mångkulturellt samhälle.22
I utredningen betoner forfatterne det positive de mener ligger i at alle
mennesker er forskjellige i det de mener at disse forskjellene kan berike
arbeidsmarkedet. Likevel hevder rapporten at visse grupper – som
innvandrere, kvinner og unge – er mer forskjellige enn andre i den
forstand at disse grupper anses å ha større behov for hjelp når de skal
inn på arbeidsmarkedet.
At mangfold i næringslivssammenheng ofte har blitt fremstilt som en
garanti for vekst og utvikling – og dermed som et honnørord – er et
aspekt etnologen Lena Martinsson har pekt på i sin studie av et europeisk
industrikonsern som har arbeidet med mangfold.23 Det konsernet
Martinsson studerte hadde blitt kjent for sin positive innstilling til
mangfold. Martinsson påpeker at oppdelinger på grunnlag av for
eksempel kjønn, klasse eller etnisitet ikke ble sett på som et problem
av ledelsen i konsernet – tvert imot ble disse forskjellene fremhevet
som en styrke og som en økonomisk ressurs. Slik mener Martinsson
at det som karakteriserte bedriftens positive syn på mangfold var dens
positive syn på forskjeller. Men hun tillegger et annet aspekt som jeg
finner interessant ved den mangfoldsdiskursen hun beskriver – nemlig
at mangfoldsdiskursen her ble skapt ovenfra-og-ned. Slik Martinsson
oppfattet ledelsen ved konsernet fantes det et underliggende premiss
22 SOU 1996:55 Sverige, framtiden och mångfalden. Slutbetänkande från Invandrarpolitiska kommittén.
23 Lena Martinsson (2006) Jakten på konsensus. Intersektionalitet och marknadsekonomisk vardag. Kristianstad: Liber.
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for deres måte å arbeide med mangfold på som nettopp gikk ut på at
den opplyste og bedrevitende ledelsen skulle opplyse massen – det
vil si de som var ansatt i bedriften – om mangfoldets gode sider.
Det finnes således åpenbare omkringliggende, samtidige diskurser om
mangfold på det politiske området som både handler om betoning av
forskjeller og som samtidig bærer preg av et slags ovenfra perspektiv
som i følge Martinsson nettopp handler om at mangfoldstanker
føres ut til massen fra en selvoppnevnt elite. Forskjellighets- og
opplysningsaspektene ved mangfoldsdiskursen finnes også med
i et annet historisk spor som er av spesiell betydning for min studie
– nemlig orientalismediskursen. Dette aspektet er viktig i denne avhandlingen av to ulike grunner. For det første berører, som nevnt
over, mangfoldsdiskusjoner relasjonen mellom de som betraktes som
etnisk svenske og de som ikke regnes som dette – motivert ut fra en
demokratitanke hvor inkludering av alle samfunnsgrupper står sentralt.
Demokratiargumentet kulturpolitikken hviler på gjør således at det
sosialpolitiske og det integrasjonspolitiske her kobles sammen med
det kulturpolitiske. For det andre handler mange av samtalerekkene,
konsertene og festivalene som blir arrangert av Södra teatern eksplisitt
om Orienten, det være seg på en problematiserende, lekfull eller alvorlig
måte – slik jeg senere vil vende tilbake til. For å kunne si noe om hvilke
eventuelle forbindelseslinjer eller brudd som preger dagens orientalisme
vil jeg derfor først starte med kort å presentere hva jeg forstår med
begrepet og hva jeg mener har karakterisert den eldre orientalismen i
svensk sammenheng.
I likhet med litteraturviter Edward Said er jeg av den oppfatning at
Orienten ikke er et sted som kan avgrenses geografisk på et kart som et
lands grenser.24 Snarere forholder det seg slik at Orienten har kommet
til å representere et sted og en historie gjennom en tanketradisjon som
skriver seg flere hundre år tilbake i tiden. Orientalisme refererer således
til en vestlig tanketradisjon – fremfor alt i Frankrike og Storbritannia
fra slutten av 1700-tallet, og senere i USA etter andre verdenskrig
– som gjennom historien har uttrykt både sympati og antipati med
Orienten. I Saids analyse viser han hvordan Orienten blir et sted ved
at det beskrives som alt det som ikke assosieres med Oksidenten – det
vil si Vesten. I denne prosessen, som Said beskriver som en prosess
av othering, fremstilles Orienten som et sted fylt av erotikk, mystikk,
det farefulle og det eventyrlige – beskrivelser som i sammenhengen
24

Edward Said (1994) Orientalism. New York: Vintage Books.
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forsterker synet på Oksidenten som det logiske og fornuftige.
Som litteraturviter Dan Landmark har påpekt i sin studie av hvordan
forestillingene om Orienten fikk gjennomslag i svensk offentlighet mot
slutten av 1800-tallet, gled ofte fiksjon og virkelighet sammen i den
orientale diskurs slik denne tok form.25 Orienten refererte på slutten
av 1800-tallet således både til virkelige steder og virkelige hendelser,
men der eventyr og myter like ofte ble blandet inn i de beskrivelser av
Orienten svenske skribenter som for eksempel Werner von Heidenstam
gjorde. Som Landmark har påpekt var denne sammenblandingen et
bærende moment i den orientale diskursen i det den muliggjorde en
flertydighet i hva Orienten refererte til som åpnet for muligheten for
at flere kunne bruke Orienten til ulike formål i den svenske samtidige
offentlige sfære.
I Saids analyser av akademiske og litterære tekster som har blitt
publisert i Frankrike, Storbritannia og USA er et bærende analytisk
moment at tekstene ikke bare skaper forestillinger om den Andre,
den orientale, men at tekstene ved å gjøre denne distinksjonen også
skaper et vestlig ”vi”-tema. Som Landmark påpeker uttrykker dette
”vi” i Saids analyse et ganske enhetlig subjekt og en taleposisjon. For
Said fungerer de tekster og kunstneriske verk han analyserer som en
del av en utskillingsprosess hvor Vesten blir subjektet, det logiske, det
handlekraftige, mens Orienten motsatt blir fremstilt som et objekt, som
det ikke-logiske, det mytiske og det redselsfulle. Styrken i Landmarks
studie ligger i at han viser at Orienten kan fylle en rekke ulike
funksjoner. I like stor grad som at Orienten brukes til å skape en vestlig
subjektposisjon, brukes Orienten til å problematisere forestillingen
om en slik enhetlig, vestlig subjektposisjon. Landmark viser hvilken
rolle Orienten fylte i forhold til ikke bare å skille ut Orienten som det
Andre, men også som en måte hvor de svenske skribentene skilte ut det
nordiske og det svenske som noe annet enn de øvrige kolonimaktene
i Europa representerte. Slik sett mener Landmark at orientalismen i
Sverige må ses i lys av de sterke nasjonale og patriotiske innslag den
er preget av. Samtidig kunne også orientalismeinteressen i Sverige
fungere både antinasjonalt og antieuropeisk gjennom at Orienten ble
beskrevet i positive termer – som en annen form for religiøsitet som var
mer åpen enn den protestantiske; Orienten kunne samtidig fremstilles
som et sted for livsglede og åndelig nærhet. Slik sett uttrykte de svenske

25 Dan Landmark (2003) ”Vi, civilisationens ljusbärare”: orientalistiska mönster
i det sena 1800-talets svenska litteratur och kultur. Örebro: Universitetsbiblioteket.
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tekstene som Landmark analyserer en kompleks relasjon til Orienten;
Orienten fylte ulike funksjoner i samtidens offentlighet i Sverige.
I løpet av de siste årene har det blitt publisert noen ulike etnografiskestudier av orientalisme i Sverige.26 I disse studiene belyses en rekke
ulike uttrykk den orientale diskurs har i dag – i alt fra orientalsk dans til
populærlitteraturkonsumpsjon eller omvisninger i moskeer. I min egen
studie relaterer jeg den orientale diskursen til mangfoldsdiskursen: Jeg
ønsker å få frem de mulige funksjoner Orienten fyller i Södra teaterns
bruk av denne i det Orienten her uttrykker en flertydighet hvor lek,
alvor og opplysning spiller sammen.27

metode, materiale og utvalg

I avhandlingen forsøker jeg å se hvordan mangfold tolkes og praktiseres
gjennom ulike former for ytringer som gjøres gjennom så vel skriftlige
tekster som gjennom foto og film, muntlige utsagn, bruk av kroppen (dans
etc.), innredning av lokaler m.m. Inspirert av lingvisten og litteraturviteren
Mikhail M. Bakhtin, som jeg kommer til å vende tilbake til i neste kapittel,
ser jeg ytringene som svar på tidligere ytringer om mangfold, som i sin tur
avføder nye ytringer. Jeg ønsker derfor å se de ulike materialkategoriene
som ligger til grunn for analysen som ulike former for empiri som står i
en dialogisk relasjon til hverandre. Dette innebærer at jeg for eksempel
betrakter kulturpolitiske utredninger om mangfold i kulturlivet både
som premisser for Södra teaterns virksomhet og som skriftlige ytringer
som inngår i en dialog med de kulturinstitusjoner som arbeider med
mangfold. Denne dialogen kan være så vel direkte som indirekte.
Likeledes betrakter jeg Södra teaterns ytringer om mangfold (formidlet
26 Se blant annet Simon Ekström & Lena Gerholm (red.) (2006) Orienten i
Sverige. Samtida möten och gränssnitt. Lund: Studentlitteratur og Åsa Andersson, Magnus Berg & Sidsel Natland (2001)
������� Där hemma, här borta. Möten med
Orienten i Sverige och Norge. Stockh���������������������������������������������
olm: Carlsson. I den sistnevnte boken inngår
også en studie av orientalisme i Norge, representert ved Sidsel Natlands studie av
leserne av bokklubben ”Virkelighetens Verden” sine bøker.
27 I et essay om myter skriver Thomas Hylland Eriksen at mytenes kraft ligger i
deres flertydighet i det det er dette som muliggjør identifikasjon for flere. (Thomas
Hylland Eriksen (1996) Kampen om fortiden. Et essay om myter, identitet og politikk. ����������������������������������������������������������������������������
Oslo: Aschehoug�������������������������������������������������������������
). Når Landmark beskriver den orientale diskurs i Sverige på
slutten av 1800-tallet er det nettopp et poeng at myten om Orienten blir slagkraftig
fordi den kan brukes på så mange ulike måter av ulike samfunnslag, institusjoner
og enkeltpersoner.
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i de enkelte arrangementene, gjennom markedsføring, i intervjuer med
produsentene m.m.) som dialogiske i den forstand at de fungerer som svar
på både et oppdrag, diskusjoner av mangfold i media, hvordan jeg som
forsker stiller spørsmål, og de ansatte ved Södra teaterns egne interesser.
Det materialet som ligger til grunn for avhandlingen består ikke av
bare skriftlige og muntlige utsagn, men også av andre materielle og
ikke-materielle representasjoner av mangfold som uttrykkes gjennom
bildebruk på plakater, flyers eller websider. Når jeg i den senere analysen
beskriver dette materialet er det med en etnohermeneutisk tilnærming.28
Med en slik tilnærming ligger fokuset på tolkning og refleksivitet,
snarere enn på etnografi som metode i seg selv:
Med sina beskrivningar kan etnografen sägas verbalisera och textualisera
sina observationer av den verklighet som studeras. Språket förmedlar dock
inte enbart etnografens observationer, utan ligger också till stor del till grund
för vad han eller hon ser och hur det ses. Den förförståelse och de perspektiv
som ligger i själva språket genom att dess begrepp framhäver vissa aspekter
hos verkligheten och döljer andra genomsyrar också alltid etnografens
observationer. Någon allseende position finns inte: allt seende begränsas av
tid och rum, liksom av språket och den meningshorisont som tas för given
och härigenom bidrar till att dölja att vi alltid ser något som något, det vill
säga ur ett specifikt perspektiv.29

I det følgende vil jeg gjøre rede for de ulike materialtyper jeg har
lagt til grunn for denne avhandlingen. Rekkefølgen jeg presenterer
dem i reflekterer i en viss utstrekning hvordan jeg kronologisk arbeidet
med å samle inn empiri. Rekkefølgen skal derfor ikke ses som en
prioriteringsliste i forhold til hvilket materiale som kom til å bli det
mest sentrale i analysen, men snarere som et forsøk på å synliggjøre
forskningsprosessen. Jeg startet med å gjøre en tekstanalyse av hvordan
mangfoldsdiskursen formes i kulturpolitiske dokumenter siden det er
disse formuleringene som ligger til grunn for Södra teaterns mangfoldsoppdrag. Først etter dette startet jeg mitt feltarbeid ved Södra teatern.
Presentasjonen av de ulike materialkategoriene avsluttes med noen
overveielser om tolkning, kunnskapsproduksjon og min egen del i
28 Erling Bjurstöm (2004) ”Hermeneutisk etnografi. Tolkningens plats i det
etnografiska arbetet”. I Lena Gemzöe (red.) Nutida Etnografi. Nora: Nya Doxa. S.
73-95.
29 Ibid., s. 79-80.
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forskningsprosessen. Deretter skisserer jeg kort hvilke aspekter av
mangfoldsdiskursen avhandlingen kommer til å fokusere på.
Kulturpolitiske dokumenter
Hvordan mangfoldspolitikken har blitt formulert på det statlige
kulturpolitiske nivået utgjør en viktig ramme for avhandlingen, og da
særlig i forhold til hvordan denne politikken har blitt formulert på
teaterområdet som Södra teatern er en del av. De dokumentene som ligger
til grunn for min analyse er direktiver, Statens Offentliga Utredningar
(SOU) og regjeringsproposisjoner. Tidsperioden jeg har avgrenset
analysen til starter med formuleringene av grunnlaget for 1970-tallets
kulturpolitikk og avsluttes med planleggingen av Mångkulturåret, som
ble avholdt i 2006. Min interesse i disse dokumentene handler om hvordan
problemet med ekskludering – og forslag til hvordan dette problemet
kan løses – blir formulert i forhold til det overordnede målet om å
inkludere alle innbyggere i det offentlig støttede kulturlivet. Perioden
jeg innledningsvis har valgt å fokusere på sammenfaller med at Södra
teatern ble lagt under det statlige ansvarsområdet. De kulturpolitiske
dokumentene betraktes i avhandlingen både som en ramme og som en
bakgrunn for Södra teaterns virksomhet i dag.
Publikumsundersøkelse
Da jeg begynte min studie av Södra teatern ønsket jeg å danne meg et bilde
av hvem som gikk på de ulike arrangementene. Jeg mente at publikumets
bakgrunn var av betydning for de kommunikasjonssituasjoner som
ble skapt i teaterets ulike arrangementer.30 Undersøkelsen bestod både
av åpent formulerte spørsmål hvor publikum selv kunne svare med
30 Jeg utformet et spørreskjema i samråd med statistiker Sten Månsson ved Statens kulturråd. Skjemaet, som ble formulert på svensk med hjelp fra Mats Brusman
(se appendix 1). Undersøkelsen ble gjennomført med godkjennelse av teatersjef
Patrik Liljegren, og markedsansvarlig Anneli Gunnar. Liljegren og Gunnar fikk
også mulighet til å komme med synspunkter på skjemaet. De synspunkter jeg fikk
gikk snarere på faktaopplysninger, som navn på arrangementer, enn på selve spørsmålsformuleringene. Hensyn til disse opplysningene ble tatt med i den endelige
versjonen av spørreskjemaet. I brevet står det at jeg skal gjennomføre to runder
med publikumsundersøkelser, en i mai og en i oktober 2004. Jeg gjennomførte
imidlertid bare én publikumsundersøkelse (i mai) fordi jeg ikke hadde en statistisk
utvalgt populasjon og dermed ikke et gyldig statistisk materiale å legge til grunn
for en komparasjon.
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stikkord eller hele setninger, samt på forhånd formulerte kategorier
hvor publikum skulle krysse av for et alternativ (for eksempel mann
eller kvinne) eller velge mellom flere alternativer (for eksempel om
de mente at Södra teaterns arrangement er uttrykk for subkultur,
mangfold, finkultur eller noe annet) hvor flere svaralternativ var mulige.
Gjennom et spørreskjema ønsket jeg å få vite noe om den enkeltes
bakgrunn (som kjønn, alder, arbeide, utdannelse og så videre), hvor
ofte de gikk på Södra teatern, hvordan de hadde fått informasjon om
arrangementet, hvorfor de kom hit akkurat denne kvelden, hva de
syntes om kulturtilbudet, samt hvilke andre kulturtilbud de tok del av.
I stedet for å sende ut publikumsundersøkelsen til et representativt
utvalg av befolkningen i Stockholm, valgte jeg å dele ut spørreskjemaet
til de som faktisk kom på ulike arrangementer i løpet av en periode
på fire uker i mai 2004.31 Dette resulterte i at jeg ikke hadde mulighet
til å generalisere resultatene i statistisk forstand. Likevel vil jeg
hevde at de ca 400 skjemaene jeg fikk inn sier noe om en ganske stor
publikumsgruppe.32 En fordel med at jeg selv delte ut skjemaene var
at jeg kunne forstå hvorfor visse grupper ikke kunne fylle ut skjemaet.
For eksempel behersket ikke alle svensk, noe som gjorde det umulig for
denne gruppen å delta i undersøkelsen. Dette gjorde at de skjemaene jeg
fikk inn stort sett representerer de publikumsgrupper som behersket
svensk.
Da jeg gjennomførte publikumsundersøkelsen forsøkte jeg å få størst
mulig bredde i typer av arrangementer fordi det var mitt inntrykk at de
ulike arrangementene tiltrakk seg ulike publikumsgrupper når det gjaldt
for eksempel alder, etnisitet og klassebakgrunn. De arrangementene
jeg valgte ut bestod således av klubber, konserter og teater, på både
Kägelbanan og på Stora scenen.33 I løpet av våren 2004 ble det arrangert
31 Ved ett tilfelle kombinerte jeg det å dele ut skjemaer med å legge ut skjemaer
med penner på hvert enkelt sete på Stora scenen. Innsamlingsmetodene har vært
ulike, noe som gjør at de ulike arrangement ikke kan sammenlignes.
32 Fordi jeg også har fått tilgang til opplysninger om hvor mange billetter som
ble solgt ved de enkelte arrangementene jeg delte ut spørreskjemaet på, har jeg
også større mulighet til se hvor representativt mitt materiale er for det enkelte arrangementet. Ved noen arrangementer fikk jeg inn et ganske stort antall skjemaer i
forhold til antall betalende besøkende.
33 Opprinnelig inngikk ni arrangementer i undersøkelsen, men fordi kopiene
av undersøkelsen jeg delte ut på en av konsertene på Stora scenen viste seg å være
ødelagt i den forstand at teksten på flere sider var borte, valgte jeg å ikke ta med de
få fullstendige svar jeg fikk fra dette arrangementet, da det ikke sier noe om hvem
som gikk der den kvelden.
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sju ulike faste klubber. Jeg delte ut spørreskjemaet ved fem av dem.34 De
fem klubbene, som alle ble arrangert på Kägelbanan, bestod av Splanky
(en jazz- og bluesklubb som ble arrangert fast én gang i måneden), Re:
Orient Club (klubb med vannpiper og hits fra Orienten), Bollyrama
(klubb med film, video, mat og diskotek), Speakeasy (klubb med soul,
funk, hiphop og poesi) og The Chrysler Club (klubb hvor inviterte
band, samt husbandet Chrysler, spilte pop/rock og alternativ country).35
I tillegg delte jeg ut spørreskjemaet på to konserter – én konsert på Stora
scenen med Sandra Luna (tangosanger fra Argentina) og én konsert på
Kägalbanan arrangert av Re:Orient live. Jeg delte også ut spørreskjemaet
ved en teaterforestilling på Stora scenen, ”Ett vackert barn”.36
Til sammen mottok jeg 396 svar. Dette utgjorde en tredjedel av de
registrerte betalende ved de arrangementene der jeg delte ut skjemaet.
Fordelt på de ulike arrangementene var svarfrekvensen høyest for
Bollyrama (60%) og lavest for Re:Orient live (19%).37 En av årsakene til
at svarprosenten ble så høy for Bollyrama var at det kun var 40 personer
som kom på klubben. På Re:Orient live var en av grunnene til at jeg bare
fikk inn så få svar at en stor del av de jeg henvendte meg til ikke anså at
de hadde gode nok svenskkunnskaper. Samtidig hadde jeg feilbedømt
tidspunktet for når publikum skulle komme. Det viste seg at de fleste
hadde kommet etter at jeg hadde forlatt Kägelbanan for kvelden.
Resultatet av min undersøkelse viste at det var liten forskjell på andelen
kvinner og menn som gikk på Södra teatern. Derimot var det en ganske
stor aldersspredning blant publikum – ikke bare på teaterforestillingene,
men også på konsertene, noe som må sies å være ganske uvanlig i forhold
til andre utesteder i Stockholm. Omkring en fjerdedel av de besøkende
var født i et annet land enn Sverige. Av disse kom langt de fleste fra et
34 Grunnen til at jeg ikke delte ut undersøkelsen ved alle klubbene var at den ene
av dem hadde hatt sesongavslutning da jeg begynte min undersøkelse, samt at en
annen klubb ble arrangert på ukedager som kolliderte med mine arbeidsforpliktelser ved Linköpings universitet.
35 Beskrivelsene av klubbene er hentet fra Södra teaterns offentlige arkiv over
artister og arrangementer, http://www.sodrateatern.com.
36 En oppsetning av Riksteatern. Stykket handlet om genforskning og kloning.
Den kvelden jeg var der ble forestillingen etterfulgt av en diskusjon om temaet.
37 Svarprosent i forhold til antall betalende ved de enkelte arrangementer: Bollyrama (60%), Sandra Luna (48%), “Ett vackert barn” (45%), Splanky (40%),
Speakeasy (37%), The Chrysler Club (29%), Re:Orient Club (28%) og Re:Orient
Live (19%).
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annet nordisk eller europeisk land. Blant de som kom fra land utenfor
Europa utgjorde Iran og Irak de hyppigst forekommende landene.
Det i utgangspunktet mest slående resultatet av undersøkelsen var det
høye utdanningsnivået blant publikum. Nesten 70% av de som svarte
hadde en utdannelse på universitets- eller høyskolenivå som oversteg
tre år. Og av den gruppen som ikke hadde dette tilhørte de fleste den
yngste aldersgruppen, 18-24 år. Mange av disse hadde krysset av for at
de var under utdannelse. Samtidig behøver ikke det prosentvis høye
utdannelsesnivået blant mine informanter å være representativt for hele
publikumsgruppen som går på Södra teatern. Det kan tenkes at det i
første rekke var de med høyere utdannelse, eller de grupper som var
under utdannelse, som svarte på undersøkelsen. Gjennom mitt feltarbeid
på Södra teatern fikk jeg også det inntrykk at utdannelsesnivået var
høyt, og jeg mener derfor at det ikke er helt urimelig å tro at en overvekt
av det publikum som gikk på Södra teatern under den perioden jeg
gjennomførte min undersøkelse hadde høyere utdannelse eller var under
utdanning.38
Selv om publikumsundersøkelsen av de årsaker som jeg har vært inne
på ikke kan brukes til å generalisere i forhold til en større gruppe, så
ga gjennomføringen av undersøkelsen meg et viktig innblikk i Södra
teaterns virksomhet. Gjennom å tilbringe et antall kvelder på så vel
konserter som teateroppsetninger og klubber fikk jeg muligheten til å
snakke med både publikum, dørvakter, barpersonale og produsenter.
Alle disse ga meg innblikk i så vel de praktiske som innholdsmessige
aspektene ved Södra teaterns virksomhet – en kunnskap som gjorde
meg bedre i stand til å gjennomføre det senere feltarbeidet. I og
med at spørreundersøkelsen også innholdt flere åpne spørsmål har
jeg i tillegg fått muligheten til å ta del i ulike syn på så vel kulturelt
mangfold som på Södra teatern utover de ansikt-til-ansikt samtaler
jeg har fått mulighet til å ha med publikum. Dette materialet har
jeg kunnet bruke som sup-plement til mine egne observasjoner.
Avisartikler
En del av mitt materiale består også av avisdebatter og artikler. Kriteriene
for utvalget av artikler har vært at de på ulike måter skulle beskrive,
diskutere etter kommentere Södra teatern i forhold til hva slags sted
38 Se appendix 2. Her finnes en oversikt over aldersfordeling og utdanningsbakgrunn fordelt på det enklete arrangement. Takk til Maria Wikhall for hjelp med å
utforme tabellene.
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det gjennom ulike perioder anses å ha vært, og for hvilket publikum. I
tillegg har jeg tatt med artikler som har behandlet Södra teaterns program
samlet, samt forhåndsomtaler eller kritikker av visse konserter som jeg
selv har deltatt på. Selv om mitt fokus i avhandlingen ligger på hvordan
Södra teatern fungerer som en institusjon som på ulike måter jobber
med mangfold, ønsker jeg samtidig å se denne analysen på bakgrunn
av hvordan institusjonens historie er blitt fremstilt i media. Dette
mener jeg er med på å forme de ansatte ved Södra teaterns forståelse
av teateret (som for eksempel en folkelig institusjon, en alternativ
scene, en etnomusikkscene e.l.), samt publikums forestillinger og syn
på det kulturtilbudet som presenteres der. Jeg har derfor gått gjennom
pressearkivet ved Teatermuseet i Stockholm, samt gjort ulike dykk ned
i det som har vært skrevet i dagsaviser og som er søkbart på internett.
Mye av dette materialet finnes ikke direkte med i denne avhandlingen.
De artiklene jeg henviser til i avhandlingen er nesten utelukkende
hentet fra den tiden da jeg gjorde mitt feltarbeid. Disse har fungert som
et viktig komplement til feltobservasjoner og intervjuer – ikke som
kildemateriale, men som skriftlige ytringer som har vært med på å skape
tolkningsrammer for de enkelte arrangementene.
Intervju med ansatte ved og tilknyttede til Södra teatern
For å få en forståelse for hvordan de ansatte på Södra teatern arbeider
og hvordan de selv tolker sitt mangfoldsoppdrag har jeg gjennomført
intervjuer med teatersjefen, markedsansvarlig, produsenter, samt en av
Södra teaterns samarbeidspartnere som arbeidet med samtalegrupper
for barn og ungdom.39 Intervjuene hadde form som samtaler hvor
jeg på forhånd hadde notert ned de temaer og momenter jeg var
særlig interessert i. Intervjuene var semistrukturerte, det vil si at
jeg ikke hadde faste spørsmål som de jeg intervjuet skulle svare på.
Intervjuene ga meg grunnlag for å forstå hvordan Södra teatern
fungerer som institusjon, hvem de samarbeider med, hvordan de arbeider
og så videre. Samtidig er intervjuene interessante på et annet nivå fordi
tolkninger av kulturelt mangfold, smak og kvalitet er med på å ramme
inn de enkelte arrangementene jeg senere var på i mitt feltarbeide ved å
tilby tolkningsmuligheter for disse.
39 Grunnen til at jeg valgte bare denne ene samarbeidspartneren var at dette var
den delen av Södra teaterns virksomhet som de ansatte kunne si minst om fordi de
ikke selv, av hensyn til barna, har fått delta i arrangementene. Fullstendig liste over
alle informanter finnes under Referanser, Intervjuer.
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Fordi min analyse er en forholdsvis tekstnær lesning har jeg transkribert
intervjuene i sin helhet.40 Jeg betrakter dem som samtaler hvor også
mine ytringer, i form av måten jeg stiller spørsmål på og kommenterer
de svar jeg får på, får betydning for hvordan samtalen utvikles. Jeg er her
inspirert av psykologen Steinar Kvale som betrakter det han kaller en
hermeneutisk tilnærming til intervjuet som en prosess hvor det oppstår
en dialog mellom den som intervjuer og den som blir intervjuet hvor ny
mening produseres. 41 Kvale påpeker at tolkningsprosessen også pågår
når man transkriberer et intervju fordi det oppstår en slags dialog mellom
forskeren og materialet. De meningslagene jeg tolker ut av mitt materiale
skal således alltid betraktes som et resultat av en tolkningsprosess hvor
mening ikke ”oppdages”, men skapes.42
I analysen har jeg ikke etterstrebet representativitet i den forstand
at alle jeg har intervjuet skal synes i analysen – eller synes like mye i
analysen. Dette skyldes at intervjuene hadde ulik karakter. På den
ene siden ga de meg informasjon om for eksempel hvordan Södra
teatern fungerte som organisasjon, hvem som jobbet med hva, hvilke
samarbeidspartnere de hadde og informasjon om finansieringsformer.
Jeg fikk også en rekke verdifulle opplysninger om den enkelte
medarbeiders bakgrunn, samt hvorfor hun eller han hadde begynt
å arbeide på Södra teatern. Denne informasjonen var viktig for
meg som en bakgrunnsinformasjon før jeg ga meg i kast med
feltarbeidet, men har vært mindre relevant å løfte inn i selve analysen.
På den andre siden hadde intervjuene også karakter av å gi meg
innsyn i ideologi, visjoner og holdninger som lå til grunn for hvordan
Södra teatern arbeidet med sitt oppdrag – å være en scene for kulturelt
40 Jeg har ikke transkribert samtalen med Re:Orient-foreningens leder Cecilia
Hörnell, da dette ikke var et formelt intervju, men snarere hadde formen av en
samtale hvor Hörnell fortalte meg om så vel Re:Orient-foreningen, som hennes
tidligere engasjement i barnefilosofivirksomheten som jeg kommer til å skrive om
i kapittel fem. I stedet gjorde jeg notater under samtalen og har brukt den informasjonen Hörnell ga meg, men uten da å bruke sitat.
41 Steinar Kvale (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur.
42 Johan Fornäs (1992) “Navigationer på kulturfloden. Stilproduktion som
kommunikativ praxis”. I Johan Fornäs, Ulf Boëthius, Hillevi Ganetz & Bo Reimer
(red.) Unga stilar och uttrycksformer. FUS-rapport
����������������
nr 4, Stockholm/Stehag: Symposion. S. 11-162.
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mangfold. Denne delen av intervjuene var viktigst for min analyse.
Derfor er det fremfor alt denne delen av intervjuene som direkte finnes
med i analysen. Da det først og fremst var teatersjefen, Patrik Liljegren,
som eksplisitt uttrykte dette, er det også Liljegren som vises mest direkte
igjen i materialet. Det er likevel viktig at i den grad jeg bruker sitater
eller henviser til uttalelser som Liljegren har kommet med, må ikke
disse tilskrives Liljegren som privatperson. At intervjuene ikke hadde
en personlig karakter, men handlet om Södra teatern og om kulturelt
mangfold, gjør også at adressaten – som jeg skal komme tilbake til senere
i dette kapitlet – i intervjusituasjonen ikke nødvendigvis var meg, men
snarere en større offentlighet.
Deltagende observasjon
I utgangspunktet hadde jeg tenkt å intervjue publikum for å få et
mer utfyllende bilde enn det spørreundersøkelsen kunne gi, men jeg
endret fokus. Dette hadde to årsaker; for det første var det vanskelig
å gjennomføre intervjuer med publikum fordi musikken ofte var høy
på klubber og konserter. En annen grunn var at visse arrangementer,
som for eksempel diskusjonskveldene, gjorde det vanskelig å snakke
med publikum fordi mange ankom fem minutter før diskusjonen startet
og gikk like etter at arrangementet var avsluttet. En stund vurderte jeg
å avtale med publikum om å gjøre intervju for å få deres oppfatning
av de enkelte arrangementene. Jeg kom imidlertid i større og større
grad til å stille spørsmålstegn ved hva jeg egentlig ville med disse
intervjuene. Da jeg, inspirert av sosiologen Erving Goffman, i større
grad er interessert i hvordan de ulike arrangementene er innrammet –
det vil si hvordan opplevelser organiseres – så får så vel muntlige utsagn
som en analyse av rekvisita som plakater, bruk av lys, vannpiper og
annet, betydning.43 Selv om undersøkelsen ikke er en resepsjonsstudie
i konvensjonell forstand har jeg likevel tatt med det publikum har
sagt til meg i de tilfeller jeg har fått mulighet til å snakke med dem.
Mitt feltarbeid strakk seg over et drøyt halvår, hvor jeg har skrevet
ned i en feltdagbok hva som skjedde ved de ulike arrangementene, hva
publikum gjorde, hvordan de responderte på de ulike arrangementene
og iscenesettelsen av disse, hvordan det fysiske miljøet var utformet med
tanke på bruk av film, røkelse, vannpiper etc. Jeg har skrevet ned hvordan
43 Se blant annet Erving Goffman (1990) The Presentation of Self in Everyday
Life. London: UK: Penguin og Erving Goffman (1986) Frame Analysis: An Essay
on the Organization of Experience. Boston: Northeastern University Press.
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publikum snakket om arrangementene. Jeg har også brukt fotografier
som dokumentasjonsform. Her er jeg inspirert av medieforskeren
Karin Becker som i en artikkel om bruk av fotografier i etnografiske
studier mener at disse kan fungere som supplement til feltdagbøker og
minner.44
Selv om materialet som ligger til grunn for avhandlingen har svært ulik
karakter, mener jeg likevel at det brede grunnlaget de sammen danner
åpner for muligheten av å se hvordan mening skapes i møte mellom
ulike former av tekster.45

kunnskapsproduksjon, tolkning og selvrefleksivitet

Tolkning bærer alltid delvis preg av den som tolker. Forskerens
forforståelse er derfor sentral både for hvilke i retninger vi søker og for
hvordan vi tolker verden.46 Forforståelsen gjør oss i stand til å se visse
ting, samtidig som det kan stenge for andre mulige tolkninger. Videre
skapes mening i møtet mellom subjekt, tekster og kontekster. Tolkning
er derfor en aktiv prosess hvor mening produseres.47
Siden jeg har valgt en etnohermeneutisk tilnærming til materialet står
valg av metode og materiale i forhold til de spørsmål jeg har valgt å stille.
Samtidig har den måten jeg har fått frem min empiri på store likheter med
det som ofte kalles for etnografisk metode. Fordi kunnskapsproduksjon
alltid finner sted i en sosial og historisk sammenheng vil de ”sannheter”
etnografiske tekster produserer alltid være delvise, eller partiale, og
dermed også ufullstendige. 48 Synet på kunnskapsproduksjon som partial
44 Karin Becker (2000) “Picturing a Field: Relationships Between Visual Culture
and Photographic Practice in a Fieldwork Setting”. I Pertti J. Anttonen (ed.)
Folklore, Heritage Politics, and Ethnic Diversity: A Festschrift for Barbro Klein.
Botkyrka: Multicultural Centre. S. 100-121.
45 Johan Fornäs (1992) “Navigationer på kulturfloden. Stilproduktion som
kommunikativ praxis”. I Johan Fornäs, Ulf Boëthius, Hillevi Ganetz & Bo Reimer
(red.) Unga stilar och
uttrycksformer. FUS-rapport nr 4, Stockholm/Stehag: Symposion. S. 11-162.
46 Per-Johan Ödman (1979) Tolkning, förståelse, vetande. Hermeneutik i teori
och praktik. Stockholm: AWE/Geber.
47 Erling Bjurström, Johan Fornäs & Hillevi Ganetz (2000) Det kommunikativa
handlandet. Kulturelle perspektiv på medier och konsumtion. Nora: Nya Doxa.
48 James Clifford (1986) “Introduction: Partial Truths”. I James Clifford &
George E. Marcus (eds.) Writing Culture: the Poetics and Politics of Ethnography: a
School of American Research Advanced Seminar. Berkeley: University of California Press. S. 1-26.
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gjenfinnes i hermeneutikken, og da særlig hos filosofen Paul Ricoeur.
For Ricoeur er tolkningsprosessen kontekstavhengig.49 De skiftende
sammenhenger tolkninger finner sted i vil alltid skape overskudd av
mening. Dette overskuddet skapes i den kontinuerlige dialogen tokning
alltid forutsetter. Meningsoverskuddet oppstår som et resultat av at
språk brukes på ulike måter i ulike sammenhenger. Kommunikasjon
kan således aldri reduseres til språklige systemer og strukturer. I stedet
mener Ricoeur at tegn og setningsstruktur forutsetter hverandre:
A sentence is a whole irreducible to the sum of its parts. It is made of words,
but it is not a derivative function of its words. A sentence is made up of signs,
but it is not itself a sign.50

Inspirert av lingvistiske studier, fenomenologiske tilnærminger
til studier av mening og anglo-saksiske studier av hverdagsspråk
argumenterer Ricoeur for det han kaller ”the dialectic of event and
meaning in discourse”.51 Det som konstituerer diskursen for Ricoeur er
forholdet mellom hendelse og mening. Setninger inneholder momenter
av identifikasjon og forutsigbarhet. I motsetning til språksystemer som
han mener ligger utenfor tiden, mener Ricoeur at diskursen er temporær
– det vil si at den alltid finner sted i en tid og således er knyttet til det
som ligger utenfor system- og strukturnivå. At diskursen realiseres
temporært vil si at den realiseres gjennom en hendelse som forstås som
mening. Grunnen til at mening aktualiseres er at diskursen alltid refererer
tilbake til en avsender gjennom måten setninger konstrueres på. Dette
leder Ricoeur til den tilsynelatende banale påstanden om at det ikke er
språket i seg selv som snakker, men mennesker. Akkurat som en setning
har en avsender så har en setning også alltid en adressat. Dette er ikke det
samme som å si at en setnings mening oppfattes likt av avstenderen og
adressaten. Tvert imot mener Ricoeur at det er dialogen som skaper et møte
mellom to hendelser og at det er i denne dialogen at diskursen opptrer.
Men denne dialogen finnes ikke bare i muntlige talehandlinger. I følge
Ricoeur finnes også denne dialogen i skriveprosesser når en forfatter
hele tiden pendler mellom distansering og appropriering. Distansering
representerer her avstanden (dog ikke i kvantitativ og avgrenset forstand),
49 Paul Ricoeur (1976) Interpretation Theory: Discourse and the Surplus of
Meaning. Fort Worth, Texas: Texas Christian University Press.
50 Ibid., s. 7.
51 Ibid., s. 8.
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mens appropriering har å gjøre med hvordan det som betraktes som
fremmed gjøres til ens eget:
It is a dialectical trait, the principle of a struggle between the otherness
that transforms all spatial and temporal distance into cultural estrangement
and the ownness by which all understanding aims at the extension of selfunderstanding. Distanciation is not a quantitative phenomenon; it is the
dynamic counterpart of our need, our interest, and our effort to overcome
cultural estrangement. Writing
�������������������������������������������������
and reading takes place in this cultural
struggle.52

Tolkning blir dermed en nødvendig del av prosessen hvor avstand gjøres
til noe produktivt. Når jeg i denne avhandlingen analyserer etableringen
av mangfoldsdiskursen er det for meg et viktig poeng å se denne som et
resultat av de dialogiske kontekster denne utformes i.
Det finnes i Ricoeurs resonnement åpenbare koblinger til Bakhtins
teori om dialogisme. Jeg skal derfor komme nærmere tilbake til det
dialogiske perspektivet i det neste kapitlet. Her vil jeg også knytte bånd
mellom Bakhthins og Ricoeurs forståelse av dialog. I dette kapitlet
nøyer jeg meg med å gjøre et metodologisk poeng av at tolkning alltid
finner sted i en kontekst. Som Ricoeur har påpekt er det gjennom måten
språket brukes på i ulike sammenhenger at det gis mening. Dette betyr
likevel ikke at det behøver å finnes en samstemmighet mellom avsender
og adressat om de meninger en dialog produserer. Dialogene skaper
nettopp alltid et overskudd av mening. Samtidig er det ikke sjelden at
så vel avsender som den umiddelbare adressaten (jeg tenker her først
og fremst på den en ytring er rettet til i en ansikt-til-ansikt-situasjon)
opplever å intuitivt forstå hvilke sammenhenger dialogen føres innenfor
uten at disse er direkte uttalt. Dette siste poenget henger nært sammen
med et siste moment jeg vil berøre og som handler om selvrefleksivitet.
I tolkningen av det materialet jeg har lagt til grunn for min analyse er
hvem jeg er, og hvilke forskningsinteresser jeg selv har, en viktig del av
prosessen. Dette betyr likevel ikke at mine tolkninger bare er et resultat
av en dialog jeg fører med meg selv. Snarere preges min egen måte å
analysere kulturelt mangfold på av andre vitenskapelige tekster som har
gitt meg verktøy til å si noe om min empiri, samt av diskusjoner jeg
gjennom årene har fått mulighet til å ta del i om kulturelt mangfold
– både i og utenfor universitetet. Tolkning er aldri en avsluttet prosess;
52

Ibid., s. 43.
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lesere av mine analyser vil i sin tur gjøre sine tolkninger av min tekst
som igjen avføder nye tolkninger.53
Å gjøre et feltarbeide innebærer at jeg er med på å skape mitt eget
materiale. Det vil si at analysen og den senere presentasjonen av denne
i tekstform er et resultat av en forutgående utvelgelsesprosess; jeg har
valgt ut hva som er interessant å observere, på hvilke måter, hvilke
spørsmål som er interessante å stille til empirien og hvordan jeg senere
har valgt å presentere analysen i tekst. Unektelig aktualiserer denne
prosessen forskerens makt; utvelgelsesprosessen speiler en kontinuerlig
dialog mellom forskeren og det man studerer.54 Slik sett spiller mine
egne forskningsinteresser og min egen bakgrunn unektelig en rolle for
hvordan jeg analyserer et fenomen og senere kommer til å presentere
dette i tekst.55 Samtidig handler selvrefleksivitet om noe mer enn å
presentere en uendelig rekke av informasjon om meg selv som skal
gjøre det mulig for leseren å se hvor jeg taler fra – og dermed hva mine
analyser funderes i. Å si at jeg er en norsk kvinne, som er så og så gammel
osv., kan lett bli bare en tilforlatelig synliggjøring som ikke gir noe til
analysen. Dette skyldes ikke bare at jeg tror at man som forsker aldri er
transparent for seg selv. Det vil si at man aldri selv har helt kontroll over
hvorfor man gjør de analyser man gjør eller stiller de spørsmål man gjør.
Å ha et refleksivt forhold til analyseprosessen handler i større grad
om å forholde seg refleksivt til det etnologen Oscar Pripp har kalt for
den tredje stemmen.56 På grunnlag av Pripps egen erfaringer med å
53 Jeg er her inspirert av Mikhail M. Bakhtin og hans syn på dialog som enkeltytringer som alltid er svar på andre ytringer, og som igjen føder nye ytringer. Jeg er
også inspirert av Bakhtins måte å se forholdet mellom forfatteren av en tekst og
hva man kan lese ut av en tekst hvor forfatteren bare er en stemme blant flere, slik
han beskriver det i Mikhail M. Bakhtin (2003) “Dostojevskijs polyfone roman i lys
av litteraturkritikken”. I Mikhail M. Bakhtin Latter og dialog. Utvalgte skrifter.
Oslo: Cappelens akademiske forlag. S����������
134–195.
54 Beverly J.Stoeltje, Christie L.Fox & Stephen Olbrys (1999) ”The Self in
”Fieldwork”: A Methodological Concern”. I The Journal of American Folklore,
vol. 112, No. 444, s. 158-182.
55 Om relasjonen mellom makt, representasjon og tolkning, se blant annet
Stephen A. Tyler (1986) “Post-Modern Ethnography: From Document of the
Occult to Occult Document”. I�������������������������������������������
James Clifford & George E. Marcus (eds.) Writing
Culture. The Poetics and Politics of Ethnography. Berkeley/Los Angeles, California: University of California Press. S. 122–40.
56 Oscar Pripp (1999) ”Reflektion och etik” I Lars Kaijser & Magnus Öhlander
(red.) Etnologiskt fältarbete. Stockholm: Studentlitteratur. S. 41-54.
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intervjue syriske og assyriske næringsdrivende i Södertälje, en by sør
for Stockholm, ble Pripp klar over at andre relasjoner enn ansikt-tilansikt-relasjonen preget de selvpresentasjonene og refleksjonene de han
intervjuet kom med. Og det er disse andre relasjoner som er den tredje
stemmen. Pripp mener videre at denne stemmen kommer tydeligst frem
når temaet handler om grupper, som for eksempel innvandrere, som
forskere, media og omverden allerede har kommentert og posisjonert i
forhold til noen bestemte forklaringsmodeller. ��������������������������
Slik sett kan et intervju
fungere som en refleksjon av disse omkringliggende stemmene:
”Intervjusvar kan därför ibland lika mycket vara kommentarer till denna
omslutande tillskrivning som till intervjuarens frågor.”57
 ����������������������������������������������������������������������
Jeg tror at Pripp er inne på noe vesentlig her. Samtidig mener jeg at
hans resonnement er relevant i en større sammenheng enn den han her
beskriver. I mine egne intervjuer med ansatte på Södra teatern kom andre
stemmer inn selv om samtalen kunne handle om tema som tilsynelatende
ikke var ladet – som for eksempel når jeg spurte om hvordan Södra
teatern arbeidet med programutforming, markedsføringsstrategier for å
nå ulike publikumsgrupper eller hvordan de ble mottatt i media. Dette
mener jeg har å gjøre med at samtaler alltid inneholder mer enn de ord
som sies. Det betyr ikke at jeg alltid kan se eller forstå de stemmer som
gjør seg gjeldende i et intervju, men det er mitt ønske at jeg i denne
avhandlingens senere analysedeler kan vise hvilke stemmer som kommer
inn i de tilfellene jeg direkte bruker intervjumaterialet. Hvordan og
hvorfor andre stemmer kommer inn berører et annet moment som har å
gjøre med de roller man får som intervjuer. Pripp beskriver hvordan han
selv opplevde å få rollen som på den ene siden den medsammensvorne
hjelperen eller talsmannen, og andre ganger som motstanderen eller
spionen. Dette er en erfaring jeg også selv har gjort i mitt eget feltarbeid.

aspekter av kulturelt mangfold

I dette innledningskapitlet har jeg presentert avhandlingens utgangspunkt,
problemstillinger, empiri, metode og metodologiske overveielser. I det
neste kapitelet kommer jeg til å presentere de overgripende analytiske
verktøyene jeg har valgt. Disse består av teorier om diskurs, dialog og
rammer for sosial handling og identitetsformende prosesser. Siden de tre
teoriene befinner seg på et mer overgripende plan i min analyse, har jeg
valgt å presentere dem i et eget kapittel. Annen teori som jeg kommer
57

Ibid., s. 43.
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til å bruke for å diskutere enkelte aspekter av analysen kommer jeg til å
presentere etter hvert som disse dukker opp i analysen.
De derpå følgende fire kapitler (kapittel 3, 4, 5 og 6) utgjør selve
analysen. I det første analysekapitlet (kapittel 3) studeres kulturpolitiske
dokumenter. Hovedfokuset her ligger på å forstå hvorfor begrepet
kulturelt mangfold kommer inn i svensk kulturpolitikk og hvordan
kulturelt mangfold oppfattes i de samme dokument.
I kapittel 4, 5 og 6 kommer jeg til å analysere tre aspekter av kulturelt
mangfold som jeg mener å finne i mitt materiale. De tre variantene er
det ekte mangfoldet, det gode mangfoldet og det coole mangfoldet.
Begrepene befinner seg på det empiriske nivået og er ikke ment som
analytiske begreper. Snarere betegner de tre formene for kulturelt
mangfold ulike ytterpunkter for hvordan jeg mener mangfoldet i Södra
teaterns virksomhet kan tolkes. De baserer seg på analysen av intervjuer
jeg har gjennomført, samt observasjoner og den overfor beskevne
publikumsundersøkelsen. Jeg skal her kort forklare hva jeg forstår med
de tre ulike formene for mangfold før jeg gjør et dypdykk i hver enkelt
variant i de senere analysekapitlene.
Med det ekte mangfoldet mener jeg her den delen av Södra teaterns
program hvor ønsket om å presentere noe antatt autentisk fremstår som
viktig. Autentisitet berører her ulike områder: For det første handler
det om det som kan ses som et uttrykk for en romantisk lengsel mot å
presentere det ikke-Vestlige i en slik form at det gir publikum ”ekte”
kunnskap og nærhet til kulturer som for mange er ukjent (det eksotiske,
andre kulturer, Orienten etc.). Slik sett handler autentisitet om å gjøre
etnisitet som identitetskategori sterkere eller svakere. For det andre
handler autentisitet om en søken mot det urbane eller motsatt mot
det rurale, mot det lokale eller mot det globale. For det tredje handler
autentisitet om opplevelse – skape nærhet, oppleve noe ”virkelig” etc.
Autentisitetsbegrepet er problematisk. Som blant annet folkloristen
Regina Bendix har påpekt kan man ikke si at noe er autentisk.58 Derimot
argumenterer Bendix for at søken etter det autentiske er en viktig
dimensjon ved moderniteten og at det derfor er denne lengselen man
må ta på alvor og undersøke slik jeg også selv ønsker å gjøre i denne
avhandlingen.
Det andre perspektivet på mangfold jeg har valgt å studere er det
jeg vil kalle det gode mangfold. Dette aspektet handler om mangfold
58 Regina Bendix (1997) In Search of Authenticity: The Formation of Folklore
Studies. Wisconsin: University of Wisconsin Press.
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som et kulturpolitisk opplysningsprosjekt hvor også den statlige
kulturpolitikkens mangfoldspolitikk indirekte debatteres ved at Södra
teatern for eksempel arrangerer samtaler om orientalisme i Sverige i dag.
Opplysning handler på Södra teatern både om det som fremstilles som
at det skiller (for eksempel Orienten-Oksidenten) og det som fremstilles
som det som forbinder mennesker på tvers av etnisitet, klasse, alder og
kjønn. Opplysning i mangfoldsinnrammingen handler slik sett både om
det partikulære og om det universelle.
Det tredje perspektivet på mangfold er det jeg valgt å kalle for det coole
mangfoldet. I det coole mangfoldet kan etnisitet som identitetskategori
utfordres gjennom lek, samtidig som etnisitet gjennom leken også
kan forsterkes. Som jeg skal komme tilbake til senere i analysen
handler ikke leken utelukkende om humor. I like stor grad er alvoret
en viktig del av leken ved at det er gjennom leken at stereotyper og
eksotiserende forestillinger om den Andre utfordres. Dette gjøres i
Södra teaterns iscenesettelse av mangfold gjennom at de for eksempel
leker med stereotype forestillinger om Orienten hentet fra eventyr eller
populærkulturen, som bevisst gis nye innpakninger ved for eksempel å
blande tyrkisk folkemusikk med musikk fra Berlins klubbscene.
I tillegg handler det coole mangfoldet om at det estetiske aspektet
av kulturpolitikken får en større plass. Gjennom den samme lekens
letthet blir alvoret i forhold til mangfoldspolitikken mulige koblinger
til en integrasjonspolitikk mindre og smakens antatte autonome
stilling større. En av de teoretikerne som har arbeidet med smak
er sosiologen Pierre Bourdieu. For Bourdieu fremstår smak som
den enkeltes mulighet til å lese av, forstå og se forskjeller. Smak er, i
denne forstand, noe som skiller samfunnsgrupper fra hverandre.
Forskjellene gir seg uttrykk i det han kaller det sosiale rom etter
to differensieringsprinsipper: økonomisk og kulturell kapital:
Denne ideen om forskjeller, om avstander, ligger til grunn for selve begrepet
om rom: en helhet av distinkte og sameksisterende posisjoner, som er
utvendige i forhold til hverandre og som definerer hverandre gjennom sin
gjensidige utvendighet, og gjennom nærhet, naboskap eller fjernhet i forhold
til hverandre, samt gjennom hvilken rang de har i forhold til hverandre, ved
å være over, under eller imellom. 59

59 Pierre Bourdieu (1995) Distinksjonen. En sosiologisk kritikk av dømmekraften. Oslo:
�����������������
Pax. S. 33.
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Avstanden mellom grupper og individer er størst mellom de som, på
den ene siden, har mye av begge kapitalformene, det vil si den enkeltes
samlede kapitalvolum, og de som, på den andre siden, har minst av
begge kapitalformer. Slik sett handler det coole mangfoldet jeg i det siste
analysekapitlet kommer til å diskutere om hvordan en kulturinstitusjon
kan bruke sin kunstneriske frihet til å tolke et mangfoldsoppdrag.
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kapittel 2

Diskursanalyse, dialogisme
og rammeanalyse

I dette kapitlet kommer jeg til å gjøre rede for de overgripende analytiske
perspektiver som rammer inn avhandlingen. På denne måten håper jeg
å synliggjøre forutsetningene for hvordan jeg metodologisk har nærmet
meg min empiri – så vel praktisk som analytisk. De tilnærmingene jeg
er inspirert av er filosofen Michel Foucaults diskursbegrep, Mikhail
Bakhtins dialogismebegrep, samt Goffmans teorier om performans og
rammeanalyse. Tilnærmingene har ved første øyekast større forskjeller
enn likheter når det gjelder hva begrepene kan si noe om. Dette handler
både om at de springer ut fra ulike fagtradisjoner, men har også å gjøre
med at tilnærmingene ikke befinner seg på sammen nivå, noe jeg vil
komme tilbake til senere i dette kapitlet. Likevel mener jeg at det finnes
interessante berøringspunkter mellom dem fordi alle kan brukes til å
analysere forutsetningene for at noe kan sies, skrives og gjøres i ulike
sammenhenger uten å redusere de samme situasjoner til; på den ene
siden utelukkende et uttrykk for strukturer eller på den andre siden
enkeltindividers ulike interesser og erfaringer.
diskursanalyse
I min analyse av kulturpolitiske dokumenter, som offentlige utredninger og proposisjoner, ligger min interesse ikke i hva forfatterne
 Begrepene performans og rammeanalyse er ikke gode norske begrep å bruke.
Likevel har jeg valgt performans fordi det er slik man har oversatt det engelske begrepet performance i norsk folkloristikk. Likeledes er ikke rammeanalyse og, som
jeg senere kommer til å skrive innramming, gode norske begreper, men slik det har
vært vanlig å bruke Goffmans begrepsapparat til norsk.
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bak dokumentene egentlig har ment. I stedet er jeg interessert i hva
dokumentene som ytringer uttrykker i forhold til de problemstillinger
jeg har valgt. Fokus ligger således på hvilke ord som velges til å
beskrive for eksempel hvem kulturpolitikken anses å være til for.
Man kan nærme seg diskursanalyse på en rekke ulike måter. I
komunikasjonsviterne Marianne Winther Jørgensen og Louis Phillips
bok om diskursanalyse hevder forfatterne at begrepet diskurs, i og med
ordets popularitet, har blitt et relativt utydelig og innholdsløst begrep.
Selv legger forfatterne følgende forståelse til grunn for hvordan de
oppfatter begrepet: ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett
utsnitt av världen).” Winther Jørgensen og Phillips mener videre at man
bedriver diskursanalyse på ulike måter, men at de fleste tilnærminger har
det tilfelles at de ønsker å bedrive kritisk forskning hvor maktrealsjoner
i samfunnet stilles under en granskende lupe. Dette aktualiserer et
makterspektiv som er fremtredende i flere samtidige diskursteorier. En
viktig inspirasjonskilde til denne tenkningen er Foucault. For Foucault er
ikke makt noe som blir utøvd fra en eller noen få over passive subjekter.
Snarere argumenterer Foucault for at makt er fordelt gjennom sosiale
praksis hvor diskurser, kunnskap, kropp og subjektiviteter produseres.
For statsviteren Iver B. Neumann kan diskursanalyse si noe om
forholdet mellom utsigelse og en sosial situasjon. I følge Neumann
er diskursbegrepets fremvekst og inntog i samfunnsvitenskapen et
resultat av arbeider gjort innenfor en rekke andre vitenskapstradisjoner.
For det første trekker Neumann frem strukturalistisk teori som leser
samfunnsfenomener som tekst. Tekst ses i denne sammenhengen som
noe mer enn enkelte talehandlinger, eller de enkelte skrevne tekstene.
Snarere betrakter strukturalistisk teori tekster som relasjonelle og
meningsbærende. En annen inspirasjonskilde Neumann peker på er den
franske Annales-skolen og dennes tilnærminger til historie og sosial
kritikk, med særlig vekt mentalitetshistorie. Videre anser Neumann at
også Bakhtins arbeider fra omkring 1920 har vært betydningsfulle for
diskursbegrepets utvikling. Den siste inspirasjonskilden Neumann løfter
frem er Frankfurtskolens arbeider med forholdet mellom kunnskap og
makt.
 Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips (2000) Diskursanalys som teori
och metod. Lund: Studentlitteratur. Forfatternes kursivering.
 Ibid., s. 7.
 Iver B. Neumann (2003) Mening, materialitet, makt. En introduktion till diskursanalys. Lund: Studentlitteratur.
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I stedet for å betrakte verden som Virkeligheten som bare ligger der
og venter på å bli avdekket, har diskursanalyse representasjon som sitt
hovedfokus:
Representationer är ting och fenomen i den gestalt de framträder för oss.
De är sålunda inte tingen i sig, utan det som återstår när tingen har filtrerats
genom det som står mellan oss och världen: språket, kategorierna osv. 

For Neumann utgjør en kartlegging av representasjoners spredning,
hvordan disse konstitueres og hvilke representasjoner som eksisterer
ved ulike tidspunkt, kjernen i en diskursanalyse. Representasjonen
foreligger ikke som objektive beskrivelser. Og jeg vil legge til at en
representasjon heller ikke er et resultat av en filtreringsprosess; dette
skulle innebære at representasjoner til syvende og sist peker tilbake mot
noe bestemt som det anses å representere – en original. Jeg vil snarere
hevde at representasjoner av for eksempel kulturelt mangfold skapes i en
dialogisk prosess mellom ulike posisjoner hvor det nettopp ikke finnes
en uberørt, original mening. I likhet med Foucault mener jeg derfor at
fordi makt ikke finnes et sted i en diskurs blir det umulig å betrakte
en representasjon som en filtreringsprosess hvor mening kommer fra
ett sted. Snarere formes representasjoner i en dialogisk prosess mellom
ulike parter som befinner seg i ulike posisjoner i det sosiale rom. Med
dette mener jeg ikke å si at makt nødvendigvis er fordelt likt i det sosiale
rom.
Mitt poeng er snarere å få frem at de meningslag begrepet kulturelt
mangfold til enhver tid får skapes dialogisk. De kulturpolitiske
dokumentene jeg kommer til å analysere i det neste kapitlet er ikke
formulert i et vakuum, men har blitt til i sammenheng med andre
kulturpolitiske begivenheter eller debatter som har funnet sted både
i og utenfor kulturpolitiske sammenhenger, slik jeg var inne på i det
forrige kapitlet hvor jeg beskrev noen konkurrerende representasjoner
av mangfold og kulturelt mangfold. Og det er nettopp fordi begrepet
kulturelt mangfold brukes på så mange ulike måter at det kan få så mange
ulike betydninger. I denne studien blir det derfor interessant å undersøke
om begrepet kulturelt mangfold i forlengelse av filosofen Hans Fink
refleksjoner rundt kulturbegrepets kulturhistorie skulle kunne sies å
inneha den samme hyperkompleksitet av samtidig å representere alt og
samtidig noe veldig smalt.
 Ibid., s. 33.
 Hans Fink (1988) ”Et hyperkomplekst begreb. Kultur, kulturbegreb og kulturrelativisme I”. I Hans Hauge og Henrik Horstbøll (red.) Kulturbegrebets kulturhistorie. Århus: Aarhus Universitetsforlag. S. 9-23.
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Siden jeg er interessert i diskursproduksjon som noe som utøves
og opprettholdes av så vel strukturer som av subjekter, har jeg brukt
Foucaults betraktninger over diskurs og makt som en inngang til
en analyse av kulturpolitiske dokumenter. Selv om Foucaults idéer
kanskje først og fremst kan sies å ligge på et idémessig og filosofisk
nivå som ikke direkte gir noen oppskrift på hvordan man kan gjøre en
diskursanalyse, er hans tanker omkring hva han mener med en diskurs
interessant i forhold til å få et grep om hva en diskurs kan tenkes å være.
Jeg vil derfor starte med å presentere Foucaults idéer om dette slik de
fremstår i hans tiltredelsesforelesning ved Collège de France i 1970 som
hadde tittelen Diskursens orden. I Foucaults tiltredelsestale skriver han
innledningsvis:
Jeg antar at diskursproduksjonen i ethvert samfunn på én og samme tid blir
kontrollert, sortert, organisert og fordelt ved hjelp av en mengde prosedyrer
som har som funksjon å avverge dens krefter og farer, beherske dens karakter
av å være en tilfeldig begivenhet og omgå dens tunge og skremmende
materialitet.

Idéhistorikeren Espen Schaanning påpeker i sitt forord til den
norske oversettelsen av Foucaults Viljen til viten, som utgjør bind 1 i
Seksualitetens historie, at diskurs betegner noe mer enn tale og skrift
generelt. Snarere er det utøvelsen av tale og skrift innenfor bestemte
vitenskapsdisipiner hvor det er snakk om å utvinne, systematisere og
arkivere kunnskap, som står i sentrum.
Men hvordan foregår så diskursproduksjonen? For Foucault skjer
denne først og fremst gjennom tre utelukkelsesprosedyrer som utøves
utenfra. Den første prosedyren er forbudet. Forbudet behøver ikke å
være uttrykt eksplisitt. Snarere kan forbudet like gjerne ses gjennom en
analyse av det som ved først blikk fremstår som nøytralt. Slike antatte
nøytrale formuleringer finnes ofte i politiske dokumenter – i denne
avhandlingen i kulturpolitiske dokumenter. Ved at visse formuleringer
fremstår som nøytrale får de samme formuleringene makt ved å fremstå
 Michel Foucault (1999) Diskursens orden: tiltredelsesforelesning holdt ved
Collėge de France 2. desember 1970. Oslo: Spartacus.
 Ibid., s. 9.
 Espen Schaanning (1995)�����������������������������
”Forord”. I������������������
Michel Foucault Seksualitetens historie 1.
Viljen til viten. Gjøvik: Exil. S. 7-11.
.
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som udiskutable sannheter. Et eksempel kan være påstander som
forekommer i kulturpolitiske utredninger eller måldokument om at
kultur har en udiskutabel verdi i et demokratisk samfunn. Gjennom
slike formuleringer ringes kulturbegrepet inn og gjør at visse påstander
om kultur fremstår som naturlige å hevde, mens andre påstander
fremstår som ikke-legitime. Slike politiske formuleringer innebærer at
makt aktualiseres gjennom at formuleringene er med på å bestemme
tolkninger av et fenomen, en virkelighet eller et forløp. Makten blir
dermed for Foucault både det man kjemper med, men også det man
kjemper for.
Foucaults andre utelukkingsprosedyre er det skillet han mener ulike
eksperter har skapt mellom fornuft og galskap som uttrykkes gjennom
ekspertenes praksis. Foucault eksemplifiserer dette ved legenes forhold
til pasienter på 1800-tallet hvor legenes lyttepraksis kunne konstruere
pasienter som gale ved å forskrive resepter som fremstiller pasienten
som den syke, monsteret, som skulle helbredes. Analogt med denne
beskrivelsen mener jeg at man kan se de kulturpolitiske dokumentene
som uttrykk for en praksis hvor hvem som til enhver tid anses å befinne
seg på utsiden av det offentlig støttede kulturlivet italesettes.
Den tredje utelukkingsprosedyren Foucault beskriver er skillet
mellom sant og falskt. Den viten som eksperter gjennom tidene har
produsert opprettholdes gjennom ulike institusjonelle praksiser som
for eksempel publikasjonssystemer, sortering, fordeling, tildeling og
verdisetting; praksiser som er med på å opprettholde grensen for hva
som til enhver tid regnes som sant og falskt. Innenfor det kulturpolitiske
området fungerer så vel direktiver som utredninger og proposisjoner
som instrumeter som brukes til å sortere i og skille ut det som til enhver
tid regnes som den støtteverdige kulturen. Gjennom disse praksisene
markeres slik sett skillet mellom den kulturen som til enhver tid anses å
falle inn under statens ansvarsområde og den som ikke gjør det.
De tre utelukkingsprosedyrene jeg her kort har presentert har å gjøre
med det Foucault betegner som de ytre forhold. Samtidig mener Foucault
også at det alltid finnes interne prosedyrer som gjør at diskursene
utøver kontroll over seg selv.10 Dette har å gjøre med begivenhets- og
tilfeldighetsdimensjonen. Innenfor dette systemet står kommentarer
sentralt – historier blir fortalt og gjennom gjenfortellinger blir de også
kommentert. Et eksempel på kommentarfunksjonen i min studie kan
10 Michel Foucault (1999) Diskursens orden: tiltredelsesforelesning holdt ved
Collėge de France 2. desember 1970. Oslo: Spartacus.
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være hvordan man i offentlige utredninger og proposisjoner forteller
og gjenforteller en historie om Sverige som et land hvor demokrati
står sterkt. Historien befestes gjennom måten denne blir gjentatt og
kommentert på. Dette aktualiserer et annet prinsipp som Foucault
betegner som forfatterprinsippet. Forfatteren er ikke et individ i snever
forstand. Snarere er det én, eller en gruppe personer, som uttrykker noe
som ligger i en epoke. En forfatter alene skaper aldri en diskurs. Snarere
må man se forfatterens rolle som uttrykk for det Foucault kaller for
forfatterens begrensende og tvingende funksjon. En annen form for
interne prosedyrer Foucault skriver om er organiseringen av disiplinene.
For ham er det gjennom denne prosedyren at diskursen utøver kontroll
over seg selv. Siden dette først og fremst handler om hvordan vitenskapen
har opprettholdt og produsert sannheter kommer jeg ikke til å berøre
denne prosedyren nærmere her.
I tillegg til de ytre og interne forhold hvor diskursen regulerer
og reguleres identifiserer Foucault en tredje gruppe av prosedyrer
– betingelsene for diskursenes iscenesettelse. Disse prosessene angår
hvordan noen subjekter får tilgang til diskursen, mens andre ikke
kommer inn. Dette innebærer at individer må kjenne til ritualer og de
sosiale betingelser for å bli en del av et diskurssamfunn. En forutsetning
for at dette skal skje er at den enkelte aksepterer de sannheter diskursen
uttrykker. Videre mener Foucault at diskursen setter betingelser
for hvem som får uttrykke diskursens sannheter – et moment som
aktualiserer betydningen av klasse, kjønn, etnisitet og sosial status.
Denne omstendighet er sentral i min egen studie fordi et viktig aspekt
ved mangfoldsdiskursen er hvem som får uttrykke noe (hvem som skal
inkluderes), om hva (hvilken kultur kulturpolitikken ønsker å fremme)
og for hvem (hvem som anses å være det potensielle publikum).
Men hvordan gjør man en diskursanalyse? Foucault foreslår her
visse metodekrav som kan hjelpe. Det første metodekravet er det han
kaller for omveltningsprinsippet. Kort sagt handler det om at man aldri
kan gå til en diskurs’ kilde, til en forfatter bak en diskurs, da det ikke
finnes noe utenfor, eller bakenfor, en diskurs. Når jeg i det følgende
snakker om forfatteren bak ulike kulturpolitiske dokumenter er jeg
ikke ute etter den eller de enkelte forfatternes egne intensjoner med
tekstene, men vil snarere forsøke å få frem hvilke ideer de ulike ytringer
speiler og uttrykker i ulike perioder. Dette innebærer imidlertid ikke
at diskursene er kontinuerlige. Det andre metodekravet Foucault
beskriver er nemlig diskontinuitetsprinsippet. Diskurser avløser ikke
nødvendigvis hverandre. I stedet hevder Foucault at de tvert imot ofte
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overser hverandre eller rett og slett utelukker hverandre. Diskursen kan
heller ikke avleses direkte. Dette bringer ham til det tredje metodekravet,
spesifisitetsprinsippet. Dette prinsippet innebærer at diskursen aldri kan
åpenbare seg, men at det kun er diskursens effekter man kan se gjennom
den ”vold” diskursen gjør mot tingen. Foucault skriver: ”Verden er ikke
vår erkjennelses medsammensvorne, det finnes ikke noe prediskursivt
forsyn som legger den til rette for vår skyld.”11 Foucaults siste metodekrav,
utvendighetsregelen, er også en problematisering av at diskursen har
en kjerne vi kan avlese. Tvertimot mener Foucault at vi i stedet må se
etter diskursens ytre betingelser for å kunne se hvor dens grenser går.
I forhold til mangfoldsdiskursen er det for eksempel vanskelig å tenke
seg at denne skulle knyttes til rasediskusjoner. I stedet for å lete etter
diskursens kjerne mener Foucault at det vi kan gjøre er å studere det han
kalle for den diskursive formasjonen som han forklarer på følgende måte:
Vi kommer alltså att säga att en diskursiv formation definieras (åtminstone
vad gäller dess objekt) då en dylik mängd kan upprättas; då det är möjligt att
visa hur vilket som helst objekt för diskursen i fråga där finner sin plats och
den lag som bestämmer dess uppträdande; då det är möjligt att visa att den
på en gång eller successivt kan ge upphov åt objekt som utesluter varandra,
utan att den själv behöver förändras.12

For at en diskursiv formasjon skal oppstå må visse betingelser finnes.
For det første mener Foucault at konteksten har betydning. Fremfor alt
gjelder dette historiske vilkår for at man skal kunne si noe. Forbindelser
mellom ulike kontekster handler blant annet om relasjonen mellom ulike
institusjoner, sosiale prosesser, klassifiseringssystemer, normsystemer og
sosiale prosesser. De diskursive relasjoner er videre ikke som noe som
eksisterer inni en diskurs, men snarere som noe som finnes i diskursens
grenser. Foucault betrakter diskursive relasjoner som en praksis. Å
fokusere på praksis kan dermed begrense en analyse til å fokusere på
tale, språk og tegn. ����������������������������������������������������
En diskursiv praksis er i denne forstand: ”en mängd
av anonyma, historiska regler, alltid definierade i tid och rum, som under
en bestämd epok och för en given social, ekonomisk, geografisk eller
språklig krets har definierat de villkor under vilka utsägelsefunktionen
Foucault mener at det man bør beskrive er praktisk handling
utövas”.13 ������������������������������������������������������������
– det som går utover språk og tale. I denne beskrivelsen har subjektet
11
12
13

Ibid., s. 30.
Michel Foucault (2002) Vetandets arkeologi. Lund: Arkiv förlag. S. 62.
Ibid., s. 145.
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også en plass – det vil si at det enkelte individ kan medvirke til å endre
en diskurs. Men hovedprosjektet for Foucault her er likevel at subjektet
ikke er suverent eller den eneste som har mulighet til å endre en diskurs.14
Selv om subjektet i Foucaults diskursanalyse ikke bare ses på som
passivt offer for ytre påvirkning, betyr subjektet mindre i den forstand
at det den enkelte uttrykker inngår i et større kollektiv av ytringer
som den enkelte tekst uløselig er en del av. Da det er det diskursive
nivået, og ikke den subjektive mening bak hver tekst jeg er interessert
i, finner jeg Foucaults diskursbegrep relevant. Slik sett fungerer denne
formen for diskursanalyse utmerket til analyse av tekster. Men i og
med at jeg også er interessert i å analysere sosiale situasjoner hvor det
enkelte handlende subjekt har en mer direkte aktiv rolle, ønsker jeg å
supplere den diskursanalytiske inngangen blant annet med Bakhtins
dialogismebegrep. I likhet med Iver Neumann er jeg av den oppfatning
at det finnes paralleller mellom Bakhtins tanker om dialog og Foucaults
diskursbegrep gjennom at de begge er opptatt av hvordan tekst
uttrykker maktrelasjoner – maktrelasjoner som også kan få materielle
konsekvenser. Det som fremfor alt skiller Foucaults diskursbegrep og
Bakhtins dialogismeteori er at subjektet hos Bakhtin får større betydning.
Denne forskjellen i deres tilnærming mener jeg kan være produktiv i
denne avhandlingen som både har skriftlige dokumenter, muntlige
utsagn og analyse av den romlige og sosialtsituasjonelle iscenesettelsen
av mangfold som sitt materiale.

dialogisme

Bakthins dialogismeteori bygger på en bestemt måte å forstå
kommunikasjon på, fremfor alt i skrift og tale hvor det er ytringens
helhet som står i sentrum.15 Denne helheten består av både tematisk
innhold, stil og kompositorisk oppbygging. For å kunne snakke
om en ytring, og for å kunne forstå og respondere på denne, må
man se denne i forhold til de kontekster, eller det Bakhtin kaller for
kommunikasjonssfærer, som ytringene viser seg i. Selv om hver
enkelt ytring er unik, mener Bakhtin at man kan studere ytringene
som uttrykk for ulike talegenrer: ”Kvar einskild ytring er sjølvsagt
individuell, men kvar språkbrukssfære utarbeider sine relativt stabile

14 Ibid., se s. 246.
15 Mikhail M. Bakhtin (1998) Spørsmålet om talegenrane. Bergen: Ariadne
Forlag.
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typar av slike ytringer, som vi kallar talegenrar.”16 At talegenrene kan
ses som stabile innebærer likevel ikke at ytringer er enkle. Snarere mener
Bakhtin at ytringer er komplekse. Enhver ytring kommuniseres av et
individ. Dermed viser alltid ytringen tilbake til en individuell stil som
kommuniseres i situasjoner som ser ulike ut, avhengig av den historiske
perioden de opptrer i, og de ulike sosiale sammenhenger de inngår i.
Konteksten er slik sett avgjørende for hva som kan sies, hvilke stiler som
fremtrer, hvilke ord som velges, og for hvordan ytringene kan tolkes.
Når det dialogiske aspektet står sentralt i Bakhtins forståelse av en
genre innebærer det at han mener at en ytring alltid er et svar på andre
ytringer, at hver enkelt ytring bygger på tidligere ytringer. En ytring
kan ikke studeres isolert, men inngår alltid i en kompleks, organisert
ytringskjede hvor ”(a)ll forståing er svanger med eit svar og føder alltid
eit svar, – lyttaren vert talar. Passiv forståing er berre eit abstrakt moment
av den reelle, totale, aktivt svarande forståinga, som aktualiserer seg i
det etterfølgjande, reelle, uttalte svaret.”17 En ytring er derfor alltid en
del av det Bakhtin forstår som en kulturkommunikasjonsgenre. I denne
avhandlingen er denne tilnærmingen produktiv. For eksempel består en
debattkveld på Södra teatern om orientalisme av enkelte ytringer fra et
panel eller fra publikum. Samtidig må det som ytres i en slik debatt ses
i forhold til en større debatt om orientalisme som skjer i dagsavisene, i
akademiske debatter og tekstproduksjon, og i forhold til den enkeltes
interesser og erfaringer. Slik sett bygger utsagn om Orienten på tidligere
utsagn som den enkelte ytring fungerer som et svar på, samtidig som
de nye ytringene som ytres er rettet mot én eller flere adressater. En
ytringskjede er i denne betydningen uendelig. Men Bakhtin understreker
samtidig at hver ytring i seg selv er klart avgrenset ettersom vi kan snakke
om en ytrings begynnelse og slutt. Det er denne avgrensningen som
betinger om man kan identifisere en ytring. En ytring avgrenses blant
annet ved at det talende subjekt, det være seg muntlige eller skriftlige,
byttes ut. Dette gjelder både i dialog og i replikkveksling hvor flere
mennesker deltar. Samtidig kan en ytring også avgrenses av stilbytte – for
eksempel ved at den som taler, eller skriver, stiller spørsmål til seg selv
som han eller hun svarer på selv. Dette synet på ytring åpner for at for
eksempel et kunstverk kan ses som en ytring fordi kunstneren forutsetter
en kommunikasjon med et tenkt publikum. Men selv om verket er
unikt, betyr ikke dette at verket vil tolkes likt av de som ser verket.
16
17

Ibid., s. 1.
Ibid., s. 11.
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For at en ytring skal kunne lede til nye svar må den være tydelig
avsluttet. En ytring er først avsluttet når ytringens helhet er fullført.
Dette bestemmes i følge Bakhtin av tre momenter: ”1) ved at emnet er
semantisk uttømt; 2) ved taleplanen eller taleviljen til talaren; 3) ved
typiske kompositoriske og genrebestemte former for fullføring.”18
Samtidig peker Bakhtin på viktigheten av å modifisere disse momentene.
Blant annet understreker han at et tema bare kan være uttømt i relativ
forstand innenfor vitenskapen og kunstområdet. Her vil jeg tillegge at
også ytringer gjort i andre sammenhenger, som for eksempel i politiske,
mediale eller hverdagslige sammenhenger, på samme måte som ytringer
i vitenskapelige sammenhenger, ikke nødvendigvis er avsluttet i absolutt
forstand. På samme måte har opplevelsen av at taleviljen er uttømt å gjøre
med det Bakhtin kaller for talesituasjonens subjektive moment; det vil si
ulikheter mellom individer som inngår i talesituasjonen og hvordan for
eksempel et panel forholder seg til tidligere ytringer. Dette momentet
er sentralt både for å forstå publikums tolkning av de arrangementer de
deltar på ved Södra teatern, men også i forhold til min egen rolle som
feltarbeider hvor mitt eget utgangspunkt for å tolke det som skjer er
bestemmende for når jeg oppfatter at en ytring begynner og slutter.
Samtidig peker Bakhtin på at et panels valg av talegenrer ikke bare
har med bevisste valg å gjøre, men også med den enkeltes evne, og
mulighet, til å velge mellom ulike tillærte talegenrer. Valg av talegenre
henger dermed tett sammen med den enkeltes sosiale stilling, og med
talerens relasjon til de andre deltakere i kommunikasjonsprosessen.
Relasjonen mellom den som ytrer noe og den, eller de, adressatene som
ytringen er rettet mot, påvirker således situasjonens offentlighetsgrad
og dermed valg av talegenre. Videre har valg av talegenrer og ord
ikke bare å gjøre med den enkeltes evne til å fremføre sitt budskap. I
ytringer kan man ofte se at taleren bevisst, eller ubevisst, låner ord fra
tidligere ytringer for å forsterke et budskap. En ytring blir på denne
måten også en gjenklang av tidligere ytringer. I politiske dokumenter
er dette aspektet ofte i større grad uttalt. Referansene gjøres her ofte
eksplisitte (for eksempel at offentlige utredninger refererer til tidligere
utredninger), mens den samme gjenklangen kan være vanskeligere å få
grep om i analyse av for eksempel intervjuer. Dette betyr likevel ikke
at gjenklangen av tidligere ytringer er fraværende, det handler snarere
om at det er vanskeligere direkte å se de andre mulige adressatene som
svarene i intervjuet kan tenkes å være et svar til. Bakhtins betoning
18

Ibid., s. 19.
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av tidligere ytringers gjenklang i den konkrete ytring man analyserer
åpner dermed for å se hvordan både individuell stil og strukturer som
ikke er uttalte sammen er med på å strukturere hver enkelt ytring.
For Bakhtin er videre konteksten for en ytring sentral; det er gjennom
de kontekster, eller ulike kulturelle sfærer, som en ytring ytres eller
høres i, at dennes mening og betydning avgjøres. En ytring kan av den
som ytrer den være avsluttet og være en helhet, men det er mottagelsen
av ytringen i de talekommunikasjonssammenhenger den inngår i som er
av betydning for de eventuelle svarytringer den kan lede til. Dette gjør
at ord først får betydning i de sammenhenger de brukes. Det er dermed
først når ordene settes inn i en helhet – en kontekst – at man kan se
i hvilken relasjon ordene står til det talende subjektet (for eksempel i
forhold til hvorvidt det er et tema taleren brenner for eller ikke) og til de
andre deltakerne i talekommunikasjonssfæren (for eksempel hvorvidt
temaet i ytringens innhold er kjent av de andre deltakerne og i hvilken
grad det berører dem). Ordvalg og setningsbruk kan videre forsterke
betydningen av det en taler fremfører gjennom selve fremføringen.
Bakhtins syn på relasjonen mellom taler og fortolker av talen har
mye tilfelles med Ricoeurs syn på tolkningprosessen.19 For Ricoeur
kan tolkningsprosessen betraktes som en appropriasjonsprosess hvor
lesere av en tekst forsøker å fange forfatterens – eller avsenderens –
indre mening med en tekst. Å fange denne indre meningen er et umulig
prosjekt. Derimot mener Ricoeur at det en leser av en tekst kan oppnå er
der han kaller for ”the disclosure of a possible way of looking at things,
which is the genuine referential power of the text.”20
En tekst forlater sin forfatter og det publikum den er tenkt å adressere
i det den er skrevet – det vil si når den går fra en hendelse til en annen. Fra
å ha en spesifikk mening, får den en universell karakter fordi dens lesere
stadig fornyes og fordi teksten plasseres i stadig nye sammenhenger.
Likheten er her slående med Bakthins betoning av at en ytring får sin
mening gjennom de sammenhenger denne fungerer i. Ricoeur mener
at tekstlesning kan gi opphav til nye hendelser fordi teksttolkning kan
generere nye muntlige talehandlinger. Dette henger sammen med at
Ricoeur ikke betrakter appropriasjonsprosessen som en prosess hvor
teksten gjøres til leserens eiendel. Snarere er det snakk om en prosess hvor
leserens forforståelse i møtet med en teksts potensielle meningsinnhold
19 Paul Ricoeur (1976) Interpretation Theory: Discourse and the Surplus of
Meaning. Fort Worth, Texas: Texas Christian University Press.
20 Ibid., s. 92.
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kan gi leseren noe som han, eller hun, kan bruke til det man kan kalle den
enkeltes selvforståelsesarbeid og tolkning av verden. Det er i forlengelse
av Ricoeurs syn på tolkning som en kontinuerlig uavsluttet prosess at
jeg i denne avhandlingen ønsker å analysere ytringer om mangfold. Og
det er i denne dialogiske prosessen at jeg mener at mangfoldsdiskursen
kontekstualiseres, dekontekstualiseres og rekontekstualiseres.
Filosofen Bengt Kristensson Uggla har argumentert for viktigheten av
å utvikle et tolkningsbegrep som tar høyde for at verden ikke åpenbarer
seg for oss umiddelbart, men at den hele tiden formidles gjennom det
han kaller en dobbel mediering – det vil si gjennom det materielle
(som for eksempel kropper, tekster eller artefakter), og gjennom det
immaterielle (som for eksempel kan være utviklingen av ulike former
for tolkningsfellesskap). Den typen tolkningsvitenskap som Uggla
argumenterer for er den han, inspirert av blant annet Ricoeur, kaller for
�������������
skriver:
en kritisk hermeneutikk. Han
Till skillnad från den tyska förståelsehermeneutikens försök att överbrygga
en distans med hjälp av närhet, inlevelse och likhet, så söker en samtida
kritisk hermeneutik åstadkomma en förmedling genom att göra distansering
och skillnader till något produktivt.21

Avstanden blir dermed det som muliggjør kommunikasjon.
I denne tilnærmingen står ikke forklaring som det motsatte av
forståelse. Snarere er det den stadige pendlingen mellom tolkning
og forståelse, gjennom formidlingen som gjør at det Uggla betegner
som annerledes og bedre forståelser kan utvikles. Likeledes er det
avstanden mellom den som ytrer noe og den, eller de, adressater
ytringen er rettet mot, som muliggjør en dialog i Bakhtins forstand.
I det jeg har skrevet så langt om Bakhtins kommunikative forståelse
av ytringer handler det om en dialog først og fremst i tid. Med dette
mener jeg at ytringer henger sammen i kjeder som mer eller mindre
følger kronologisk etter hverandre – hvor det som sies og skrives må ses i
forhold til tidligere ytringer. Men dialog handler hos Bakhtin også om en
dialog i rom hvor ytringer kommuniseres med både et reelt eller forestilt
publikum. For Bakhtin kan derfor menneskelig handling analyseres
som ytringer.22 En måte å gjøre Bakhtins idéer om kommunikasjon mer
21 Bengt Kristensson Uggla (2002) Slaget om verkligheten. Filosofi
�������������������
– omvärldsanalys – tolkning. Eslöv: Symposion. S. 338.
22 Mikhail M. Bakhtin (1986) “The Problem of the Text in Linguistics, Philolo-
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anvendelige på, for en analyse av sosiale situasjoner, har vært å bruke
Goffman og hans teorier om performans- og rammeanalyse.

performans- og rammeanalyse

Kommunikasjon er et viktig fundament for Goffmans dramaturgiske teori
om vår hverdagspraksis, som han betrakter som en stadig iscenesettelse
������������������������������������������������������
formen for kommunikasjon som Goffman interesserer
av identitet.23 Den
seg for er det han kaller expressions given off, som for ham vil si: ”the more
theatrical and contextual kind, the non-verbal, presumably unintentional
kind, whether this communication be purposely engineered or not.”24
For å kunne analysere denne formen for kommunikasjon benytter
Goffman seg av teatermetaforen performance, som han forstår som ”all
the activity of an individual which occurs during a period marked by
his continuous presence before a particular set of observers and which
Den aktiviteten som har en
has some influence on the observers.”25 ���������������������������
standardisert, intensjonell form rettet mot et bestemt publikum kaller
han videre for en front. En viktig del av fronten er setting. En setting
utgjøres av de fysiske omgivelser som danner bakgrunnen for den scenen
som utspilles. Dette kan både være et geografisk sted (som i min studie
av Södra teatern eller Södermalm, med dens lokalisering i en tidligere
arbeiderbydel som har gjennomgått en gentrifiseringsprosess). Men en
setting kan også referere til den utsmykning som rammer inn en aktivitet,
for eksempel bruk av bilder, røkelse, film etc. Poenget med å identifisere
settingen er at man kan få øye på den opplevelsesramme en aktivitet
gis. Dette betyr ikke at de ulike elementer som brukes til å skape en
gy, and the Human Sciences: An Experiment in Philosophical Analysis”. I Mikhail
M. Bakhtin, Caryl Emerson & Michael Holquist (eds.) Speech Genres and Other
Late Essays. University of Texas Press Slavic series no. 8. Austin: University of
Texas Press. S. 103-131. Samtidig
�����������������������������������������������������
som Bakhtin åpner opp for en analyse av kommuikasjon som går utover språklige ytringer så er det likevel fremfor alt innenfor
et litteratur- og språkbruksteoretisk felt hans dialogismeteori må ses innenfor. Det
finnes flere eksempler på forskere som har brukt Bakhtins dialogismeteori til en
analyse av ytringer som går utover rene språkbruksanalyser. En av disse er Kyrre
Kverndokk (2007) Pilegrim, turist og skoleelev. En studie av norske tiendeklassinger på reise til døds- og konsentrasjonsleirer. Linköpings universitet.
23 Erving Goffman (1990) The Presentation of Self in Everyday Life. London:
UK: Penguin.
24 Ibid., s.
������
16.
25 Ibid., s. 32.
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setting har en bestemt betydning i seg selv. Snarere forholder det seg slik
at de får en symbolsk betydning gjennom de situasjoner de opptrer i.
En annen del av fronten Goffman diskuterer er det han kaller
den personlige fronten. I den personlige fronten plasserer Goffman
karakteristika som alder, kjønn, utseende og så videre, men også attributter
som klær. Videre kan den personlige fronten deles inn i det han betegner
som appearance og manner. Appearance har med den ytre fremtoningen
å gjøre, det som signaliserer aktørens sosiale tilhørighet. Manner har
derimot mer å gjøre med den oppførsel/opptreden hvor den sosiale
tilhørighet blir signalisert, selv om Goffman også her kommenterer at
dette ikke alltid er tilfelle. Men en front behøver ikke bare å vise tilbake
på en enkelt aktør. ��������������������������������������������������
Gjennom standardisering av rutiner kan kollektive
representasjoner formes:
In addition to the fact that different routines may employ the same front,
it is to be noted that a given social front tends to become institutionalized
in terms of the abstract stereotyped expectations to which it gives rise,
and tends to take on a meaning and stability apart from the specific tasks
which happen at the time to be preformed in its name. The front becomes a
“collective representation” and a fact in its own right.26

Med standardiserte rutiner refererer ikke Goffman bare til hva ulike
yrkesgrupper uttrykker, men også til hvordan en setting og en front inngår
i ulike samfunnsklassers posisjonering i forhold til hverandre. I likhet
med Bourdieu bruker Goffman her begreper som habit og distinksjon
som viktige komponenter i oppføringen. Fordi nettopp habit spiller en
sentral rolle i oppføring av en aktivitet, blir det materielle, gjennom bruk
av tegn og symbolbruk, sentralt: ”A status, a position, a social place is
not a material thing, to be possessed an then displayed; it is a pattern
of appropriate conduct, coherent, embellished, and well articulated.”27
Hos Bourdieu fremstår klasse som en posisjon som knyttes opp
mot habitus,28 som kan forklares som den forkroppsliggjorte eller
inkorporerte smaken den enkelte har tilegnet seg i løpet av sin oppvekst,
26 Ibid., s. 37.
27 Ibid., s. 81.
28 Bourdieu har blant annet forklart begrepet habitus på følgende måte i boka
Konstens regler: ”både något man tillägnat sig och något man har, och det kan i
vissa fall fungera som ett kapital.”, se Pierre Bourdieu (2000) Konstens regler. Det
����
litterära fältets uppkomst och struktur. ��������������������������
Stehag: Symposion. S. 266.
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i det sosiale rom og videre ”via de ulike formene for habitus og deres
evner til å frembringe egenskaper svarer det en systematisk helhet av
goder og egenskaper, som er forbundet med hverandre ved en stilmessig
affinitet.”29 Dette kommer videre til uttrykk gjennom den enkeltes
livsstil, som kan ses gjennom de valg den enkelte gjør. Det er dermed
habitus som skaper forskjeller. Men disse forskjellene består i sin tur av
ulike klassifiseringsskjemaer – som gjør at en handling, eller væremåte,
bedømmes ulikt alt etter hvilken klasse man tilhører; det som blir
forstått som usmakelig for noen, kan fremstå som god smak for andre.
Hvordan smak bedømmes bunner ut i en situert forståelse av hva smak
er som alltid vil være forankret ikke bare i forhold til hvor man befinner
seg i et sosialt rom, men også i forhold til den historiske og geografiske
konteksten. Å forsøke å forstå de ulike mekanismene som virker sammen
i det sosiale rom man studerer, blir dermed viktig.
Den enkeltes evne til å oppfatte distinksjonene, og prinsippene for
dette, handler for Bourdieu om den enkeltes mulighet til å oppfatte
forskjellene og handle i forhold til de klassefiserede prinsipper som
eksisterer på det symbolske nivå. I min analyse har distinksjon betydning
i forhold til de ansatte ved Södra teaterns ønske om å skille seg ut fra
andre kulturinstitusjoner for å presentere et program som trekker til
seg et publikum. Og samtidig spiller distinksjon en rolle i forhold til
hvordan det enkelte arrangement fungerer, hva som gjør at en konsert
eller en debatt blir bedømt som bra, interessant, den ønskverdige formen
å skape mangfold på osv.
For at noe skal oppfattes som forskjellig må det dessuten fremstå som
en forskjell som gir mening – som noe som ikke er likegyldig. Poenget
med å kunne oppfatte forskjeller handler om å kunne plassere noe, for
eksempel en vin eller en film, i forhold til noe annet som dette måles
mot. Innebygd i muligheten til å oppfatte forskjeller finnes alltid også
et moment av å innordne det man oppfatter i et hierarkisk system –
som igjen legger grunnlaget for at man overhodet kan formulere utsagn
om at dette er god eller dårlig smak. Selv om Bourdieu mener at det
sosiale rommet som regel preges av de grupper i samfunnet som har
mye av både økonomisk og kulturell kapital, og som ofte er de samme
som dominerer tolkningen av hva som til enhver tid er god eller dårlig
smak, så betoner han også muligheten for endring og det jeg vil kalle
forhandling om mening. Han skriver:
29 Bourdieu, Pierre (1995) Distinksjonen. En sosiologisk kritikk av dømmekraften. Oslo:
������������������
Pax. S. 36.
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Posisjonen en innehar i det sosiale rommet, det vil si i strukturen av fordeling
av ulike former for kapital (kapitalformer som også er våpen), bestemmer
forestillingene om dette rommet og standpunktene en inntar i kampene for å
bevare det eller forandre det.30

Dette utdypes ytterligere ved at Bourdieu mener at et individ befinner
seg på et punkt i det sosiale rommet og at det er ut ifra dette punktet
at hvert enkelt individ kan velge. Fordi han nettopp omtaler dette
punkt som et standpunkt mener jeg at det også kan oppfattes som et
utgangspunkt som ikke låser mennesker fast i en bestemt posisjon, men
snarere som et utgangspunkt som man også kan forlate.
Det blir dermed viktig i min studie å forsøke å analysere materielle
uttrykk, alt fra hvordan publikum kler seg til hvilke virkemidler som
brukes for å skape en bestemt atmosfære. Også kroppen har betydning
for vår tolkning av en situasjon. Her er det derimot ikke kroppen i seg selv
som bestemmer en situasjon. Goffman mener at det er rammene rundt
en situasjon som bestemmer på hvilke måter kroppen får betydning.31
Eksempler på slike rammer kan være ulike former for opptredener
på en scene for et publikum hvor kroppen skal uttrykke noe, som for
eksempel en dans. Men kroppen kan også i ulike situasjoner fungere
som en figur hvor ulike kroppsdeler, oppførsel, klesbruk eller annet skal
signalisere noe bestemt som viser tilbake på rammene for en situasjon.
Om man forventes å være høflig, gi inntrykk av autoritet eller lignende
så mener Goffman at man til en viss grad kan spille denne rollen, men at
også rammene for en situasjon kan endres om dette ikke fungerer eller
inngir legitimitet.
På individnivå og på organisasjonsnivå kan imidlertid misrepresentasjoner oppstå.32 Goffman berører her problematikken omkring
legitimitet. En aktivitet kan oppfattes ulikt avhengig av publikum. For
å ta et eksempel fra min egen studie; når Södra teatern blander ulike
musikkgenrer som for eksempel hip-hop med tradisjonell folkemusikk
fra ikke-vestlige land, kan det oppfattes som en legitim blanding av genrer
som gir Södra teatern høy status. Et annet publikum vil kunne vurdere
30 Ibid., s. 42.
31 Erving Goffman (1986) Frame Analysis: An Essay on the Organization of
Experience. Boston: Northeastern University Press.
32 Erving Goffman (1990) The Presentation of Self in Everyday Life. London:
UK: Penguin.
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blandingen som usmaklig eller kjedelig. Legitimitet handler derfor om
sosiale, tidsmessige og geografiske kontekster som får betydning for
tolkningen av en aktivitet.
De situasjoner Goffman beskriver inneholder alltid et moment av
ikke-verbalitet som påvirker tolkningen av verbale utsagn. Denne ikkeverbaliteten berører strukturnivået – det vil si det som ligger utenfor
situasjonen men som likevel styrer tolkningen og definisjonen av
situasjonen mellom de parter som inngår i denne. Denne prosessen foregår ikke nødvendigvis på et bevisst plan. Snarere handler det om at vi
forstår situasjoner uavhengig av om tolkningene av disse kan sies å være
riktige eller ikke, og at vi handler i forhold til disse forståelsene.33 Vår
tolkning av en situasjon henger videre sammen med de tolkningsrammer
vi forsøker å besvare spørsmål som ”hva skjer her?” innenfor. Det
strukturelle nivået som her kommer inn hos Goffman har paralleller
til hvordan den tredje stemmen Oscar Pripp tar opp kommer inn i
samtaler som hvor det tema som diskuteres på forhånd er ladet med
andres vurderinger slik disse er formidlet, for eksempel i dagsaviser eller
i forskning.34
For å kunne oppfatte en situasjon mener Goffman at vi alltid oversetter
ved hjelp av det han kaller for nøkler.35 En måte å forstå dette begrepet på
er å se det som individers refleksivitetskapasitet – det vil si den enkeltes
mulighet til ikke bare å oppfatte hva som skjer i en situasjon, men også
til å oppfatte situasjonens viktighetsgrad eller status ulikt, noe som igjen
påvirker individers handlinger i situasjonen. Tolkningsnøkler ses av
Goffman som en av de måtene en aktivitet omformes på. Dette skjer
ved at en situasjon bevisst omdefineres, noe som i sin tur forutsetter at
det enkelte individ har en viss kunnskap om, eller forforståelse av, en
situasjons innhold. Et eksempel fra mitt eget feltarbeid på Södra teatern
er hvordan Orienten – eller forestillinger om Orienten – stadig fylles
med nytt innhold gjennom måten nye tolkningslag stadig legges på
gamle – det være seg om disse er formidlet gjennom lesning av tekster
om Orienten, gjennom filmer om Orienten, gjennom reklameplakater
33 Erving Goffman (1986) Frame Analysis: An Essay on the Organization of
Experience. Boston: Northeastern University Press.
34 Oscar Pripp (1999) ”Reflektion och etik” I Lars Kaijser & Magnus Öhlander
(red.) Etnologiskt fältarbete. Stockholm: Studentlitteratur. S. 41-54.
35 Erving Goffman (1986) Frame Analysis: An Essay on the Organization of
Experience. Boston: Northeastern University Press.
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hvor bilder av Orienten brukes, eller gjennom eventyr fra Tusen og en
natt.
Poenget med en rammeanalyse er videre å kunne avgrense og lese
en aktivitet i tid og rom. Men samtidig som en aktivitet er avgrenset
ved at for eksempel et ringesignal indikerer at en forestilling begynner,
eller ved at man kommer inn i et klubblokale som markerer grensene
for det som skjer innenfor disse veggene, så mener Goffman også at en
aktivitets rammer henger sammen med andre grenser. Dette kan være
grenser mot det som både ligger før og det som ligger etter en hendelse,
og det som ligger utenfor rommet, også i symbolsk mening. Goffmans
syn på aktiviteters bundethet i tid og rom henger sammen med hans syn
på handling som noe som til enhver tid springer ut fra at mennesker
handler i forhold til visse kulturelle standarder. Handlingers berettigelse
tolkes dermed alltid inn i en sammenheng som gjør visse fremførelser
legitime, mens andre vil møte motstand. At individer nettopp reagerer
på rammer og motsetter seg en situasjon, eller en tolkning, peker dermed
på at rammer for sosial handling ikke er gitte, men alltid forhandles og
reforhandles i forhold til det temporale, spatiale og kulturelle, samt i
forhold til den enkeltes biografi.
Goffmans rammebegrep har imidlertid vært tolket på helt andre måter
enn jeg gjør her. Jeg skal derfor avslutningsvis kort nevne en innvending
mot hans rammebegrep, som jeg håper kan være med å klargjøre mitt
eget syn på relasjonen mellom struktur og individ. Allerede på 1970tallet var det flere sosiologer som hevdet at Goffmans rammebegrep
egentlig hørte hjemme i en strukturalistisk tradisjon. En av disse var
sosiologen George Gonos, som i en artikkel hevdet at det var en vanlig
misforståelse å forstå Goffmans rammebegrep som uttrykk for en
symbolsk interaksjonisme.36 I artikkelen skriver Gonos at Goffmans
forståelse av hverdagsliv, med de tilhørende begreper som jeg har
nevnt tidligere, mer kan ses som et uttrykk for en amerikansk utgave
av strukturalismen. Grunnlaget for denne påstanden mener Gonos å
finne i at han mente at Goffman ikke startet sine analyser med aktørene,
men snarere i en analyse av rammene for sosial handling. Sosiologen
Simon Johnson Williams hevdet i en artikkel som ble publisert ti
år senere at Gonos tolkning av Goffman var basert på en dualistisk
forståelse av relasjonen mellom begrepene ’situasjon’ og ’ramme’ hvor
36 George Gonos (1977) ”Situation Versus Frame: The Interactionist and the
Structuralist Analyses of Everyday Life.” I American Sociological Review, vol. 42,
nr 6, s 854-864.
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den første likestilles med interaksjonistisk tilnærming til studier av
hverdagsliv, mens den andre impliserer en strukturalistisk tolkning.37
Williams føyer seg inn i rekken av de som hevder, slik jeg også gjør, at
Goffmans rammebegrep uttrykker et mer ambivalent syn på relasjonen
mellom individ og struktur. Williams utrykker dette gjennom å peke
på rammebegrepets to betydninger hos Goffman – ’frame-as-structure’
og ’frame-in-use’.38 Å bruke rammer som et analytisk verktøy kan i så
måte fungere som en måte å beskrive de strukturelle forutsetningene på
(på et konkret nivå for eksempel Södra teaterns virksomhetsplan eller
på et mer symbolsk nivå det som til enhver tid er mulig å si eller gjøre
i forhold til mangfold). Men en rammeanalyse kan også åpne opp for å
analysere de konkrete situasjoner (der for eksempel mangfold debatteres
eller der subjektive ytringer knyttet til mangfold ytres).

situasjonsanalyse og diskursive formasjoner

For Goffman ligger hovedfokuset på å studere hvordan situasjoner
skapes og gjøres meningsfulle i de kontekster man som forskere ønsker å
analysere. Slik sett har hans tilnærming paralleller til Bakhtins forståelse
av hva en talegenre er. I følge Rasmus T. Slaattelids tolkning av Bakhtins
talegenrebegrep er det ikke den menneskelige psyke som står i fokus, men
snarere semiotiske mønstre slik de fremstår gjennom ulike ytringer.39
Slik sett kan man si at Foucaults diskursbegrep, Bakhtins forståelse av
ytringer og genrer, samt Goffmans rammeanalysebegrep har det til felles
at det ikke er den personlige identiteten, det psykologiske perspektivet,
som står i fokus. Det som forener tilnærmingene hvordan de kan fungere
som hjelpemidler for å analysere det sosiale liv – hvor subjektet ikke er
determinert av strukturer som tres ned over hodet på den enkelte, men
hvor subjektet selv er med på å opprettholde og skape strukturer. Dette
skjer i et komplekst samspill hvor strukturer aldri er bare helt inne i eller
helt utenfor det enkelte subjektet.
Folkloristen Richard Bauman er en av de teoretikerne som forsøker å
forene en Bakhtin- inspirert dialogismeteori med en Goffman-inspirert
rammeanalyse. Et av Baumans utgangspunkter for å gjøre dette er at han
hevder at det sosiale liv er:
37 Simon Johnson Williams (1986) ”Appraising Goffman”. I The British Journal
of Sociology, vol 37, nr 3, s. 348-369.
38 Ibid., s. 363.
39 Rasmus T. Slaattelid (1998) ”Bakhtins translingvistikk.” I Mikhail M. Bakhtin
Spørsmålet om talegenrane. ���������������������������������
Bergen: Ariadne Forlag. S. 47-89.
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discursively constitued, produced and reproduced in situated acts of speaking
and other signifying practices that are simultaneously anchored in their
situational context of use and transcendent of them, linked by interdiscursive
ties to other acts, other utterances.40

I følge Bauman finnes det en parallell mellom Goffmans avvisning av
at man kan skille den som taler fra den som lytter og Bakhtins påpekning
av at det som forbinder tekster ikke er ting, men mennesker. Goffmans
performansbegrep og Bakthins genrebegrep har i så måte paralleller i
det de begge forutsetter tidligere performanser og tidligere ytringer, som
igjen genererer nye performanser og nye ytringer som i begge tilfeller
aktualiseres gjennom individer. For Bauman er det gjennom denne
prosessen – av ytringskjeder og performative kjeder – at en diskurs blir
kontekstualisert og rekontekstualisert:
A performer is thus accountable to past performances, however the standards
and measures of accountability may be construed in particular cultural and
historical milieux. As with genre, the alignment of performance to past
performances demands calibration of the intertextual relationship between
them. Taking responsibility for correct doing may impel a performer to close
replication of past performance in an enactment of traditional authority, while
distancing of a performance from established precedent may foreground the
distinctiveness of present exigencies. Indeed ideologies of performance – and
of genre – characteristically foreground and valorize particular regimes of
calibration, that is, expectations and values bearing on the degree to which
individual performances should conform with or depart from what is taken
to be normative for the genre.41

De tre analyseverktøyene jeg har valgt – rammeanalyse, analyse av
ytringskjeder og diskursanalyse – befinner seg på svært ulike nivåer,
fra det nokså konkrete til det mer abstrakte. Jeg skal nå avslutningsvis
peke på den styrke jeg mener disse nivåforskjellene kan gi til analysen av
hvordan mangfold forstås og iscenesettes i kulturpolitisk sammenheng
generelt, og på Södra teatern spesielt.
Goffmans rammeanalyseteori gir muligheten til å analysere konkrete
situasjoner hvor forestillinger om kulturelt mangfold skapes. Det kan
40 Richard Bauman (2004) A World of Others’ Words: Cross-Cultural Perspectives on Intertextuality. Malden, Massachusets: Blackwell.
41 Ibid., s. 9-10.
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her handle om en analyse av samspillet mellom hvordan de fysiske
omgivelsene brukes for skape en stemning av for eksempel mystikk
og hvordan de samme miljøer tas i bruk. Men gjennom å analysere
avgrensede situasjoner som for eksempel en konsert, et foredrag eller en
dans, så aktualiseres et annet analysenivå – nemlig en Bakhtin-inspirert
analyse av hvordan tidligere ytringer, skriftlige eller muntlige, skaper
forutsetninger for de svar det er mulig å gi i overført betydning. For
å eksemplifisere dette siste momentet kan man tenke seg en situasjon
hvor for eksempel Orientens betydning i Sverige i dag diskuteres i en
av Södra teaterns samtalerekker. Hvilke utsagn det er mulig å formulere
for et ekspertpanel eller publikum henger nært sammen med tidligere
formuleringer om Orienten som har vært gjort, så vel historisk som i
samtiden. Det er disse tidligere ytringene som veves sammen med den
enkelte taleaktørs egne interesser som er med på å styre de forutsetninger
den enkelte har for å formulere nye ytringer om Orienten.
Mulighetene for den enkelte til å formulere utsagn om Orienten
påvirkes imidlertid ikke bare av tidligere ytringer om emnet, men
også av hvordan rammene – altså den aktuelle situasjon et utsagn skal
formuleres i – virker. Rammene for talekommunikasjonssituasjonen
kan bestå både av fysisk innredning (bruk av bilder, kunst, måten
panelet sitter på og så videre) samtidig som den fysiske utformingen
ikke kan skilles fra de talegenrer som situasjonen muliggjør (for
eksempel om det er en undervisningssituasjon, en hverdagssamtale eller
en fortrolig samtale). Slik sett kan en analyse av en situasjon ikke helt
skilles fra en analyse av ytringskjeder. Men i like stor grad som at en
situasjonsanalyse ikke kan skilles fra en analyse av de ytringskjeder
som situasjonen må ses som en del av, henger også den enkelte situasjon
eller den talekommunikasjonskjede man analyser sammen med det
diskursive nivået. En analyse av det diskursive nivået innebærer en
analyse av det overgripende nivået som jeg tenker meg som den større
sammenhengen den ytringskjeden jeg studerer er en del av. For eksempel
har så vel andre politikkområder som andre samfunnsdebatter enn den
kulturpolitiske betydning for hvordan ytringer om kulturelt mangfold
kommer til å se ut. Og det er denne tette relasjonen mellom situasjoner
og ytringskjeder som sammen former mangfoldsdiskursen. Slik sett
kan man si at formasjonen av mangfoldsdiskursen både forutsetter hva
som kan ytres og hvilke situasjoner som kan skapes, samtidig som det
er de enkelte situasjonene og de enkelte ytringene som igjen former
mangfoldsdiskursen.42
42 Ordet formasjon klinger ikke så bra på norsk. Derimot er det i dag vanlig å
bruke dette ordet i norske bøker hvor Foucaults diskursbegrep tematiseres.
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kapittel 3

Formasjonen av
mangfoldsdiskursen
i svensk kulturpolitikk

I og med at Södra teatern delvis er finansiert av staten, utgjør utformingen
av den statlige kulturpolitikken generelt og teaterpolitikken spesielt en
viktig ramme for teaterets virksomhet. Dette kapitlet kommer derfor til
å handle om fremveksten av den mangfoldsorienterte kulturpolitikken.
Det har vært gjort ulike forsøk på å avgrense hvordan mangfoldsbegrepet
kan forstås i kulturpolitiske sammenhenger. I svensk sammenheng har
litteraturviteren Sven Nilsson beskrevet mangfold i kulturpolitikken
som 1) mangfold i kunstneriske uttrykk 2) valgfrihet for publikum 3)
tilgjengelighet (kultur i hele landet) og 4) kulturelle sentra. Ifølge Nilsson
var tanken at ”mångfalden skapar en slags kritisk massa som starkt ökar
chansen för innovationer och kvalitativa språng i skapande, utövande
��������������������������������������������������
betrakter således mangfoldspolitikken som
och mottagande.” Nilsson
et uttrykk for en liberal vending i kulturpolitikken hvor fornyelse
gjennom innovasjoner står i sentrum. I 2005 ga kulturpolitikkforsker
 Se blant annet Helene Egeland (2003) ”Mangfoldsdoktrinen – et tema i den
svenske kulturpolitikk”. I������������������������
Sverker Sörlin (red.) Kulturen i kunskapssamhället. Om
kultursektorns tillväxt och kulturpolitikens utmaningar. ��������������������������
Nora: Nya Doxa. S. 77-95,
og Helene Egeland (2006) ”Fra ’forbigåtte grupper’ mot en politikk for kulturelt
mangfold – svensk kulturpolitikk i spenningsfeltet mellom integrasjon og fornyelsesimpulser”. I Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift, Vol. 9, Nr. 2, s. 49-72.
 Sven Nilsson (1999) Kulturens vägar. Kultur och kulturpolitik i Sverige.
Malmö: Polyvalent.
 Ibid., s. 344.
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Anders Frenander ut en bok om svensk kulturpolitikk på 1900-tallet hvor
en analyse av etableringen av – og kontinuiteten i – kulturpolitikkens
borgerlige finkulturbegrep står sentralt. I Frenanders bok berøres
mangfoldspolitikken marginalt. Avslutningsvis kommenterer Frenander
likevel at det i kulturpolitikkens mangfoldsmål kan finnes en risiko for at
man kommer til å forsterke skiller mellom etniske grupper i samfunnet
fordi han forstår mangfoldspolitikken som en forskjellspolitikk. Det
er der Frenander slutter sin analyse at min egen begynner: Hva menes
egentlig med mangfold, eller kulturelt mangfold, i kulturpolitikken?
I likhet med kulturpolitikkforskeren Jenny Johannisson er jeg av den
oppfatning at de ord man velger for å beskrive hvilken kultur det er man
vil fremme og støtte, ikke er nøytrale, men gis innhold i de sammenhenger
de brukes. Dette betyr ikke at de ord som brukes nødvendigvis helt
endrer betydning. I stedet mener jeg at man kan se at visse ord – som
mangfold – i stedet gis stadig nye betydninger gjennom hvordan nye
meningslag legges på gamle. I tråd med Foucault, som i Diskursens
orden beskriver ”forfatteren” som noe mer enn den eller de enkelte
som har skrevet en tekst, betrakter jeg de kulturpolitiske dokumentene
som ytringer som svarer på og uttrykker tanker og forestillinger om
blant annet kultur, utenforskap, demokrati og inkludering som det var
mulig å ytre i samtiden. Fokuset i denne delen av avhandlingen ligger
på hvordan mangfoldsretorikken innenfor kulturpolitikken har utviklet
seg i forhold til hvordan blant annet inkluderingsproblematikken ble
formulert på 1970-tallet. Startpunktet for min analyse sammenfaller
med at staten tok over ansvaret for Södra teatern i 1967 ved at teateret
kom inn under Teater- og orkesterrådet og i 1972 ble lagt inn under
Riksteatern. Gjennomgangen vil bli avsluttet med en analyse av
innholdet i mangfoldspolitikken etter at denne ble mer etablert i

 Anders Frenander (2005) Kulturen som kulturpolitikens stora problem. Diskussionen om svensk kulturpolitik under 1900-talet. Hedemora: Gidlunds fölag.
 Jenny Johannisson (1999) ”Kulturbegrepp och språkspel i svensk statlig kulturpolitik”. I Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift, vol.2, nr 1, 77-111.
 Michel Foucault (1999) Diskursens orden. Oslo: Spartacus Forlag. Foucault,
Michel (1999) Diskursens orden: tiltredelsesforelesning holdt ved Collėge de
France 2. desember 1970. Oslo: Spartacus.
 På 1970-tallet ble de grupper som man mente ikke hadde lik tilgang til den
offentlig støttede kulturen i svensk kulturpolitikk kalt “eftersatta” grupper. Jeg har
her valgt å oversette dette til “forbigåtte” grupper.
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forbindelse med lanseringen av og forberedelsene til Sveriges
Mångkulturår i 2006.

1970-tallets kulturpolitikk

Som jeg nevnte innledningsvis danner 1970-tallets kulturpolitikk en
viktig bakgrunn for hvordan, og hvorfor, man tjue år senere kom til å
fokusere på kulturelt mangfold. I det følgende kommer jeg derfor til
å fokusere på hvordan den offentlige utredningen som dannet mye av
fundamentet for 1970-tallets kulturpolitikk, samt proposisjon 1974:28,
omtaler hvem kulturen skal være til for, hvem som ikke anses å være
aktive deltakere på det daværende tidspunkt, samt hvordan disse
gruppene omtales. I gjennomgangen kommer jeg også til å legge vekt på
hvordan dokumentene beskriver sin samtid og hvilke kontekster som
trekkes frem som relevante når fundamentet for en ny kulturpolitikk
skal legges.
I den offentlige utredningen Ny kulturpolitik beskrives hvordan
kulturpolitikken så ut i Sverige i 1972, og hvilke tiltak man ønsket å
sette i verk for å styrke dette politikkområdet. Svensk kulturpolitikk
beskrives her som en del av ikke bare en svensk, men også en internasjonal
kontekst. Blant annet blir Frankrike løftet frem som et av de landene
som har kommet lengst i å utforme kulturpolitiske mål. Frankrike gis
også positiv oppmerksomhet i forhold til sine kulturpolitiske mål om å
minske forskjeller og ulikheter i samfunnet. Tsjekkoslovakia fremheves
også som et foregangsland i forhold til arbeidet med å motarbeide
sensur, øke kunnskapen om landets egen kultur og se denne i relasjon
til den øvrige verden. Tsjekkoslovakia fremheves videre som et land
som har kommet langt i arbeidet med å inkludere alle innbyggere i det
kulturpolitiske feltet, uansett kjønn, alder og bosted.
På mange måter kan man si at den kulturpolitiske diskursen som
tok form på 1970-tallet var sterkt preget av demokratitanker. Kulturen
skulle som en følge av det demokratiske grunnlaget denne skulle bygge
 Det svenske ordet Mångkultur finnes ikke på norsk. Jeg kommer derfor ikke til
å bruke dette begrepet, men snarere bruke begrepet kulturelt mangfold, eller bare
mangfold i de sammenhenger tekstene jeg analyser ikke setter mangfold sammen
med kultur. En annen grunn for å bruke begrepet kulturelt mangfold er at dette
begrepet er det samme som det den norske regjeringen bruker i St.meld. nr. 17
(2005-2006) hvor 2008 blir lansert som et markeringsår for kulturelt mangfold.
 SOU: 1972:66 Ny kulturpolitik. Del 1 Nuläge och förslag: Betänkandet av
kulturrådet.
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på, garantere alle menneskers innflytelsesmuligheter i samfunnet.
Samtidig preges den kulturpolitiske diskursen på 1970-tallet av en
opplysningstanke; den gode samfunnsborger skal dannes innenfor et
samfunns normer, ikke bare gjennom juridiske regler, men også gjennom
tilgang til den gode kulturen.
Utredningen forholder seg imidlertid ikke bare til utviklingen på det
kulturpolitiske området ellers i Europa. Fremfor alt legges det stor vekt
på å beskrive og kommentere den samtidige kulturpolitikken i Sverige. I
utredningen kommenteres blant annet hvordan synet på kulturens rolle
har endret seg i takt med de endrede funksjonene kulturpolitikken gis:
Det kulturbegrepp som låg till grund för de olika uppfattningarna förändrades.
Under förra hälften av 1960-talet kom kultur att i hög grad framstå som
synonymt med konst.
En kulturpolitik som utgår från ett vidare kulturbegrepp måste enligt det
nya synsätt som växte fram syfta till att garantera varje medborgare rätt till
fri kommunikation med andra.10

Kultur som en garanti for individers delaktighet i samfunnet stilles her
i sentrum. For å legitimere synet på kultur som demokratiets garantist,
blir det viktig med en historisk fremstilling som betoner en utvikling fra
et snevert kultursyn (fokus på finkultur), via minister Arthur Engbergs
utvidelse av denne forståelsen (som allerede på 1930-tallet var opptatt
av demokratiperspektivet i kulturpolitikken) og frem til 1970-tallet
hvor kultur er ensbetydende med demokrati. Kultur som et middel for
å sikre alle innbyggere lik delaktighet i samfunnet kommer klart frem i
betenkningen Ny kulturpolitik sin sammenfatning av mål for det som
Her foreslås blant annet at “Det
betegnes som samhällets kulturpolitik. ���������������������������������
övergripande målet för kulturpolitiken är att medverka till att skapa en
bättre samhällsmiljö och bidra till jämlikhet”.11
 �����������������������������������������������������������������
Utredningen anser videre at det finnes svakheter i den samtidige
kulturelle virksomheten. Dette gjelder fremfor alt på tre områder: 1) I
forhold til skillet i forutsetninger for kulturell virksomhet både mellom
ulike deler av landet og innenfor de enkelte kommunene. 2) I forhold til
skillet mellom ulike utdannings- og yrkesgrupper. I tillegg anses fysisk
og psykisk handikappede og innvandrere som grupper i samfunnet
som på ulike områder ikke er integrert i kulturlivet. 3) I forhold til
10
11

Ibid., s. 146.
Ibid., s. 171.
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generasjonsskiller som antas å få konsekvenser for menneskers interesse
og mulighet for å delta i kulturelle aktiviteter. For å gjøre noe med
disse ulikhetene og svakhetene argumenterer utredningen for at man
må sette i verk spesielle tiltak: “Särskilda insatser måste göras i de ur
kulturell synpunkt torftiga miljöerna och för de eftersatta grupperna.
Den kulturella verksamheten måste alltså i större utsträckning än hittills
������
utgå från olika gruppers situation, förutsättningar och behov.”12 Ulike
grupper anses følgelig å ha behov for spesiell støtte: barn, ungdom,
barnefamilier, lavt utdannede, institusjonsbeboere, pensjonister,
innvandrere, handikappede og mennesker i utkantstrøk.
Ved at utredningen på denne måten formulerer hvem de marginaliserte
gruppene i samfunnet er, skrives de samme gruppene inn som de som
anses å befinne seg på utsiden av kulturlivet. I komitéen, som har
forfattet betenkningen, sitt forsøk på å gjøre noe med det som oppfattes
som en skjevhet i samfunnet, skapes et hierarki av ulike grupper og
individer gjennom at det etableres et skille mellom de som anses å være i
kulturens sentrum og de som anses å være i dens periferi. I likestillingens
navn bekreftes og befestes på denne måten holdninger om at selv om
målet er at alle skal ha de samme forutsetninger så finnes det grupper
som på bestemte måter skiller seg fra de andre, fra det normale. De
forbigåtte gruppene synliggjøres ytterligere ved at komiteen som har
forfattet utredningen som et konkret forslag ønsker at de frie teaterog musikkgruppene, som de anser har stor bevegelighet og smidige
arbeidsformer og som i tillegg anses å kunne bidra til at: ”många röster
kan göra sig hörda i kulturlivet, att samhällsdebatten vidgas och att
riskerna minskar för ett ensidig kulturutbud i regioner med endast en
dominerande kulturinstitution innom varje sektor.”13
Hvordan ble så utredningen Ny kulturpolitik mottatt og hva ble
videreført av disse tankene i den proposisjonen som ble fremlagt i 1974?
I proposisjonens innledning står det at forslagene i hovedsak bygger på
utredninger gjort av kulturrådet og museums – og utstillingssakkyndige
i 1965. I denne utredningen Ny kulturpolitik betones kultur i forhold til
den funksjon den anses å kunne spille i samfunnet. På dette grunnlaget
formulerer proposisjonen følgende mål for kulturpolitikken:
b Kulturpolitiken skall medverka till att skydda yttrandefriheten och
   skapa reella förutsättningar för att denna frihet skall kunna utnyttjas.
12
13

Ibid., s. 173.
Ibid., s. 196.
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b Kulturpolitiken skall ge människor möjligheter till egen skapande
   aktivitet och främja kontakt mellan människor.
b Kulturpolitiken skall motverka kommersialismens negativa verkningar
   inom kulturområdet.
b Kulturpolitiken skall främja en decentralisering av verksamhet och
   beslutsfunktioner inom kulturområdet.
b Kulturpolitiken skall i ökad utsträckning utformas med hänsyn till
   eftersatta gruppers erfarenheter och behov.
b Kulturpolitiken skall möjliggöra konstnärlig och kulturell förnyelse.
b Kulturpolitiken skall garantera att äldre tiders kultur tas till vara och
   levandegörs.
b Kulturpolitiken skall främja ett utbyte av erfarenheter och idéer inom
   kulturområdet över språk- och nationsgränserna.14

Den diskurs om kultur som utvikles mener jeg at først og fremst kan
spores i diskursens horisont, det vil si dens betingelser, hva den favner
og ikke favner. De kulturpolitiske mål får dermed funksjonen av å virke
dannende, opplysende, likestillingsfremmende og grenseoverskridende.
Som en utdyping av hvem de forbigåtte gruppene er kan man i
proposisjonens innledning lese:
De grupper som redan är kulturellt aktiva bör beredas möjligheter att
fullfölja och utveckla sina intressen. De kulturpolitiska insatserna kan dock
inte begränsas till denna i och för sig angelägna uppgift. När det gäller
en utbyggnad av statens åtaganden måste insatser för eftersatta grupper
och i kulturfattiga miljöer prioriteras. Detta är nödvändigt för att bryta
den isolering i kulturellt hänseende som i dag präglar många grupper.
Erfarenheterna visar att generella insatser – t.ex. allmänt ökat kulturutbud
på en ort – oftast inte når fram till de grupper bland befolkningen som man
vill nå. (…) Syftet måste vara att bryta isolering och utestängdhet och att
skapa förutsättningar för en vidare gemenskap. De kulturpolitiska insatserna
bör medverka till att människor får en större verklig valfrihet i kulturellt
avseende.15

De forbigåtte gruppene plasseres gjennom denne ytringen i kulturens
utkant ved at noen grupper beskrives som om de lever i miljøer med
mye kultur, mens andre ikke anses å gjøre det. Likeledes anses noen
14
15

Prop 1974: 28 angående den statliga kulturpolitiken, s. 295.
Ibid., s. 299.
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grupper å være kulturelt aktive, mens andre ikke er det. I likhet med
utredningen Ny kulturpolitik fremhever proposisjonen at barn,
handikappede, mennesker som får omsorg i institusjoner, innvandrere og
andre etniske minoriteter, samt mennesker i utkantstrøk, er de grupper
som er forbigåtte. Proposisjonen peker også på hvorfor visse grupper er
utenfor ved indirekte å betone at dette er sosialt betinget; den peker på
at et større kulturtilbud ikke i seg selv garanterer at flere benytter seg
av kulturtilbudene. Derimot anser ikke proposisjonen at disse gruppene
nødvendigvis skal flyttes fra det som her omtales som de kulturfattige til
de kulturrike områdene. �����������������������������������������������
I stedet anses det som viktig at “verksamheten
förankras i och utgår från den miljö där människor känner sig hemma
och upplever aktiviteten som naturlig.”16
 ���������������������������������������������������������������������
Samtidig betoner proposisjonen at kunstnerisk og kulturell fornyelse
er viktig. Dette skal oppnås blant annet gjennom kontakter med andre
kulturer. Det betraktes som viktig at innvandrere og etniske minoriteter
får bringe med seg sin egen kultur, som i sin tur skal inspirere det
svenske samfunnet. Samtidig understrekes viktigheten av at innvandrere
og etniske minoriteter skal integreres i det svenske kulturlivet. På
denne måten opprettholdes og befestes diskursen om innvandrere som
de andre, de som både er innenfor og utenfor det offentlig støttede
kulturlivet. Innvandrere blir dermed de noe annerledes kulturbærerne
som anerkjennes, men som samtidig beskrives som bærere av en annen
kultur enn den svenske.

kulturpolitikk på 1990-tallet

Mot slutten av 1980-tallet mente regjeringen at det var behov for
å evaluere 1970-tallets kulturpolitikk. I den forbindelse publiserte
Utbildningsdepartementet i 1990 en utredning som fikk navnet
Konstnärens villkor.17 Betenkningen hadde som mål 1) å stimulere
etterspørselen kunstneres arbeider 2) å betone kvalitetskravet, samt
3) å ha et internasjonalt perspektiv på kulturlivet både utad og innad.
Som på 1970-tallet skrives den svenske kulturpolitikken inn i en
internasjonal kontekst som anses som viktig for utviklingen av det
nasjonale kulturlivet. En viktig forutsetning som kommenteres er
FNs beslutning om å gjøre 1988-1997 til et kulturtiår, en beslutning
som resulterte i at den svenske regjeringen ga Kulturrådet i oppdrag å
koordinere den svenske virksomheten i løpet av perioden. I januar 1990
16
17

Prop 1974: 28 angående den statliga kulturpolitiken, s.300.
SOU 1990:39 Konstnärens villkor: Betänkande av konstnärsutredningen.
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besluttet komitéen å gjøre det flerkulturelle samfunnets problemer og
muligheter til et hovedtema: “Sverige är ett mångkulturellt samhälle men
invandrarnas delaktighet i det svenska kulturlivet är förhållandevis liten.
Det gäller såväl konstnärlig verksamhet som det publika intresset.”18 I
tidligere utredninger hadde begrepet mangfold stor sett blitt brukt i
relasjon til medienes rolle i samfunnet. I Kulturutredningens betenkning
settes mangfoldsbegrepet i relasjon til hele samfunnets utvikling på
kulturområdet. Som sitatet over viser er det fremfor alt innvandrernes
manglende deltakelse som settes i fokus. I motsetning til 1970-tallets
kulturpolitikk hvor innvandrere ble betraktet som en forbigått gruppe,
så forsvinner nå dette begrepet. I stedet settes likhetstegn mellom
mangfold og innvandrere. I utredningen beskrives Sverige som et land
som nå befinner seg på det flerkulturelle stadiet, men hvor innvandrere,
som på mange måter ses som det flerkulturelles fundament, fremdeles
ikke anses å ta del i det kulturlivet som politikken favner.
Et element i arbeidet med å evaluere 1970-tallets kulturpolitikk på
1990-tallet som er verd å legge merke til er at en rekke eksperter (forskere,
forfattere og journalister) inviteres til å skrive om sitt syn på kulturens
fremtidige rolle.19 I forordet til denne utredningen – Förnyelse och
kontinuitet – om konst och kultur i framtiden – uttrykkes et ønske om at
ekspertenes bidrag skal styrke arbeidet med kulturutredningen. Styrken
ses her først og fremst å ligge i at ekspertene fritt har fått formulere
seg.20 Deres bidrag gir dermed evalueringen av kulturpolitikken større
tyngde og legitimitet fordi ekspertenes kritiske synspunkter tas med.
Synspunktene – som favner alt fra kulturpolitikkens manglede hensyn til
nye mediers påvirkning på kulturen, nye generasjoners kulturbehov som
det ikke har blitt tatt hensyn til, eller en problematisering av borgerlige
kulturidealer som har dominert kulturpolitikken – fungerer i denne
sammenhengen som en bekreftelse av kulturpolitikkens demokratiske
intensjoner.

18 Ibid., s. 133-134.
19 SOU 1994:9 Förnyelse och kontinuitet – om konst och kultur i framtiden:
Kulturutredningen
20 Medvirkende forfattere var Jean-Francois Battail, Margareta Björnstad, Eva
Eriksson, Camilla Floyd, Johan Fornäs, Mats Gellerfelt, Janerik Gidlund, Jörgen
Hammerin, Inge Jonsson, Theodor Kallifatides, Hilda Lind, Pernilla Månsson,
Sune Nordgren, Linda Nygren-Eklöf, Jill Onsér-Franzén, Suzanne Osten, Lars
Persson, Agneta Pleijel, Niklas Rådström og Mikael Sterner.
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I 1994 kom en betenkning om kulturpolitikk og internasjonalisering.21 Et
av utgangspunktene for betenkningen var å analysere hvilke konsekvenser
den økte internasjonaliseringen, og spesielt Europaintegrasjonen, hadde
fått. I betenkningens sammenfatning konstateres det at kulturen er,
og alltid har vært, internasjonal. Det nordiske samarbeidet, europeisk
integrasjon og UNESCOs kulturtiår løftes frem som betydningsfulle. Et
annet viktig utgangspunkt for betenkningen er å gi Kulturutredningen
et grunnlag. 1970-tallets kulturpolitikk ble ikke ansett å behandle
internasjonale perspektiver i stor nok grad: “Det svenska samhället har
under de senaste decennierna förändrats i mångkulturell riktning.”22
Videre gis det i betenkningen uttrykk forat innvandreres erfaringer
ikke har blitt tatt med i betraktning. Derimot pekes det her på at
engelsk og amerikansk påvirkning av ungdommer, gjennom fremfor
alt film og musikk, er det som har hatt størst innflytelse i det svenske
kulturlivet. Betenkningen beskriver videre at det spesifikt svenske,
som her forstås som det folkelige, de ikke-akademiske og de ikkearistokratiske kulturytringer, har fått en akseptert stilling ved siden
av den akademiske høykulturen. Måten utviklingen på kulturområdet
fremstilles og kommenteres på fører til et skille mellom, på den ene
siden, den kommersielle og homogene kulturen, som her fremstilles som
en trussel, og, på den andre siden, den folkelige kulturen og finkulturen,
som skildres som den gode kulturen. Samtidig betones viktigheten av
å ta inn impulser utenfra da det flerkulturelle anses å ha fordeler som
det er viktig å synliggjøre. Dermed fokuserer Kulturutredningen på
de samme utviklingstrekkene og den samme samtidsbeskrivelsen som
Konstnärsutredningen gjorde fire år tidligere.23 Dette følges også opp i
Teaterutredningen som kom samme året.24
Teaterutredningen hadde som mål å belyse Riksteaterns rolle
og ansvarsfordeling på det svenske teaterområdet. I��������������
utredningen
uttrykkes målet for teaterpolitikken på følgende måte: “Den nationella
teaterpolitikens huvuduppgift bör vara att skapa förutsättningar för god
teater genom att garantera mångfald, kvalitet och professionalism.”25
Det er uklart hva som menes med mangfold i utredningen, for eksempel
21 SOU 1994:35 Vår andes stämma – och andras. Kulturpolitik och internationalisering: Betänkande angivet av Internationella kulturutredningen.
22 Ibid., s. 9.
23 SOU 1990:39 Konstnärens villkor: Betänkande av konstnärsutredningen.
24 SOU 1994:52 Teaterns roller: Betänkande av teaterutredningen.
25 Ibid., s. 15.
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hvorvidt det er mangfoldet av aktører eller om det er tilbudet på scenene
man henviser til. Det interessante med sitatet er snarere den koplingen
som gjøres mellom mangfold, kvalitet og profesjonalitet. I motsetning til
1970-tallet hvor kvalitetsdiskusjonen var mer eller mindre fraværende i
kulturpolitiske dokumenter, endres dette når kulturpolitikken evalueres
tjue år senere.26
I en artikkel av litteraturviteren Eva Hemmungs Wirtén problematiseres den måten forskjellighet har blitt forstått og fremstilt på
i kulturpolitikken. Wirtén mener at globaliseringen ikke egentlig
har ført til en problematisering av hva som regnes som god kultur i
kulturpolitisk sammenheng.27 Dette problemet blir tydelig når mangfold
i teaterutredningen settes sammen med ord som profesjonalitet og kvalitet
uten at det blir gjort rede for noen av disse begrepene. På denne måten
gjøres det både et forsøk på å anerkjenne at Sverige nå er et flerkulturelt
samfunn, samtidig som mangfold skal tilpasses bestemte kvalitetskrav
som ikke er tydelige. I lys av dette mener jeg at mangfoldsdiskursen ikke
egentlig markerer et brudd med 1970-tallets kulturpolitikk, der man
fokuserte på de forbigåtte gruppene i samfunnet; innvandrere beskrives
fremdeles som de som kan berike og fornye det svenske kulturlivet,
samtidig som dette kun er mulig om visse kvalitetskrav fylles.
Videre fastholdes det i utredningen et opplysningsprosjekt som har
store paralleller med 1970-tallets kulturpolitikk. Dette
����������������������
kan blant annet
ses gjennom følgende sitat:
För att teatern skall kunna spela den folkbildande och kommunikativt
utvecklande roll som vi inledningsvis markerat krävs att den blir tillgänglig
för de grupper som i dag står främmande för teatern som konstform.
Tillgängligheten handlar inte nödvändigtvis bara om var och när
föreställningen ges. Det är lika mycket en fråga om att publiken – särskilt den
ovana teaterbesökaren – har rätt att känna identifikation eller engagemang på
teatern.28

26 Se blant annet Rikard Hoogland (2005) Spelet om teaterpolitiken. Det
������������
svenska
regionteatersystemet från statlig initiativ till lokal realitet. Stockholm: Teatertidningens bokförlag: Musik- och teatervetenskapliga institutionen, Stockholms
universitet.
27 Eva Hemmungs Wirtén (1999) “Fences and Wide-Open Spaces: Cultural
Policy and Globalization”. I Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift, vol. 2, nr 2, s. 52-80.
28 SOU 1994:52 Teaterns roller: Betänkande av Teaterutredningen, s. 220.
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Teater fremstilles i utredningen som et gode flere bør få tilgang til,
men i stedet for å snakke om de som befinner seg på kulturlivets utside,
i de kulturfattige miljøene, slik 1970-tallets kulturpolitikk gjorde, så er
det her en viss tendens til å fremstille teater som noe som angår alle.
Ifølge forordet i Kulturutredningens sluttbetenkning fremvises et ønske
om at kulturpolitikken skal være i dialog med internasjonaliseringen,
de endrede samfunnsforholdene i Sverige og de gruppene som vanligvis
ikke deltar i samfunnsdebatten.29 I forordet gis kulturen en større
funksjon i samfunnet: “Kultur utgör en väv som håller i hop samhället.”30
På bakgrunn av dette formulerer komiteen følgende mål for kulturpolitikken:
   Kulturen ger människan glädje, insikt, många uttrycksmöjligheter och
   ett rikare liv. Kulturpolitiken
���������������������������
ska därför:
b värna yttrandefriheten och ge reella yttrandemöjligheter,
b verka för delaktighet och stimulera eget skapande,
b främja konstnärlig och kulturell förnyelse och kvalitet,
b ta ansvar för kulturarven och främja ett positivt bruk av dem,
b ge kulturen förutsättningar att vara en dynamisk, utmanande och
   obunden kraft i samhället.31

Ytringsfrihet og deltakelse står, som på 1970-tallet, sentralt i
kulturpolitikken, men med den utvidelsen at kultur gjøres til noe mer
enn et middel for å oppnå andre samfunnsmål. Samtidig har kultur en
funksjon som går utover det kunstneriske – kultur betraktes som en
vev som binder samfunnet sammen. Kunstnerisk kvalitet og fornyelse
fremheves tydeligere enn i Kulturproposisjon 1974:28. Kvalitetskravet
markerer, som i Teaterutredningen, hvor kulturens grenser går i forhold
til kulturarbeidernes plass i det offentlige kulturtilbud. Gjennom måten
utredningen kommenterer skillet i menneskers tilgang til kultur på,
markeres en distinksjon mellom de som anses å ta del i det utredningen
kaller den “levende kulturen” og de som står utenfor. Årsakene til at
noen står utenfor anses å være forhold som geografisk avstand, arbeidsog familieforhold, kostnader, språkproblemer eller handikap, psykiske
eller sosiale mekanismer. Det
�������������������������������������������
pekes også på andre hindringer: “Brist
29 SOU 1995:84 Kulturpolitikens inriktning: Slutbetänkande av Kulturutredningen.
30 Ibid., s. 13.
31 Ibid., s. 16.
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på kunskap om konstnärliga och kulturella koder är ett annat skäl.”32
Sitatet viser at det finnes et hierarki, en orden, innenfor diskursen,
hvor tilegnelsen ikke er en selvfølge, men hvor den snarere er sosialt
betinget.
Videre kritiserer sluttbetenkningen 1970-tallets kulturpolitikk for
å gjøre en instrumentell avgrensning av kultur. Det foreslås derfor et
nytt kulturbegrep for kulturpolitikken som inkluderer det som her
���������������������
skal nå ses i
kalles for det samfunnsvitenskapelige perspektiv. Kultur
lys av “individens totala livssituation, olika gruppers levnadsvillkor och
Betenkningen betoner også at det ikke finnes én kultur,
samhället i stort.”33 ���������������������������������������������
men mange. Likevel følger betenkningen hovedlinjene fra 1970-tallets
kulturpolitikk, som utredningen påpeker har utviklet og konsolidert
nettverk, styrket amatørvirksomheten (gjennom økt tilgjengelighet for
publikum), og bedret forhold for kvinnelige kunstnere.
Til forskjell fra 1970-tallets kulturpolitikk betones kvalitetskravet nå
sterkere. Kvalitet oppfattes i 1990-tallets utredning på to måter – dels
som profesjonell kvalitet (under dette kravet plasseres kunstnerisk
kvalitet og krav til teknikk, administrasjon og markedsføring) og dels
som opplevd kvalitet (her vektlegges møtet med publikum). I sterkere
grad enn på 1970-tallet fungerer kvalitet i 1990-talls utredningen som en
grensemarkør for hva som regnes som god kultur i den kulturpolitiske
sammenhengen.
Selv om Kulturutredningens sluttbetenkning stort sett slutter
seg til 1970-tallets kulturpolitiske hovedmål, stiller den seg kritisk
til begrepet forbigåtte grupper. Spesielt gjelder dette i forhold til
innvandrere. I utredningen fremstilles 1970-tallets kulturpolitikk som
en integrasjonspolitikk som ikke tok hensyn til forskjeller mellom
innvandrere av ulik etnisk opprinnelse. Som en konsekvens av denne
kritikken settes nå individet i fokus. Dette gjøres i utredningen
ved at såkalt grenseoverskridende og flerkulturell virksomhet, der
kvalitetskravet bør være likt for alle, fremstilles som attraktiv. Den
kulturpolitiske diskursen som tegner seg på 1990-tallet avviker i
sine kommentarer fra 1970-tallets kulturpolitikk som beskrives som
instrumentell og som beskyldes for å ha lagt for stor vekt på integrasjon.
Som en kontrast til dette ønsker utredningen fra 1995 å etablere nye
grenser; skillet skal nå ikke gå mellom grupper i samfunnet som betraktes
som homogene og forbigåtte. I stedet er det forskjeller mellom individer
32
33

Ibid., s. 18.
Ibid., s. 39.

68

som skal være et av fundamentene for kulturpolitikken. Viktigheten av
ta høyde for forskjeller mellom individer er også et sentralt moment i
kulturutredningens rapport Tjugo års kulturpolitikk 1974-1994.34
 ������������������������������������
I Regeringens proposition 1996/97:3 Kulturpolitik betones det
at grunntankene fra 1970-tallets kulturpolitikk fortsatt gjelder:
“Utgångspunkten för regeringens överväganden i denna kulturproposition är att grundtankarna från 1974 års proposition fortfarande
står sig. Däremot behöver kulturpolitiken utvecklas på vissa områden
för att effektivare nå de uppsatta målen, och i vissa fall anpassas till
�������
en forandret virkelighet menes her
en förändrad verklighet.”35 Med
familiens endrede karakter, flere enslige husholdninger, flere kvinner på
arbeidsmarkedet, flere innvandrerhusholdninger, endret arbeidsmarked,
informasjonsteknikkens betydning for arbeidslivet, den økte arbeidsledigheten og Sveriges medlemskap i EU. Videre betraktes det lokale
kulturlivet som mye mer mangfoldig enn for tjue år siden. Dette anses
i proposisjonen å skylde at: “Vi har en mångfald av invandrare som bär
med sig olika kulturer.”36 I likhet med 1970-tallets kulturpolitikk, er
det et viktig mål å motvirke at mennesker holdes utenfor, men målet
uttrykkes noe annerledes enn på 1970-tallet: “Kulturpolitiken måste
inrikta sig på att både bejaka människors nya krav på kulturen och
verka för att ingen ställs utanför. Det
�������������������������������������
är i den lokala miljön som idéer
I stedet for å beskrive de som står utenfor
och initiativ skall födas.”37 ��������������������������������������������
det offentlig støttede kulturlivet som de monstrøse, som man ikke vil ta
inn i diskursen, fremstilles disse nå som de positive nye, hvis innpass i
kulturlivet skal sikre en fortsatt legitim grunn å bygge kulturpolitikken
på. Videre betones det flerkulturelle samfunnet som noe positivt som
man mener karakteriserer dagens Sverige. ����������������������������
I denne forbindelse betones
spesielt innvandrernes rolle:
Dessa människor besitter en mångfald av både religiösa och kulturella
erfarenheter och kunskaper som är alltför litet synliga i kulturlivet i Sverige.
Det är få kulturinstitutioner som lämnar plats för och lyckas synliggöra den
mångfald av kulturarv och uttryck som idag finns samlad i landet. Invandrade
kulturarbetare har svårt att hävde sig i det svenska kulturlivet. Regeringens
34 SOU 1995:85 Tjugo års kulturpolitik 1974-1994: En rapport från Kulturutredningen.
35 Prop 1996/97:3 Kulturpolitik, s. 20.
36 Ibid., s. 21.
37 Ibid.,s. 21.
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avsikt att utreda organisationsform och verksamhetsinriktning för etablering
av ett Världskulturhus på Södra Teatern i Stockholm från och med Kulturåret
1998 är ett initiativ som skall ge invandrarkulturen en egen arena.38

Innvandrere gis dermed et eget rom, en egen plattform, som skal
garantere at denne gruppen får en plass i kulturlivet:
Skälen för regeringens bedömning: För att vidga gränserna och erbjuda
en kulturell arena för hela Sveriges befolkning oavsett etnisk och kulturell
bakgrund och för att ge status åt alla de kulturer som inte har en plats i
kulturlivet idag, ämnar regeringen inrätta ett Världskulturhus.39

Verdenskulturhuset forventes å skulle bidra til økt forståelse, samt å
inspirere det svensk kulturlivet:
Världskulturhuset skall vara en scen för musik, dans, teater, film, poesi och
litteratur, men också för samhällsdebatt och samtal kring identitet, etnicitet
och kultur. Forskare inom det s.k. IMER-området (internationell migration
och etniska relationer), Mångkulturellt centrum, enskilda debattörer m.fl.
bör kunna delta i verksamheten. Kulturutbudet skall vara brett och rymma
allt från populärkultur till experimentella kulturyttringar. Världskulturhuset
skall kunna samarbeta med bl.a. föreningar, radio och TV, kulturinstitutioner,
skolor och folkrörelser.40

Mangfoldsdiskursen blir her forsøkt materialisert gjennom
regjeringens planer om å etablere et verdenskulturhus på Södra teatern.
Skillet mellom det som beskrives som den vanlige kulturen og den
nye kulturen og de nye kulturkonsumentene opprettholdes ved at det
”nye” – eller det ”andre” – ønskes plassert i et eget hus. I tillegg til
at huset skal fungere som en møteplass for det flerkulturelle Sverige,
er det interessant at huset også skal romme populærkulturen og det
eksperimentelle. Diskursens orden fra 1970-tallet opprettholdes dermed
i 1990-tallets mangfoldsretorikk. På 1990-tallet står individet i fokus,
men skiller og hierarkier består likevel ved at det svenske samfunnet
fremdeles fremstilles som bestående av grupper med ulike posisjoner
i samfunnet. I målene for den fremtidige nasjonale kulturpolitikken
foreslår regjeringen å:

38
39
40

Ibid., s. 23.
Ibid., s. 182.
Ibid., s. 182-183.

70

b värna yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för
   alla att använda den,
b verka för allas möjlighet till kulturupplevelser och eget
   skapande,
b motverka kommersialismens negativa verkningar och främja
   kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet,
b bevara och bruka kulturarvet,
b främja internationellt kulturutbyte och möten mellan olika
   kulturer inom landet.”41

Kulturelt mangfold stilles her opp mot kommersialisme, som betraktes
som dets motsetning. I tillegg kobles kulturelt mangfold til kunstnerisk
fornyelse og kvalitet. I likhet med 1970-tallets kulturpolitiske retorikk,
som betonet kultur ut fra de konsekvenser det å satse på kultur kunne
få for mennesker i forhold til dannende, opplysende, integrerende og
demokratifremmende formål, virker det som om mangfoldsbegrepet
slik det tar form utover 1990-tallet også skal ha en funksjon i samfunnet:
Mangfold anses å kunne fornye kulturlivet og motvirke markedskreftenes
negative konsekvenser, samtidig vil det å satse på mangfold lede til økt
integrering av innvandrere. Å satse på mangfold kommer slik sett til
å fremstå som en garanti for å oppnå demokratiske mål, så vel som
fornyelsesmål, slik man også la vekt på i 1970-tallets kulturpolitikk. Det
som fremfor alt peker seg ut som den største forskjellen mellom den
kulturpolitikken som ble lansert med proposisjonen i 1974 sammenlignet
med situasjonen tjue år senere, er den rollen kvalitetsmålet nå har fått.
Samtidig som det å satse på mangfold fremstår som et av de viktigste
målene, sidestilles dette ikke bare med et fornyelsesmål men også med
et kvalitetsmål uten at dette målet utdypes nærmere. På denne måten
fremstår ikke kvalitet som det samme som mangfold eller fornyelse,
men som noe som er hevet over disse underforståtte tidsbegrensede
aspektene av kulturpolitikken.

mot en kritisk selvrefleksjon av mangfoldsdiskursen

Fra slutten av 1990-tallet får mangfoldsbegrepet et stadig større
gjennomslag i kulturpolitikken. I takt med denne utviklingen mener jeg
at man også kan se at det skjer en teoretisering så vel som en kritisk
selvrefleksjon av mangfoldsdiskursen. Med dette mener jeg at hvor
kulturpolitiske utredninger på 1990-tallet brukte begrepet mangfold
41

Ibid., s. 27.

71

som noe som skulle representere noe positivt, men hvor hva det refererte
til var høyst uklart, så kan man etter hvert se en utvikling i retning av
at postkolonial teori og annen teori om etnisitet og identitet løftes inn
i de kulturpolitiske utredningene. Jeg vil i det følgende forsøke å vise
hvordan dette skjer.
At fokuset på kulturelt mangfold har fått en stadig mer sentral plass
i kulturpolitikken er blant annet tydelig i regjeringens beslutning i
desember 1996 om å nedsette en komité for å utrede mulighetene for å
etablere et verdenskulturhus på Södra teatern. �������������������������
I utredningen, som hadde
navnet Forum för världskultur – en rapport om ett rikare kulturliv gjør
man klart at verdenskultur bør forstås som: “kulturyttringar från olika
delar av världen som bidrar till att öka mångfalden i svenskt kulturliv,
särskilt yttringar från länder och miljöer som naturligt inte blir
tillgänglig för en publik i Sverige genom etablerade kommersiella eller
institutionella kanaler.”42 Verdenskultur betraktes som noe som kan øke
mangfoldet i hele det svenske kulturlivet. På grunn av dette anses ikke
Södra teatern, med dets plassering i Stockholm, å være et egnet sted.
Her brukes det altså et demokratiargument – flerkultur til hele landet
– som hovedargumentet for hvorfor utredningen ikke anser at Södra
teatern er egnet til å være et Verdenskulturhus. På grunnlag av dette
resonnementet lanseres et forslag om å etablere et koordinerende organ
som skal arbeide for å fremme verdenskultur i hele landet, Forum för
världskultur. Forumet bør i følge rapporten ha følgende oppgaver:
b initiera och stimulera verksamhet inom existerande institutioner
b främja samordning mellan olika institutioner och föreningar
b fördela bidrag
b initiera och samordna projekt och workshops som syftar till att
   presentera kultur som idag inte synliggörs i det svenska kulturlivet
b arrangera möten mellan konstnärer och kulturarbetare med erfarenhet
   från olika kulturer
b svara för information om världskulturevenemang
b bygga upp nätverk mellan kommuner och kulturinstitutioner om
   världskultur.43

Regjeringen fulgte opp utredningens forslag og besluttet i februar
1998 å opprette et Forum for världskultur for en treårs periode.44 Som
42 SOU 1997:95 Forum för världskultur – en rapport om ett rikare kulturliv: Betänkande av Utredningen om inrättande av ett världskulturhus i Stockholm, s. 14.
43 Ibid., s. 28-29.
44 Dir 1998:14 Forum för världskultur.
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grunnlag for beslutningen vektlegges det at Forum for världskultur skal
virke som et koordinerende organ, som skal informere og fremme det
som her kalles for nya tvärretniska och tvärrkulturella uttryck som
staten bør ha ansvaret for å fremme.
I en utredning skrevet av komitéen for Forum för världskultur
beskrives det som problematisk å satse på kortsiktige prosjekter for å
fremme et verdenskulturelt perspektiv i kulturlivet.45 I stedet foreslås
det at ansvaret for et verdenskulturperspektiv bør ligge hos Statens
kulturråd, og videre at det bør ansettes verdenskulturkonsulenter i et
visst antall regioner i landet. Det foreslås også at et mål bør være at
verdenskulturelle perspektiver skal inkluderes i alle statlig finansierte
kulturinstitusjoner. Kommitéen
���������������������������������
konkluderer derfor med:
Alla försök att reducera de världskulturella perspektiven till angelägenheter
enbart för människor med annan kulturell bakgrund är dömda att
misslyckas. Globaliseringens effekter berör oss alla vilket gör att alla
homogena förklaringsmodeller för alltid är förbrukade och att de framtida
möjligheterna istället ligger i förmågan att omvandla mångfaldens olika
facetter till sammanhållna bilder och sammanhang. Frågor kring formandet
av människors identitet som en central kategori i de världskulturella
processerna, ger oss en möglighet att etablera ett konstruktivt förhållningssätt
till såväl frågor om demokrati som integration.46

I dette sitatet kritiseres indirekte en politikk som ikke tar inn det
verdenskulturelle perspektivet i kjernen av kulturpolitikken, men i
stedet reserverer dette perspektivet for visse grupper. Som en kontrast til
denne politikkens mangler, tegner utredningen et bilde av Sverige som
et land som i dag er påvirket av globalisering. Gjennom å introdusere
globalisering som en viktig dimensjon i alle menneskers liv – noe
utredningen for øvrig mener ikke er noe nytt – brukes globalisering
som et argument for at den enkeltes identitet hele tiden er i bevegelse.
I stedet for å betrakte for eksempel innvandrere som de stakkarslige
kulturbærerne som står utenfor kjernen av kulturpolitikkens område,
endres det kulturpolitiske fokus her i retning av at det nå er alle
menneskers ulike erfaringer og identiteter som skal danne grunnlaget
45 SOU 2000:15 Forum för världskultur: Delbetänkande av Kommittén Forum
för världskultur
46 SOU 2000:118 Ja jag vill leva jag vill dö i Norden: Slutbetänkande av Kommitén Forum för världskultur, s. 9.
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for kulturpolitikken. Samtidig inneholder også sluttbetenkningen en
del paradokser. På den ene siden beskrives det en flerkulturell diskurs
som utredningen mener har ført til at de prosjektene som tidligere har
fått støtte har resultert i at innvandrere har blitt De eksotiske andre i
kulturlivet. På den andre siden virker det som om kritikken ikke bare
retter seg mot tiltak som skal fremme for eksempel ikke-vestlig musikk,
men snarere mot den manglende kontinuiteten i slike satsninger. Dette
ses også i forslaget om at det skal ansettes verdenskulturkonsulenter i
flere län for å sikre en kontinuitet, og for å koordinere virksomheter
som berører det verdenskulturelle perspektivet.
I utredningen løftes hip-hop-kulturen og grafittimiljøene frem som
viktige inspirasjonskilder for det flerkulturelle perspektiv utredningen
ønsker å fremme. Årsaken til at disse miljøene løftes frem som
positive er at de kan fungere som forbilder for hvordan den statlige
kulturpolitikken bør arbeide med kulturelt mangfold. Samtidig ønsker
ikke utredningen å inkludere hip-hop-kulturen og grafittimiljøene i den
statlige kulturpolitikken, da man mener at dette ville være ødeleggende
for miljøene.
Noen av tankene fra Forum för världskulturs sluttrapport kan senere
ses i kulturpolitikken. I 2003 ble det ansatt åtte flerkulturkonsulenter.47
Opprettelsen av disse stillingene fremheves også i den internasjonale
kulturutredningen, som kom i 2003, som et eksempel på Sveriges arbeid
med det flerkulturelle. At opprettelsen av disse konsulentstillingene tas
med på listen over aktiviteter som speiler en internasjonal innflytelse
på kulturpolitikken, er interessant fordi dette fremstilles som et resultat
av blant annet økt migrasjon, flere språkgrupper innenfor landets
grenser og større kontakt med andre land. I motsetning til Forum for
världskulturs sluttbetenkning hvor mangfold og verdenskultur eksplisitt
fremstilles som en dimensjon ved samfunnsutviklingen som berører alle
mennesker, fremstiller den internasjonale utredningen fortsatt mangfold
som noe som har å gjøre med innvandrere og minoritetsgrupper. Dette
ses også i den internasjonale utredningens kommentarer knyttet til
Riksteatern generelt, og Södra teatern spesielt, i forhold til deres aktive
og fremgangsrike arbeid med minoritetsgrupper, både i forhold til
publikumsarbeidet og i forhold til utformingen av programmer.
I tillegg til etableringen av flerkulturkonsulentene kan regjeringens
beslutning om å gjøre 2006 til Sveriges Mångkulturår ses som et svar
47 SOU 2003: 121 Internationella kulturutredningen 2003: Betänkande av Internationella kulturutredningen.
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på ytringer fra ulike hold om at mangfold bør få en mer sentral plass
i politikken. I regjeringens direktiv, som ble vedtatt i desember 2004,
motiveres beslutningen om å ha et eget år for å markere kulturelt
mangfold med et håp om at et slikt år skal kunne motvirke diskriminering,
fremmedfiendtlighet og rasisme.48 Mangfold relateres her, som i den
internasjonale kulturutredingen, til innvandrere og minoriteters stilling
i det svenske samfunn. I������������
målet for Mångkulturåret står det videre:
Syftet med Mångkulturåret är att på ett bestående sätt öka alla invånares
möjligheter att delta i kulturlivet och att skapa ett samspel mellan olika
kulturtraditioner. Syftet är också att skapa incitament för att offentligt
finansierade kulturverksamheter på ett tydligt sätt speglar och införlivar den
etniska och kulturella mångfalden som finns i dagens Sverige.49

Mangfold har følgelig å gjøre med etnisk og kulturelt mangfold – fremfor
alt i betydningen integrering av innvandrere og minoritetsgrupper. Selv
om målet med året er å gi alle mulighet til å delta i kulturlivet, og dermed
kan sies å være et demokratiargument, så understrekes det i den andre
setningen at man ikke anser at dette målet er nådd for alle grupper i
samfunnet. Tiltak skal følgelig gjøres for de gruppene man mener
tilhører det etniske og kulturelle mangfoldet, selv om det er uklart hvilke
grupper er det her vises til.
I likhet med Forum för världskultur sin sluttrapport argumenterer
også utredningen som ble lagt til grunn for forberedelsene til
Mångkulturåret for at mangfold ikke skal ses som tiltak bare for enkelte
grupper i samfunnet.50 I stedet ses mangfold som noe mye mer, som
det som har å gjøre med et ønske om å inkludere alle menneskers ulike
erfaringer, kunnskaper og perspektiver i kulturlivet. Videre vektlegges
et interkulturelt perspektiv, som i rapporten ses som viktig i forhold til
den Europakommisjonens beslutning om at 2008 skal være “Europeiska
året för interkulturell dialog.” I forhold til dette året ønskes det at den
svenske kulturpolitikkens arbeid med mangfold skal ses i relasjon til
lignende prosjekter på internasjonalt nivå – en utvikling man nettopp
ønsker å være i dialog med.
48 Dir 2004:169 Samordning av Mångkulturåret 2006.
49 Ibid.
50 SOU 2005:91 Agenda för mångkultur. Programförklaring och kalendarium
för Mångkulturåret 2006: Delbetänkande från Kommittén för samordning av
Mångkulturåret 2006.
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I min gjennomgang av evalueringen av 1970-tallets kulturpolitikk
forsøkte jeg å vise hvordan mangfoldsbegrepet på den ene siden ble
brukt for å inkludere innvandrere og minoritetsgrupper i kulturlivet,
samtidig som det på den andre siden ble antatt at det å satse på mangfold
skulle fornye kulturlivet. Interessant i rapporten for planleggingen av
det svenske året for kulturelt mangfold er ønsket om at det å satse på
mangfold her fremstilles som at dette kan ha mye mer dyptgripende
konsekvenser for det svenske samfunnet. Blant annet argumenterer
rapporten for strukturforandringer. Dette vises gjennom et uttalt ønske om å problematisere hva det vil si å være svensk og hva svensk
kulturarv er. En parallell trekkes i rapporten til likestillingsdebatten
som i dag også fokuserer på mannens rolle. Analogt med utvidelsen
av likestillingspolitikken til en politikk som omhandler både kvinner
og menn, argumenterer rapporten for å ikke bare problematisere
innvandrere og minoritetsgrupper, men også svensk identitet. Mangfold
ses som en følge av dette som noe mer enn spørsmål om integrasjon
fordi mangfold settes i sammenheng med andre dimensjoner – som
likestilling og klasse. Slik utvides mangfoldsdiskursen til å omfatte
flere perspektiver på samfunnsutviklingen enn de tidligere implisitte
integrasjonspolitiske mål.
Et annet interessant moment ved rapporten Agenda för mångkultur
er det teoretiske grunnlaget denne baserer seg på.51 I rapporten kritiseres en rekke ulike varianter av mangfoldsbegrepet, og da først og
fremst de som anses å ha bidratt til å opprettholde et skille mellom
oss og de andre. Begrepsgjennomgangen i rapporten fungerer således
legitimerende for et syn på mangfold, ved at man peker på feil ved en
for snever forståelser av begrepet. I rapportens innledning henvises det
til Hannah Arendts tanker om mangfold som møter mellom mennesker.
Arendt brukes her også for å vise at rapporten er et dokument som skal
mane til handling. Ved at mangfold forstås vidt, settes følgende mål for
satsingen på mangfold: langsiktighet, dialog, samarbeid, bevisstgjøring
og forandring. Samtidig peker rapporten ut en rekke fallgruver som
tidligere kulturpolitiske dokumenter har havnet i. Én slik fallgruve er
den manglende problematiseringen av begrepet kvalitet – både med
tanke på innhold og i rekrutteringsprosesser. Men selv om rapporten
i større grad enn tidligere dokumenter om mangfold forsøker å utvide
det som forstås med mangfold til å favne noe mer enn spørsmål om
etnisitet, så markerer også rapporten grenser for hva som kan regnes
51

Ibid.

76

inn i mangfoldsbegrepet. Dette gjøres først og fremst gjennom en
kalender over det kommende års aktiviteter. Gjennom denne listen
spesifiseres hva mangfoldsdiskursen ikke kan være når for eksempel
svensk folkemusikk ikke inngår blant de aktiviteter som nevnes. Slik
sett fremstår det som at det er det etnisk andre – det ikke-svenske –
som er det som mangfoldsdiskursen omfatter. Og selv om rapporten, i
motsetning til evalueringen av 1970-tallets kulturpolitikk på midten av
1990-tallet, problematiserer mangfold og kvalitet som sentrale begreper,
finnes det en kontinuitet fra tidligere dokumenter jeg har analysert.
Mangfold ses fremdeles som det som skal fornye kulturpolitikken og
de eldre kulturinstitusjonenes virksomhet:
Utan mångfald riskerar kulturinstitutionerna att tappa sin intellektuella och
emotionella rikedom. (…) En ökad mångfald inom konsten, litteraturen
och kulturen kan därför bidra till att vitalisera och utveckla kulturlivet
och öka medvetenheten om olika perspektivs och synsätts betydelse för
en samhällsutveckling som går i riktning mot en ökad etnisk och kulturell
mångfald.52

mangfoldsdiskursens paradokser

Et hovedtrekk ved den mangfoldsorienterte kulturpolitikken er at
den uløselig synes å være fundert på en forestilling om noen bestemte
forskjeller (oftest i termer av etnisitet) som samtidig er det denne
politikken prøver å overkomme ved å understreke at det er på individnivå
at mennesker er ulike. En av de sentrale teoretikere som har påpekt dette
paradoksale trekket ved en statlig multikulturell politikk er filosofen
Charles Taylor.53 I følge Taylor er en slik politikk et resultat av en
anerkjennelsesdiskurs. At anerkjennelse har fått en så sentral rolle i den
samtidige politikken mener Taylor blant annet skyldes at anerkjennelse
har blitt et sentralt fundament i moderne identitet når individer forstår
og definerer sin identitet i relasjon til andre.
For Taylor har anerkjennelsesdiskursen i politikken betydd to ting.
For det første har den ledet til en politikk preget av universalisme hvor
fokuset har blitt lagt på alles like rettigheter. Den andre konsekvensen
han mener å se av en slik politikk, er at individers og gruppers unike og
autentiske identitet settes i fokus. En politikk for anerkjennelse bygger
52 Ibid., s. 56.
53 Charles Taylor (1992) Multiculturalism and ‘the Politics of Recognition’. Princeton, N. J.: Princeton University Press.
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dermed på en oppfattelse av de samme forskjeller som denne samtidig
forsøker å overkomme. Når man i kulturpolitikken understreker
viktigheten av å garantere alle individers rett til å delta i kulturlivet,
betrakter man samtidig samfunnet – akkurat som i 1970-tallets
kulturpolitikk – som bestående av individer med ulike forutsetninger
som skal støttes og hjelpes inn i kulturen. Starten av 2000-tallets
svenske kulturpolitikk blir dermed fremdeles en politikk som bygger
på, og forutsetter, de forskjeller den samtidig forsøker å overkomme.
I forhold til den statlige kulturpolitikken representerer i så måte
mangfoldsdiskursen både en likhetsideologi – alle skal ha lik rett til det
offentlig støttede kulturlivet, og en forskjellsideologi – hvor ulikheter i
individers tilgang på det samme kulturtilbud anerkjennes og forsøkes
løst.
Jeg skal avslutningsvis løfte frem noen av de spenningsfelt jeg
mener karakteriserer den mangfoldsorienterte kulturpolitikken.
Det første spenningsfeltet handler om det som finnes mellom det
partikulære og det universelle.54 Med dette mener jeg at den svenske
kulturpolitikken opererer med to kulturbegrep som begge blir brukt
i den mangfoldsorienterte kulturpolitikken. På den ene siden brukes
et estetisk kulturbegrep som anses å ha en universell karakter.55 På den
andre siden brukes et sosialt kulturbegrep der det partikulære – forstått
som både grupper og individers ulike kulturbakgrunner og erfaringer
– skal gis rom gjennom anerkjennelse og deltagelse.
For det andre hersker det – som en konsekvens av spenningen
mellom det universelle og det partikulære – en spenning mellom på den
ene siden sosial- og integrasjonspolitiske ambisjoner og på den andre
siden en innebygd forståelse av at kulturpolitikk handler om å fremme
et kulturliv som skal ha en viss kvalitet. Mens de integrasjonspolitiske
ambisjonene fremstilles som politiske, fremstilles kvalitetsargumentet

54 Dette aspektet av mangfoldspolitikken problematiseres også av Tobias Harding i hans avhandling om den svenske statlige kulturpolitikken Harding
����������������
(Tobias
(2007) Nationalising Culture: The Reorganisation of National Culture in Swedish Cultural Policy 1970-2002. Linköping: Linköping University, Department of
Culture Studies).
55 Dette behandles mer utførlig i så vel Sven Nilsson (1999) Kulturens vägar.
Kultur och kulturpolitik i Sverige. Malmö: Polyvalent som i Anders Frenander
(2005) Kulturen som kulturpolitikens stora problem. Diskussionen
���������������������������
om svensk kulturpolitik under 1900-talet. Hedemora: Gidlunds fölag.
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snarere som et apolitisk argument som understreker at spørsmålet om
god kultur er hevet over verdimessige og politiske aspekter.56
For det tredje hersker det en spenning mellom at etnisitet på den ene
siden aktiveres som en identitetskategori og at etnisitet på den andre
siden forsvinner ut til fordel for en grunnforestilling om at alle mennesker
både er like og ulike. Mangfoldspolitikken kan således ses som et svar
på et ønske om å fornye kulturpolitikken – det vil si at man både vier
oppmerksomhet til hva som skjer på kulturområdet internasjonalt,
samtidig som man ønsker å inkorporere det populære, det eksotiske og
det eksperimentelle i det offentlig støttede kulturlivet for å gjøre dette
mer attraktivt for potensielle nye publikumsgrupper.
Disse tre spenningsfeltene er også med i de tre neste analysekapitler
hvor de skiftende betydninger av etnisitet, opplysning og fornyelse står
i fokus som tre ulike aspekter ved mangfoldspolitikken.

56 I en studie av innvandrede kulturarbeides muligheter til å etablere seg i Sverige
viste det seg likeledes at også denne gruppens muligheter til å gjøre karriere ofte
ble begrenset av antagelsen om at kvalitet er et nøytralt begrep som sentrale aktører på så vel gallerier som utdanningsinstitusjoner forsvarte. Se Helene Egeland
(2003) ”Innenfor eller utenfor bildet? Innvandrerkunstnere i det svenske kulturlivet” I Helene Egeland & Jenny Johannisson (red.) Kultur, plats, identitet. Det
lokalas betydelse i en globaliserad värld. ���������������������������
Nora: Nya Doxa. S. 155-170.

79

kapittel 4:

Det ekte mangfoldet –
autentisitet og opplevelse

Et sentralt mål med den mangfoldsorienterte kulturpolitikken er at
innvandrere skal gis plass i det svenske kulturlivet – både som publikum,
produsenter og artister. I de kulturpolitiske dokumentene, slik de ble
formulert på midten av 1990-tallet, kan ønsket om å fremme kulturelt
mangfold ses som et uttrykk for en tiltro til at det å satse på mangfold
ville fornye kulturlivet. Videre er det innvandrere som anses å være den
gruppen som skal kunne bidra med denne fornyelsen. Innvandrere får
i så måte representere noe annet enn det underforstått svenske. Regina
Bendix har hevdet at idéer om det multikulturelle samfunn er fundert på
en tro på at samfunnet består av homogene etnisiteter som kan skilles fra
hverandre. I følge en slik forståelse fremstår autentisitet og etnisitet som
viktige aspekter av mangfoldspolitikken. Disse aspektene er imidlertid
aldri uttalt i de kulturpolitiske tekstene jeg har analysert. Likevel var det
nettopp søken etter å presentere det antatt autentiske – i de ulike former
jeg snart skal vende tilbake til – som fremstod som et av de svarene
Södra teatern ga på mangfoldsoppdraget. Det er dette perspektivet på
mangfold jeg kommer til å fokusere på i dette kapitlet.
Det var gjennom intervjuet med teatersjefen Patrik Liljegren at jeg
først ble oppmerksom på hvor viktig søken etter autentisitet var i Södra
teaterns profil. Liljegren hadde nettopp begynt i sin nye stilling som
teatersjef da jeg intervjuet ham, men han hadde allerede klare ideer
om – og visjoner for – Södra teatern. Etter at han hadde fortalt meg
 Regina Bendix (1997) In Search of Authenticity: The Formation of Folklore
Studies. Wisconsin: University of Wisconsin Press.
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om sin egen bakgrunn gikk han raskt over til å utdype hva han mente
var fundamentet – eller de fire kunstneriske beina, som han kalte det
– som Södra teatern virksomhet stod på. Disse beina bestod av ”dom
nya områderna”, ”det autentiska”, ”religionerna” og ”dans”. Blant de
fire beina var ikke kulturelt mangfold med. Derimot mener jeg at hele
intervjuet med Liljegren må ses på bakgrunn av at han visste at jeg skrev en
avhandling om kulturelt mangfold. Temaet kulturelt mangfold fungerte
dermed som en tredje stemme, som mine spørsmål – og Liljegrens svar
– var adressert til. Men hva slags ulike former for autentisitetssøken er
det så de fire kunstneriske beina uttrykker?
Det første beinet – de nye områdene – handler om å presentere
publikum for kulturer fra områder i verden som Liljegren mente få
mennesker hadde et eget forhold til eller kunnskap om. Ønsket om å
presentere de nye områdene handler således om en søken mot autentisitet
i det som oppfattes som forskjellig og som eksotisk. I det andre beinet
– autentisitet – ble søken etter å skape og gi autentiske opplevelser til
publikum eksplisitt uttrykt som sentralt – i en tid hvor Liljegren anså at
mange mennesker opplevde virkeligheten som fiktiv. Det tredje beinet
– religionene – handler om viktigheten av de eksistensielle og åndelige
dimensjonene ved livet. Og det siste beinet – dans – handler om at
publikum gjennom å bevege seg til musikk skulle få energi til å leve og
kraft til å handle i verden.
Visjonene som her knyttes til de kunstneriske beina uttrykker en
søken etter autentisitet som kan deles inn i en søken innover og en søken
utover. Den indre søken fremstår som det som har med det åndelige
(religion og eksistens) å gjøre. Mens den søken som er rettet utover
motsatt fremstår som en søken etter det ukjente i to ulike betydninger
– både gjennom at det handler om en søken etter det som befinner seg
utenfor det enkelte individ og gjennom at det handler om en søken etter
noe annet og ukjent (for eksempel en annen kultur, et annet land eller
en annen verdensdel). Autentisitetsaspektene som er på spill handler
således både om en søken innover og en søken utover. Denne samme
todeling har Bendix pekt på i sin analyse av tyske teologers og filosofers
virksomhet på 1800-tallet. I følge Bendix preges deres søken etter
autentisitet både av en søken etter det som ble oppfattet som ulikt (det
eksotiske, det gamle, det rurale og det folkelige), samtidig som det var
et uttrykk for en søken innover – hvor indre og ytre måter å eksistere
på ble sammenlignet. I dette kapitlet refererer søken etter autentisitet
til både en ytre og en indre søken, men hvor begge former kan ses som
måter Södra teatern svarer på mangfoldsoppdraget.
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Å studere produksjon av autentisitet som et sentral aspekt ved
multikulturelle kulturarrangementer i vesten er ikke noe nytt. En
viktig teoretisk inspirasjonskilde jeg vil nevne her, er folkloristen
Barbara Kirschenblatt-Gimblett og hennes studier av offentlig initierte
multikulturelle festivaler i USA. Kirschenblatt-Gimblett mener at
det i multikulturelle festivaler finnes en fare for rene interesser. Med
rene interesser mener hun oppføringer av musikk og annen kultur
hvor de elementer man viser frem bekrefter publikums allerede klare
forestillinger om det eksotiske, både i forhold til hvilken identitet
den enkelte artist får spille ut, og i forhold til hva som betraktes som
eksotisk. Dette kan for eksempel gjøres ved at moderne teknikk tones
ned til fordel for instrumentale forestillinger, men også gjennom bruk
av folkedrakter og lignende. I følge Kirschenblatt-Gimblett er offentlig
støttede multikulturelle festivaler preget av en puritanisme som
omfavner forskjeller og samtidig skjuler potensielle konflikter mellom
mennesker. Selv om multikulturelle prosjekter ifølge henne blir lansert
som et alternativ til det den nasjonale kulturen anses å stå for, mener hun
at de mange multikulturelle prosjektene kan lede til en nøytralisering av
forskjeller mellom mennesker ved at forskjeller harmoniseres i det hun
kaller for ”the unity-in-diversity discourse”.
Erling Bjurström har, inspirert av Bourdieu, fremført en lignende
kritikk mot svensk ungdomspolitikk; en politikk som forsøker å minimere
forskjellene mellom det som ofte omtales som ”innvandrerungdom” og
”vanlig ungdom”.  Mens Kirschenblatt-Gimblett argumenterer for at det
området hun studerer karakteriseres av en harmonisering av forskjeller,
argumenterer Bjurström for at forutsetningen for overhodet å kunne tale
om ”innvandrerungdom” er en antagelse om at vi alle befinner oss på en
felles plattform og at det er ut fra dette felles grunnlaget at forskjeller
først kan problematiseres. Slik sett skulle den diskursen Bjurström
her analyserer kunne betegnes som – motsatt av KirschenblattGimblett – en ’diversity-in-unity discourse’. Men hvordan er forholdet
mellom en likhetsdiskurs og en forskjellighetsdiskurs i virksomheten
 Barbara Kirshenblatt-Gimblett (1998) Destination Culture: Tourism, Museums,
and Heritage. Berkeley: University of California Press.
 Ibid., s.77
 Erling Bjurström (1992) “Youth Research and Ethnicity: Reflections on Uniformity, Diversity, Name-games and ‘Neutral’ aspects of Culture”. I Cecilia Palmgren, Karin Lövgren & Göran Bolin (eds.) Ethnicity in Youth Culture. Stockholm:
Youth Culture at Stockholm University. S. 161-177.
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til en kulturinstitusjon som har kulturelt mangfold innskrevet i sin
virksomhetsplan? Hvilke identiteter er det som eventuelt forsterkes i
multikulturelle kulturvirksomheter? Og hvordan representeres disse
gjennom markedsføring, i de enkelte arrangementer, og i debatter og
andre ytringer om mangfold i kulturlivet?
Spørsmålene henger nært sammen med hvilke identiteter som gis
rom og hvordan disse representeres, og dermed blir virkelige. Den
identitetskategorien som først og fremst knyttes til mangfoldsdiskursen,
slik jeg også pekte på i kapittel tre, er etnisitet. Før jeg går videre i
analysen finner jeg det derfor viktig å redegjøre kort for hvordan jeg
forstår etnisitetsbegrepet. I nordisk sammenheng var det fremfor alt
antropologen Fredrik Barth som la grunnlaget for et relasjonelt syn på
etnisitet. I essaysamlingen Ethnic Groups and Boundaries: The Social
Organization of Cultural Difference presenteres hans kritikk av tidligere
antropologiske innganger til studier av etnisitet og etniske grupper. Barth
kritiserer her det han oppfatter som et naivt syn på etniske grupper.
Dette naivistiske synet hevder han at antropologer har bidratt til å styrke
gjennom at de har betraktet andre kulturer som grupper som eksisterer
i sosial og/eller geografisk isolasjon fra andre. I stedet for å studere
grenselandet mellom etniske grupper mener Barth at antropologiske
studier primært har vært opptatt av å skille ut etniske grupper som egne
samfunn med egne sosiale systemer og historier – uavhengig av andre.
Barth mener derimot at etniske grenser kan opprettholdes på tross av
mobilitet, kontakt og informasjonsutveksling. Det er i stedet sosiale
prosesser som bidrar ekskluderende eller inkluderende i forhold til å
kunne snakke om en etnisitet. Etnisitet følger dermed ikke den enkelte
fra krybbe til grav, men eksisterer, utvikles og endres i sosial interaksjon.
Videre mener Barth at kontakt mellom ulike etniske grupper ikke
nødvendigvis undergraver en etnisitet ved å vanne den ut. Snarere kan
det lede til en styrket etnisitet; møtet med andre styrker den enkeltes
opplevelse av å tilhøre en etnisk gruppe.
Med dette som utgangspunkt legger Barth følgende teoretiske
resonnementer til grunn: For det første betraktes etniske grupper som
grupper som eksisterer i kraft av at individer identifiserer en gruppe
som nettopp dette. En etnisk gruppe kan derfor ikke betraktes i
forhold til visse gitte karakteristika, men bør snarere studeres i forhold
 Fredrik Barth (1994) Ethnic Groups and Boundaries: The Social Organization
of Culture Difference. Oslo: Pensumtjeneste.
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til hva individer gjennom interaksjon tilskriver gruppen til enhver
tid. Av dette følger, som et neste moment i den teoretiske rammen, at
etniske grupper bør analyseres i forhold til de prosesser som er med
på å opprettholde gruppens identitet. I stedet for å studere etniske
grupper som isolerte samfunn, ønsker Barth å studere dem i forhold
til opprettholdelsen av grensene mot andre grupper. En slik inngang
til studier av etnisitet springer ut av Barths kritikk av studier som har
neglisjert denne grenselandsproblematikken og studier som har betraktet
grenseopprettholdelse som uproblematisk. ��������������������������
Han oppsummerer kritikken
på følgende måte:
Most critically, it allows us to assume that boundary maintenance is
unproblematical and follows from the isolation which the itemized
characteristics imply: racial difference, cultural difference, social separation
and language barriers, spontaneous and organized enmity. This also limits
the range of factors that we use to explain cultural diversity: we are led
to imagine each group developing its cultural and social form in relative
isolation, mainly in response to local ecologic factors, through a history of
adaptation by invention and selective borrowing.

Ved å studere grenselandet, som for Barth vil si de steder der
dikotomier, skiller mellom oss og de andre, opprettholdes, endres og
utfordres, er det mulig å si noe om hva som til en hver tid former en
etnisk gruppe. En slik angrepsmåte står i motsetning til å starte med å
studere det man allerede i utgangspunktet mener og tror kjennetegner
en etnisk gruppe: ”The critical focus of investigation from this point of
view becomes the ethnic boundary that defines the group, not the cultural
stuff that it encloses.” Videre mener Barth at man heller ikke kan ta for
gitt at det man mener skiller grupper, for eksempel ytre karakteristika,
har den samme betydningen for de individer som er involvert. Individer
med tilsynelatende like karakteristika for en utenforstående person
vil ikke nødvendigvis føle samhørighet med hverandre eller tenke at
de tilhører samme gruppe. Det man bør studere er hvordan individer
faktisk opptrer i forhold til andre. Den form for grenser Barth derfor
tar utgangspunkt i er sosiale grenser som opprettholdes, endres eller
opphører gjennom menneskelig handling.




Ibid., s. 11.
Ibid., s. 15.
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Når Barth skal beskrive hvordan sosiale grenser opprettholdes,
endres eller forsvinner, bruker han, i likhet med blant annet Goffman,
begrepet performans. Performans betyr i denne sammenheng ”the
Til
adequate acting out of the roles required to realize the identity”. ����
forskjell fra Goffman, som mener at en oppførelse, et spill, kan sies
å karakterisere enhver form for sosial interaksjon med andre ut ifra
rammene for sosial handling, mener Barth at ikke alle situasjoner
betinger dette. Han nevner her farskap som et eksempel: man forblir
en far uansett om man ikke gir sitt barn mat. Hos Barth blir performans
fremfor alt viktig og aktualisert når det handler om å oppvise status.
Likevel er det sentralt både for Barth og Goffman at en rolle utspilles
i interaksjon med andre. Når et individ ved for eksempel forflyttelse i
rom kommer inn i en ny sammenheng, kan han eller hun velge å bli en
del av en ny gruppe og der innta en minoritetsposisjon, samtidig som
han eller hun underkaster seg det nye samfunnets roller. Eller så kan
personen bruke sin etniske identitet til å skape nye plattformer og rom
innenfor det nye samfunnet. Samtidig mener Barth at det er viktig å
poengtere at etniske grenser ikke er låst på den måten at de som ikke på
et gitt tidspunkt er en del av en etnisitet, aldri kan få innpass i denne.
På samme måte som grenser endres, og dermed også de betydninger
man kan se at dette får for en etnisk gruppes organisasjon, kan også
utenforstående lære seg de sosiale praksiser som markerer grensene
– og dermed bli en del av en etnisk gruppe.
En av mange forskere som har problematisert etnisitetsbegrepet i nyere
tid er antropologen Thomas Hylland Eriksen. Gjennom sin studie av det
mauritiske samfunnet stiller han spørsmålstegn ved hvorvidt man i dag
kan tale om etniske grupper som meningsfulle kategorier. I forsøket på
å besvare dette spørsmålet peker han på at betydningen av etnisitet som
distinksjonskategori har minsket i og med at andre kategorier – som
for eksempel klasse og kjønn – utfordrer den betydning etnisitet kan
ha. Hylland Eriksen anser derfor at etnisitetskategoriens relevans har
minsket i takt med massemedienes påvirkning på samfunn – gjennom
blant annet film og musikk. Dette gjør at det blir meningsløst å snakke
om etniske grupper som om man kan identifisere disse som grupper som
lever isolert fra hverandre og ikke mottar impulser fra andre. Samtidig
mener Hylland Eriksen at etnisitet kan få en betydning i de tilfeller
hvor det er viktig å skape et sterkt ”vi” – og det er i slike situasjoner at
 Ibid., s. 28.
 Thomas Hylland Eriksen (1998) Common Denominators: Ethnicity, Nationbuilding and Compromise in Mauritius. �������������
Oxford: Berg.
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opphavsmyter blir viktige; de kan fungere som byggesteiner for å skape
en kollektiv identitet.10
Både Barth og Hylland Eriksen anser at etnisitet er et relasjonelt
begrep som hele tiden gis nytt innhold gjennom de kontekster begrepet
aktualiseres i. I visse sammenhenger har etnisitet ingen betydning, mens
i andre sammenhenger blir den viktig som en måte å skape forskjeller
mellom individer eller grupper på. I dette kapitlet kommer jeg derfor
til å vektlegge de betydninger etnisitet som identitetskategori tilskrives.
Poenget i dette avsnittet om etnisitet som en ramme for den følgende
analysen har således vært å gjøre rede for på hvilke to nivåer etnisitet
opererer i min analyse. På den ene siden ønsker jeg å vise i hvilke
sammenhenger etnisitet blir aktualisert i empirien gjennom å analysere
hvordan søken etter det ekte mangfoldet iscenesettes. På den andre siden
kommer jeg – fordi jeg i likhet med Barth og Hylland Eriksen mener at
etnisitet ikke representerer en essens, men tvert imot gis ulikt innhold
i ulike sammenhenger – til å diskutere hva etnisitet står for i de tilfeller
den kommer inn i situasjoner og ytringer som jeg analyserer.

mangfold og varemerkeproduksjon

Södra teatern mottar ofte tilbud og tips fra arrangører, foreninger
og enkelte artister som ønsker å presentere grupper, artister eller
oppsetninger på teateret. Mye av det arbeidet produsentene ved
teateret daglig gjør handler derfor om å ta valg, sortere i forhold til
hva de faktisk ønsker å satse på, hvilke strategier de skal velge for å
nå publikum og hvordan de kan gjøre Södra teaterns varemerke sterkt.
Produsentene ved teateret mener at i fasen hvor nye arrangementer og
programplanlegging diskuteres, er det å knytte kontakter med agenter og
bokningsselskaper internasjonalt av stor betydning. Å hente inspirasjon
fra den internasjonale kulturscenen setter dem i stand til å presentere
artister i verdensklasse. Et viktig møtested i denne sammenheng er
WOMEX, World Music Expo festivalen. På denne årlige festivalen møtes
agenter, artister og bookingbyråer for å bli presentert for det som anses
å være det beste innenfor genren verdensmusikk. I følge de australske
kulturgeografene John Connell og Chris Gibson er WOMEX et viktig
møtested hvor musikere får mulighet til å få kontrakt, bli promotert
og distribuert.11 WOMEX og liknende arrangementer er derfor sentrale
10 Thomas Hylland Eriksen (1996) Kampen om fortiden. Et essay om myter,
identitet og politikk. ����������������
Oslo: Aschehoug.
11 John Connell & Chris Gibson (2004) ”World Music: Deterritorializing Place
and Identity”. I Progress in Human Geography, vol. 28, No.3, s.342-361.
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møtesteder i forhold til hva som blir valgt ut til å skulle representere,
ikke bare verdensmusikk som genre, men fremfor alt verdensmusikk av
høyeste kvalitet. Connell og Gibson peker videre på at denne prosessen
er preget av selektivitet og skjevhet fordi visse geografiske steder, visse
etniske grupper, og visse kulturelle identiteter blir promotert sterkere
enn andre.
For Södra teatern var det nettopp arrangementer som WOMEX
og liknende festivaler som ble fremhevet som garanti for at det som
presenteres på Södra teatern var av høy klasse, ikke fordi at det å
presentere utenfor-vestlig musikk i seg selv var målet, men fordi slike
festivaler bidro til å gi de inviterte artistene legitimitet som musikere
som presenterte musikk av høy kvalitet. Da jeg spurte Liljegren om
hvor artistene som opptrer på Södra teatern kom fra, vektla han at Södra
teatern på grunn av sitt oppdrag, som han uttrykte det, hadde mange
internasjonale band, men det som utgjorde den viktigste motivasjonen
for utvelgelse var å velge det som var best, uten hensyn til et bands
eller en artists nasjonalitet. At visse nasjonaliteter og etnisiteter fikk
forrang ble således en konsekvens av utvelgelsen, og fremstod ikke som
et tilsiktet mål. Spørsmålet om kvalitet fremstår her som hevet over
spørsmålet om hvilket mangfold Södra teatern skulle vise frem. Dette
kan også henge sammen med at mangfold blant flere av de ansatte på
Södra teatern ble fremstilt som noe som ikke hadde med kvalitet eller
smak å gjøre. Snarere ble mangfold assosiert med det Liljegren uttrykte
med et ”samhällsuppdrag” – som i sammenhengen ble plassert helt
utenfor kvalitetsdiskusjoner.
Det som overkommuniseres her er at det Södra teatern gjør er av
høyeste kvalitet, samtidig som mangfold underforstått anses å handle
om et samfunnsoppdrag som i sammenhengen fremstår som det som
assosieres med det kjedelige mangfoldet. Men i tillegg til å assosiere
mangfold med et samfunnsoppdrag, gjør Liljegren også koblinger som
ofte gjøres i mangfoldsdiskusjoner i kulturpolitiske sammenhenger
– nemlig at mangfold har med inkludering av det antatt ikke-europeiske
å gjøre:
(…) det behöver inte vara utomeuropeisk för at det ska vara mångkulturellt.
Om du tar något från Galicien här. Ingen här har sett hårdrock från Galizien.
Det är mångkultur också. Så det är inte det at det ska va långt bort ifrån och
väldigt konstig.

Det attraktive mangfoldsarbeidet ble her motsatt presentert som det å
kunne blande kultur på en rekke ulike områder – presentere repertoar fra
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hele verden, gi rom for ulike uttrykk, ulike stiler og ulike kunstformer. Det
attraktive mangfoldet brukes her med en liberal forståelse av begrepet.
Gjennom å presentere det attraktive mangfoldet som det som har å gjøre
med muligheten for å blande kultur, vises samtidig en forståelse av hva
statlig mangfoldspolitikk handler om – representativitet (i forhold til
å presentere kultur fra ulike verdensdeler) og en sosialpolitikk hvor
rettferdighet gjennom å yte noe for fellesskapet står i fokus.
Det attraktive mangfoldet handler her om kvalitet. Det å eksperimentere
og fornye var det sentrale for at Södra teatern skulle kunne hevde seg i
konkurranse med Stockholms øvrige kulturtilbud. Å skulle presentere
artister fra bestemte deler av verden fordi dette skulle være et mål i seg
selv anså Liljegren som en ”samaritgrej” han vil reservere seg fra. Å lage
et program som presenterte publikum for de nye områdene handlet
snarere om å gi kunnskap om det ukjente, om det som Liljegren mente
befant seg ” längre borta”. Kina, Japan, Thailand, Vietnam, India og
Pakistan ble gitt som eksempler. Gjennom å høre ”vanliga människor”
fortelle på en scene om sine opplevelser og skjebner fra for eksempel en
krig de har opplevd, skal publikum få kunnskap og forståelse.
I dette skapes en distinksjon mellom det som fremstilles som
forskjellig – kunnskap om det ukjente fra en verden ”längre borta”
– og det som fremstilles som likt – når det er ”vanliga människor”
som skal fortelle noe fra eget levd liv. Begrepet ”vanliga människor”
fungerer her som en markør for noe antatt hverdagslig som opphever
forskjellenes avstandsbetydning. Den ambivalensen som Liljegrens
påstand svaret – som ytring betraktet – uttrykker, resulterer i at etnisitet
får betydning – gjennom å fremstilles som det ukjente andre – samtidig
som det ikke utelukkende fremstilles som et kollektiv av andre som ikke
har berøringspunkter med oss. Slik sett fungerer kategorien ”vanliga
människor” som en beskrivelse av det ikke-etniske mennesket, hvor
en allmennmenneskelig grunn gjør det mulig for alle mennesker å
forstå hverandre. Etnologen Magnus Berg har i en analyse av svenske
kvinner som danser orientalsk dans, pekt på at dette kan ses på som et
uttrykk for en ambivalens i vestlig søken etter identitet.12 Ambivalensen
har å gjøre med at orientalsk dans kan ses som et uttrykk for vestlige
middelklassekvinners bruk av det eksotiske for å takle opplevelser
12 Magnus Berg (2001) ”Orientalisk dans i Sverige”. I�����������������������
Ove Sernhede &Thomas
Johansson (red.) Identitetens omvandlingar. Black Metal, magdans och hemlöshet.
Göteborg: Daidalos. S. 93-118.
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av ufrihet i sin egen hverdag. Samtidig kan utøvelsen av magedans i
Sverige også ses på som et uttrykk for en positiv søken etter kunnskap
hvor kvinnene faktisk, gjennom å se filmer, følge med på TV og
radioreportasjer om land i Midtøsten, oppnår ny kunnskap som endrer
deres syn på Midtøsten. Den samme ambivalens finnes også i visjonen
om de nye områdene når det eksotiske og fremmede fremstilles som noe
som blir viktig å presentere fordi det nettopp representerer det ukjente.
Samtidig mener jeg at en slik visjon kan ses på som et uttrykk for et
ønske om å gjøre avstanden mellom øst og vest mindre; ny kunnskap
om andre lands kulturer kan skape en større forståelse og toleranse og
dermed en større nærhet.

søken etter autentisitet

Dette leder over i et annet perspektiv som veves sammen med søken
etter autentisitet, nemlig søken etter Orienten. Siden Ozan Sunar ble
sjef for Södra teatern i 1997 har musikk og artister fra land i Midtøsten
og Nord-Afrika vært et sentralt innslag i Södra teaterns program
–presentert under overskriften ”Re:Orient”. I navnevalget finnes det
en interessant spenning mellom på den ene siden det å ville kritisere
stereotype forestillinger om Orienten og på den andre siden peke mot
nye måter å forstå Orienten på gjennom en ny-lesning eller ny-tolkning
av hva som menes med begrepet. Slik sett kan selve valget av navn, som
er det samme som en ideell forening startet av Sunar har, ses som et svar
på Saids kritikk av så vel britiske og franske som senere amerikanske
akademiske og kunstneriske stereotype fremstillinger av Orienten.
Samtidig opphører ikke Orienten å fungere som et begrep som henviser
til så vel en geografi som en kultur. Men det ”nye” her ligger i det kravet
navnet – Re:Orient – gjør på at Orienten skal forstås på andre og mindre
diskriminerende måter.
Orienten som begrep og sted, samt orientalisme som tanketradisjon,
problematiseres og utfordres av Södra teaterns virksomhet gjennom så
vel diskusjonskvelder som gjennom det øvrige programmet – bestående
av musikk og annen form for underholdning. Således utgjør Orienten
som tematikk både den delen av programmet som har et mer teoretisk/
akademisk uuttalt fundament (som samtalerekkene jeg skal vende tilbake
til i neste kapittel), som de delene av programmet som kan betraktes
som uttrykk for det Magnus Berg har kalt for populærorientalisme.13
13 Magnus Berg (1998) Hudud. En essä om populäorientalismens bruksvärde och
världsbild. ��������������������
Stockholm: Carlsson.
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Begrepet populærorientalisme refererer til de bilder av Orienten som
har blitt formidlet gjennom film, bøker og annet som ikke har hatt som
formål å opplyse om Orienten, men snarere har hatt underholdning som
mål. Det interessante med Bergs beskrivelse av populærorientalismen
er at den handler mindre om Orienten i seg selv og mer om hvordan
mennesker bruker forestillinger om Orienten i sitt eget hverdagsliv
generelt – og i sitt eget identitetsarbeid spesielt. At Orienten overhodet
kan spille en rolle i menneskers hverdagsliv hevder Berg henger sammen
med at kulturen utover 1900-tallet i større grad har blitt transnasjonal. I
likhet med antropologen Arjun Appadurai mener Berg at det innholdet
populærorientalismen får, avhenger av den kontekst denne får sin
mening gjennom i en lokal sammenheng.14 På Södra teatern fyller også
Orienten ulike funksjoner, og slik jeg ser det kan teaterets iscenesettelse
og problematisering av Orienten ses som et svar på spørsmålet om hva
kulturelt mangfold kan forstås som.
Et annet poeng Berg gjør, som er interessant i forhold til min egen
studie, er at Orienten i like stor grad som å fylle ulike funksjoner i seg
selv, samtidig hele tiden tilpasses de smakspreferanser som til enhver
tid dominerer i Vesten. Han eksemplifiserer dette ved å henvise til
Antoine Gallands franske oversettelse av Tusen og en natt – et verk som
har vært betydningsfylt i forhold til å skape forestillinger om Orienten:
”Genom sina urval av sagor och genom sina redigeringsprinciper kunde
de olika utgåvorna möta olika läsargrupper och smakriktningar.”15 Men
like viktig som at Orienten kan fungere som Oksidentens antitese så
mener Berg at mennesker gjennom å involvere seg, søke kunnskap om,
og interessere seg for kulturer i Midtøsten gjennom for eksempel å
praktisere magedans, kan være med på å bygge broer mellom Øst og
Vest.16 Denne dobbelheten, som også finnes i Södra teatern virksomhet,
skal jeg nå mer eksplisitt vende tilbake til.
Da jeg gjorde mitt feltarbeid var de ansatte på Södra teatern opptatt av
at de geografiske grensene skulle flyttes lenger østover i forhold til det
programmet teateret hadde presentert under Sunar sin tid som teatersjef.
14 Arjun Appadurai (2000) Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization. Minneapolis: University of Minnesota Press.
15 Magnus Berg (1998) Hudud. En essä om populäorientalismens bruksvärde och
världsbild. Stockholm: Carlsson. S. 29.
16 Magnus Berg (2001) ”Orientalisk dans i Sverige”. I Ove Sernhede &Thomas
Johansson (red.) Identitetens omvandlingar. Black Metal, magdans och hemlöshet.
Göteborg: Daidalos. S. 93-118.
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Dette betydde likevel ikke at Orienten som tema ble visket ut eller at det
forsvant. Snarere ble de områdene som tidligere hadde falt inn under
”Re:Orient”-paraplyen utvidet til å betegne stadig flere områder lenger
øst. Orienten ble således fylt med nye betydninger i takt med at hva
det skulle referere til. Litteraturviteren Kim Middleton Meyer har i en
artikkel om amerikanske lesegrupper som leser romaner som tematiserer
asiatisk etnisitet, karakterisert denne formen for samtidig interesse for
Orienten som New Orientalism.17 Med dette mener hun at Orienten i
dag ikke lenger bare betegner Midtøsten – og følgelig de områder Said
skrev om i boken Orientalism – men at det refererer til områder og land
som ligger stadig lenger øst i Asia. I hennes studie er det fremfor alt Japan
som har blitt det sted som nå fylles av romantiske eller skremmende
bilder av den Andre. Men det nye Middleton Meyer refererer til i
den analysen hun gjør av samtidige konstruksjoner av Orienten, er
dobbeltheten i den orientale diskurs hun betoner. Dobbeltheten ligger i
at nyorientalismen formes av de samme samfunnsgrupper som samtidig
er bevisst den vestlige verdens del av den koloniale historien – som
blant annet resulterte i at visse etnisiteter ble gjort til de andre og til
de eksotiske. Kolonitidens problemer plasseres i fortiden, men uten at
disse problemene relateres til samtiden.
Den samme tendens mener jeg at man kan se i Södra teaterns presentasjon
av Orienten. Den er preget av en bevissthet om det problematiske ved
å tale om Orienten, samtidig som det finnes en sterk fascinasjon for
det eksotiske andre – en fascinasjon som derfor hele tiden behøver å
tilfredstilles ved å presentere artister fra ”dom nya områderna”. Slik sett
kan det virke som om det som oppleves som eksotisk kun er det i den
grad det ikke er kjent for publikum. Slik sett mener jeg at Södra teaterns
søken etter å finne de nye uoppdagede områdene, kan sammenlignes
med turistens søken etter eksotiske og autentiske opplevelser og steder
som ligger utenfor guidebøkenes beskrivelser.18
Som jeg berørte innledningsvis i dette kapitlet ble autentisitet
fremhevet som et av Södra teaterns fire kunstneriske bein. Men hva
betydde autentisitet i den sammenhengen? Gjennom intervjuet gled
begrepet mellom ulike betydninger. På den ene siden handlet det om
17 Kim Middleton Meyer (2002) ““Tan”talizing Others: Multicultural Anxiety
and the New Orientalism.” I Jim Collins (ed.) High-Pop: Making Culture into
Popular Entertainment. London:
�����������������������������
Blackwell. S. 90-113.
18 Se for eksempel Thomas Hylland Eriksen (1999) ”Antiturismens paradokser”.
I Samtiden, nr. 1, s. 2-9.
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innhold – at Södra teatern skulle presentere ”dom nya områderna”.
På den andre siden ble autentisitet like ofte relatert til som form – det
vil si den måten et innhold skulle formidles på til publikum. Gjennom
intervjuet med Liljegren kom således autentisitet til å bli fremstilt som
et svar på et problem som samtidig ble identifisert – at mennesker ikke
lenger opplever noe som ekte fordi mange kun får formidlet det som skjer
andre steder i verden gjennom massemedias formidling av hendelser.
Formen, hvordan noe formidles, blir dermed fremstilt som løsningen på
avstandsproblemet – som her utgjør konteksten hvor autentisitetssøken
aktiveres.
Kultur- og medieviter Johan Fornäs har i en artikkel om autentisitet og
refleksivitet i rock, rap og technomusikk argumentert for at autentisitet
– som en metafortelling eller en diskurs – ikke forsvinner i og med
det senmoderne samfunns økende grad av refleksivitet.19 Det nye er
snarere at formene for autentisitet endres og gis nye uttrykk. I måten
autentisitet fremstilles på, gjennom Liljegrens refleksjoner rundt hva det
vil si i relasjon til Södra teatern, relatertes ikke autentisiteten bare til det
geografiske – det at man presenterer artister og filmer fra for eksempel
Japan – men i like stor grad til viktigheten av formidlingsformen – det
at publikum kan komme til Södra teatern og se og høre med egne øyne
og ører. Nærheten i formidling ble dermed fremstilt som en garanti for
å få oppleve noe autentisk. Det autentiske plasseres videre i det som
befinner seg utenfor Vesten – en søken som muliggjøres i en verden
preget av økt mobilitet hvor transnasjonale bånd knyttes.20 På mange
måter kan man si at autentisitet slik det rammes inn her representerer
en romantisk forestilling som handler om at det som skiller det ekte fra
det falske, er teknologi.21 Som musikksosiologen Simon Frith påpeker,
er denne delingen en illusjon. Han argumenterer for at det som gjennom
1900-tallets popmusikkhistorie har blitt betraktet som autentisk
motivert utifra teknologiens tilsynelatende fravær, egentlig er fundert i
19 Fornäs, Johan (1994) “Listen to Your Voice! Authenticity and Reflexivity in
Rock, Rap andTechno Music”. I New Formations: A Journal of Culture, Theory,
Politics, nr. 24, s. 155-173.
20 Arjun Appadurai (2000) Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization. Minneapolis: University of Minnesota Press og Magnus Berg (1998)
Hudud. En essä om populäorientalismens bruksvärde och världsbild. �����������
Stockholm:
Carlsson.
21 Simon Frith (1986) ”Art versus Technology: The Strange Case of Popular
Music”. I�� Media, Culture and Society, nr. 8. S. 263-79.
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den teknologiske utviklingen (gjennom muligheten for å gjøre opptak,
mikrofonens muligheter til å formidle en sangers individuelle uttrykk,
og tapens muliggjøring av å produsere musikk i folks hjem). Men som
Frith påpeker er det idéen om ekthet som det motsatte av teknologi,
som er det som eksisterer. Et fåtall av Södra teaterns arrangementer
handler om å skjule teknologi for å få for eksempel en konsert til å virke
mer ekte gjennom at man forsøker å skape en nærhet mellom artister
og publikum. Snarere fremstår teknologiens rolle i forholdet mellom
fremføring, autentisitet og etnisitet som mer ambivalent, noe jeg vil
vende tilbake til senere i analysen.
De to første kunstneriske beina – de nye områdene og det autentiske
– kan ses som to sider av en autentisitetsdiskurs hvor den ene siden
handler om å presentere artister og kulturuttrykk fra land utenfor
den vestlige verden, og den andre siden handler om en tro på at visse
formidlingsformer er mer autentiske – eller kan gi opplevelsen av at noe
er mer autentisk – enn andre. Likeledes ble det autentiske betonet også
i de to siste kunstneriske beina Liljegren mente Södra teatern stod på
– dans og religionene. I disse ”beina” lå ikke autentisiteten i det at Södra
teatern presenterte artister fra det antatt ”virkelige” Balkan eller det
”virkelige” Egypt, eller at opplevelsen av autentisitet oppstod gjennom
nærhet og opplevelse av det eksotiske. Snarere betonet Liljegren kroppens
betydning – ”människan älskar att dansa”. I intervjuet sidestilte han dans
med opplevelse av frihet, som han mente kunne inspirere mennesker til
å handle, skape, reflektere og få lykkelige opplevelser.
Som publikum på Södra teatern blir man i følge Liljegren ikke bare
presentert for en musikk eller for en artist. Like viktig er det å gjøre
opplevelsen på et enda mer fundamentalt plan autentisk. Hans ønske
var at publikum skulle oppleve dette gjennom kroppen. I Maguns Bergs
artikkel om orientalsk dans i Sverige påpeker han at denne formen for
dans blant mange av de kvinnene som er engasjert i denne, oppleves
som frigjørende, som en flukt fra de roller de i dagliglivet opplever
å få tildelt, eller skulle spille, i den vestlige verden. Slik sett fremstår
kvinnenes engasjement i dansen som et slags frigjøringsprosjekt.22 Det
samme perspektivet finnes i Liljegrens resonnement når det at mennesker
danser, uten at dette blir tilskrevet en bestemt danseform, anses å ha
potensial til å sette mennesker i stand til å handle i verden.
22 Magnus Berg (2001) ”Orientalisk dans i Sverige”. I�����������������������
Ove Sernhede &Thomas
Johansson (red.) Identitetens omvandlingar. Black Metal, magdans och hemlöshet.
Göteborg: Daidalos.
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Men autentisitetssøkenen finnes også i det Liljegren omtalte som
Södra teaterns fjerde bein, nemlig religionene. Han betoner at spørsmål
om religiøsitet berører alle – troende som ikke-troende. Fremfor alt var
det gjennom den ene samtalerekken Södra teatern hadde under våren
2005, Existens Bar, som Liljegren var initiativtaker til, at dette mål
skulle oppnås. På den ene siden handlet samtalerekken om å opplyse
mennesker om verdensreligionene, om religionskonflikter og om å
avlive myter. Men i like stor grad skulle Existens Bar fungere som et
møtested som skulle bli noe annet enn en undervisningssituasjon. Søken
etter autentisitet ble uttrykt som et ønske om å skape møter mellom
mennesker over et glass vin i et klubblokale som Liljegren håpet kunne
lede til frie og avslappede samtaler. Søken etter autentisitet uttrykkes her
således som en søken etter ikke-medierte møter mellom mennesker.
I presentasjonen av de fire kunstneriske beina som Södra teaterns
virksomhet skulle stå på utgjorde en søken etter det autentiske og det
eksotiske viktige elementer. Denne søken kan ses som en ny form for
orientalisme. Med dette mener jeg at forestillinger om Orienten samtidig
som den blir problematisert, også kommer til å fortsette å eksistere som
et meningsfullt begrep som både inkluderer ”gamle” så vel som ”nye”
områder. Mangfold handler her både om å utvide geografiske grenser,
men også om å bidra med kunnskap om andre kulturer. Det interessante
er således ikke bare hva som ble presentert i Södra teaterns program,
og på hvilken måte det ble gjort, men like mye at det å skape mangfold
i denne sammenhengen ble uttrykt som en søken etter det autentiske.
En slik tolkning av mangfoldsoppdraget har mindre å gjøre med å gi
innvandrere og etniske minoriteter en plass i kulturlivet som utøvere
og publikum, men kan snarere ses som et uttrykk for en lengsel mot å
skape et program som gir ”ekte” kunnskap og opplevelser i en samtid
som ble presentert som én som var preget av at mennesker ikke opplever
hendelser i andre deler av verden som ekte.

iscenesettelse av det eksotiske

Men hvordan ble forestillinger om det autentiske, eller det jeg her har
kalt for det ekte mangfoldet, iscenesatt i de faktiske arrangementene?
Hvilke identiteter ble forsterket og hvilke eventuelle nye ble skapt
gjennom presentasjonene av det eksotiske? Jeg skal diskutere disse
spørsmålene med utgangspunkt i noen ulike varianter av det jeg i mitt
materiale betrakter som kulturelt mangfold forstått som en søken etter
ekthet i presentasjonen av det eksotiske.
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En av de tilbakevendende klubbene på Kägelbanan var klubben
Zeybek. Den ble arrangert av foreningen Re:Orient. En kveld i slutten
av januar 2005 var jeg med på en klubbkveld hvor det rumenske bandet
Fanfare Ciocarlia skulle spille. Det interessante med denne konserten,
slik også tilfellet var med flere av Re:Orients konserter, var at publikum,
som nesten alltid var en ganske differensiert gruppe i forhold til alder og
kjønn, i overført betydning ble invitert med på en reise til Orienten. Som
flere forskere som har studert turisme som fenomen har påpekt, handler
turisme om et ønske om å reise til steder og kulturer som oppleves som
autentiske.23 Søken etter det autentiske mener jeg kan ses som et viktig
element ved Re:Orients arrangementer. På konserten med det rumenske
bandet Fanfare Ciocarlia, så ble reisen til det eksotiske, det mystiske og
det autentiske iscenesatt på flere nivåer.
Det mest åpenbare var hvordan bandet, ved hjelp av blåseinstrumenter
som overdøvet alt annet, skapte en stemning av at man ikke lenger var
i Stockholm, men snarere på en konsert i Romania. Flere av dem som
hadde kommet på konserten kjente åpenbart til musikken fra før og
kom flere ganger med entusiastiske tilrop. Det faktum at flere åpenbart
kom fra Romania (noe man kunne høre på språket) ga også konserten
et slags kvalitetsstempel; denne publikumsgruppens tilstedeværelse
og begeistring var med på å gi konserten en autentisk innramming.
Under konserten fungerte i tillegg denne publikumsgruppen som
danseinstruktører – i den forstand at flere av dem villig lært bort hvordan
man burde danse til musikken. På den ene langveggen ble det vist en
film fra en konsert som kunne være fra Romania. Musikken og videoen
fungerte dermed som veier til autentiske opplevelser og autentiske steder,
som ytringer i en pågående dialog om hvordan kulturet mangfold kan
forstås. Denne formen av iscenesettelse av det autentiske ble ytterligere
forsterket av at en av produsentene på Södra teatern kom bort til meg
og fortale at bandet som spilte her i kveld hadde kjørt hele veien fra
Romania i sin gamle folkevognsbuss for å spille på Södra teatern akkurat
denne kvelden.24 Selv om denne kommentaren var rettet til meg er denne
23 Se blant annet Dean MacCannell (1999) The Tourist. A
������������������������
Theory of the Leisure
Class. Berkeley: University of California Press. Thomas Hylland Eriksen (1999)
”Antiturismens paradokser”. I Samtiden, nr. 1, s. 2-9, Orvar Löfgren (1999) On
Holiday: A history of Vacationing. Berkeley: University of California Press og
Dean MacCannell (1999) The Tourist: A New Theory of the Leisure Class. ������
Berkeley: University of California Press.
24 Grunnen til at jeg tar med denne kommentaren her er at fortellingen ikke var
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presentasjonen av Fanfare Ciocarlia, som har spilt på Södra teatern flere
ganger, også en som gruppen selv benytter seg av; reklameplakater og
flygeblader viser ofte gruppen sittende inne i en overfylt, eldre bil med
musikkinstrumenter på taket og en mann som blåser i en trompet ut
vinduet.
Men konserten ble ikke utelukkende rammet inn som autentisk
musikk fra Romania med røtter i en annen tid. Det handlet også om
smak fordi rammene musikken ble plassert inn i på ulike måter skilte seg
fra tradisjonelle folkemusikkfestivaler. Den fysiske innrammingen for
konserten (gjennom bruken av for eksempel en videokanon som viste
en konsert trolig fra Romania) pekte ikke bare mot Romania. Gjennom
at konserten fant sted på Kägelbanan som for mange assosieres med en
av Stockholms party- og klubbscener – hvor også stockholmsbaserte
band spiller, ble ikke tilknytningen til bare folkemusikk eller såkalt
etnomusikk entydig. Men gjennom måten publikum oppførte seg på,
med blant annet ved å danse ringdans, viser dette, som Goffman peker
på, hvilken status dette arrangement hadde for publikum – gjennom
hvordan innrammingen – tilrop og dans – ble konserten likevel en slags
reise til et forestilt Romania.
Som jeg allerede har vært inne på ble konserten med Fanfare Ciacarlia
innrammet på ulike nivåer både fysisk (filmen, klubblokalet etc.) ,
gjennom de fortellinger om bandet som ble satt i omløp og publikums
respons i form av tilrop og dans. Men selve innrammingen av bandet
hadde også blitt etablert før selve konserten gjennom presentasjonen av
bandet på Södra teaterns nettside. Der
�����������������������������
kunne interesserte lese:
Brassbandet och dess tolv mannar kommer från en liten by i östra Rumänien
med endast hundra invånare. Den rumänska zigenska brassmusiken har
sitt ursprung i de turkiska militärbanden som fanns i början av 1900-talet.
Fanfare Ciocarlia har rötterna i den traditionella gypsy musiken som de
blandar upp med tango, foxtrot och rumba. Deras musik är en dialog mellan
öst och väst, traditionellt och urbant, gammalt och nytt. De har en egen mix
av poetiskt Balkansound och ryktas vara de snabbast spelande musikerna i
världen.25
av privat karakter – det vil si at den ikke bare var adressert til meg som person.
Snarere forholdt det seg slik at produsentene ofte meddelte slike historier til
publikum under konsertene mens de gikk rundt blant dem. Historiene blir dermed
betydningsfulle som stemningsforsterkere – slik også tilfelle var denne aktuelle
kvelden.
25 http://www.sodrateatern.com.
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Her ble det ikke bare gitt informasjon om hvilket land bandet kom
fra og hvilken musikk de spilte. Snarere lå fokuset på iscenesettelsen av
Fanfare Ciacarlia som et band som representerer en blanding av på den
ene siden øst, det gamle og tradisjonelle og på den andre siden vest, det
nye og det urbane – bandet fremstilles slik sett som at det representerer
et kreolisert kulturuttrykk. Slik opprettholdes forestillingen om det
autentiske og det eksotiske som å være lokalisert i en forgangen tid og
tilhørende et annet sted, representert ved ”Balkansound”, mens det
ikke-autentiske, blandingsformene, får stå for det vestlige. Samtidig
gjøres Vesten i dette sitatet ikke bare til en representant for det nye.
I tillegg plasseres det urbane her som det motsatte av Balkan – som
får representere tradisjonen og det rurale. At begrepet ”Balkansoud”
brukes blir her videre ekstra interessant i og med at bandet ikke kommer
fra Balkan, men fra Romania. Slik iscenesettes konserten samtidig som
noe autentisk Balkan. Men innrammingen favner også noe mer; ved at
publikum kunne røyke vannpiper denne kvelden – slik tilfellet også var
på Re:Orient klubb – kommer samtidig Orienten også til å legges til de
allerede kommuniserte forestilliengen om det ekte Romania, Balkan og
til slutt også Orienten.
En annen lesning av sitatet på hjemmesiden, og som jeg mener preget
den konserten jeg har beskrevet, er at hybride møteplasser skapes. Det er
nettopp blandingen av øst og vest, av gammelt og nytt og av det urbane
og det tradisjonelle som her løftes frem som det attraktive ved den
musikkgenre artistene anses å representere. Samtidig forutsetter nettopp
det at man vektlegger blandingen av forskjeller av typen nytt-gammelt,
vest-øst, urbant-tradisjonelt en tro på at man nettopp kan tale om dette
i musikk og kultur (i og med at sitatet også spiller på forestillinger om
etnisitet) i termer av dikotomier. Slik sett innebærer dette en tro på at det
autentiske andre (som tradisjon, det gamle, øst) finnes i en opprinnelig
form, og på den andre siden Vesten som det urbane, fornyende, det som
er i bevegelse. Dermed fremstilles også Södra teatern som det sted hvor
tradisjon og det urbane soundet kan møtes – som det sted der ”gamle”
etnisiteter kan møte ”nye” etnisiteter og skape andre rom, andre
møteplasser, i en kosmopolitisk smeltedigel av kulturstrømmer.
Gjennom hvordan Zeybek klubb ble presentert tas man ikke bare med
på en reise til Balkan. Det handler også om det lokale – forestillinger
om Södermalm og Södra teatern som alternative steder hvor nye
artister, og nye arrangementer på kulturområdet, presenteres som
representanter for et annet kulturtilbud enn Stockholm for øvrig, blir
iscenesatt. På konserten med Fanfare Ciocarlia fortalte som allerede
nevnt en av produsentene meg at bandet hadde kjørt hele veien fra
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Romania til Stockholm og Södra teatern i hva hun kalte sin ”skruttiga”
folkevognbuss.26 Ved at den ”skruttiga” folkevognbussen brukes som
begrep og at fotografiet av bandet jeg beskrev overformidler et ikkeluksuriøst 1970-tallspreg, blir en annen kontekst aktualisert – nemlig
den kalde krigens Øst-Europa. På den ene siden fungerer produsentens
historie og fotografiet av bandet i lys av en slik tolkning som noe som
er med på å plassere kveldens artister som representanter for det fattige
og det forgagne Europa; de kommer ikke bare fra et land som er langt
vekk fra Sverige, men også fra en annen tid, det vil si fra tiden før
Berlin-murens fall i 1989. På den andre siden fantes det på den tiden jeg
gjorde mitt feltarbeid en utpreget samtidig fascinasjon for de tidligere
europeiske kommuniststatene. Et resultat av denne fascinasjonen kunne
blant annet ses i filmer, som den tyske filmen Good Bye, Lenin!, og i
bøker, som for eksempel Thomas Brussigs roman På den kortare sidan
av Sonnenallé.27 Slik sett kan produsentens kommentar og fotografiet
av bandet jeg beskrev over leses som at de er adressert til den interessen
mange viste de tidligere kommuniststatene på den tiden var omgitt av,
som nettopp var preget av det doble forholdet mellom på den ene siden
en avstandstagen fra det fattige og på den andre siden en fascinasjon for
det spennende og ukjente. Ved at det i produsentens kommentar videre
ble betonet at det nettopp var til Södra teatern artistene i den ”skruttiga”
folkevognbussen skulle, gis samtidig Södra teatern en spesiell status som
stedet som presenterer artister fra Balkan i største alminnelighet, men
også som stedet som presenterer den mer alternative delen av denne
kulturen. Både settingen for kveldens hendelse, Södra teatern som en
alternativ scene, og artistenes tillagte autentisitet blir her aktivert.
Men samtidig kan ikke dette arrangementet tolkes som at publikum
handlet i forhold til allerede bestemte forventninger om hva som
skulle skje akkurat den kvelden. Snarere er det kanskje heller slik at
26 Kommentarer som denne er interessante fordi det ofte forekom at de ansatte
på teateret meddelte slike historier til publikum under de ulike arrangementene
– enten gjennom kommentarer som ble gjort i forbifarten eller når artister og band
ble presentert for publikum fra scenen. Slik sett fungerte slike historier som ytringer som var med på å gi noen mulige tolkningsrammer en musikkstil, artist eller
teaterstykke skulle forstå i.
27 Filmen Good Bye, Lenin! (2003) er regissert av Wolfgang Becker. Den ble satt
opp på svenske kinoer samme år. Thomas Brussigs roman Am kürzeren Ende der
Sonnenalle ble utgitt første gang i 1999. Den ble gitt ut på svensk i Per Landins
oversettelse i 2001, På den kortare sidan av Sonnenallé.
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publikum ikke bare handlet som de gjorde på grunn av sine interesser
og forventninger (for eksempel å danse), men også fordi det oppstod
en dialog mellom publikum og bandet. Da Fanfare Ciocarlia stod på
scenen ble settingen omformet fra bare å være en vanlig pop- eller
rockekonsert hvor publikum stod stille, eller hoppet opp og ned, til å
bli en iscenesettelse av forestillinger om Balkan, noe som i sin tur gjorde
at publikum mer eller mindre spontant begynte å danse ringdans. En
tolkning kan her være at den geografiske avstanden mellom klubbscenen
i Stockholm og forestillinger om det ”autentiske” Balkan ble opphevet
fordi bånd ringdansen og vannpiperøkingen skapte en slags bro over
grenser. Arrangementet fremstod som en kollektiv representasjon, i
goffmansk forstand, der publikum på Zeybek klubb i mindre grad
signaliserte den enkeltes smakspreferanser, men snarere uttrykte et slags
kollektivt prosjekt hvor for eksempel de som ”kunne” danse til denne
musikken fungerte som instruktører for de som ikke kunne dansen, men
som åpenbart gjerne ville være med.
Betydningen av imitasjon var her viktig for de møter mellom
mennesker som ble skapt på dansegulvet. Musikkforsker Roman Horak
har i en studie av unge innvandrergrupper i Østerrike og deres forhold
til musikk som en arena der nye hybride identitetsposisjoner utvikles
og uttrykkes, studert viktigheten av imitasjon i klubbkulturen.28 I hans
studie analyseres imitasjon som en måte unge forhandler forholdet
mellom foreldrenes bakgrunn fra for eksempel Balkan og møtet med
majoritetskulturen – Østerrike og den angloamerikanske kulturscenen –
formidlet gjennom musikk. På samme måte som ungdommene gjennom
intervjuene forteller at de hermer Michael Jackson på dansegulvet, kan
de også danse magedans til hip-hop musikk. Gjennom imitasjon av både
vestlig klubbdans og tradisjonell dans fra foreldrenes hjemland mener
Horak at ungdommene får mulighet til å skape nye identitetsposisjoner
– hybride posisjoner – for å forhandle en bakgrunn hvor de lever i og
gjennom to kulturer. Konserten med Fanfare Clocarlia ble, slik jeg har
beskrevet ovenfor i analysen av nettsiden, rammet inn som et møte
mellom øst og vest, mellom tradisjon og fornyelse. Slik sett ble konserten
fremstilt som en hybrid hendelse, hvor ulike identitetsposisjoner skulle
kunne forhandles og kanskje også ble forhandlet i og med imitasjonens
potensielle grenseoverskridende funksjon på dansegulvet.
28 Roman Horak (2005) ”Diaspora Experience, Music and Hybrid Cultures of
Young Migrants in Vienna.” I David Muggleton & Rupert Weinzierl (eds.) The
Post-Stubcultural Reader. �������������������������
Oxford: Berg. S. 181-191.
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Imitasjon som handling – likeledes som Horaks positive syn på
hybriditet – innebærer imidlertid visse uoverstigelige problem. Akkurat
som at imitasjon innebærer en relasjon mellom to parter hvor den ene
anses å ha, eller kunne, noe som den andre parten ikke har eller kan, kan
også omfavningen av hybriditetsbegrepet ses på som problematisk fordi
begrepet i seg selv innebærer en blanding – noe som står for det motsatte
av det rene. Imitasjonens rolle er i så måte uklar. For å forstå de mulige
betydninger imitasjon kan ha, må man se på den kontekster imiteringen
finner sted i. I den situasjonen jeg nevnte tidligere – på dansegulvet på
Kägelbanan – fremsto imitasjonen som en del av en lek. I likhet med
etnologen Lotten Gustafsson mener jeg at lek kan fylle ulike funksjoner
og at det ikke sjelden innebærer en stor grad av alvor.29 Alvoret ligger
i at lek både kan handle om det som oppfattes som det virkelige og det
uvirkelige. Gjennom leken kan strukturer i samfunnet bli synliggjort
(slik for eksempel karneval har fungert), men leken kan også virke som
en bekreftelse av de strukturer som i sin tur strukturerer lekens rammer.
Imitasjon som et uttrykk for en lek med identiteter handler derfor først
og fremst om alvor om man ser denne enkelte situasjonen som et svar på
omkringliggende diskusjoner om kulturelt mangfold. Lek kan dermed
ses på som en måte som etnisitet stadig forhandles gjennom. Snarere
enn å tale om at gruppen Fanfare Clocarlia representerte en blanding
av det nye og det gamle, av øst og vest, og at publikum representerte én
kulturell bakgrunn som de forhandlet i møtet med musikken, mener jeg
at konserten kan ses som et uttrykk for en dialog mellom en rekke ulike
identitetsposisjoner som stadig forhandles.
Konserten fungerte derfor som noe mer enn et hybrid rom hvor
adskilte etnisiteter møttes, selv om innrammingen var hybrid (blant
annet gjennom måten Södra teaterns nettside innrammet konserten).
Antropologen Les Back bruker begrepet liminal spaces for å karakterisere
forhandlinger av identitet som skjer mellom den egnes erfaringer og
nasjonale diskurser om hva det vil si å være britisk.30 Begrepet liminalitet
kommer fra det latinske ordet límen, som betyr terskel.31 I humanistisk
forskning var det fremfor alt folkloristen Arnold van Gennep som på
29 Lotten Gustafsson (2002) Den förtrollade zonen. Lek med tid, rum och identitet under medeltidsveckan på Gotland. ���������������
Nora: Nya Doxa.
30 Les Back (1996) New Ethnicities and Urban Culture: Racisms and Multiculture in Young Lives. London: UCL Press.
31 John C. Hoffman (1986) Law, Freedom and Story: The Role of Narrative in
Therapy, Society, and Faith. Waterloo: Wilfrid Laurier University Press.
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begynnelsen av 1900-tallet brukte begrepet liminalitet for å referere til
en viktig fase i riter.32 En av de teoretikere som i nyere tid har utviklet
begrepet teoretisk er antropologen Victor Turner, som også Back har
brukt som teoretisk inspirasjon. Som Goffman mener Turner at det
sosiale liv, hverdagslivet, kan ses som opptredener hvor masker tas på
eller kastes av.33 Men i følge Turner handler den liminale fase om å kvitte
seg med masker, og dermed om å problematisere strukturer, selv om dette
spillet i sin tur også er med på å skape nye strukturer.34 Slik innebærer
den liminale fase en refleksjon over de strukturer som aktørene som
opptrer gjennom sin oppførsel problematiserer. I min studie er en slik
tilnærming analytisk mer produktiv enn hybriditetsbegrepet fordi
liminalperspektivet kan åpne opp for forhandlinger av etnisitet som går
utover en dikotomisk forståelse av verden som øst-vest, ny-gammel,
tradisjonell-urban. I stedet kan man betrakte de situasjoner hvor etnisitet
gis et innhold som en prosess hvor også aktørene som inngår gjennom
sin oppførsel er med på å reflektere over de diskurser om etnisitet som
finnes tilgjengelige.
Som Turner påpeker er det ikke interessant hvorvidt aktørene som
oppfører noe befester eller tar avstand fra de strukturer de leker med
(gjennom for eksempel foreningen Re:Orients bruk av stereotype bilder
av den orientale mannen eller kvinnen, som jeg kommer til å beskrive
litt senere i dette kapitlet), men at denne leken, gjennom sitt metaspråk,
synliggjør hvilke strukturer som aktørene opplever er de som eksisterer.
Hvorvidt leken har mulighet til å frigjøre den enkelte fra de strukturer
som leken synliggjør er, som Gustafsson påpeker, et empirisk spørsmål.
Det viktige er at leken gjennom sin liminale karakter uttrykker noe
ustabilt, i den forstand at kulturelle koder får sin mening, eller blir
kulturelle koder, først når de oppfattes som dette.35 Et eksempel på dette
er hva som oppfattes som eksotisk; mens et instrument, en musikkform,
eller en matrett i en viss tid og på et bestemt sted kan oppleves som
eksotisk, så kan det samme instrumentet, musikkformen eller matretten
i en annen periode bli betraktet som en del av ens egens kulturarv.
32 Ibid.
33 Victor Turner (1984) “Liminality and the Performative Genres”. I John J.
MacAloon (red.) Rite, Drama, Festival, Spectacle: Rehearsals Toward a Theory of
Cultural Performance. Philadelphia: Institute for the Study of Human Issues. S.
19-41.
34 Ibid.
35 Les Back (1996) New Ethnicities and Urban Culture: Racisms and Multiculture in Young Lives. London: UCL Press.
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mystikk

I andre av Södra teaterns arrangementer var det derimot et sterkere
uttalt ønske om å ta med publikum på en mental reise til Orienten. Et
eksempel på et slikt arrangement var teaterforestillingen Ikväll: Guds
taverna. Oppsettingen, som var et samarbeid mellom Södra teatern,
Re:Orient-foreningen og Riksteatern, ble prøvd ut på Södra teatern
først før det ble sendt ut på turné rundt om i landet. På Södra teaterns
hjemmeside ble forestillingen blant annet presentert slik:
Den persiska poeten och mystikern Hafez levde på 1300-talet. Han står för
en antiauktoritär, extatiskt, kärleksfull och fri livskänsla/andelighet. Oavsett
om han skrev om Gud, vinet eller kärleken är hans verser laddade med
känsla. Hafez kallades ”geni” och ”tvillingsjäl” av den tyska poeten Goethe.
I dag finns det i västvärlden ett uppsving av interesse för sufismen och dess
poeter, framför allt Rumi. Hafez är dock utan jämförelse den största i Iran. I
en medryckande föreställning speglar Anita Goldman, Marika Lagercrantz,
musikerna Behzad Souratgar och Reza Tokhmpash samt dansaren Aida
Foroutan sitt möte med Hafez. Den rymmer musik, personligt berättande
och diktrecitation som var det klassiska sättet att framföra dikt i Iran – allt
i en genreupplösande samverkan. Det är inte bara Hafez konst som hyllas
utan också livsbejakande inställning. Materialet är en enda stor lovsång till
frihet, kärlek och humanism.36

Om man betrakter denne forestillingen som et av de svarene Södra
teatern gir på spørsmålet om hva kulturelt mangfold kan være, handler
et av svarene de gir om å tilby opplysning av det ekte Andre. På
forestillingen Ikväll: Guds taverna kunne man blant annet lære om
sufisme, Hafez og poesi i Iran gjennom nærheten forestillingen i sitatet
over betoner, i selve fremstillingsformen. Ved at frihet og kjærlighet
løftes frem som viktige budskap formidlet gjennom Hafez sin poesi,
rammes mangfold her inn som det som det autentiske i mystikken kan
gi. Iran får her representere det stedet der den guddommelige poesien
har sine røtter, og igjen blir det autentiske plassert ikke bare et annet
sted, men også i en annen tid – på 1300-tallet. Likevel peker ikke denne
innrammingen bare i retning av at det ekte mangfoldet finnes et annet
sted og i en annen tid. Den tekstlige innrammingen av forestillingen
appellerer også til det gjenkjennelige – publikums fornemmelse av
viktigheten av frihet og kjærlighet. Avstanden i tid og rom til det ekte
36

http://www.sodrateatern.com.
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mangfoldet krymper også i det teksten fungerer som en invitasjon til å
komme til Södra teatern og få være en del av det mystiske.
Forestillingen var ikke en teateroppsetting i vanlig forstand, hvor
skuespiller spilte for et publikum som i hovedsak skulle fungere som
passive tilhørere. I stedet henvendte artistene i denne oppsettingen seg
mer direkte til publikum, som for eksempel da Lagercrantz gikk rundt
blant publikum og sa ”Du har det guddommelige i deg!”. Det personlige
i oppsettingen ble ytterligere understreket ved at stykket baserte seg på
en tekst forfattet av Anita Goldman, som selv leste opp fra sin bok som
handler om hennes egen opplevelse av det å være i en midtlivskrise og
hvordan hun, i møtet med sufien Hafez, fant en vei ut av denne. Innholdet
i teksten ble illustrert ved Marika Lagercrantz´ iscenesettelse av følelsene
i teksten og fortellingen, sammen med innslag av magedans og musikk
fra ulike land i Midtøsten, ikke oppe på en scene fjernt fra publikum,
men utspilt midt mellom de fullsatte kafébordene på Kägelbanan – som
for anledningen var pyntet med telys som spredte et mykt lys i det ellers
ganske mørke lokalet. Som en del av forestillingen kunne publikum
spise av en orientalsk buffé som var satt frem. Alle som ville fikk også
et lite glass rødvin, servert i små glass dekorert med to gullstriper laget
av Marika Lagercrantz, når de kom inn i lokalet -akkompagnert av
orientalske toner. Under forberedelsene til premieren, som jeg hadde
fått mulighet til å delta på, hadde Lagercrantz og Goldman sagt at de
ønsket å dele ut vin for nettopp å skape en stemning av å være på en
taverna og for å åpne publikums sinn for Hafez sin poesi og mystikk.
Hele forestillingen inviterte publikum med på ikke bare en kveld med
poesi, musikk og sang, men også til en mental reise inn i østlig mystikk,
som man skulle oppleve ikke bare gjennom det man så, men også
gjennom å nyte vinen og ved å sitte i et lokale som for anledningen var
forsøkt omgjort til en taverna. Det handlet her om å nyte av Orienten,
som her ble innrammet som et varmt og åpent sted. Forestillingen ble
dermed innrammet som en mental reise, ikke bare til det mystiske og
den mytiske andre, men også som en reise inn i en selv. Forestillingen
fungerte som et forsøk på å overkomme avstanden mellom det andre
og Vesten ved at publikum kunne lære noe ved å lytte og oppleve ”det
andre” med kroppen (lytte, drikke, spise, nyte). De ulike ytringene
arrangementet bestod av – dansen, fortellingene, måten publikum ble
tiltalt på, belysningen og vinen – fungerte alle som ulike dialogiske
momenter, som skapte en stemning av nærhet som publikum ble
fanget i. Publikum ble presentert for Hafez´ poesi gjennom Goldmans
personlige fortelling om møtet med denne i en situasjon i hennes eget liv
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hvor hun selv var i en krise. Det ukjente ble på denne måten introdusert
gjennom den personlige stilen forestillingen hadde – hvor budskapet ble
innrammet som om den hadde en allmennmenneskelig betydning. Slik
sett ble de forskjeller mellom Vest og Øst som forestillingen tok sitt
utgangspunkt i, slettet ut til fordel for en kommunikasjon av likheter i
tenkning og eksistensielle spørsmål.

orienten i sverige

På foreningen Re:Orient sin nettside står det å lese at målet med
virksomheten er ”(…) att presentera högkvalitativ kultur från
Mellanöstern och Nordafrika; att bana väg för kulturyttringar som
annars inte uppmärksammas eller bereds plats på den offentliga scenen i
I likhet med ytringer om kulturelt mangfold i kulturpolitiske
Sverige.”37 ��������������������������������������������������������������
dokumenter formulert på 1990-tallet, står her kvalitetskravet stekt.
Det er altså ikke hvilken som helst kultur fra Midtøsten og NordAfrika foreningen vil presentere, men nettopp den som anses å være
av høyeste kvalitet. Re:Orient-foreningen fremstår slik sett ikke som
en forening som først og fremst vil fremme integrasjon i kulturlivet
for integrasjonens skyld, men snarere som en forening som gjennom
et seriøst kvalitetsarbeid kan være med på å endre kulturlivet – for å
gi plass for andre kulturytringer. Ordet ”högkvalitativ” fungerer her
som en viktig tolkningsnøkkel for den som søker informasjon om
foreningen. Det er dette ordet som er med på å sette grensene for
hvordan foreningens virksomhet skal forstås – nemlig som det motsatte
av et sosial- eller integrasjonspolitisk prosjekt. Det er nettopp som en
avvisning av en slik kulturpolitikk at presentasjonen fungerer.
Den tidligere sjefen for Södra teatern, Ozan Sunar, som også grunnla
Re:Orient-foreningen, uttrykker videre i et sitat publisert på Re:Orients
nettside hva slags kulturytringer foreningen ønsker å fremme:
Re:Orient skapades som en motreaktion till den väldigt trånga, fyrkantiga
och svartvita bild som främst media har presenterat av arabvärlden och islam.
Jag ville ta fasta på den humor, glädje, erotik och sensualism som präglar
Orienten, men som aldrig uppmärksammas.38

Selv om, som sitatet viser, Re:Orient-foreningen ble grunnlagt som en
forening som skulle virke som en motvekt mot bestemte forestillinger
37
38

www.reorient.se.
Ibid.
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om Orienten – som Sunar mener preget det svenske samfunn ved
foreningens grunnleggelse, finner jeg det interessant at han samtidig
løfter frem bilder som ikke fremstår som mindre stereotype enn de
svart-hvitt bildene av Orienten som han vil bort fra. Said har vist at
ikke bare negative bilder har blitt skapt av Orienten, men også positive,
hvor det sensuelle, mystiske og spennende betones i beskrivelser.39 Det
samme kan sies å være et karakteristisk trekk ved populærorientalismen,
som blant annet Magnus Berg har studert.40 Populærorientalismen er
også preget av en dobbelthet i det Orienten ikke bare fremstilles som et
farefullt sted, men også som det sted som filmer, reklamer og lignende
fremstiler som et attraktivt sted i form av den sensuelle kvinnen eller
det mystiske landskapet. I lys av en slik analyse kan man si at det Re:
Orient-foreningen her gjør, ved nettopp å vektlegge at Orienten består
av ”humor, glädje, erotik och sensualism”, bekrefter de tradisjonelle
vestlige bildene av Orienten. I forsøket på å gi Orienten en positiv
ladning i svensk kulturliv, er dermed også Re:Orient foreningen med på
å skape og gjenskape gamle forestillinger om Orienten. Dette prosjektet
handler ikke bare om å gjøre Orienten til noe som er eksotisk, men
innbærer også en slags søken mot å ville presentere det ”riktige”, eller
det autentiske Orienten. Det betyr ikke at Re:Orient-foreningen ikke
også blander ulike former, uttrykk og stiler, noe jeg vil komme tilbake
til i det neste avsnittet. Men foreningen ønsker like mye å gi et mer
korrekt bilde av Orienten – som en motvekt til negative mediebilder
av Midtøsten og islam. Interessant nok kommer dermed Re:Orientforeningens arbeid med å formidle positive bilder av Orienten til å
reprodusere forestillinger om det attraktive, spennende Orienten, selv
om foreningens mål samtidig er å komme denne typen myter til livs.
Med bilder i denne sammenheng refererer jeg ikke bare til det uttalte
ønske om å skape nye mentale bilder for det publikum som kommer på
Re:Orient sine arrangementer, men også til konkrete bilder – formidlet
gjennom plakater som distribueres, hjemmesiden og flygeblader hvor det
eksotiske, mystiske og sensuelle Orienten er det som løftes frem. Dette
kan man blant annet se på et flygeblad som reklamerte for samtalerekken
”Orientalism – Den koloniserade tanken – exemplet Sverige”, som gikk
da jeg gjorde mitt feltarbeid våren 2005. På flygebladets forside
39 Edward Said (1994) Orientalism. New York: Vintage Books.
40 Magnus Berg (1998) Hudud. En essä om populäorientalismens bruksvärde och
världsbild. ��������������������
Stockholm: Carlsson.
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Flygeblad til samtalerekken ”Orientalism
– Den koloniserade tanken – exemplet Sverige”

finnes et bilde i sort-hvitt som er lånt fra Aperatur films. Bildet viser
en kvinne og en mann tett omslynget. Kvinnen er naken og kun hennes
lange lyse hår dekker deler av hennes kropp, mens mannen som holder
henne i sine armer, har et hodeplagg som også dekker hans hode og
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rygg. Omgivelsene de sitter i er fylt med orientalske tepper. Bildet ser
ut som en scene som kunne vært hentet ut fra en av historiene i Tusen
og en natt.
Gjennom valget av nettopp dette bildet som det som visuelt skal
innramme samtaleserien om orientalisme, presenteres Orienten som et
sted, et landskap fylt av begjær, eventyr, mystikk og glede som på mange
måter tilsvarer de aspekter Sunar trekker frem om det positive Orienten
i sitatet fra Re:Orients hjemmeside. Som etnologen Cecilie Hansen har
påpekt i en studie av svenske og norske temareiser til Tunisia er ikke
denne fremstillingen av Orienten noe nytt.41 Tvert i mot viser hun i sin
studie at bilder av Orienten som det mystiske, kvinnelige, erotiske og
mytiske landskapet, faktisk er det som de reisende hun følger forventer
seg å se. Forventningene de reisende har til det orientalske landskapet
gjør også at de tolker sine møter med for eksempel kvinner som bruker
slør inn i et bestemt tolkningsskjema, som har blitt bygget opp over lang
tid gjennom filmer, bilder, bøker og annet om Midtøsten. Deres bilder
av det sted de reiser til fungerer som den linsen de leser reisens møter
og erfaringer gjennom. Når Södra teatern rammer inn sin samtalerekke
med å bruke det bildet jeg har beskrevet over, er det dermed ikke sikkert
at det gir helt nye dimensjoner og forestillinger om Orienten, men
snarere kan bekrefte en annen stereotypi – som har en lang tradisjon i
vestlig populær- og finkulturelle presentasjoner av Orienten. Hvilken
virkning programforsiden kan ha hatt på publikum avhenger av hvilken
kontekst man leser bildet ut ifra. Bildet kan for eksempel fungere
som en kommentar til den vestlige kolonialiseringen av land i NordAfrika og Midtøsten. Avhengig av hvorvidt den enkelte som ser bildet
har kjennskap til bildets motiv, får bildet ulike funksjoner, enten som
informativt eller som en bekreftelse av en forestilling om Orienten som
det kvinnelige, fargerike og glade. Dette siste har spilt en betydelig rolle
både i populær- og finkulturelle fremstillinger av Orienten og som en
kommentar til vestens kolonialiseringsprosjekt. Slik sett fungerer bildet
som en tydeliggjøring av de maktforhold i historien man kan anta at
samtalerekken har som mål å problematisere.
Men det er ikke bare den visuelle presentasjonen av samtaleserien
”Orientalism – Den koloniserade tanken – exemplet Sverige” som spiller
på stereotype forestillinger om Orienten som det mystiske, kvinnelige
41 Cecilie J.S. Hansen (2002) “Sløret som en nødvendig del i opplevelsen av
Orienten”. I�� Nord Nytt, nr. 84/2002, s. 21-38.
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og lekfulle. På forsiden av programmet for Re:Orient-festivalen i 2005,
som arrangeres av foreningen Re:Orient sammen med Södra teatern
og Mosebacke Etablissement, ble det brukt et foto av en kvinne kledd
i turkis overdel, kantet i gull, med matchende hodeplagg som nesten
skjuler alt hennes hår, bortsett fra et par mørke lokker som faller ned
over ansiktet. Rundt håndleddene, på fingrene og rundt halsen bærer
hun smykker i gull med turkise steiner. På bildet holdes hendene opp til
hodet og rammer inn ansiktet, som smiler inn i kameralinsen. Hennes
nesten ikonaktige fremtoning forsterkes av at kroppen er omkranset av
et hvitt lys som ser ut som det stråler ut fra kroppen. Dette lyset er i
sin tur innrammet av en lilla-mønstret bakgrunn som ser ut som det
beveger seg i en malstrøm inn mot fotoets sentrum, som i dette tilfelle
er kvinnes ansikt. Bokstavene med tittelen på festivalen står skrevet i
bølgende skrift, noe som forsterker følelsen av bevegelse i bildet, av en
rytme som trekker den som ser mot bildet.

Programfolder, Re:Orient-festivalen 2005.
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Til forskjell fra flygebladet jeg beskrev i avsnittet over, hvor bildet mer
tydelig har en referanse til Tusen og en natt, vekker dette bildet i større
grad assosiasjoner til forestillinger om en fargesprakende og gledefylt
Orient – hvor kvinnen på bildet blir et symbol for årets festival. For
noen kan bildet representere en forestilling om Orienten, men for
andre kan den tvert imot vekke minner, gjenkjennelse eller nærhet til
en musikk som er velkjent fra hjemlandet; personen som er portrettert
heter Gawaher og er en egyptisk-sudansk sanger som selv skulle opptre
på Stora scenen under Re:Orient-festivalen i 2005.
Et siste bilde jeg vil ta med som eksempel på visualiseringen av det
autentiske, er et flygeblad fra våren 2005, hentet fra Re:Orient Club,
som finner sted en gang i måneden i Kägelbanans lokaler. På forsiden er
det et bilde av en mann som smiler bredt mot kameraet under den mørke
barten mens han har den ene hånden fremstrakt som for å ta titteren
med på noe. Han er iført en blå turban, prydet med fjær og smykker,
en hvit skjorte som delvis er dekket av en jakke i gull, og grønt broderi.
Rundt livet har han et magebelte prydet med grønne perler. Hans kropp
er plassert i midten av bildet og ut fra hodet er det i etterkant tegnet
hvite og blå striper som sprer seg ut til kantene som en sol. På teksten
øverst til høyre er Södra teaterns logo, og øverst til venstre står skrevet
”Orientens bästa hits. Vattenpipor. Bar och mingel.” I likhet med de to
andre bildene jeg har beskrevet, portretteres Orienten som det glade og
det eksotiske, men samtidig fremstilles det her sammen med et innslag
av humor i og med at mannen på bildet ser ut som en som har kledd
seg ut for anledningen for nettopp å gjøre skape en forestilling av en
”riktig” oriental i forhold til vestlige populærkulturelle representasjoner
av denne, eller også en slags eventyrbokkarikatur.
Dette bildet skiller seg fra bildet av Gawaher, som motsatt ikke
inneholder humor-elementer, men som snarere appellerer til den
tradisjonsramme musikken hun synger inngår i. På Re:Orients Club
sitt flygeblad er det derimot et mer lekent uttrykk som formidles. Her
understreker mannens utstrakte hånd innholdet i teksten – nemlig at her
kan du kommer for å ”mingle”, røyke vannpipe og høre hits fra Orienten.
Slik innbys man her til å komme til det ”virkelige” Orienten for en
kveld. Man tilbys ikke bare musikk, men også kan ta del av andre deler
av den Orienten som presenteres ved at man kan røyke vannpipe og på
den måten få en egen erfaring med det eksotiske. Den utstrakte hånden
understreker dette budskapet ved at den fungerer som en link mellom
publikum og det som skal presenteres på klubben. På denne måten gis
også publikum muligheten til å skape Orienten for en kveld. John Connell
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og Chris Gibsons studie av
verdensmusikk som genre
peker på at formidlingen av
det autentiske på platecovere
og lignende representerer et
svar på en søken mot noe
autentisk som plateselskaper
antar et vestlig, kjøpesterkt
publikum ønsker.42 Ved at
verdensmusikk i større utstrekning enn vestlig pop
og rock assosieres med
kroppen, blir kroppens
funksjon på platecovere å
spille på forestillinger om
den eksotiske andre slik de
bilder jeg her har analysert
gjør.
Det siste bildet jeg analyserte kan således ses som
en lek med stereotype forestillinger om Orienten og
den orientale mannen. En
slik tolkning forutsetter at
man ikke vet hvem mannen
på bildet er. Hvordan bildet forstås må således ses i
forhold til de mulige tolkninger bildet åpner opp for,
Flygeblad, Re:Orient Club, våren 2005.
gitt at man kjenner flere av
de kontekster, flere av de dialogiske sammenhenger, som komposisjonen
av bildet har hentet sin inspirasjon fra, og hvem det retter seg mot. Om
man for eksempel vet at mannen på bildet er den svenske skuespilleren
Rolf Lassgård, åpnes det for nye tolkninger.
Lassgård er i Sverige og Norden for øvrig kjent som rollefiguren Kurt
Wallander i filmatiseringene av Henning Mankells kriminalromaner.
Lassgård er også kjent for sin medvirkning i en rekke andre filmer som
42 John Connell & Chris Gibson (2004) ”World Music: Deterritorializing Place
and Identity”. I Progress in Human Geography, vol. 28, No.3, s.342-361.
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har vært vist på kinoer i Norden, og da kanskje først og fremst filmen
Jegerne, som trakk et stort publikum. Med andre ord vil svært mange
som ser plakaten jeg beskrev over, kjenne igjen mannen på bildet. Således
fungerer bildet som et som vekker gjenkjennelse på to plan – dels som
Tusen og en Natt-illustrasjoner av Orienten, og dels ved at en sentral
figur i svensk kulturliv fremstiller den orientale mannen. En tolkning er
at man her spiller på stereotype forestillinger om det typiske svenske,
som kombineres med forestillinger om det typisk orientale. Dette
gjøres her med en lekenhet siden det er åpenbart at man her spøker med
nettopp forestiller Orienten.
I en samtale med lederen av Re:Orient-foreningen, Cecilia Hörnell,
spurte jeg om hva man i sin tid hadde tenkt at plakaten skulle vekke av
assosiasjoner da den ble utformet et par år etter at den første Re:Orientfestivalen ble arrangert. Hörnell, som først ble ansatt på Södra teatern
i 1998, for så senere å engasjere seg i Re:Orient-foreningen, og dermed
ikke var involvert i selve utformingen av plakatene, mente at bildene
ofte hadde blitt tolket feil. For henne var det et viktig poeng at den
orientale mannen, stereotypen, ikke finnes. Det var av denne grunn en
skuespiller hadde blitt valgt ut. Valget av Rolf Lassgård, og den svenske
schlagerstjernen Siw Malmkvist, som også ble brukt i markedsføringen,
mente hun ikke var uttrykk for en blanding av forestillinger om det
typiske svenske med det typiske orientale. Hennes reaksjon på en
slik tolkning blir interessant fordi den illustrerer betydningen av
intertekstualitet – hvilke genrer et motiv plasseres i endrer tolkningen,
avhengig av hvilke rammer man tolker innenfor. For Hörnell er
budskapet i plakaten alvorlig i den forstand at hun ønsker at den skal
illustrere problemet med bruken av stereotypier. Men avhengig av
hvem som ser, og den forkunnskap den enkelte har, vekker bildet ulike
assosiasjoner. Kulturell kapital, klasse og hvilket land man kommer fra,
gjør at tolkningsrammene og dermed tolkningene endres.
Like mye som å fungere som et politisk budskap i debatten om det
mangfold man ønsker skal få plass på kulturinstitusjonene – hvor ulike
aktører, som foreningen Re:Orient, ønsker å komme stereotyper til
livs, kan bildet også tolkes som et svar på en søken etter autentisitet.
Gjennom denne søken kan en konsekvens bli at bildet fungerer som en
oppvisning av det Andre. Turismeforsker Dean MacCannell har betegnet
organiseringen av museer, parker og monumenter for oppvisninger av
det han kaller for ”the staging of otherness”.43 På Södra teaterns ulike
43

Dean MacCannell (1999) The Tourist: A New Theory of the Leisure Class.
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arrangementer er det dette momentet jeg finner særlig interessant; det
som er på spill er at man viser det fremmede på bestemte måter, som ikke
er tilfeldige, men som gjøres bevisst for å gi Orienten den innrammingen
man ønsker. Flygebladet kan appellere til følelser som kan vekke alvor,
ironi eller politisk engasjement, men kan like gjerne tolkes som en søken
mot barndommens eventyrland – med spennende eventyr fra Tusen og
en natt som en kontrast til det monotone hverdagslivet mange lever i.
Men mer enn noe annet uttrykker de bildene jeg har analysert her en
lekenhet – kanskje ikke alltid en lekfullhet som finnes i selve bildene,
men mer gjennom den kontekst de inngår i.
Det er ikke bare plakater, flygeblader og programutforming som
innbyr til en reise til Orienten. På samme måte kan utformingen av de
rommene arrangementene holdes i fungere som en innramming hvor
bilder av det orientale kan iscenesettes. Under Re:Orient-festivalen
2005 hadde programmet Konflikt, som sendes hver lørdag morgen på
Sveriges Radios kanal P1, direktesending fra Foajéen på Södra teatern.
Foajéen er ikke en vanlig foajé i den betydning at det utgjør det første
lokalet man kommer inn i på teateret, men er snarere lokalisert to
trapper opp fra grunnplanet og fungerer som en foajé i forhold til Stora
Scenen -som er lokalisert en halv trapp lenger opp. Den utgjøres i dag
av en bar ved navn Sodra bar. I tillegg til å fungere som en bar, kommer
ofte DJer hit og spiller. Fra lokalet kan man gjennom store vinduer se ut
over Stockholm, og her finnes også en terrasse som brukes flittig under
sommermånedene. Da er Sodra bar den eneste delen av Södra teatern
som er åpen for publikum. I likhet med Södra teaterns andre lokaler,
er også foajéen innredet etter andre halvdel av 1800-tallets smaksideal
– med en stor lysekrone i gullmaling og glass. Før anledningen henger
også grønt tøy ned fra lysekronens feste og former buer i taket og mot
veggene, og er med på å gi rommet en mykere fremtoning. Bruken av
grønne planter, de lave bordene, de mange putene som er plassert oppå
den lille sceneforhøyningen i lokalets ene hjørne, samt puffstolene i den
delen av lokalet som vender ut mot sentrum – hvor tre av veggene er
av glass, gir assosiasjoner til romantiserende bilder av Orienten. Denne
observasjonen ble også gjort av Sveriges Radios korrespindent, Cecilia
Uddén, som ledet Konflikts sending fra Södra teatern denne junimorgen.
Sendingen var åpen for publikum, og denne morgen kunne de komme
hit og spise frokost. Uddén innledet dagens program med at si at lokalet
hun satt i så ut som en bar på Kairo-operaen på 1940-tallet – slik man
har sett det i gamle filmer.
Berkeley: University of California Press. S. 84.
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På denne måten ble både Re:Orient-festivalen og temaet som skulle
diskuteres i programmet i anledning festivalen, innrammet for publikum
og radiolytterne slik at man nå fikk mulighet til å få bilder på netthinnen
som om man selv var tatt med til Orienten, et landskap langt borte fra
Stockholm. Men fra dette utgangspunkt ble publikum raskt tatt med
tilbake til samtiden ved at Uddén introduserte temaet for dagen, som
skulle handle om hva reorientering kan være. Programlederen brukte
her lokalene som en inngang til først å introdusere stereotype bilder
av Orienten, som man i programmets panel skulle problematisere
for gjennom en nyorientering å snakke om hva Orienten kan bety
i en vestlig kontekst i dag. Lokalets orientale preg fikk her en dobbel
funksjon av dels å iscenesette det panelet skulle problematisere ved å
peke bakover i tid mot en lang tradisjon av hvordan Orienten har blitt
fremstilt i Vesten som det vakre, det filmiske og som et eventyr fra et
fremmed land. Samtidig så var målet med dialogen at den nettopp skulle
søkte å problematisere de forestillinger som panelet mente var rådende i
forhold til Vestens forhold til land i Midtøsten.
I følge Magnus Berg kan man se orientalsk dans i Sverige som uttrykk
for en harmonisk rekontekstualisering av Orienten; de kvinner som
utfører dansen og som han har intervjuet om sitt forhold til dansen,
viser også en nysgjerrighet etter å lære noe om land i Nord-Afrika og
Midtøsten.44 Dette mener Berg leder til at selv om man ikke kan fornekte
dansens koloniale arv, så kan ny kunnskap om Orienten bidra til å endre
våre bilder av hva Orienten er. Södra teaterns lokale Foajéen refererer
ikke entydig til et forestilt Orienten. Likevel kan man si at Uddéns
direkte referanse til lokalet som et bilde av en bar i Kairo på 40-tallet
hvor publikum sitter, gjør at Södra teatern fremstilles som et bilde av
Orienten i Sverige i dag. Men nettopp rekontekstualiseringen av dette
bildet, som skjer ved at man velger å legge en debatt om – som det står
på Sveriges radios hjemmeside, hvor Konflikt sitt program for dagen
presenteres, – ”exotism och svårigheterna i mångfaldsdiskussionen”,
gjør at man samtidig åpner opp et stereotypt bilde av Orienten for
andre bilder.45 Presentasjonen av Södra teatern som her gjøres, som et
sted hvor gamle bilder finnes i miljøet (lokalene), men hvor debatten
44 Magnus Berg (2001) ”Orientalisk dans i Sverige”. I Ove Sernhede &Thomas
Johansson (red.) Identitetens omvandlingar. Black Metal, magdans och hemlöshet.
Göteborg: Daidalos.
45 www.sr.se. ����������������������������������������������������������������
Sitatet finnes på denne nettadressen i det elektroniske arkivet
under overskriften ”Konflikt”, 11 juni 2005.
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om nettopp disse bildene foregår, viser også hvordan ulike deler av en
situasjon påvirker debatten i det visse elementer er med på å iscenesette
muligheter for tolkning.
Som Johan Fornäs har skrevet om i sin avhandling om Tältprojektet,
fremstår sirkusteltet som en viktig ramme for en iscenesatt manifestasjonen
av politisk solidaritet – som var et viktig element i forestillingene.46 Dette
mener Fornäs skjer gjennom de tolkningsrammer et sirkustelt innbyr til;
telt har blitt brukt av nomader og flyktninger, turister og krigere. Dette
åpner for tolkningsrammer som stykkene som spiltes i Tältprojektets
regi kunne rammes inn i, slik at solidariteten med de svake grupper, og
da fremfor alt arbeiderklassen, ble forsterket. Som Fornäs peker på, er
det ikke denne ene rammen alene som kan åpne opp for en slik tolkning.
Snarere er det hvordan rammene virker sammen – ved at ikke bare teltet
i seg selv, men også bruken av lyssetting, og rekvisita, og fremfor alt
skuespillernes måte å spille rollene på – som forsterker forestillingens
budskap: politisk solidaritet med de svake gruppene i samfunnet.
Likeledes fungerer innrammingene av de ulike arrangementene på
Södra teatern forsterkende i forhold til hvordan Orienten innrammes
og presenteres. I visse tilfeller kan de underbygge stereotype bilder av
Orienten, andre ganger leke med de samme stereotypene.
Jeg har til nå beskrevet Konflikts direktesendte program som et
forsøk på å kritisk granske ”vårt” forhold til Orienten. Men dette ”vi”
blir også problematisert av Sveriges Radios innenrikskorrespondent
Mikael Olsson, som etter at panelet – som bestod av en statsviter, en
kulturskribent, en ordfører for sosialdemokratenes kvinneforbund,
en lektor i arabisk og en regissør – hadde diskutert dagens tema,
kommenterte diskusjonen med en rapport om mangfold fra bydelen
Fisksätra, en bydel som ligger utenfor Stockholm sentrum og hvor mange
av Stockholms innvandrere bor. I hans reportasje fremstilles forstaden
Fisksätra som det område i Stockholm der det virkelige mangfoldet
finnes, noe som i hans innlegg kontrasteres til de arenaer der samtalene
om mangfold foregår. Han problematiserte i forlengelse av dette Södra
teatern som en arena hvor samtaler om mangfold føres og som han
anså at representerte den finkulturelle delen av debatten – langt fra der
det ”virkelige” mangfold finnes. Södra teatern som et sted for samtale
46 Johan Fornäs (1985) Tältprojektet. Musikteater som manifestation. Stockholm/Göteborg: Symposion.
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om Orienten og mangfold endres dermed til en arena for den delen av
orientalisme som Said problematiserer; til en arena for den finkulturelle
delen av produksjonen av bilder av den Andre. Orientalisme får her
nettopp stå for finkulturens diskusjoner om kulturelt mangfold, mens
mangfoldet i dagens Sveriges av Olsson presenteres som noe som ikke
kan problematiseres av et ekspertpanel i ”innerstaden” som ønsker å
problematisere stereotype forestillinger om Orienten.
Men på Re:Orient-festivalen var det ikke bare Södra teaterns lokaler
som fungerte som en innramming som forsterket opplevelsen av Orienten
– gjennom hvordan lokalene ble brukt ved innredningen med lave bord,
puter på gulvet, belysning og så videre. Også Mosebacke terrasse, som
ligger vegg i vegg med Södra teaterns hovedscene og som også utgjør
taket til Kägelbanan, fikk under Re:Orient-festivalen en annen funksjon.
Her hadde man nemlig innredet en basar i anledning festivalen hvor man
på festivaldagene kunne kjøpe brente mandler, hjemmelaget sjokolade,
fargerike klær og buttons, eller få en tatovering. Palestinagruppen hadde
også en stand hvor man kunne få informasjon eller bli medlem. Basaren
fungerte både som en inngangsport til Re:Orient-festivalen, men kom
også til å fungere som en iscenesettelse av Orienten med sine basarer – slik
Orienten har blitt formidlet gjennom populærkulturelle produksjoner
på TV, i film og reportasjer. Samtidig fungerte basaren ikke bare som
en innramming av Orienten, men også som en politisk manifestasjon.
Den informasjonen man kunne få her hadde nemlig et budskap som
politisk ofte assosieres med venstresiden. Samtidig ble det ikke bare en
politisk manifestasjon. Mange av de elementer som var med, hadde også
likhetspunkter med andre sommermusikkfestivaler der liknende klær
blir solgt, og hvor man kan kjøpe mye av den samme maten – uten at
dette er innrammet som en iscenesettelse av Orienten slik det var det i
dette tilfellet.

autentisitet og kulturell kapital

Som jeg tidligere har vært inne på, blant annet i analysen av konserten
med Fanfare Ciocarlia, så kunne ofte den enkelte tilhørers kunnskap om
den musikken som ble spilt, spille en rolle som autentisitetsmarkør for at
musikken for eksempel skulle fremstå som ekte sigøynermusikk. På den
konserten jeg beskrev fungerte denne kunnskapen inkluderende ved at
publikum danset sammen som et resultat av at de som kjente musikken
lærte bort til de som ikke gjorde det. Men kunnskap om den musikken
som ble spilt på andre av de konsertene som falt inn under Re:Oreientparaplyen, kunne også fungere ekskluderende. Å vise at man hadde
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den rette kunnskapen om den musikkgenre som ble spilt – eller om de
artister som sto på scenen – fremsto under flere av arrangementene som
viktig. Dette viste seg både i de samtaler mellom publikum jeg kunne
overhøre i pausene til konsertene og i billettkøene, hvor ordbruk og
uttrykk om en viss musikk eller en viss artist viste at mange har et ”eget”
forhold til mye av den musikken som ble presentert.
Slik fremstod kunnskapen om musikken også som noe som kunne
brukes som markør for den enkeltes kulturelle kapital. Men selv om
denne markeringen som regel hadde form av avslappede, interesserte,
nysgjerrige eller entusiastiske samtaler, kunne ulikheten i publikums
kunnskaper om – og interesse for – musikken og artistene gi seg mer
konfliktartede utslag. Dette forekom blant annet på en konsert på Re:
Orient-festivalen med det kurdiske bandet Adnan Karim och Living
Fire Ensemble, som bestod av kurdere bosatt i ulike deler av Europa,
hvorav én, Adnan Karim, var bosatt i Stockholm. Før konserten
henvendte en middelaldrende svensk mann, som satt ved min side,
seg til meg, og kommenterte: ”Ja, du vet vel alt om denne musikken”.
Denne kommentaren var et resultat – viste det seg – av at han trodde
at jeg var en journalist, siden jeg satt med notatblokken. Samtidig sa
også uttalelsen noe om at det blant mange som går på Södra teaterns
konserter finnes en forventning – som jeg støtte på flere ganger under
mitt feltarbeid – som handler om at det er viktig at man skal ha den rette
kunnskapen for å gå på konserter med band fra for eksempel Midtøsten.
Under selve konserten med Adnan Karim och Living Fire Ensemble ble
dette enda mer åpenbart i det en eldre kvinne under en pause mellom
to musikknummer ropte opp til musikerne på scenen: ”Kan ni inte
berätta vad musiken handlar om? Det skulle ge mig mycket mer! Jag
fattar ingenting.” Artistene så ganske overrasket ut, og en av dem svarte
etter en stund med et smil at sangene handlet om kjærlighet. Publikum
reagerte på kvinnens spørsmål med åpenbare stønn og oppgitthet.
Når den samme kvinnen mot slutten av konserten stilte det samme
spørsmålet, men nå på engelsk istedenfor svensk, ble stemningen blant
det øvrige publikum enda mer opprørt, og en mann som satt lenger bak
i salen ropte ”Lägg av!”
Kommentaren kan tolkes som at publikum ikke ønsket å bli forstyrret
under konserten, og som en sterk reaksjon mot at noen kunne finne på
å bryte inn i den stemning musikerne hadde bygget opp, der kontakten
mellom artistene og publikum var preget av gjensidig begeistring. Dette
kan ses som en del av måten en ytre ramme, slik publikum fremstår
som et kollektiv, fungerte på, hvor kvinnen fremstår som et forstyrrende
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element. Denne tolkningen ble forsterket av at min sidemann oppgitt
henvendte til meg og sa at kvinnen som hadde brutt inn i konserten, lett
hadde kunnet lese seg til alt hun ville vite om musikken på Internett.
Hans ytring fungerte i sammenhengen som uttrykk for den kollektive
oppgittheten som hadde oppstått over at kvinnen som hadde kommet
hit, ikke egentlig hadde noe her å gjøre.

en smak av orienten

Jeg har tidligere i dette kapitlet skrevet om hvordan et svar på å skape
kulturelt mangfold kan være å forsøke å skape hybride arrangementer,
hvor det som for eksempel virker som det mest sentrale, er å leke
med forestillinger om Balkanmusikk – kombinert med musikk fra et
konstruert Vesten. I andre av Södra teaterns arrangementer kunne det
motsatt forekomme presentasjoner av artister hvor det er det ikkeVestlige som står i fokus. I det programmet som presenterte Re:Orientfestivalen 2005, ble den egyptisk-sudanske sangeren Gawaher presentert
som:
Årets arabpopstjärna du inte får missa!
På några få år har hon tagit arabvärlden med storm och du har säkert dansat
dig varm till henne på Re:Orient Club. Efter hyllade spelningar i Kairo,
Beirut, Dubai, Port Sudan och Addis Ababa är det nu dags för Stockholm.
Med influenser från det egyptiska, sudanesiska och nubiska arvet är hon en
lekfull förnyare av den egyptiska Sha’abin.

Presentasjonen fungerer som et svar Re:Orients ønske om å presentere,
slik jeg har beskrevet tidligere, de virkelige stjernene fra Midtøsten. Her
er det ikke blandingen av det tradisjonelle og østlige med det vestlige
og urbane som kommuniseres. Snarere er det nettopp ”det egyptiska,
sudanesiska och nubiska arvet” som løftes frem. Gawaher presenteres
dermed som den person som forener og fører sammen disse røttene, uten
at hun blir presentert som en ansiktsløs figur som kun fremstilles som
formidler og fornyer av en tradisjon. Tvert imot fremstilles Gawaher
allerede som en stjerne ved at teksten over refererer til at ”du har säkert
dansat dig varm till henne på Re:Orient Club”. Selv om presentasjonen
kan leses som en ytring hvor det er det eksotiske som løftes frem,
appellerer ytringen samtidig til det gjenkjennelige ved at mange antas ha
hørt henne tidligere.
På den ene av de to konsertene Gawaher ga på Re:Orient-festivalen
ble imidlertid ikke forventningene blant publikum innfridd. Gawaher
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hadde i programmet vitterlig blitt presentert som en ”arabpopstjärna”,
men da hun spilte sanger som var tydelig inspirert av vestlig popmusikk,
ble ikke publikum begeistret (applausen avtok, ingen begeistrede tilrop
kom på arabisk slik det gjorde under andre deler av konserten, og noen
reiste seg og forlot salen). Men stemningen var på topp da hun sang det
som i sammenhengen mer eksplisitt hørtes ut som toner fra Orienten.
Og aller størst var begeistringen blant publikum da hun akkompagnerte
sangen med sidelengs hodebevegelser hvor det så ut som hodet rullet
over skuldrene uten at halsen syntes. I Cecilie Hansens studie av
nordiske temareiser til Tunisia har hun påpekt at et viktig element ved
denne formen for reiser er at det turistene søker er de allerede sterke
bilder av Orienten og av den orientale kvinnen de hadde før de kom til
Tunisia.47 På konserten med Gawaher var det nettopp de sterke bildene
av den orientale kvinnen størstedelen av publikum virket som de søkte.
Da Gawaher utfordret dette stereotype bildet ved å fungere som en
”popstjärna” i største alminnelighet, snarere enn en ”arabpopstjärna”
hvor etnisitet ble knyttet til popstjernestatusen, ble publikum skuffet.

søken etter autentisitet i vest

De arrangementene jeg har beskrevet så langt i dette kapitlet handler alle
på ulike måter om etnisitet og autentisitet knyttet til Orienten, og kan
ses som noen av de svar Södra teatern har gitt på sitt mangfoldsoppdrag.
Som en kontrast til dette ønsker jeg avslutningsvis å ta med en annen
klubbserie Södra teatern arrangerte i løpet av våren 2005. Her ble søken
etter autentisitet gitt et annet uttrykk, nemlig som en søken mot Amerika
i svart-hvitt-filmens dager.
Klubben het Nattsudd og ble drevet av skuespillerne Svante Grundberg
og Björn Wallde, som fra 1985 til 1991 hadde et underholdningsprogram
på Sveriges Television ved samme navn som klubben.48 På Nattsudd,
som ble arrangert en kveld i måneden, ble det spilt swing, jazz, blues og
rock’n roll. Den kvelden jeg var der spilte det Stockholmsbaserte bandet
47 Cecilie J.S. Hansen (2002) “Sløret som en nødvendig del i opplevelsen av
Orienten”. I�� Nord Nytt, nr. 84/2002, s. 21-38.
48 Da jeg gjennomførte publikumsundersøkelsen i mai 2004, eksisterte også
denne klubben, men den gang het den Splanky. Ordet Nattsudd finnes det ikke
et norsk ord for. En noenlunde dekkende forklaring er at begrepet er myntet på
natteraving, eller også natteliv. I underholdningsprogrammet navnet er hentet fra,
viste skuespillerne Svante Grundberg og Björn Wallde eldre absurde filmer og
spilte musikk i samme genrer som klubben senere spilte.
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Jakob Norgren Big Band Splash. Kvelden ble innledet med et kurs i
swingdans. Omkring tjue personer, både kvinner og menn i alderen 2535 år, deltok på kurset. Av de to lærerne som holdt kurset snakket den
ene svensk, mens den andre snakket engelsk – selv om engelsk ikke var
hans morsmål. Undervisningen foregikk som dansekurs pleier å gjøre,
ved at de to instruktørene gradvis lærte bort dansetrinn som først ble
demonstrert av lærerne før kursdeltakerne skulle prøve ut de nylærte
trinnene akkompagnert av musikk. Flere av kvinnene som deltok hadde
på seg knelange skjørt, og mange hadde også på seg dansesko, noe også
flere av mennene hadde.
Langs veggene, stående, eller sittende ved småbord, befant det seg både
unge og eldre, enslige og par, som bare ventet på at kurset skulle være
over slik at de kunne begynne å danse selv. I tillegg til musikken som
strømmet ut av høytalerne, kunne de fremmøtte på den ene langveggen se
filmer fra konserter med jazzsangere som så ut til å være fra 30-40 tallet.
Den musikken publikum hørte var likevel, som på Re:Orient-klubbene
og Zeybek klubben, ikke den samme musikken som de videoene som
ble vist på veggen. Filmene fungerte derfor mer som en stemningsskaper
til den swingmusikken som ble spilt. Filmen rammet klubben inn som et
sted der man ikke bare kunne lære seg å danse riktig swing, eller høre på
jazz, blues eller rock’n roll. I like stor grad fungerte bruken av filmene
av jazzsangerne på veggen som et element som var med på å ta med
publikum med til en annen tid og et annet sted – til Amerika en gang
på midten av 1900-tallet. Samtidig fungerte også bruken av filmene og
dansekurset som to momenter som var med på å ramme inn klubben
som autentisk – i betydningen at den nettopp iscenesatte idéer om en
musikkgenres opprinnelse, som publikum her kunne ta del i.
Hvordan står så denne klubben i relasjon til mangfoldsdiskursen? På
mange måter mener jeg at den kan ses som noe som passer godt inn i en
tolkning av mangfold som noe som først og fremst handler om etnisitet
som noe som posisjoneres som å tilhøre det andre og ikke det svenske.
I Nattsudd er det en bro til en forestilt amerikansk kultur som bygges.
I og med at filmene som oftest viste afroamerikanske sangere, ble
relasjonen til etnisitet tvetydig. Samtidig kan man også tenke seg at alder
spiller en rolle for den enkeltes opplevelse av nærhet eller fjernhet til
musikkgenren og den 1950-talls-aura denne ble satt i. For de eldre blant
publikum som selv var unge på 1950-tallet, kan selve iscenesettelsen
av 1950-tallets afroamerikanske musikkultur mer vekke minner enn å
fremstå som noe nostalgisk eller eksotisk.
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Senere på kvelden spilte bandet Jakob Norgren Big Band Splash i det
andre lokalet på Kägelbanan. Aldersspredningen var stor blant publikum
på dette arrangementet. Allerede før konserten begynte var dansegulvet
fullt av par som danset til musikk som ble spilt av en DJ som var plassert
nede i det ene hjørnet av dansegulvet – med ryggen vendt mot tribunen.
Det var også DJen som etter en stund introduserte kveldens storband,
Jakob Norgren Big Band Splash, som bestod av mer enn 20 personer.
Mange av de som hadde kommet for å høre konserten, kjente
hverandre. Flere nikket og smilte til hverandre når de kom inn i lokalet.
Som på dansekurset var det også her mange som for anledningen
hadde tatt på seg dansesko. Jeg la også merke til var at de fleste ikke
drakk alkohol, men vann. I det bandet inntok scenen ble de møtt av en
kraftig applaus fra publikum – hvor mange tydelig hadde hørt bandet
mange ganger tidligere. Lederen for bandet innledet med å si at den
ene gitaristen ikke hadde mulighet til å komme denne kvelden, men at
problemet hadde løst seg ved at en fra publikum stilte opp som gitarist
– en ytring som ytterligere innrammet konserten som en hvor kjennere
og kjente møttes. Under selve konserten (som bestod av både musikk og
danseshow), hvor artistene hadde tatt på seg tøy som så ut som det skulle
være fra en Broadway-musikal på midten av 1900-tallet, kom publikum
med begeistrede tilrop. Mange danset og de som satt på tribunen virket
oppslukt av musikken og stemningen.
Det interessante med Nattsudd-konsertene er at disse arrangementene
berører et helt annet aspekt ved søken etter autentisitet enn det de
andre arrangementene jeg har skrevet om i dette kapitlet, berører.
Her handler søken etter det autentiske om en søken vestover, til USA.
Det er imidlertid ikke dagens USA søkenen retter seg mot. Snarer er
det en søken mot en annen tid, nemlig drømmen om USA. Slik sett
plasseres det autentiske både i en annen tid og et annet sted. Her er det
ikke det eksotiske, forstått som det fremmede, som vekker attraksjon.
Like mye er det gjenkjennelsen av et miljø (musikk, dans og klær) som
mange har sett i amerikanske Hollywoodproduksjoner, først og fremst
i musicals fra midten av 1900-tallet. Samtidig kan man si at søken etter
autentisitet også her spiller en sentral rolle; jazz- og bluesmusikken har
ofte blitt fremstilt som røttene til den senere rock- og popmusikken.
Men relasjonen til etnisitet blir her ambivalent. Musikken plasseres i en
genre som på den ene siden forbindes med det som er forskjellig fra det
svenske – afroamerikansk kultur. På den andre siden skapes forbindelser
i det likheter – i filmene, i musikkgenrens funksjon av å være forløperen
til vestlig samtidig populærmusikk, i klærne og så videre – også er en del
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av svensk historie. Dette gjør relasjonen til etnisitet mindre tydelig. For
kjennere av underholdningsprogrammet Nattsudd er det kanskje først
og fremst nettopp denne referanserammen klubben ses i forhold til.

autentisitet, lek og nyorientalisme

I dette kapitlet har jeg behandlet et aspekt av mangfold, nemlig det jeg
har valgt å kalle det ekte mangfoldet. Som jeg nevnte innledningsvis,
refererer begrepet ”ekte” til et sentralt empirisk poeng i min studie. En
del av det ekte mangfoldet som har blitt problematisert i dette kapitlet,
har vært søken etter autentisitet, noe jeg her har betraktet som et av de
svar Södra teatern gir på sitt mangfoldsoppdrag. Gjennomgående i min
analyse har jeg forsøkt å vise på hvilke to nivåer søken etter autentisitet
virker – enten som en søken etter det som anses å være forskjellig (det
kan for eksempel handle om en søken mot en annen tid, mot andre
kulturer eller mot det som oppleves som eksotisk) eller som en søken
innover (det kan være i form av en søken etter svar på eksistensielle
spørsmål eller en søken etter åndelighet).
Søken etter autentisitet kan også ses innenfor en rekke ulike områder i
Södra teaterns tolkning av mangfoldsoppdraget. Utover at autentisitet er
med som et av de uttalte kunstneriske beina Södra teaterns virksomhet
står på, er det også en tematikk som fremfor alt blir aktualisert implisitt.
Blant annet er søken etter ekthet et viktig underliggende tema i den
måten Södra teatern arbeider på når de skal finne inspirasjon til hva slags
musikk, band og enkeltartister de skal ha med i sitt program. Jeg nevnte
her WOMEX som det mest fremtredende eksempel på et sted hvor visse
musikkgenrer og artister, og som en konsekvens visse etnisiteter og
nasjonaliteter, blir promotert på bekostning av andre. Det er nettopp i
denne prosessen at etnisitet fremstår som en viktig distinksjonskategori.
Som Fredrik Barth og Thomas Hylland Eriksen har påpekt, eksisterer
ikke etnisitet i seg selv.49 Snarere er det noe som aktualiseres i relasjoner,
hvor det enkelte individ eller grupper av individer selv, eller av andre, har
behov for å skape slike skiller. I denne sammenheng blir for eksempel
visse måter å synge på, visse musikkinstrumenter eller visse klesdrakter
sentrale som distinksjonsmarkører – som de elementer som inngår for
å skape en mulighet for å lage distinksjoner. Men å skape distinksjoner
49 Fredrik Barth (1994) Ethnic Groups and Boundaries: The Social Organization
of Culture Difference. Oslo: Pensumtjeneste og Thomas Hylland Eriksen (1998)
Common Denominators: Ethnicity, Nation-building and Compromise in Mauritius. Oxford:
�������������
Berg.
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kan også gjøres tekstlig – gjennom for eksempel å presentere artister
som bærere av visse tradisjoner eller andre former for kulturstrømmer
som de gjennom tekstene tilskrives.
I min studie er det fremfor alt Orienten som på ulike måter tematiseres,
problematiseres og gis nytt innhold. I likhet med Said er jeg av den
oppfatning at Orienten ikke eksisterer som et faktisk sted. Snarere
eksisterer Orienten på et diskursivt plan, hvor begrepet fylles med mening
i de situasjoner det brukes. I Södra teaterns program – som kan sies å
karakteriseres av så vel en opplysningsorientalisme – som jeg kommer til
å gå mer inn på i neste kapittel, som en populærorientalisme – som er den
delen som fremfor alt har vært tema i dette kapitlet, preges formasjonen
av den samtidige orientalismediskursen av visse trekk som har paralleller
til den eldre orientalismen, så vel som av visse nye trekk. Med den eldre
orientalismen tenker jeg her på den varianten Dan Landmark beskrev
i sin bok om orientalismen i Sverige på slutten av 1800-tallet.50 I følge
Landmark var denne preget av en dobbelthet i det den både handlet om
hvordan Orienten ble konstruert som det fremmede og det eksotiske,
samtidig som Orienten ble brukt for å kritisere visse aspekter ved det
svenske samfunnet slik dette så ut mot slutten av 1800-tallet. Den samme
ambivalensen kan spores i Södra teaterns Orientengasjement. På den
ene siden handler det om en nysgjerrighet og fascinasjon for Orienten
– i forhold til for eksempel musikk eller mystikk. På den andre siden
handler det om en opplyst variant av en populærorientalisme hvor bruk
av reklameplakater og lignende oppviser en lek med Orienten ved at
bildene formidler en lekenhet i forhold til det bildene representerer. Men
som jeg har diskutert forholdsvis inngående i dette kapitlet er denne
leken preget av et alvor fordi det som det lekes med handler om alvor,
om hvordan Vestens bilder av Orienten, som har vært så sterke gjennom
flere hundre år, nettopp er så seiglivet. Og selv om leken gjør spørsmål
om etnisitet svært flytende, peker den samme leken tilbake på et større
alvor, som handler om en lang historie om hvordan visse grupper har
blitt sett som bærere av visse karakteristika og egenskaper som brukes
nettopp til å peke ut visse grupper som De etniske andre.

50 Dan Landmark (2003) “Vi, civilisationens ljusbärare” – orientalistiska mönster
i det sena 1800-taltes svenska litteratur och kultur. Örebro:
��������������������������������
Universitetsbiblioteket.
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kapittel 5

Det gode mangfoldet –
opplysning og Re:Orientering

Opplysning er et viktig aspekt ved svensk kulturpolitikk. Ved å gjøre
kulturtilbud tilgjengelig – både gjennom å fremme aktiv deltagelse
i foreningsliv, teatergrupper, musikkskoler og annet, og gjennom å
arbeide for å bedre mennesker muligheter til å gå på teater, konserter
og annet – er tanken at flest mulig skal kunne ta del i kulturlivet. Men i
takt med at den mangfoldsorienterte kulturpolitikken har fått et større
gjennomslag, har det oppstått en generell usikkerhet knyttet til hva
det er det skal opplyses om; den nasjonale rammen for opplysningen
anses ikke lenger å være gyldig. I dette kapitlet vil jeg å se på hvordan
Södra teatern har taklet denne utfordringen i praksis og jeg spør derfor
innledningsvis: Hva opplyses det om? Mot hvilke grupper er dette
opplysningsprosjektet rettet? Hvilke former for opplysning benytter
Södra teatern seg av for å nå disse gruppene?
Som jeg pekte på i sluttdiskusjonen i kapittel fire, handler lekeaspektet
i Södra teaterns presentasjon av Orienten i stor grad om alvor. Alvoret
ligger blant annet i hvordan Södra teaterns presentasjon av Orienten
kan ses som et svar på tidligere ytringer om Orienten. Samtidig kan
det ses som et tydelig innlegg i det tilspissede politiske klimaet som har
oppstått etter 11. september 2001. Alvoret er likevel kanskje mindre
tydelig i de eksemplene jeg analyserte i forrige kapittel, hvor de fleste
av de arrangementene jeg beskrev hadde et tydelig mål om å underholde
og skape oppmerksomhet, snarere enn å mane til alvor. Men en utpreget
del av Södra teaterns program handlet eksplisitt om opplysning, hvor da
også alvoret var mer påtagelig gjennom de temaene som ble tatt opp og
diskutert i så vel samtalerekkene for voksne som i filosofigruppene for
barn og ungdom.
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I forlengelsen av de statlige kulturpolitiske ambisjonene om ved
hjelp av mangfold å skape flere møteplasser for mennesker som kanskje
ellers ikke møtes, blir det interessant å se hva slags opplysningsprosjekt
mangfoldsmøteplassene uttrykker. Det er dette som er tema for kapittel
fem. I følge folkloristen Ole Marius Hylland er troen på at det finnes
et folk som skal opplyses et sentralt aspekt av en opplysningsideologi.
Men mens Hylland stiller seg tvilende til denne opplysningsideologis
relevans i dag, mener jeg at denne på mange måter er høyst levende i
kulturpolitiske sammenhenger, slik jeg kommer til å drøfte det i det
følgende.
I dette kapitlet vil jeg starte med å analysere to samtaleserier som
Södra teatern arrangerte våren 2005 – Orientalism. Den koloniserade
tanken – exemplet Sverige og Existens Bar. De to samtaleseriene
hadde det til felles at det var opplysning og samtale som stod i fokus.
De skilte seg fra hverandre i den forstand at i den første var det møte
mellom Orienten og Sverige som stod i fokus, mens det i den andre
var allmenneksistensspørsmål, først og fremst relatert til tro, som ble
diskutert hvor oppdelingen av verden i vi og de Andre tilsynelatende
spilte en mindre rolle. Etter dette kommer jeg å se på et annet aspekt av
mangfold som et opplysningsprosjekt gjennom å analysere samtaleseriene
for barn og ungdom. I denne virksomheten ble den etniske dimensjonen
av mangfoldsperspektivet mindre tydelig, og i stedet handlet mangfold
her slik jeg tolker det om hvordan barn og ungdom kunne lære å bli gode
demokratiske innbyggere i et flerkulturelt samfunn. Det flerkulturelle
utgjorde rammen og forutsetningen, snarere enn det man diskuterte og
problematiserte. I den siste delen av kapitlet kommer jeg til å diskutere
mangfold som opplysningsprosjekt i forhold til de aktiviteter hvor
samtalen kom mer i bakgrunnen, men hvor kroppen, fantasien, og det å
lære å gjøre noe selv spilte en større rolle.

utsagn om orienten

Samtalerekken Orientalism. Den koloniserade tanken – exemplet
Sverige startet i den perioden hvor jeg gjorde feltarbeidet mitt ved Södra
teatern. Ideen til den kom fra Re:Orient-foreningen. I presentasjonen av
samtalerekken skrev foreningen på nettsiden sin:

 Ole Marius Hylland (2000) ”Betraktninger om en forstavelse. Innfallsvinkler
til begrepet folk.” I Bjarne Rogan & Bente Gullvåg Alver (red.) Norden og Europa.
Fagtradisjoner i nordisk etnologi og folkloristikk. Oslo: Novus forlag. S. 178-184.
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”[Orienten] finns inte bara till, liksom inte heller Västerlandet bara finns
till. Vi måste ta Vicos betydelsefulla iakttagelse på allvar, nämligen att
människan gör sin egen historia”, skrev Edward Said i sin klassiska bok
”Orientalism”. Det är hoppfulla rader. Historierna om det förflutna, nutiden
och framtiden skapar vi själva. Det lämnar utrymme för handling. Historien
om Sverige och kolonialismen, Orienten och Västerlandet, Vi och Dem är
oavslutad och öppen för omskapande och omskakande berättelser – nya
historieskrivningar. Allt
���������������������������������������������
som krävs är vår nyfikenhet och kunskap.

Samtalerekken adresseres i denne teksten både til en smalere og en
bredere publikumsgruppe. Ved at Edward Said siteres innledningsvis
gjøres samtalerekken til et akademisk forum for de publikumsgrupper
som fortrinnsvis har en høyere samfunnsvitenskapelig eller humanistisk
utdannelse. På denne måten er det her en interessant parallell mellom
den orientalismen som tok form rundt det forrige århundreskiftet
og den orientalismen som jeg mener å se tar form i dag; begge skapes
av de velutdannede i samfunnet som ønsker å formidle ny kunnskap
om Orienten til en bredere skare av tilhørere. Samtidig avsluttes
presentasjonen av samtalerekken med en allmenn oppfordring om
å delta ved at teksten her adresseres til alle som kunne tenkes å være
interessert i emnet. I Kim Middleton Meyers studie av fremveksten av
en ny orientalisme gjør hun et poeng ut av at denne har oppstått som
et resultat av at et velutdannet publikum har ønsket å lære mer om for
eksempel japanere. Meyer mener at denne praksisen ikke nødvendigvis
skiller seg fra den vitens- og kunnskapspraksisen som Said beskriver i
Orientalism, men at den snarere kan ses som en mer raffinert variant
av Vestens kolonisering av den Andre. Södra teaterns samtalerekke om
orientalisme kan på mange måter ses som et eksempel på denne nye
formen for orientalisme i det den vender seg til et publikum som man
forventer kjenner til Saids kritikk. Likevel håper jeg gjennom dette
kapitlet å vise at Meyers kritikk bare delvis passer på Södra teaterns
samtalerekke fordi det i den også lå en form for selvransakelse -noe
sitatet ovenfor peker i retning av. Den nyorientalismen jeg vil forsøke å
 http://www.reorient.se.
 Dan Landmark (2003) “Vi, civilisationens ljusbärare”: orientalistiska mönster i
det sena 1800-talets svenska litteratur och kultur. ��������������������������������
Örebro: Universitetsbiblioteket.
 Kim Middleton Meyer (2002) ““Tan”talizing Others: Multicultural Anxiety
and the New Orientalism.” I Jim Collins (ed.) High-Pop: Making Culture into
Popular Entertainment. London:
�����������������������������
Blackwell. S. 90-113.
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beskrive er snarere en som konsumerer en antatt autentisitet som ligger
utenfor Vesten, samtidig som den representerer en reell søken etter ny
kunnskap og nye identitetsposisjoner.
Den første samtalekvelden ble introdusert av Re:Orient-foreningens
leder Cecilia Hörnell. I sin korte innledning betonte hun viktigheten
av å ha en debatt om orientalisme, og hun satte spørsmålstegn ved hva
Orienten betyr i forhold til dagens Sverige – en debatt hun mente var
fraværende i den øvrige samfunnsdebatten.
Gjennom denne introduksjonen blir samtalerekken gjort betydningsfull ved at den blir gitt funksjonen å skulle fylle et tomrom. Gjennom
Hörnells introduksjon blir Södra teatern gjort til en viktig møteplass
for viktige samtaler. Södra teatern blir på denne måten fremstilt som et
offentlig rom som muliggjør de samtalene Hörnells gir uttrykk for at
hun savner.
Etter Hörnells korte introduksjon ble skribenten- og litteraturviteren
Moa Matthis, som også hadde vært involvert i utformingen av
samtaleserien, introdusert. Matthis fulgte opp Hörnells innledning
med å understreke viktigheten av emnet som samtalerekken hadde som
tema. Men i motsetning til Hörnell som skisserte temaet orientalisme
i Sverige i lys av den mangel på debatt om dette temaet i den øvrige
offentlige samtalen i Sverige, hadde Matthis’ fremstilling en mer
personlig karakter. Introduksjonen handlet i mindre grad om savnet av
en samtale om orientalisme i offentligheten, og mer om hennes egen vei
inn i emnet. I Matthis’ innledning ble Edward Saids bok Orientalisme
fremstilt som sentral fordi hun mente at denne boken hadde gjort at hun
kom til å se på historien annerledes. Matthis nevnte også andre bøker av
de postkoloniale teoretikerne Homi K. Bhabha og Gayatri Spivak som
sentrale i forhold til hennes nåværende interesse for orientalisme.
Det interessante med Matthis’ presentasjon av temaet er at den
fungerer som en ytring som svarer på en akademisk debatt i det at
hun direkte knytter an til de teoretiske referansene hun løfter frem
som samtidig korresponderer med hennes egne personlige interesser.
Ved å gi samtalerekken denne innrammingen blir temaet forflyttet fra
Hörnells plassering av den i en større offentlighet, hvor en bredere
debatt om emnet fremstilles som fraværende, til en innramming hvor
den akademiske konteksten blir den viktigste adressaten.
Den akademiske innrammingen av temaet ble videre forsterket av
publikums svar på Matthis egen vei inn i emnet ved at flere i salen nikket
gjenkjennende til de teoretikere Matthis tok opp i sin personlige fortelling.
Södra teatern ble her en forlengelse av universitetet. Dette gjorde seg ikke
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bare gjeldede i Matthis innledning men også i samtalelederen skribenten
Stefan Jonssons introduksjon til kveldens tema hvor han understreket at
panelet bestod av eksperter på orientalisme som hadde gitt ut bøker om
temaet. Parallellene til det sene 1800-tallets internasjonale kongresser
om orientalisme er slående med tanke på den ekspertstatusen som
samtalekvelden som hendelse tilskrives, men med den store forskjellen
at den nye orientalismen tar utgangspunkt i en kritikk av Orienten som
begrep. Den akademiske innrammingen ble også skapt ved at publikum
ble oppfordret til å kjøpe de bøkene som kveldens paneldeltakere hadde
skrevet og som ble solgt i pausen. Jeg har allerede vært inne på hvordan
Matthis teoretiske fremstilling av emnet ble møtt med gjenkjennelige
nikk fra salen. I tillegg hadde svært mange de gangene jeg deltok i
samtalerekken med seg penn og papir for å kunne notere underveis.
Undervisningspreget ble forsterket av et whiteboard som ble brukt
under noen av innledernes presentasjoner.
Kulturelt mangfold ble her fremstilt om et intellektuelt
opplysningsprosjekt, men ikke bare innenfor rammen av en
akademisk samtale. Ofte bestod panelet som var valgt ut til å delta på
samtalekveldene av personer som representerte ulike ståsteder i forhold
til de temaene som skulle diskuteres. Den første temakvelden hadde for
eksempel et panel bestående av en idéhistoriker og en historiker, samt
to skribenter og journalister. Idéhistorikeren fungerte som den som ga
orientalismen som idétradisjon en historisk forankring, samtidig som
innleggets poeng ble illustrert ved hjelp av populærkulturen gjennom
henvisninger til dialoger ført i den amerikanske filmen Full Metal
Jacket, noe som åpenbart ga gjenklang hos publikum i form av latter
og bifall. Historikeren rammet i stedet kveldens tema inn med egne
personlige opplevelser av å ha bli gjort til den orientale Andre gjennom
sitt yrkesliv ved svenske universiteter. Frilansskribenten fulgte opp den
personlige fremstillingsmåten til historikeren ved at hun fortalte om sin
egen opplevelse av å bli gjort til den andre i kraft av oppveksten sin i
Ankara. Kvinnene hun hadde rundt seg i oppveksten opplevde hun som
sterke – et bilde som hun mente fremdeles var fraværende i litteratur
som ble publisert i vesten om kvinner i denne delen av verden. I dette
 Blant annet ble den åttende internasjonale orientalistkongress arrangert i Stockholm og Kristiania i 1889. Dette
������������������������������������������������������
er noe for eksempel Dan Landmark (2003) skriver
om i ”Vi, civilisationens ljusbärare”: orientalistiska mönster i det sena 1800-talets
svenska litteratur och kultur. Örebro: Universitetsbiblioteket.
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innlegget ble den teoretiske rammen om diskusjonen endret noe i det
frilansskribentens innlegg kom som et svar på hennes egen opplevelse
av undertrykkelse – som innvandrer i Sverige og en representant for de
forestilte undertykte orientale kvinnene.
Hva slags dialog åpnet disse innledningene opp for? Som jeg allerede
har kommentert berørte de ulike innleggene fra panelet ulike ståsteder
(i forhold til egne erfaringer eller teoretiske interesser) i forhold til
diskursen om Orienten. Slik sett fungerte de ulike ytringene om
orientalisme som svar på historiske og teoretiske diskusjoner så vel som
på personlige erfaringer. Det sistnevnte perspektivet åpnet opp for en
bredere dialog om orientalisme, men denne ble bare delvis fulgt opp
i den følgende diskusjonen ledet av Stefan Jonsson. Jonssons innlegg
virket mest som et svar på de teoretiske innleggene ved at han brakte
diskursbegrepet og Foucault inn i samtalen og ved at han eksplisitt
henvendte seg til representantene for vitenskapsverdenen i panelet. Den
tidligere nevnte frilansskribentens innlegg ble bare kort berørt ved at
Jonsson avslutningsvis spurte henne ”Vad vet du om Sverige som vi
inte vet om oss själva?”. Ved å stille dette spørsmål forble skribenten
representant for det andre, mens dialogen Jonsson motsatt hadde ført
med historikeren og idéhisorikeren i større grad var preget av at de
talte med utgangspunkt i en felles teoretisk referansebakgrunn som
han i situasjonen identifiserte seg med. Samtidig kan Jonssons innlegg,
i form av dette spørsmål, tolkes som en ironiserende ytring i forhold
til grensetematikken. Med dette mener jeg at Jonsson selv allerede ved
diskusjonens innledning hadde introdusert temaet som viktig også i dag.
Han plasserte dermed ikke orientalismens diskursive taktikk som et
problem i fortiden, men fremstilte det som et tema av høyeste aktualitet
i dag. Da han formulerte spørsmålet til skribenten kan dette altså ses
som resultat av en refleksiv handling som både kunne åpne opp for
at skribenten faktisk hadde noen andre erfaringer av Sverige som han
ønsket at hun skulle dele med tilhørerne, eller motsatt: at spørsmålet
kunne gi svar på hvor grenser mellom land hadde mindre, eller andre
betydninger i dag. Slik sett fungerte spørsmålet som en ytring som var
adresserte til skribenten, men som i like stor grad var en refleksjon over
kveldens tema.
Av de to timene samtalen fant sted ble det bare rom for ti minutter hvor
publikum kunne stille spørsmål til panelet. Publikums svar på panelets
ytringer om Orienten ble derfor i liten grad møtt av kommentarer fra
publikum. Derimot oppstod en viss irritasjon blant publikum som økte
i takt med at tiden avsatt til samtalen nærmet seg slutten samtidig som
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flere blant publikum tydeligvis ønsket å uttale seg ved å stille spørsmål
eller kommentere ekspertenes innlegg. Denne situasjonen gjorde at
Jonsson ble tvunget til å avbryte sin samtale med panelet for å åpne
opp for spørsmål fra salen. Snarere enn å fungere som en arena for
dialog mellom publikum og de oppnevnte ekspertene virket samtalene
de tre kveldene jeg deltok ganske monologiserende; det ble panelet og
arrangørene av samtalerekken som førte en samtale, mens publikum i
liten grad hadde muligheten til å komme med ytringer. Denne situasjonen
ble imidlertid møtt med motstand, både fra publikum og av og til også
fra paneldeltakerne som ville vite hva publikum syntes om de emnene
som ble diskutert. Irritasjonen må ses i forhold til de ulike forventninger
deltakerne så ut til å ha til hva en samtalekveld skulle innebære. Ulikheten
som ble oppvist mellom publikums ønsker og arrangørenes ønsker kan
også ses på som et uttrykk for ulike genreforventninger i forhold til
samtalens form. Åpenheten i samtalen strakk seg i en viss forstand bare
så langt arrangørenes forståelse av hva som var samtalens form tillot
det.
Södra teatern kom i så måte til å fungere som et sted hvor opplysning
og kunnskap om, i dette tilfelle, vestens bilder av Orienten ble
problematisert, og hvor det fantes et eksplisitt ønske om å skape en
dialog med publikum. Derimot viste det seg at en slik dialog var vanskelig
å skape. Dette kan på den ene siden skyldes samtalens teoretiske
innpakning, som gjorde at terskelen for å delta var forholdsvis høy. På
den andre siden begrenset også tiden publikum hadde til rådighet for å
ytre seg deres mulighet til å delta i en slik samtale.
Samtidig kan man også betrakte den akademiske innrammingen
samtalene ble gitt som en måte Södra teatern hadde skapt en plattform
for dyptgripende problematisering av et av kulturpolitikkens mål. Dette
målet handlet om å overbygge gapet mellom kulturer (i dette tilfelle
forestillingen om Oksidenten og Orienten) ved å relatere problematikken
til en som berørte noe mer enn finkulturen ved at samtaleserien eksplisitt
relaterte produksjonen av en orientalistisk diskurs til menneskers
hverdagsliv. Slik sett fungerte samtalerekken som noe som kunne bli et
første skritt i retning av å problematisere for eksempel hva svenskhet er,
slik utredningen som la grunnlaget for utformingen av Mangkulturåret
hadde et uttrykt ønske om. Samtidig er det ikke forsøket på å skape
 SOU 2005:91 Agenda för mångkultur. Programförklaring och kalendarium för
Mångkulturåret 2006: Delbetänkande från Kommittén för samordning av Mångkulturåret 2006.
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nærhet som står for det nye i utformingen av dagens orientalismediskurs.
Allerede mot på slutten av 1800-tallet ble forestillinger om Orienten
formidlet til en stor del av den lesekyndige delen av Sveriges befolkning
gjennom journalistenes publiseringer av reisebrev fra Orienten. Disse
gjorde at de ulike forestillingene om Orienten raskt spredde seg. I
takt med hvordan Orienten i første halvdel av 1900-tallet ble brukt i
Hollywood-filmer og reklamer kan man, i følge Magnus Berg, snakke
om at en populærorientalisme ble skapt. Det som fremstår som å
være et brudd i den nyere orientalisme-diskursen i forhold til eldre
orientalismen er at dagens eksperter på emnet så vel opplyser om
Orienten, samtidig som de reflekterer over problemene ved å fortsett
å representere Orienten. Slik sett er et viktig trekk ved nyorientalismen
det kritiske blikket som rettes mot tidligere ytringer om Orienten. I
så måte fremstår dagens nyorientalisme som vel så paradoksal i dens
på samme tid avvisning og opplysning om Orienten. Et eksempel
på dette er antologien Orientalism på svenska som ble gitt ut noen
måneder etter jeg hadde avsluttet mitt feltarbeid. Antologien, som var
redigert av Matthis, bestod av artikkelbidrag fra flere av paneldeltakerne
som hadde medvirket i samtaleserien Orientalism. Den koloniserade
tanken – exemplet Sverige. I antologiens innledning hevder Matthis at
orientalistene er borte fra universitetet, men at de finnes i samfunnet
for øvrig gjennom de stereotype bilder av Orienten og av den orientale
kvinnen eller mannen som til stadighet sirkulerer i offentligheten. For
Matthis er problemet med populærorientalisme at den, i likhet med de
tekster 1800-tallets orientalister produserte om Orienten, gir et feilaktig
bilde av Orienten. Med antologien håper hun således å kunne bidra
med en annen historieskrivning om et Orienten som hun mener har en
virkelig geografi og hvor virkelige mennesker bor og lever sine liv.
Ved å identifisere problemet som at det handler om manglede
kunnskap avvises altså ikke Orienten som sted. I stedet problematiseres
tanketradisjonen som har produsert feilaktig kunnskap om Orienten. I
denne forstand etableres det en kontinuitet mellom den gamle og den
nye formen for orientalisme ved at ytringene fremdeles dreier seg om
Orienten, men med den forskjell at den nye orientalismen er selrefleksiv
i forhold til tidligere tiders ytringer om Orienten.
 Dan Landmark (2003) “Vi, civilisationens ljusbärare”: orientalistiska mönster
i det sena 1800-talets svenska litteratur och kultur. Örebro: Universitetsbiblioteket.
 Magnus Berg (1998) Hudud. En essä om populäorientalismens bruksvärde och
världsbild. Stockholm: Carlsson.
 Moa Matthis (2005) Orientalism på svenska. Stockholm: Ordfront.
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mangfold som eksistens

Mens samtalerekken Orientalism. Den koloniserade tanken – exemplet
Sverige stilte spørsmål om hvordan diskursen om Orienten reproduseres
i hverdagslivet, i medier og i akademisk kunnskapsproduksjon hadde
Existens Bar et annet fokus. Rekken ble startet våren 2005 etter initiativ av
Patrik Liljegren. I intervjuet mitt med Liljegren la han vekt på viktigheten
av å diskutere verdensreligionene. Han mente at mennesker i dag var
opptatt av eksistensielle spørsmål for å få en motvekt til realityserier på
TV, som han mente ofte formidlet en kunstig virkelighet. Han motiverte
derfor behovet for en samtalerekke om eksistensielle spørsmål med at en
slik møteplass utgjorde et savn i menneskers hverdagsliv. Ønsket hans
var derfor at Existens Bar skulle være et forum for åpne samtaler som
skulle kunne skape nærhet på tross av religionsgrenser og geografisk
avstand.
Existens Bar ble arrangert i samarbeid med studieforbundet Sensus.10
På Sensus sin nettside ble samtalerekken presentert som:
(…) ett forum för upplevelser och samtal med existentiella, andliga teman.
Ett offentligt rum med gott om plats för privata tankar och utsikt åt det
oändliga. En moské, en synagoga, ett tempel, en kultplats och en kyrka på
samma gång för troende, tvivlare, sökare och ateister. Vi ställer bland annat
frågor kring vad en andlig upplevelse är, om sex och om döden.11

I likhet med samtalerekken Orientalism. Den koloniserade
tanken – exemplet Sverige skulle hvert arrangement organiseres
med en samtaleleder og et panel. En viktig forskjell var imidlertid at
opplysningsprosjektet, i form av å gi ny kunnskap om noe, ikke var
åpenbar. Læringsmomentet lå her først og fremst i at publikum kunne
lære seg å uttrykke sitt forhold til tro i et forum sammen med andre,
og hvor den kunnskap den enkelte kunne få på veien om for eksempel
en trosretning eller betydningen av tro for ulike mennesker var en
sideeffekt, men ikke et mål i seg selv. Som sitatet ovenfor viser er det
opplevelsen av åndelighet som står sentralt. Sitatet fungerer som en ytring
som plasserer Södra teatern i sentrum for diskusjoner om trosspørsmål.
10 På hjemmesiden til Sensus presenterer studieforbundet seg som ”Sensus studieförbund arbetar med folkbildning och erbjuder studiecirklar, utbildningar, kurser och kulturupplevelser med livsfrågor i centrum”., www.sensus.se , 21.11.2006.
11 http://www.sensus.se/print.asp?extEvent=getPressreleases&pressreleaseItem
=7, 21.11.2006.
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I motsetning til samtaleserien Orientalism. Den koloniserade tanken
– exemplet Sverige blir ikke samtalen i sitatet over innrammet som et
akademisk seminar. Snarere blir Existens Bar bekrevet som en blanding
av ”en moské, en synagoga, ett tempel, en kultplats och en kyrka” for
alle som er interessert i nettopp eksistensielle spørsmål.
Som jeg var inne på i kapittel tre om den mangfoldsorienterte
kulturpolitikken, har et av målene med denne vært å bygge bro over
skiller mellom mennesker som har oppstått på grunn av alder, klasse,
kjønn eller etnisitet. Et viktig mål med mangfoldpolitikken har således
vært å skape møteplasser for mennesker som kanskje ikke ellers møtes.
I presentasjonen av Existes Bar på Sensus sin nettside er det nettopp en
slik møteplass de ønsket å skape. Spørsmål om tro og åndelighet ble
her presenteret som en grunnleggende dimensjon ved mennesker liv.
Mens samtalene om orientalisme forsøkte å appellere til menneskers
nysgjerrighet og kunnskapssøking, appellerer Existens Bar til menneskers
åndelige sider. Slik sett fremstår denne samtalerekken som uttrykk for et
litt annerledes opplysningsprosjekt i det det i mindre grad er kunnskap
som står i sentrum.
Første gangen Existens Bar ble arrangert presenterte kveldens
ordstyrer Marie Stark Existens Bar som et sted hvor man ikke behøvde
å ha en akademisk grad for å delta i samtalen. I stedet skulle publikum,
som hun uttrykte det, bli tatt med på en eventyrlig reise hvor det hun
kalte ”professorshatten” skulle av, og hvor man skulle kunne samles til en
samtale rundt eksistensielle spørsmål; spørsmål som hun mente at mange
mennesker i vår tid ofte bærer på alene og som det nettopp er behov for
et forum for samtale rundt. Hennes understreking av Existens Bar som et
forum hvor akademisk grad ikke skulle være avgjørende for publikums
deltagelse i diskusjonen rammet dermed samtaleserien inn som noe
annerledes enn samtaleserien Orientalism. Den koloniserade tanken –
exemplet Sverige. Hvor den akademiske innrammingen av Orientalism.
Den koloniserade tanken – exemplet Sverige fremstod som sentral både
på Re:Orient-foreningens hjemmeside, og i måten samtalerekken ble
presentert på den første kvelden ved at postkoloniale teoretikere ble
referert og fremstilt som viktige referansepunkter for diskusjonen,
vektla Stark det motsatte utgangspunkt i sin presentasjon av Existens
Bar. Starks innledning fungerer på denne måten som en motsetning til
akademiske samtaler. Samtidig kan man se hennes innledning som en
appell til noe som anses å forbinde alle mennesker på tvers av forskjeller
som for eksempel skyldes utdanning eller klassebakgrunn. Dette noe
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kan ses som uttrykk for en søken etter en indre autentisitet slik Regina
Bendix beskriver at de tidligste folkloristiske prosjekter bar preg av.12
Den første kvelden Existens Bar skulle arrangeres var temaet sorg.
Stark la i sin introduksjon vekt på at den individuelle sorgen hadde blitt
påtagelig etter tsunamikatastrofen som hadde rammet mange svensker
noen uker tidligere. Som en motvekt til det bildet hun tegnet av Sverige
som et land som har blitt stadig mer individualisert ønsket hun at Existens
Bar skulle ”utgå ifrån dom gemensamma frågorna som vi alla bär på”.
Stark fortsatte med at samtalen skulle ha form som en hverdagssamtale
med den forskjell at det panelet som hadde blitt invitert til Existens Bar
skulle kunne svar på de spørsmålene publikum måtte ha. Samtalen ble
dermed gitt en tydelig innpakning der hverdagssamtalen ble presentert
som noe positivt og som det fundamentet den kommende diskusjonen
skulle ta utgangspunkt i. På denne måten skiller de ytringene som var
mulige i denne samtalen seg genremessig fra samtaleserien Orientalism.
Den koloniserade tanken – exemplet Sverige. Samtidig ble temaet sorg
tydelig rammet inn i det panelet, gjennom de posisjonene Stark tilskrev
dem (en thailands mannlig munk som virket i Sverige, en mannlig prest
fra den svenske kirken, og en kvinnelig svensk etnolog som kom fra et
muslimsk land i Afrika) satte grenser for hvilke spørsmål som det var
mulig å stille. Ved Starks vektlegging av panelets religiøse preferanser
ble også kveldens samtale som skulle handle om sorg definert som noe
som hadde med tro å gjøre.
Samtalen ble ikke bare rammet inn av Starks muntlige innledning.
For hvert arrangement i samtalerekken ble det presentert et kunstverk.
Stark mente at kunst skulle være en viktig del av hele samtalerekken.
På premierekvelden for samtalerekken ble kunstverket, som i dette
tilfellet bestod av forstørrede, eldre svart-hvitt fotografier av mennesker
fra Tibet, imidlertid presentert uten at kunstverket ble kommentert,
noe som gjorde at relasjonen mellom sorg og bildene på veggene ble
hengende i løse luften. Publikum fikk vite at de gjerne kunne snakke med
kunstneren, som selv var tilstede, i pausen for å få vite noe om verket.
Men det var det ingen som gjorde. I stedet ble kunstnerens viktigste
oppgave i løpet av kvelden å passe på at kunstverkene ikke ble ødelagt
hvis publikum eventuelt skulle komme til å rive dem ned i trengselen
som oppstod i pausen. På Sensus sin hjemmeside ble kunstens funksjon
som en del av samtalerekken presentert slik:
12 Regina Bendix (1997) In Search of Authenticity: The Formation of Folklore
Studies. Wisconsin: University of Wisconsin Press.

133

Vid varje tillfälle har någon konstnär tolkat de aktuella temana för att ge
fler upplevelser än bara ordens. En grupp studenter från Konstfack och
institutionen för konst har under vintern arbetat med personliga tolkningar
av centrala existentiella frågeställningar. De jobbar med olika uttryck både
måleri, video och installationer och kring begrepp som andlighet, helighet
och tro.13

Tanken var altså at kunstverkene skulle fungere som ikke-språklige
ytringer som kunne ramme inn de temaene som ble diskutert. Slik sett
kan man si at kunstverkene ble brukt som intenderte tolkningsnøkler
som skulle forsterke talekommunikasjonssituasjonens innhold.
Som jeg nevnte innledningsvis i min presentasjon av Existens Bar var
tanken at denne skulle fungere som et åpent møte mellom mennesker som
skulle kunne dele erfaringer med sorg. Imidlertid tok det tre kvarter før
publikum begynte å stille spørsmål. Dette kan ha ulike årsaker. For det
første hadde Stark allerede gitt temaet en religiøs innramming som det
viste seg at ikke alle i panelet var komfortable med. Etnologen Faduma
Warsame Halane uttrykte sterkt at det hun sa under samtalens gang var
i kraft av hennes yrke som etnolog, og ikke som en kvinne som hadde
flyttet til Sverige fra et muslimsk land. I stedet for å diskutere trosspørsmål
ønsket hun å relatere sorg til store hendelser som 11. september 2001
som hun mente hadde delt verden inn i ”oss” og ”de andre”. Samtalen
utviklet seg videre som en samtale mellom Stark og paneldeltakerne med
fokus på hvorvidt sorg kunne være noe positivt, hvordan man takler
sorg og hvilken rolle troen spiller i lidelse. Stark plukket dermed ikke
opp tråden fra det mer politiske sporet Halane hadde tatt opp. Halane
ble tydelig frustrert og henvendte seg til publikum med spørsmålet
”Varför är ni så tysta?” Slik tydeliggjorde den første kvelden av Existens
Bar at det var et gap mellom hvilke forventninger publikum virket som
om de hadde, deltakerne i panelet (i forhold til hvilken rolle de skulle
fylle) og Starks forsøk på å styre samtalen som hun i økende grad virket
usikker på i takt med at publikums stillhet vedvarte og ettersom flere
etterhvert forlot lokalet.
Blant dem som ble igjen viste det seg at å være Tsunamikatastrofen
de fleste som ytret seg ønsket å diskutere. Mange ville gjerne ha svar
på spørsmål som hvorfor svensker først nå brydde seg om mennesker
i Thailand, hvor lenge sorgen ville vare, årsakene til den manglende
13 http://www.sensus.se/default.asp?extEvent=getPressreleases&pressreleaseIte
m=7, Pressemelding fra Sensus publisert 02.02.2005.
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hjelpen til katastrofens ofre og på hvilken måte sorg kunne være
positivt i relasjon til Tsunamikatastrofen. I stedet for å bli et forum for
en åpen samtale om sorg ble samtalen snarere preget av frustrasjon og
irritasjon eller motsatt passivitet blant dem som ikke ytret seg høyt, men
som i stedet gikk eller begynte å snakke med den eller dem de hadde
kommet sammen til arrangementet med – ofte om helt andre tema. Å
skape møteplasser for den dimensjonen av mangfold som handler om
å bygge broer mellom mennesker viste seg i dette tilfellet vanskelig,
da forventningene både til hva samtalen skulle handle om og hvordan
samtalen skulle foregå tydeligvis var ulike.
Temaet sorg hadde tiltrukket seg mange mennesker i ulike aldersgrupper
til Södra teatern, noe som viste at temaet hadde vakt nysgjerrighet og
interesse. Å skape en dialog som fungerte viste seg ikke desto mindre å
være vanskelig på grunn de ulike forventningene deltakerne altså hadde.
Dette var likevel ikke gjennomgående for samtalerekken som forsatte å
trekke til seg et stort publikum i løpet av de seks kveldene rekken pågikk.
Det slående med samtalerekken var videre at mange unge deltok, noe
som ikke var tilfellet med samtaleserien Orientalism. Den koloniserade
tanken – exemplet Sverige. Til forskjell fra premierekvelden for Existens
Bar engasjerte mange seg de andre gangene samtalerekken ble arrangert.
Et slikt tilfelle var en kveld hvor temaet som skulle diskuteres var ”Kan
man göra slut med Gud?”. Invitert til å delta var et panel bestående av
deltakere som hadde tatt et oppgjør med sin egen tro, eller mangel på tro.
Stark, som også fungerte som samtaleleder denne gangen, innledet med å
fortelle om kunstverkene som ble stilt ut denne kvelden. Til forskjell fra
samtalen om sorg, hvor Stark understreket viktigheten av at kunst skulle
fungere kommenterende til temaene som skulle diskuteres på Existens
Bar, vektla hun nå at den ene kunstneren som stilte ut denne kveld ikke
ønsket at kunstverket hennes skulle relateres til kveldens tema. På denne
måten kom portrettene av mennesker som hang på veggen bak publikum
til å fungere som en kunstnerisk innramming av lokalet, snarere enn av
temaet for kveldens samtale. Samtidig fantes et annet kunstverk i salen
som i mer direkte forstand fungerte som ytring til temaet. Verket bestod
av en kirke, stor som en dukkestue, laget i patchwork. Denne var plassert
lengst bak i lokalet mellom de siste stolradene. I denne forstand ble ikke
Södra teatern, som Sensus beskrev på sin hjemmeside, en moske, en kirke,
eller et annet religiøst bygg som samtalene skulle finne sted i. Snarere ble
samtalen nå, på grunn av kunstverket, plassert rundt kirken, i det kirken
nå var løftet inn på Södra teatern. I løpet av samtalen ble den symbolske
betydningen av kunsten enda sterkere ettersom publikum raskt ble delt
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inn i de grupper som betraktet seg som henholdsvis muslimer, kristne
eller ikke-troende.
Stark forsøkte i det lengste å la samtalen handle om omvendelse i
ulike former, men publikum fulgte ikke opp dette sporet. I stedet ble
det en ganske het debatt for eller imot islam. Mot slutten kom det en
siste kommentar fra en ung muslimsk kvinne hvis familie hadde flyttet
til Sverige fra et land i Midtøsten for noen år siden. Hun uttrykte at
hun opplevde at stemningen under samtalen hadde vært truende mot
islam. Som en kontrast til dette fortalte hun om hennes egen oppvekst i
Norrland, hvor hun var vant med søndagsskole og jul. Videre uttrykte
hun at hun som muslim respekterte kristendommen, men at mange her
(på Existens Bar) virket som de ikke respekterte islam. Hennes innlegg
ble fulgt opp av en svensk mann som mente at alle store religioner bare
hadde ført til forferdelse for mennesker. Dette gjorde Stark opprørt da
hun mente (og sa) at dette var en ”negativ” måte å slutte samtalen på.
Som et svar på Starks opprørthet reiste en ung mann seg som fortalte at
han hadde bodd i Sverige det meste av sitt liv og sa at han ville starte et
elektronisk diskusjonsforum slik at diskusjonen kunne fortsette. Han
avsluttet med å oppgi hva navnet på hva diskusjonsforumet skulle hete.
Mannens innlegg resulterte i at stemningen ble mer munter og mange
ble sittende igjen i små grupper for å fortsette samtalen.
Forsøket på å skape gode samtaleforum for å diskutere eksistensielle
spørsmål med utgangspunkt i mangfoldsmålet om å skape møter
mellom mennesker med ulik bakgrunn viste seg i eksempelet over ikke
å være uten konflikt. Men dette bildet er ikke entydig. På den ene siden
ledet samtalen om menneskers forhold til sin egen tro til konflikt og
posisjonering. Men den viste samtidig en vilje som også fantes blant
publikum til nettopp å ville diskutere og problematisere på tross av
de konflikter som med jevne mellomrom blusset opp. I motsetning til
samtaleserien Orientalism. Den koloniserade tanken – exemplet Sverige
som i større grad forvandlet Södra teatern til et seminarlokale for
teoretiske diskusjoner, fungerte Existens Bar i større grad som en øvelse
i hva det vil si å være en demokratisk medborger i lys av trosspørsmål.

på skolebenken

Selv om hoveddelen av programmet på Södra teatern var rettet mot
voksne over 18 år, var samtidig en del av deres virksomhet forbeholdt
barn og ungdom under 18 år. Som jeg beskrev i kapittel tre om
kulturpolitikk og mangfold var ønsket om å inkludere barn og ungdom
i kulturlivet en viktig del av den kulturpolitikken som ble utformet på
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1970-tallet, da barn og ungdom var listet opp som en av samfunnets
forbigåtte grupper som skulle hjelpes inn i kulturlivet som både
deltakere og publikum. Når mangfoldsretorikken fra midten av 1990tallet og fremover fikk økt gjennomslag i kulturpolitikken og begrepet
forbigåtte grupper forsvinner ut, inkluderes sjelden barn og ungdom
av det nye mangfoldsbegrepet som erstatter dette. Selv ikke i Agenda
för Mångkulturåret, er barn og ungdom inkludert i nevneverdig grad,
selv om dette dokumentet la opp til en mer interseksjonell tilnæring til
mangfold ved å tale om klasse, genus og etnisitet som ulike aspekter
av mangfoldspolitikken. Alders- eller generasjonsperspektivet ble altså
ikke berørt her. I og med at jeg betrakter Södra teaterns program som
et innlegg i debatten om hva kulturelt mangfold i kulturlivet kan tenkes
å være, blir det åpenbart at inkludering av barn og ungdom utgjør
en viktig del slik mangfoldsoppdraget kan tolkes. Innholdet i Södra
teaterns program er rettet mot så vel barn, ungdom som eldre. Videre er
aldersspennet på de enkelte arrangementene forholdsvis bredt, også om
man ser på de klubber og konserter som arrangeres sammenlignet med
andre institusjoner.
På Södra teatern startet man, etter initiativ fra Sunar i løpet av den
perioden han var teatersjef, en filosofigruppe for barn. I følge Liza
Haglund, som ikke selv var ansatt ved Södra teatern, men som arbeidet
med Barnfilosofi som et sideprosjekt ved siden av et avhandlingsprosjekt
som hun arbeidet med ved Stockholms universitet, var tanken fra
begynnelsen at Barnfilosofi skulle fungere som et seriøst tilbud til barn
som var interessert i filosofiske spørsmål. Etter at Södra teatern hadde
startet opp den godt besøkte Filosofibaren for voksne ønsket Ozan
Sunar og Re:orient foreningens leder Cecilia Hörnell å gjøre noe for barn
som også berørte eksistensielle spørsmål. Sunar og Hörnell henvendte
seg derfor på slutten av 1990-tallet til Filosofiska institutionen ved
Stockholms universitet for å høre om de var interessert i å gjøre noe
med barn og filosofi. Resultatet ble Barnfilosofi (for aldersgruppen 911 år) som har vært et fast innslag ved Södra teaterns virksomhet og
som, da jeg gjorde mitt feltarbeid var blitt supplert med Världen är alt
som är fallet.14. Denne ble i følge Haglund startet som et supplement
først og fremst til barnegruppen som hadde fulgt Barnfilosofi-gruppen
14 Världen är alt som är fallet er forbeholdt aldersgruppen 12-14 år. I 2007
het denne Meningen med livet og i 2007 har tilbudet blitt utvidet med en tredje
samtalerekke Logiska undersökningar (for aldersgruppen 15-18 år).
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noen sesonger. En viktig motivasjon for å supplere med denne var at de
eldre barna skulle få mulighet for å diskutere andre spørsmål enn det
barnefilosofi-gruppen gjorde.
Som jeg skrev om tidligere i dette kapitlet handlet samtalerekken
Orientalism. Den koloniserade tanken – exemplet Sverige om å problematisere relasjonen mellom Øst og Vest gjennom en kritisk granskning
av hvordan diskursen om Orienten produseres i Sverige i dag. I denne
formen for opplysningsprosjekt fungerte samtalene som en indirekte
problematisering av den forskjellstenkningen som ligger til grunn for
mangfoldspolitikken. I samtalerekken Existens Bar lå fokuset i mindre
grad på en problematisering av mangfoldpolitikken. Her fremstod
snarere betydningen av å møtes på tvers av trosgrenser gjennom en
samtale om tro sentralt. I så måte fungerte Existens Bar som et bidrag
til den statlige kulturpolitiske retorikken, hvor et viktig argument for å
satse på mangfold har vært å skape møter mellom mennesker på tross
av forskjeller (som i dette tilfellet skyldes tro). Men hvordan passer
samtalegruppene for barn og ungdom inn i Södra teaterns arbeid med
mangfoldsoppdraget? Som jeg har nevnt tidligere finnes det, i materialet
mitt, få direkte ytringer fra de ansatte ved Södra teaterns side om hva de
oppfattet med mangfold og hva de selv mente at Södra teatern gjorde som
et direkte svar på det statlige oppdraget. Barne- og ungdomsseminarenes
funksjon blir dermed en tolkning av hvordan jeg mener at det fungerte
som et svar på mangfoldsoppdraget. Jeg vil gjøre dette gjennom først å
kort presentere hvordan samtaleseriene har fungert og hvordan Haglund
har rammet dem inn.
I likhet med Existens Bar var formen på samtalen et bærende element i
samtaleseriene for barn og ungdom. I følge Haglund var det å ha god tid
en forutsetning for at samtalene skulle fungere. God tid skulle skape en
ro som gjorde barna bedre i stand til å lytte til hverandre. Avbrytelser ble
det slått ned på. Samtalene fungerte dermed både som en opplæring i det
å argumentere, men også i det å lytte og ta til seg andres synspunkter. For
å motivere barna til å delta i samtalen var også lek et viktig moment. Lek
var altså som en sentral ingrediens i innrammingen av det alvoret som i
kontrast skulle prege samtalenes innhold. Som svar på mitt spørsmål om
hvem som bestemte hva samtalene skulle handle om fortalte Haglund
at hun hadde arbeidet med ulike modeller. Den måten hun pleide å gå
frem på var å la barna velge et tema ut ifra deres egne interesser. Alle
barna skulle skrive ned spørsmålet på en lapp som senere ble samlet inn.
Dette ble etterfulgt av at Haglund leste opp alle forslag og så fikk barna
stemme på et av spørsmålene, eller temaene, som var blitt foreslått.
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Rammen for samtalen var sånn sett ikke bare at barna skulle lære seg
å stille spørsmål, argumentere, lytte og tenke kritisk over tilværelsen,
men at de gjennom å lære seg å beherske de nevnte teknikkene skulle
lære seg å bli demokratiske individer. I denne forstand kan prosjektet
betraktes som et uttrykk for et liberalt syn på mangfold, hvor mangfold
i relasjon til kulturområdet relateres til nettopp pluralisme i forhold til
form og uttrykk – i dette tilfelle gjennom å tilby barn og ungdom andre
samtaleforum enn dem skolen ble ansett å tilby.15 Skolen fungerer her
som den implisitte adressat som samtalegruppene skal fungere som en
motvekt til.
I likhet med slik man forestilte seg klassiske filosofiske samtaler fra
antikken, satt barna i ring på gulvet under samtalen. Et av målene for
samtalen skulle, i følge Haglund, være at barna skal lære seg ”att knäcka
koden” for hvordan man skulle formulere et spørsmål. Som jeg nevnte
tidligere var tanken at spørsmålene skulle komme fra barna selv ut ifra
deres egne interesser og erfaringer. Imidlertid brukte Haglund like
ofte det hun kalte stimuli, ved at hun fortalte historier for barna eller
viste et foto, som skulle gi barna inspirasjon til å stille spørsmål. I tråd
med at sirkelen barna satt i skulle ta dem inn i en verden av klassiske
filosofiske spørsmål, uttrykte Haglund en viss oppgitthet over at barna
ofte var opptatt av det hun kalte empiriska frågor. Da jeg spurte henne
hva empiriska frågor betydde forklarte hun at det var spørsmål som for
eksempel handlet om hva en person het i historien hun fortalte til barna,
eller hvem som eide katten som var med i en annen historie. De såkalte
empiriske spørsmålene inngikk altså ikke i det barna skulle lære. Barna
skulle forholde seg til et tydelig script som bestod av det å lære å stille
”riktige” spørsmål, forhold seg til å diskutere de spørsmål majoriteten
hadde stemt på, og å bruke argumenter for å forsvare sine synspunkter.
I scriptet inngikk det samtidig at det skulle være stor takhøyde i
forhold til hva man fikk stille spørsmål om. Haglund kontrasterte
den læringsformen hun bedrev i barnefilosofigruppen med mye av
den pedagogikken som hun mente preget mange svenske skoler; en
pedagogikk som hun opplevde var lite egnet til å ta tak i de spørsmålene
barna stilte.
Det scriptet som karakteriserer ungdomsfilosofigruppen var noe
annerledes. Haglund fortalte at her var madrassene til å sitte på og
15 Dan Lundberg, Krister Malm og Owe Ronström (2000) Musik, medier och
mångkultur. Förändringar i svenska musiklandskap. Hedemora: Gidlund.
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navneleken byttet ut med stoler, bord og navnelapper. Selv om Haglund
vektla at det var helt opp til ungdommene hva de ville diskutere, pekte
selve navnet, Världen är alt som är fallet, hentet fra Wittgenstein, på at
prosjektet – om mulig – var enda mer forankret i filosofihistorien.
Som jeg har vist i denne korte beskrivelsen av hvordan barne- og
ungdomssamtalene fungerte, avviker disse fra samtalerekkene for de
voksne på to måter. For det første lå fokuset i barne- og ungdomssamtalene
på å lære å delta i nettopp en samtale. I samtalerekkene for de voksne
var dette forutsatt, men for barna var det dette de skulle lære å mestre.
For det andre hadde det som skulle diskuteres – det vil si innholdet i
samtalen – særlig for de minste barna, mindre betydning. Her kunne
for eksempel eksistensielle spørsmål om død eller kjærlighet diskuteres,
men det kunne også være ganske trivielle aspekter av hverdagslivet. Et
av kulturpolitikkens viktigste mål er å fremme demokrati, noe som siden
midten av 1990-tallet hvor mangfoldsretorikken kom inn, har betydd å
satse på mangfold for nettopp å fremme dette. I lys av dette målet kan
man si at barne- og ungdomssamtalene på Södra teatern fungerte som
en plattform hvor barn og ungdom kunne lære seg å bli demokratiske
og dermed kanskje også lære seg å senere verne om demokratiet som
voksne individer. Enda tydeligere enn i samtalerekken om orientalisme
blir innpakkingen av mangfold her gjort gjennom at det ble skapt en
klasseromssituasjon med lærer og elever. Samtidig ble samtalen noe
annet og mer enn i en skole fordi den fungerte som en arena hvor barna,
i følge Hauglund, kunne stille andre spørsmål enn det de kunne i skolen.
På denne måten skulle Södra teatern fungere som et sted som tilbød
alternative læringsformer til barn og ungdom.
I en samtale med en av initiativtagerne til filosofigruppen for barn,
Cecilia Hörnell, fortalte hun at en av idéene bak barnefilosofigruppen
var at Sunar og hun selv ønsket å gjøre noe for barn. For Hörnell var en
viktig motivasjon for å starte serien det hun kaller for en opplysningstro
og ønske om å legge et grunnlag for at barn skulle kunne vokse opp
og bli bedre mennesker. Utover det å vekke barns nysgjerrighet mente
Hörnell at samtalens viktighet lå i det at den i en større sammenheng
handler om å skape et bedre samfunn, som for henne ville si å skape
et mer tolerant samfunn. Gjennom Hörnells presentasjon av prosjektet
ble et av den mangfoldsorienteret kulturpolitikkens utgangspunkter
aktualisert – nemlig hvordan forholde seg til det flerkulturelle Sverige.
Toleranseargumentet kan i denne forstand tolkes som et svar på det
bildet av historien og samtiden som har blitt skissert i de kulturpolitiske
dokumentene hvor mangfoldsdiskursens posisjon bygger på nettopp en
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oppfattelse av at vi lever i et samfunn bestående av forskjeller. Det å
vektlegge det positive i mangfold er en måte å forholde seg til det bildet
man samtidig har skapt av Sverige som et heterogent samfunn. Samtidig
er ikke nødvendigvis etnisitetdiskusjoner adressaten her. I like stor grad
kan den manglede tydeliggjøringen av hva som menes med toleranse her
ses som at forskjeller ikke nødvendigvis relateres til etnisitet, men snarere
til forskjeller som kan gå på tvers av ulike inndelinger av samfunnet.
Sånn sett kan Hörnells argument fungere som en ytring som avviser
kategoriseringer basert på etnisitet og som peker mot et mer relasjonelt
syn på etnisitet.
Hörnell løftet også frem et annet moment som i likhet med det øvrige
programmet på Södra teatern viser at Södra teatern aktivt forholdt seg til
internasjonale trender hva gjaldt hvilken kultur man vil satse på, og for
hvem. Hörnell fortalte at under arbeidet med å utforme barnefilosofien
arbeidet Sunar og hun selv ut ifra deres eget engasjement for emnet.
Senere oppdaget de imidlertid at det å jobbe med Barnfilosofi var noe
man hadde arbeidet med lenge internasjonalt. Blant annet nevnte hun
at det finnes en egen internasjonal organisasjon, ICRIC (Council for
Philosopical Inquiery with Children) som arbeider med hvordan man
kan diskutere filosofiske problemstillinger med barn.
Hvilke barn og ungdom var det så som deltok på barnefilosofien ved
Södra teatern? På mitt spørsmål om hvilken bakgrunn foreldrene til
barna som kommer på filosofigruppen har svarte Haglund:
Många är ju…det är kulturmänniskor, det är professorer på universitetet,
och en del tror ju att det bara är såna, men så är det inte. Men det är mycket
såna akademikerföräldrar, medieföräldrar, men sen är det ju, sen är det ju lite
blandat, men framför allt så visst är det ett urval av dom som läser kultursidan
men så går det ju lite så här från mun till mun.

Av barnefilosofigruppen, som bestod av 8-15 gutter og jenter, kom de
fleste fra akademikerfamilier. Haglund fortalte videre at hun ofte hadde
dårlig samvittighet for at barna var nødt til å ta noen timer av sin fritid
på en lørdag for å diskutere fordi det var foreldrenes og ikke barnas
ønske å delta på Barnfilosofi. Lek ble for henne derfor en like viktig del
av prosjektet som det å tilby barna samtalen, og fikapausen utgjorde en
viktig del av samværet med barna. Å lære barna å bli kritiske individer
skjedde sånn sett gjennom en blanding av lek og alvor, hvor leken
skulle skape fortrolighet, men som i sammenhengen også fungerte som
en kompensasjon for den tiden barna ble fratatt fritiden sin for delta i
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samtalene. Lekens funksjon som en måte å nærme seg alvor på er her
påtagelig.16
Det svar man kan si at barne- og ungdomsdiskusjonsgruppene ga på
mangfoldsoppdraget var således å fungere som en arena hvor elementære,
demokratiske prinsipper ble lært gjennom praktisk handling.

den ekte, eksotiske musikkskolen

Opplysningstemaet handler ikke bare om muligheten for å delta i
debatter og diskusjoner, eller, for barnas del, det å lære å diskutere og
stille spørsmål. I Södra teaterns virksomhet ble det gitt opplysning også
gjennom andre former for læring hvor samtalen var mindre sentral og
hvor læring gjennom opplevelse og praktisk deltakelse stod mer i fokus.
I materialet mitt kom dette sterkest til uttrykk i løpet av Re:Orientfestivalen. I tillegg til å delta på konserter, klubber og i diskusjoner kunne
publikum her lære seg for eksempel magedans, å spille instrumenter og
lære om poesitradisjoner fra andre land.
Et eksempel på et slikt arrangement var en workshop hvor publikum
kunne lære om poesi og musikk fra Tadsjikistan. Som arrangører stod
lærere og elever fra Abduvali Abdurashidov og Academy of Maqam.
Workshopen fant sted i klubb- og konsertlokalet på Kägelbanan.
På gulvet nedenfor scenen stod stoler plassert i en halvsirkel, og rett
overfor denne stod et whiteboard hvor det stod skrevet ord og rytmer
i versform med tusjpenn. På gulvet ved siden av denne stod Abduvali
Adurashidov og forklarte på sitt morsmål om hvordan tradisjonell
musikk fra Tadsjikistan er bygd opp – at versene følger rytmen i
ordene og at sangene videre kommer som et resultat av dette. Dette
fikk deltakerne vite via den amerikanske oversetteren som også hadde
introdusert musikken fra sentral-Asia ved de ulike konsertene som var
blitt avholdt på Re:Orient-festivalen 2005. Abduvali Abdurashidov
fungerte i denne sammenhengen som læreren og de musikere fra
musikkgruppen Academy of Maqam som skulle opptre på Stora scenen
i løpet av festivalen illustrerte musikkeksempler og rytmebruk, samt
hjalp deltakerne med rytmen når de skulle prøve å lære hvordan versene
blir fremsagt.
På workshopen var det ikke mange til stede. Av de få som var der
snakket alle svensk. Blant de fremmøtte fantes et eldre par, en eldre
16 Lotten Gustafsson (2002) Den förtrollade zonen. Lek med tid, rum och identitet under medeltidsveckan på Gotland. ���������������
Nora: Nya Doxa.
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mann, en yngre mann og to middelaldrene kvinner. Et par til kom inn
underveis i workshopen, men det var likevel den lille gruppen på fem
som utgjorde kjernen. Workshopens form var svært lik den måten man
lærer musikk på i skoleundervisningssammenheng – med en lærer som
forklarer, demonstrerer og som også oppmuntrere elevene, i denne
sammenhengen deltakerne på workshopen, til å herme vers, rytmer og
stemmebruk. Læreren startet med å fortelle om tradisjonell musikk fra
Tadsjikistan, og gikk så over til å forklare de enkelte komponentene i
stykket. Etter dette demonstrerte han rytmer og vers og oppmuntert
først elevene til samlet å gjenta etter ham, for så å be hver enkelt gjøre
det samme, men denne gangen alene. Blant de fem deltakerne hadde de
to middelaldrene kvinnene en viss kjennskap til musikken fra før. De
øvrige deltakerne ble imponert over deres evne til å plukke opp rytmen og
versene så raskt. De samme kvinnene var også de eneste som ikke virket
nervøse når de skulle fremføre vers for de andre; de øvrige deltakerne
virket like nervøse som skolelever som blir hørt i lekser de ikke har
lest. I sammenhengen fungerte oversetteren som en hjelpelærer som på
ulike måter forsøkte å hjelpe de usikre deltakerne når de skulle fremsi
et vers eller prøve en ny rytme. De to kvinnene som behersket rytmene
og versene fikk komplimenter fra læreren som sa at de sang som kvinner
synger i Tadsjikistan, noe de andre deltakerne bifalt ved å nikke taust.
Kommentaren fungerte dermed som et slags diplom kvinnene fikk som
et bevis på at de nå mestret det eksotiske. Etnologen Orvar Löfgrens
har i en analyse av middelhavsturisme hevdet at mestringsaspektet er en
viktig del av turistens møte med nye steder. På samme måte mener jeg at
det å kunne spille instrumenter eller fremsi vers som i den workshopen
jeg her har beskrevet kan fylle en lignende funksjon som den Löfgren
beskriver – nemlig viktigheten av det å kunne mestre det eksotiske for
så å gjøre det til sitt eget.17
Workshopen, som hadde form som klasseromsundervisning, fungerte
dermed som både musikkundervisning og som opplysning om en
kulturtradisjon, som av læreren ble beskrevet som en som stod i fare
for å forsvinne. Læreren understreket viktigheten av opprettelsen av det
akademiet han selv arbeidet ved, Academy of Maqam. Han forklarte at
det var en avgjørende institusjon for bevaringen av en musikktradisjon
som han mente ellers ville ha dødd fordi flere og flere mennesker
17 Orvar Löfgren (1999) On Holiday: A history of Vacationing. Berkeley: University of California Press.
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i Tadsjikistan ikke lever på landsbygden lenger, men bor i byer hvor
de i dag spiller annen musikk. Workshopen ble dermed også en slags
markering av hvor viktig det var å institusjonalisere en musikktradisjon
som tidligere ikke behøvde en institusjonell ramme fordi den da var en
del av folkekulturen. På denne måten fremstod både workshopen og
akademiets oppkomst som et resultat av en lignende søken etter den
rurale folkekulturen som folklorister var opptatt av å verne på 1700 og
1800-tallet.18 På et annet plan fungerte også workshopen som en måte å
gjøre reklame for kveldens konsert med Academy of Maqam, samtidig
som den seriøse introduksjonen i undervisningssituasjonen bidro til å gi
musikken et kvalitetsstempel.
Som kontrast til en del av den andre musikken som ble presentert
ved Re:Orient-festivalen ble denne musikken fremstilt som fylt av sorg.
Læreren fortalte at mange av versene handlet om sorgen over tapet av
å bo i fjellene i Tadsjikistan. Dette understreket ytterligere det alvoret
som preget musikkopplæringen og lærerens og oversetterens alvor i
presentasjonen av musikken og instrumentene. Workshopen hadde et
tydelig script som involverte deltakerne gjennom alvor; et alvor som
for eksempel gjorde viktigheten av det å verne om denne kulturen
tydelig ved en demonstrasjon av de fleste deltakeres manglende evne
til lett å etterape rytmer og vers. Dette alvoret stod som en kontrast til
gleden, som i denne sammenhengen ble iscenesatt ved at workshopen
ble avsluttet av musikerne fra Academy of Maqam som spilte og sang
sanger som tilhøreren fikk fortalt hadde et positivt budskap. Mens
de spilte inviterte læreren også en av de kvinnelige elevene som delvis
behersket musikken til å danse. Hun tok imot invitasjonen og fulgte
selv opp med å invitere de andre deltakerne til å danse. På denne måten
ble rammene endret fra undervisning til konsert hvor deltakerne fikk
lov til å slappe av og nyte musikken. Workshopen kom på denne måten
til å fylle ulike funksjoner – både læring og opplysning i en ganske så
tradisjonell folkeopplysningsånd.19 Musikken ble fremstilt som autentisk
kunnskap ved at musikken fikk en geografisk plassering – den kom fra
fjellene i Tadsjikistan – og som etnisk – ved at den ble lansert som en
18 Regina Bendix (1997) In Search of Authenticity: The Formation of Folklore
Studies. Wisconsin:
�����������������������������������������
University of Wisconsin Press.
19 Ole Marius Hylland (2000) ”Betraktninger om en forstavelse. Innfallsvinkler
til begrepet folk.” I Bjarne Rogan & Bente Gullvåg Alver (red.) Norden og Europa.
Fagtradisjoner i nordisk etnologi og folkloristikk. Oslo: Novus forlag. S. 178-184.

144

representasjon av en kultur og et folk med røtter tilbake til noe som lå
langt borte fra både store byer og den vestlige verden. Slik kan man si at
etnisitet her gjøres til en ikke-bevegelig identitet ved at det pekes på hva
som skiller en kultur fra en annen.
Bildet blir imidlertid mer komplekst om man ser nærmere på
introduksjonen til musikken. Denne uttrykte en ambivalens i forhold
til globaliseringsprosessers og urbaniseringsprosessers påvirkning på
et tidligere ruralt og mindre mobilt samfunn. Autentisitet ble i dette
arrangementet viktig, ikke bare som uttrykk for en søken mot noe som
ble fremstilt som tapt, men snarere som en levendegjøring av musikk
og kultur som i en mer globalisert og urbanisert verden står i fare for å
forsvinne. Ved å ha et eget akademi for en musikkform og en poesitradisjon
blir det å skape forskjeller viktig – musikken, verseformene og sangen
fremstilles som ulikt alt annet. Det er det partikulære som løftes frem.
Workshopen fremstår som et arrangement som direkte bidrar til en
mangfoldspolitikk som vektlegger forskjeller, samtidig som toleranse
og opplysning står sentralt. I så måte skapes et hybrid rom, men her
er det en annen hybriditet enn den flere av de andre arrangementene
la til grunn. Som kulturforskerne Avtar Brah og Annie E. Coombes
har påpekt må hybriditetsbegrepet alltid kontekstualiseres i tid og
rom.20 Allerede på 1700-tallet ble begrepet brukt innenfor biologisk
forskning. Innenfor denne rammen refererte hybriditet til krysning
mellom arter av ulike opprinnelse. Hybriditetsbegrepet ble den gangen
altså skrevet inn i en opprinnelsesdiskurs som Brah og Coombes finner
problematisk. Samtidig peker forfatterne på at hybiditesbegrepet kan
ha en grenseoverskridende funksjon. Grunnen til dette er at begrepet
kan implisere en mindre essensialistisk tankegang enn hva for eksempel
multikulturalismebegrepet gjør ved å forutsette blanding i motsetning
til renhet. Workshopen med Academy of Maqam kan ses som et
forsøk på å skape et hybrid rom i dobbel forstand. På den ene siden
ble ektheten i instrumentene, fremførelse og fortellinger om nomadene
fremhevet. På den andre siden åpnet det at publikum kunne lære seg å
mestre ”det ukjente” for at grensene mellom Sverige og Tadsjikistan ble
mindre betydningsfulle fordi publikum selv kunne få en nærhet og et
eget forhold til poesien, instrumentene og musikken fra Tadsjikistan.

20 Avtar Brah & Annie E. Coombes (2000) “Introduction: the Conundrum of
‘Mixing’”. I Avtar Brah & Annie E. Coombes (eds.) Hybridity and its Discontents:
Politics, Science, Culture. ���������������������������
London: Routledge. S. 1-16.
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dans, eventyr og alvor

Ut over Barnfilosofi var det også en annen del av Södra teaterns virksomhet
som var rettet mot barn. Denne gikk ut på å lære om andre kulturer og
andre tradisjoner gjennom dans, eventyrstunder og det å møte musikk
fra andre deler av verden. Dette skjedde blant annet under Re:Orientfestivalen. På programmet for Re:Orient-festivalen 2005 var det et eget
programpunkt som het Barnens Re:Orient. Dette programpunktet
inneholdt tre ulike arrangementer; Re:Orient Club Junior, Nomadernas
Melodier og Sagostund.
Re:Orient Club Junior ble i programfolderen presentert som
”Knattedisco där DJ multikulti spelar orientens hits och Doris, från
orientaliska dansgruppen Raks El Hawanem, lär ut det rätta svänget.”
Arrangementet ble altså presentert som en hvilken som helst danseskole
hvor barn kan lære å danse for eksempel klassisk ballett, men med den
forskjell at her hadde barna mulighet til å lære den rette orientalske
dansen – det rätta svänget – akkompagnert av en DJ. Arrangementet
fikk dermed både en kunnskapsinnpakning – barna kunne lære noe om
Orienten – samtidig som barna fikk mulighet for å lære i form av noe
som samtidig ble lansert som et slags diskotek. I og med at danselæreren
bare ble presentert ved fornavn fikk også dansekurset et personlig preg;
bruken av fornavn signaliserer at dette ikke er noe å være redd for – alle
skal føle at de kan komme. Under selve danseleksjonen, som foregikk
en lørdag ettermiddag, hadde mange barn under 10 år møtt opp i følge
med foreldre. Doris stilte seg midt på gulvet og begynte å danse mens
lokalet ble fylt med voksne og barn. Ingen instruksjoner ble gitt muntlig
så i begynnelsen virket mange voksne og barn litt usikre på om de kunne
stille seg ved siden av Doris for å danse selv. Etter en stund gjorde de
fleste likevel det. Mange av barna var så unge at de ikke kunne danse
selv, men i stedet tok mange av foreldrene dem på armen og prøvde
selv å imitere Doris sine bevegelser. Av de barna som var noen år eldre
var det flere av jentene som stod tett inntil Doris og forsøkte å bevege
hoftene i sirkler slik hun gjorde. Barna var dypt konsentrert og stirret
med store øyne på Doris. I begynnelsen var det flere voksne og barn
som danset, men etter en stund var det flere av barna som åpenbart gikk
lei og gikk over til putekrig – til mange av de voksnes store forargelse.
Andre barn igjen sprang etter hverandre rundt i lokalet.
Et foreldrepar jeg snakket med fortalte at de selv bodde på Södermalm.
De kjente igjen mange av de andre familiene som var kommet til
arrangementet fra området de bodde i. Dermed fremstod arrangementet
nærmest som en barnefamiliebegivenhet for bydelen. Selv om de fleste
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barn og voksne virket glade for å være med, var andre foreldre mer
opptatt av at barna deres ikke gjorde det de var kommet dit for – nemlig
å danse. Tatt i betraktning den lave alderen til mange av barna var dette
åpenbart et arrangement som tiltrakk seg foreldre som også ønsket at
barna skulle få med seg noe av Orienten – her representert ved Doris’
magedans. Som Cecilie Hansen har påpekt i sin studie av norske og
svenske temareiser til Tunisia er det først og fremst forestillinger om den
orientalske kvinnen som fungerer som en av de sterkeste markørene av
Orienten.21 I Re:Orient Club Junior ble Orienten symbolisert ved den
magedansende kvinnen, men samtidig ble ikke Orienten skapt som et
mystisk sted fjernt fra barnas hverdagsliv. Fordi barna var med og danset
fikk de selv muligheten til å bli en del av det eksotiske. Relasjonen til det
dansen skulle illustrere – orientalsk dans – fremstod dermed litt uklar.
Men barn kunne også være med på andre arrangementer på Re:Orientfestivalen. For eksempel ble muntlige fremstillinger av det mytiske
Orienten formidlet gjennom eventyr hentet fra Tusen og en natt. I��
programmet kunne man under programpunktet ”Sagostund” lese ”Följ
med in i Tusen och en natt, lyssna när Scheherazades berättar magiska
sagor.” Selve
�������������������������������������������������������������������
arrangementet fant sted i et av lokalene på Kägelbanen, hvor
man ellers har klubber, teater og konserter. Glassvinduene, som utgjør
den ene langsiden av lokalet var dekket av svarte filtgardiner som ikke
slapp inn noe sollys. Da barna kom inn for å lytte til eventyrfortelleren
hentet fra Tusen og en natt – Scheherazades – sine opplesninger ble
avstanden mellom eventyrverden inne på Kägalbanen og verden der ute
markert ved at de gikk inn fra lyset til et mørkt rom. Rommet var kun
opplyst av en spotlight mot den ene veggen hvor det var arrangert puter
i en halvsirkel. Her skulle barna sitte. Ved den lille scenen på gulvet
stod et lys og brant. Kvinnen som spilte Scheherazades tok imot barna
i døråpningen. Hennes rolle som eventyrforteller ble forsterket av de
fargesprakende klærne og ringlede gullsmykkene som hun bar rundt
håndleddene, fingrene og halsen.
Barna ble tatt med bort til den lille scenen hvor de voksne satte seg
på stoler i bakgrunnen, mens barna inntok putene på gulvet. De minste
barna satt på foreldrenes fang. Av de omkring 15 barna som var kommet
hit var alle i under 10 år, slik det også var på Re:Orient Club Junior. Etter
å ha overhørt noen samtaler mellom foreldrene før forestillingen begynte
forstod jeg at de fleste også på dette arrangement kom fra Södermalm.
21 Cecilie J.S Hansen (2002) “Sløret som en nødvendig del i opplevelsen av Orienten”. I�� Nord Nytt, nr. 84/2002, s. 21-38.
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I bakgrunnen kunne publikum høre dempet orientalsk musikk fra et
lydanlegg. Scenen bestod av en scenebakgrunn som illustrerte moskeer
og hustak i hva som skulle forestille en by i Midtøsten. I tillegg fantes
en rekke fargerike puter, orientalske matter, noen grønne planter og
en stol som Scheherazades satt på. Foran dette stod et lavt bord med
en liten rød skilpadde, en glasskule samt en oljelampe. Under selve
forestillingen brukte skuepilleren glasskulen til å velge eventyr. Barna
fungerte ikke bare som passive tilhørere, men ble også selv spurt om
for eksempel ”Hva tror dere Aladin gjorde nå?” Fortellingene fungerte
som en dialog hvor også barna var med, og flere av dem kjente åpenbart
til Aladin og ville gjerne svare på spørsmålene. Scheherazades bruk
av lampen i et av eventyrene om nettopp Aladin og oljelampen vakte
også stor begeistring og gjenkjennelse hos barna. Flere av eventyrene
hadde en moralsk undertone hvor poenget kunne være at barna skulle
lære å bli med tolerante og ikke mobbe andre. I historien om den røde
skilpadden brukte også skuespilleren den lille røde skilpaddefiguren for
å levendegjøre eventyret for barna.
I Sagostunden fungerte dialogen mellom rollefiguren Scheherazades og
barna som både en introduksjon til østlig mystikk og som en ramme for
å lære moral og hvordan man kan bli et godt medmenneske. Sagostunden
hadde altså en dobbel funksjon; dels fungerte den som en bro inn i det
mystiske og spennende Orienten, og dels fungerte den som et forum for
å lære om tilsynelatende allmennmenneskelige verdier. I denne forstand
handlet Sagostunden i mindre grad om å lære noe om en annen kultur. Den
kan i større grad betraktes som et arrangement hvor eventyret fungerte
som en alternativ måte å lære om toleranse og medmenneskelighet,
og dermed om verdier som forener, snarere enn skiller mennesker fra
hverandre. Det interessante med denne innlæringen av prinsipper om
toleranse og demokrati var at det ble formidlet gjennom forestillinger
om Orienten til forskjell fra samtalegruppene for barn hvor innlæringen
av verdier som ble ansett å være viktige ble gjort gjennom filosofiske
diskusjoner. Orienten ble her ikke målet i seg selv, men middelet som
skulle sette barn i stand bedre til å tolerere andre mennesker. På denne
måten fikk Orienten den samme doble funksjonen som Dan Landmark
beskriver i sin analyse av hvordan Orienten fremstilles av svenske
skribenter mot slutten av 1800-tallet – d.v.s. både som et virkelig sted
hvor alt som er annerledes fra Vesten finnes, men samtidig som det sted
man bruker for å diskutere moralske dilemmaer i samtiden.22 Den store
forskjellen er at det her er barn som utgjør målgruppen.
22 Dan Landmark (2003) ”Vi, civilisationens ljusbärare”: orientalistiska mönster i
det sena 1800-talets svenska litteratur och kultur. Örebro: Universitetsbiblioteket.
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Det siste arrangementet på Re:Orient festivalen som var rettet mot
barn hvor opplysningsmålet tydeligere var uttrykt het Nomadernas
melodier. I programfolderen ble arrangementet presentert på denne
måten ”Från Kirgizistans bergskedjor kommer gruppen Tengir Too.
De visar sina olika instrument och lär ut enkla melodier och sånger
som alla är del av nomadernas ljudvärld.” ����������������������������
Interessant nok fremstiltes
her musikken – om man bare leser tittelen Nomadernas melodier – som
om den ikke hadde en spesifikk geografisk referanse. Selv om den
forklarende teksten forklarer at musikken og instrumentene kommer
fra Kirgisistan peker likevel formuleringen om at denne musikken er
en del av nomadenes lydverden i retning av at nomaders musikk er
noe bestemt man kan snakke om og identifisere uten å knytte denne
til et bestemt geografisk sted. Samtidig fungerer begrepet lydverden i
denne sammenhengen som et eksotiserende stempel. I reklamen for en
rockekonsert på Kägelbanan brukes aldri betegnelser som for eksempel
rockens lydverden. Til det eksotiske legges også til at dette er noe som
barn kan lære mer om, og dermed gis også musikken et stempel som noe
som er viktig å lære bort til den oppvoksende generasjon. Ekthet blir
dermed viktig; barna skal kunne lære noe om en type musikk som er
unik og som nettopp innrammes som noe som tilhører en kultur fjernt
fra barnas hverdagsliv.
Nomadernas melodier fant sted i Kägelbanans kafélokale. De fleste
barna i lokalet var langt under skolealder og mange av dem satt på fanget
til en voksen. Til sammen var det 15-20 barn i følge med voksne som
hadde kommet til arrangementet, men det var også en del voksne uten
barn som hadde møtt frem. Jeg snakket med en av dem – en mann i
femtiårs alderen. Han fortalte meg at han selv hadde bodd mange år i
Sør-Amerika, noe han mente hadde bidratt til hans interesse for andre
kulturer, men like viktig for hans fremmøte på dette arrangementet
var hans arbeidserfaring. Gjennom en årrekke hadde han arbeidet med
psykisk utviklingshemmede barn. På grunn av sine erfaringer fra denne
jobben mente han å kunne si at musikk og dans hadde stor betydning
for barns utvikling. Hans fokus lå dermed snarere på barnas møte med
musikk, enn på arrangementet Nomadernas melodiers mulighet til å lære
noe om musikkgenren i seg selv.
Måten Nomadernas melodier var arrangert på bestod i at musikerne
fra gruppen Tengir Too skulle fortelle om musikken sin, instrumentene
og nomadekulturen, samtidig som de skulle oppføre eksempler på vers
de brukte i fremføringen av musikken. Musikerne var iført folkedrakter
og satt på stoler i en halvsirkel på gulvet vendt mot publikum. Ved siden
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av dem stod en mann, som viste seg å være tolk og ekspert på musikk fra
Sentral-Asia, samt Re:Orient-foreningens leder Cecilia Hörnell. Av de
barna som satt på gulvet og ikke sprang rundt i lokalet virket de fleste
svært fascinerte av musikerne og stirret med store øyne på draktene og
instrumentene deres.
Hörnell innledet med å presentere musikerne og tolken. I og med at
tolken var amerikansk, foregikk oversettelsen av det musikerne fortalte
i to ledd – fra musikerne via tolken og videre via Hörnell til barna. Det
interessante med å høre på tolkningene var at selv om de fleste voksne
som var tilstede nok ikke forstod hva musikerne sa, så kunne man
likevel forstå den amerikanske tolkens oversettelse. Tolken fungerte i
denne sammenhengen ikke bare som en oversetter av de ordene som
ble sagt, han forsøkte også å skape en kontekst for det musikerne sa.
Gjennom ham fikk de voksne vite hvordan versene var bygd opp, hva
slags instrumenter det ble spilt på og hvordan versene og instrumentene
fungerte sammen i forhold til det å fortelle en historie om et folk som
kom fra fjellene i Kirgistan, hvor kulturen holdt på å forsvinne. Denne
informasjonen var rettet mot de voksne. Da så Hörnell skulle oversette
hva tolken sa til barna valgte hun helt andre ord som gjorde at det i større
grad ble som et eventyr om nomadene fra fjellet som fortalte historier
gjennom musikken sin. Noe av innholdet i det hun sa var det samme
som det tolken sa, men formen og fraværet av detaljer ble brukt for å få
med seg barna og gjøre det forståelig og interessant for dem. På denne
måten oppstod en dialog i flere ledd – mellom tolken og musikerne,
mellom Hörnell og tolken, mellom tolken og de voksne deltakerne,
mellom Hörnell, barna og de voksne. Det hele dannet en spiral av
stadig nye tolkninger av hva nomademusikk var, hvor ytterpunktene
i dialogen bestod av fremstillingen som gjorde krav sannhetsstatus og
fremstillingen som hadde form som et eventyr.
Selve forestillingen var strukturert slik at musikerne etter tur presenterte
instrumentene sine eller deklamerte vers. De voksne som var til stede
virket interesserte og lyttende gjennom hele presentasjonen, mens barna
derimot ble svært utålmodige da en av musikerne deklamerte et vers uten
musikk, på et språk de ikke forstod og uten at det ble oversatt underveis.
Mange av barna ble urolige – noe som resulterte i at noen begynte å
springe rundt, mens andre gråt og måtte følges ut av foreldrene. Mange
av barna ble imidlertid begeistret når den ene musikeren illustrerte en
fugls flukt med instrumentet sitt. Dette kan henge sammen med at de
allerede hadde fått forklart hva historien handlet om. Oppføringen av
flukten ble deretter en synliggjøring av denne som flere av barna syntes
var morsom.
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Mens Knattediskoet fungerte som en reise til det forestilte Orienten,
hvor barna gjennom lek og dans kunne få en egen nærhet til den dansen
og den musikken de ble presentert for, fungerte Nomadernas melodier i
større grad som en musikkundervisningstime som tydelig var rettet mot
eldre barn enn dem som hadde møtt frem. I stedet var det foreldrene
som hadde troppet opp med barna sine som nikket anerkjennende og
interessert når tolken fortalte om musikken, instrumentene og poesien.
Sammenlagt fremstod arrangementet egentlig som mer rettet mot voksne
enn mot barn; læringsaspektet vant først og fremst gjenklang hos de
voksne og barna var for små til å kunne forstå så mye av det som skjedde
bortsett fra at flere av dem tydelig var fascinert av musikerne.

kulturelt mangfold – et opplysningsprosjekt?

I dette kapitlet har jeg analysert et aspekt av mangfoldsdiskursen som
kan betraktes som et opplysningsprosjekt. Som jeg pekte på i kapittel
tre om kulturpolitikk og mangfoldsdiskursen er et viktig fundament
for kulturpolitikken troen på at det å øke menneskers deltakelse i
kulturlivet – både som utøvere og publikum – skal bidra til å styrke
demokratiet. Kultur anses å ha en egenverdi som det er viktig at alle
innbyggere får ta del i. Opplysning er i så måte en sentral del av den
statlige kulturpolitikken. I dette kapitlet har jeg også forsøkt å se på
hvilket innhold opplysningsprosjektet gis og hvilke ulike former
det kan ha i en kulturinstitusjons virksomhet når dette kobles til en
mangfoldsambisjon.
Som jeg har vist har Södra teatern arrangementer som både opplyser og
underholder. De arrangementene som jeg mener gjør begge deler er for
det første samtaleseriene for voksne, og filosofisamtalegrupper for barn
og ungdom. For det andre er det den typen av arrangementer hvor andre
læringsformer tas i bruk – som musikkundervisning, danseundervisning
eller eventyrfortellinger. De ulike arrangementene jeg har presentert
og diskutert ser ut til å speile ulike tolkninger av mangfoldsoppdraget,
samtidig som at de representerer svært ulike formene for læring. På
denne måten fremstår pluralismen av ulike opplysningsformer som et
liberalt svar på hva kulturelt mangfold vil si, i det pluralismen i seg selv
fremstår som attraktiv.23
Den relasjonen mellom kulturelt mangfold og opplysning som jeg har
oppholdt meg mest ved i dette kapitlet er den som berører innholdet i
23 Dan Lundberg, Krister Malm og Owe Ronström (2000) Musik, medier och
mångkultur. Förändringar
������������������������������������
i svenska musiklandskap. Hedemora: Gidlund.
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det som formidles. Grovt sett kan de arrangementene jeg har diskutert
deles inn i de som berører en likhetstematikk og de som berører en
forskjellstematikk. Med likhetstematikken mener jeg de arrangementene
hvor fokuset lå på å finne, diskutere og forholde seg til aspekter av
menneskers liv som ble presentert som like for alle. Slike aspekter
kunne for eksempel være eksistensielle opplevelser som sorg, eller
opptatthet av åndelighet eller meningen med tilværelsen. Dersom disse
arrangementene ses som et svar på mangfoldsutfordringen fungerer de
dermed som ytringer hvor likheter mellom mennesker betones, snarere
enn forskjeller. Med Regina Bendix kan man se slike ytringer som uttrykk
for en søken mot og en tro på en indre autentisitet – det eksistensielle –
som dypest sett gjør alle mennesker like, uavhengig av klasse, tro, alder,
kjønn eller etnisitet.24 Den andre tematikken – forskjeller – ble først
og fremst uttrykt gjennom en tematisering av Orienten. De ideene og
forestillingene som arrangementene presenterer i forhold til Orienten
som tankestrøm og tematikk er ambivalente. På den ene siden kan
interessen for Orienten ses i lys av en kontinuerlig interesse i Vesten som
strekker seg over flere hundre år hvor Orienten har blitt behandlet først
i litteratur og malerier, og senere i film og reklame.25 På den andre siden
kan den ”nye” interessen for Orienten, slik den fremstår gjennom de
arrangementene jeg har analysert, ses som et forsøk på å gjør en kritisk
nylesning av hva Orienten kan bety i dag. Gjennom en slik reorientering
fremstår dagens orientalisme som annerledes enn den gamle. Forskjellen
mellom den eldre og den nyere interessen for Orienten kan både spores
i hvordan orientalismen som idétradisjon eksplisitt granskes i alvorlige
diskusjoner, og i den lekende holdningen til gamle stereotype bilder av
den orientale Andre, slik jeg beskrev det i kapittel fire. Men det som
kanskje først og fremst karakteriserer den nyorientalismen jeg har
analysert er hvordan den både pendler mellom å kritisere orientalismen
om tanketradisjon og å samtidig opphøye visse aspekter av Orienten
ved at musikk, poesi og andre kulturuttrykk løftes frem som viktige å
verne om.

24 Regina Bendix (1997) In Search of Authenticity: The Formation of Folklore
Studies. Wisconsin: University of Wisconsin Press.
25 Dan Landmark (2003) “Vi, civilisationens ljusbärare”: orientalistiska mönster
i det sena 1800-talets svenska litteratur och kultur. Örebro: Universitetsbiblioteket.
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kapittel 6

Det coole mangfoldet –
omfavning av hybride uttrykk

I de to foregående kapitlene har jeg behandlet to ulike varianter av
mangfold som jeg mener kan ses som Södra teaterns svar på hva
kulturelt mangfold kan tenkes være; mangfold uttrykt gjennom en
søken etter autentisitet og mangfold som en del av et kulturpolitsik
opplysningsprosjekt. I dette kapitlet skal jeg belyse en annen variant
av mangfold – nemlig forsøket på å ramme inn mangfold som noe coolt
i betydningen morsomt, det ”riktige”, det populære, eller som en av
respondentene på spørreundersøkelsen svarte da hun ble spurt om
hvorfor hun gikk på Södra teatern: ”Otroligt coolt att få smaka på så
olika kulturyttringar på ett och samma ställe!”.
I spørreundersøkelsen jeg gjennomførte i mai 2004 svarte en av
respondentene slik på spørsmålet om hvordan hun ville beskrive Södra
teatern: ”Ett forum där människor möts i samförstånd. Tillfälle
������������������
att se,
höra och lära och samtidigt ha fantastisk kul.” ��������������������������
Södra teatern fremstilles
her som et sted som ikke bare skaper en møteplass mellom mennesker
med ulik bakgrunn hvor det å lære noe står sentralt; like stor betydning
tillegges det at man kan ha det morsomt her. Å lære gjennom å ha det
morsomt aktualiserer et element i forestillinger om kulturelt mangfold,
nemlig lek. Jeg har vært inne på dette elementet tidligere i avhandlingen
og vil her ta opp denne tråden igjen. Lek kan problematisere statiske
representasjoner av for eksempel etnisitet. Som Lotten Gustafsson påpeker
skiller lek som performans seg fra den form for hverdagsskuespill som
Goffman beskriver fordi leken som kommunikasjonsform forutsetter
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en inneforståtthet blant deltakerne om at det er en lek som utspilles. På
denne måten fungerer leken kommenterende til for eksempel diskurser
om Orienten, om etnisitet og så videre. Når for eksempel Rolf Lassgård
brukes i reklamer for Re:Orient klubb, slik jeg beskrev det i kapittel fire
om det ekte mangfoldet, kan det ses som uttrykk for en lek som også
inneholder et stort element av alvor i det leken – som karneval – kan
synliggjøre maktstrukturer i samfunnet. Lekens to funksjoner – humor
og alvor – uttrykkes i det coole mangfoldet.
et sted for subkulturelle uttrykk?
I Södra teaterns virksomhetsbeskrivelse for 2004 var et av de målene
institusjonen ble forventet å skulle oppfylle følgende:
Södra Teatern ska utveckla och stärka sin position som en radikal scen för de
mångkulturella och subkulturella uttrycken; prioriterade områden förutom
frågeställningar kring det mångkulturella samhället är genderfrågor och
andra radikala teman som Barn Filosoferar.

 ��������������������������������������������������������������������
Selv om temaet kulturelt mangfold sjelden var et tema de ansatte på
Södra teateren selv brakte opp i intervjuene, gikk formuleringen om å
være en scene for de radikale subkulturelle uttrykkene igjen i de svarene
jeg fikk i intervjuene med dem. Svarene relaterte seg dermed i en viss
forstand til det oppdrag Södra teatern var satt til å forvalte, og som jeg
nettopp siterte, men uten noen tolkning eller utdyping av hva som ble
forstått som subkulturelt. Når jeg spurte Patrik Liljegren om hvordan
han selv tolket oppdraget og på hvilken måte han vurderte at Södra
teatern svarte på dette, svarte han blant annet:
Väldigt många institutioner har et svagt varumärke, tycker jag, för att dom
jobbar med allt och det gör inte Södra teatern. Vi jobbar inte med…jag menar
det finns tusentals av knätofsband i Sverige som gör olika grejer och som gör
skitbra grejer, jättebra grejer. Jag fick massor av grejer från Polen här om dagen
och sorry, det va ingenting som va bra. Jag har ingenting sån samaritgrejer.
Jag vill at den publiken som kommer hit dom ska få uppleva skitbra grejer.
Så vi har en bottenplatta där vi förstår att vi har ett samhällsuppdrag. Men
slutmålet för alla verksamheter ska alltid vara at ställa det bästa på scenen (…)
 Gustafsson, Lotten (2002) Den förtrollade zonen. Lek med tid, rum och identitet under medeltidsveckan på Gotland. Nora: Nya Doxa.
 Riksteaterns virksomhetsplan for Södra teatern for 2004.
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Världen är väldigt anpassningsbar och väldigt flexibel. Kulturer och familjer
och nationer och företag smälter samman var enda dag i hela världen. Om vi
kan stå för en debatt som är ny, en ny form av debatt, det skulle vara kul. ���
Så
kanske att Södra teatern är en hybrid plats.

Uttalelsen kan betraktes som en ytring som skaper en tydelig
distinksjon mellom det som underforstått ses på som det attraktive –
det nye, det som har en høy kvalitet, og det hybride, og det som i den
samme ytringen gjøres til det ikke-attraktive som sterkest signaliseres
ved å henvise til ”ett samhällsuppdrag” eller ”samaritgrejer” – som
samtidig avvises som interessant. På denne måten fungerer ytringen som
et forholdsvis aktivt standpunkt mot en kulturpolitikk som tar hensyn
til annet enn kulturens og kunstens her underforståtte ønskverdige
autonome stilling i samfunnet. Ytringen bygger på en lang tradisjon som
hevder nettopp et slik standpunkt, men hvor ”løsningen” nå er å satse
på hybride uttrykk. Hybriditet fungerer i denne sammenhengen som en
markør for noe som har en positiv klang. Siden hybriditet var et av de
honnørordene som gikk igjen i flere av de intervjuene jeg gjorde med de
ansatte, skal jeg nå oppholde meg litt ved dette begrepet for å forsøke å
forstå hva slags funksjon begrepet fyller i den samenhengen jeg nettopp
refererte til.
I den svenske Nationalencyklopedin står følgende definisjon av
begrepet hybrid:
hybrid (franska hybride, av latin (h)i´brida, hy´brida ’korsning’, ’bastard’,
troligen ett ord av grekiskt ursprung), bastard, avkomma från individer med
olika arvsanlag, vanligen olika arter. När föräldrarna inte hör till samma art
är hybriden ofta steril och har låg livsduglighet.

I denne definisjonen gjøres to poeng som er interessante – for det
første plasseres begrepet i en biologisk sammenheng hvor arter og
arveanlegg som krysses er det sentrale. I lys av denne definisjonen kan en
hybrid betraktes som en blanding av noe som anses å være rent, ekte og
autentisk. For det andre gjøres det i definisjonen en annen konstatering
som i sammenhengen gir begrepet en negativ klang – nemlig at hybriden
ofte er steril. En hybrid er altså en blanding som ikke kan produsere noe
nytt selv. Som jeg har vært inne på tidligere, har begrepets problematiske
 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_
id=206834, 18.05.2007.
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røtter i biologien vært påtalt av flere forskere i debatten om begrepets
utbredelse og popularitet i humanistiske og samfunnsvitenskapelige
disipliner i løpet av de siste årene. Men hvordan kan det da ha seg
at begrepet likevel har kommet til å bli brukt i positive vendinger i
så vel hverdagslivet som i humanistisk forskning? Sosiologen Floya
Anthias har i en kritisk analyse av hybriditetsbegrepets gjennomslag i
kulturforskning hevdet at begrepets popularitet skyldes at det har blitt
lansert som en løsning på essensialistiske tilnærminger til identitet, kultur
og etnisitet. Men i stedet for å løse dette problemet mener Anthias at
introduksjonen av hybriditetsbegrepet forsterker eldre essensialistiske
forståelser av etnisitet i det begrepet forutsetter at man kan identifisere
en kulturell arv og at det videre er mulig å peke ut tidligere opprinnelse.
Slik sett kan bruken av hybriditetsbegrepet bli fanget i det samme
problemet som de forskerne som bruker det forsøker å løse. Like fullt
kan bruken av ordet ”hybriditet” tilsynelatende fungere som et mindre
problematisk begrep i mitt materiale som jeg nå skal vende tilbake til.
I det hybriditet er et ord som de ansatte ved Södra teatern gjerne opp
som svar på Riksteaterns formulering om at Södra teatern skulle være
en ”radikal scen för de mångkulturella och subkulturella uttrycken”,
mener jeg at hybriditetsordet kan ses som en måte Södra teatern svarer
på det oppdraget de har fått. På bakgrunn av de mulige betydningene
hybriditetsbegrepet kan ha, hvor jeg akkurat har nevnt noen sentrale,
mener jeg at ”hybriditet” i relasjon til mangfold ser ut til å fungere
som en slags løsning på den flerkulturelle utfordringen ved at begrepet
gjør det mulig å snakke om etnisitet uten å gjøre dette direkte. I denne
tvetydighet ligger i så måte begrepets styrke. Samtidig kan den måten
Liljegren bruker begrepet på i sitatet over ses på som uttrykk for noe
annet – nemlig som et ønske om å blande stiler og genrer og hvor
spørsmål om hvilke etnisitet og innvandrerskapets mulige roller avvises
som irrelevant ved å være en ”samaritgrej”. Hybriditet kan dermed være
et uttrykk både for en måte å svare på den inkluderingsutfordringen som
 Se blant Avtar Brah & Annie E. Coombes (2000) “Introduction: the Conundrum of ‘Mixing’”. I Avtar Brah & Annie E. Coombes (eds.) Hybridity and its
Discontents: Politics, Science, Culture. London: Routledge. S. 1-16, samt Floya Anthias (2001) ”New Hybridities, Old Concepts: The Limits of ‘Culture’”. I Ethnic
and Racial Studies, vol 24, s. 619-641.
 Floya Anthias (2001) ”New Hybridities, Old Concepts: The Limits of ‘Culture’”. I�� Ethnic and Racial Studies, vol 24, s. 619-641.
 Riksteaterns virksomhetsplan for Södra teatern for 2004.
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kulturpolitikken understreker gjennom en ikke-essensialistisk holdning
til etnisitet, samtidig som hybriditet kan fungere som en måte å hylle
stilmessige blandingsformer.
Fremstillingen av Södra teatern som et hybrid sted har imidlertid ikke
bare med blanding av genrer og stiler å gjøre. I intervjuet med Liljegren
ble andre musikkscener i andre storbyer verden over løftet frem som
sentrale inspirasjonskilder for hvordan Södra teaterns program utformes
på. Her ble hybriditet relatert til en blanding av ulike kulturuttrykk.
Som et eksempel ble kulturinstitusjonen Melkweg i Amsterdam løftet
frem som et coolt sted. Ved å gjøre denne sammenligningen låner Södra
teatern den legitimiteten som Melkweg anses å ha og Södra teatern blir
dermed et sted som også representerer nettopp det coole mangfoldet.
Men i det musikkscener i andre storbyer i andre land løftes frem
som relevante i sammenhengen gjøres også spørsmålet om kulturelt
mangfold til et transnasjonalt, snarere enn et nasjonalt, spørsmål.
Sånn sett fungerer denne kontekstualiseringen av så vel Södra teatern
som av oppdraget – å være en ”radikal scen för de mångkulturella
och subkulturella uttrycken” – som en kommentar til den nasjonale
kulturpolitikkens relatering av spørsmålet om kulturelt mangfold som
noe som må ses i forhold til primært den nasjonale konteksten.

smaken av blanding

Det programmet Södra teatern presenterer kan ses på som et svar på det
oppdraget institusjonen er satt til å forvalte. Like viktig er det at det som
presenteres på Södra teatern, og hvordan dette gjøres, i like stor grad
aktualiserer smakspreferanser og smakstrender. Smaken spiller en viktig
 Folya Anthias hevder at den økte interessen for hybriditetsbegrepet i humanistisk forskning må ses i forhold til den økte kulturelle globaliseringen (Floya Anthias (2001) ”New Hybridities, Old Concepts: The Limits of ‘Culture’”. I Ethnic
and Racial Studies, vol 24, s. 619-641.).
 Melkweg (etablert i 1970) er en kulturinstitusjon som i likhet med Södra teatern arbeider med en rekke ulike kulturytringer som dans, teater, konserter, film og
utstillinger. Se http://www.melkweg.nl/voorpagina.jsp , 10.01.2007.
 En forsker som har arbeidet mye med globaliseringes konsekvenser for kulturstrømmer er antropologen Arjun Appadurai. I følge Appadurai handler den
transnasjonalismen han mener preger vår samtid om at den nasjonale rammen får
mindre betydning. Arjun
�����������������������
Appadurai (2000) Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization. Minneapolis: University of Minnesota Press. Södra
���������������
teaterns
måte å svare på oppdraget sitt kan ses som et uttrykk for en slik prosess.
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rolle i forhold til det enkelte individs egne interesser og ønsker, men
også i forhold til den smaken som kommuniseres fra Södra teatern til et
tenkt publikum. Smak handler sånn sett om å oppnå anerkjennelse blant
dem som Södra teatern ønsker å ha som publikum. I og med at kulturelt
mangfold i første rekke har blitt forstått som et samfunnsoppdrag
som omhandler integrasjons- og sosialpolitiske spørsmål, er det
derfor interessant å se hvordan ideer om kulturelt mangfold utformes
i en setting hvor smak, stil og trender står mer i forgrunnen.
Som jeg viste i kapitlet om det ekte mangfoldet så handler søken
etter autentisitet og forestillinger om det eksotiske også om smak i det
så vel den statlige kulturpolitikken som de enkelte statlig finansierte
kulturinstitusjonene pendler mellom å ha så vel samfunnspolitiske
mål som mål som handler som å utforme et program som publikum
finner attraktivt. Orienten ser fremdeles ut til å ha en sterk
tiltrekningskraft på det publikummet som kommer på Södra teaterns
arrangementer. Iscenesettelsen av Orienten på Södra teatern handler
om noe mer enn å problematisere hva Orienten er og betyr. Store
deler av det musikkprogrammet Södra teatern presenterer er ikke
bare en problematisering av Orienten; det er også en oppvisning av
forestillinger om nettopp det ekte Orienten. Samtidig handler Södra
teaterns virksomhet i like stor utstrekning om å leke med forestillinger
om det autentiske Orienten ved at ulike musikkgenrer, symboler og
stiler blandes. Leken handler sånn sett om å utfordre forestillinger om
autentisitet gjennom å leke med distinksjoner.��
I min analyse av hvordan mangfold på ulike måter forsøkes tilpasses
den ekte, eller den gode smaken kommer en annen distinksjon også
til å stå sentralt. Det er distinksjonen jeg ser mellom det som i mitt
intervjumateriale og i debatten om kulturelt mangfold i kulturlivet ofte
settes mellom det kjedelige og det coole mangfoldet. Med ”kjedelig”
mener jeg her den delen av mangfoldspolitikken i kulturpolitikken
som blant aktørene på feltet ofte assosieres med integrasjonspolitikk,
sosialpolitikk, tiltaks- og hjelpepolitikk, og som mange, deriblant
Osan Sunar, mener ikke bør være en del av kulturpolitikken. Det
andre, det coole mangfoldet, er tvert imot det som står for det som er
fornyende og populært og som ofte nettopp springer ut ifra et ønske
om å blande genrer og stiler for å skape noe nytt. På denne bakgrunn
mener jeg at søken etter det coole mangfold har mye til felles med det
10 Pierre Bourdieu (1995) Distinksjonen. En sosiologisk kritikk av dømmekraften. Oslo:
����������
Pax.
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den amerikanske skribenten John Leland beskriver med begrepet hip.
I sin bok om hiphetsbegrepets historie påpeker Leland at begrepet hip
refererer til ideer og forestillinger som ikke eksisterer objektivt, men som
alltid defineres subjektivt.�� Lelands resonnement kan ikke uten videre
overføres til svenske forhold fordi han behandler begrepet hiphet i en
amerikansk historisk kontekst. Ikke desto mindre er det visse aspekter
ved Leland forståelse av begrepet hip som jeg mener har noe til felles
med hvordan begrepet coolt kan forstås i min egen studie. Jeg tenker
her på Lelands vektlegging av at hipt alltid innbærer en blanding og han
skriver:
At its most pure, hip is utterly mongrel.Which is to say, purism has no place
in hip. Instead, hip comes of the haphazard, American collision of peoples
and ideas, thrown together in unplanned social experiment: blacks, whites,
immigrants, intellectuals, hoodlums, scoundrels, sexpots and rakes. It feeds
off antennae as well as roots. Born in the dance between black and white,
hip thrives on juxtaposition and pastiche. It
������������������������������
connects the disparate and
contradictory.12

Blandingsaspekt berører flere av så vel Södra teaterns samtalerekker,
som festivaler, konserter og klubber. På en klubb med musikk fra Balkan
ble det for eksempel sjelden gjort forsøk på å presentere ”autentisk”
musikk i den betydning at artistene hadde på seg folkedrakter eller
lignende. I stedet ble mange av konsertene rammet inn som en
hvilken som helst annen klubb med bruk av videokanoner, lyssetting
og discokuler i taket og så videre. På denne måten ble arrangementet
presentert som det mange skulle oppfatte som et eksempel på kulturelt
mangfold, samtidig som det gjorde krav på å presentere nettopp det coole
mangfoldet som ikke ønsket å være noe gammelt-eksotisk, men snarere
det ny-eksotiske. Likeledes var samtalekveldene, slik de ble fremstilt av
Liljegren, uttrykk for et ønske om å skape noe nytt ved at man flyttet
akademiske diskusjoner inn i et lokale hvor man serverte alkohol, og
hvor man samtidig kunne nyte av en buffé og se på utstilt kunst og
hvor samtalene foregikk i lokaler som normalt ble brukt til konserter
og klubbvirksomhet. Hvorvidt dette er noe ”nytt” kan jo diskuteres;
mange andre offentlige samtaler, for eksempel på universitetet, også kan
rammes inn som postseminar med vin og mat.
11
12

John Leland (2004) Hip: The History. New York: Harper Collins Publishers.
Ibid., s.11.
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Som jeg har beskrevet i kapittel fire så kan de fire kunstneriske
beina som Södra teatern står på ses som et uttrykk for en søken etter
å presentere det autentiske. Like viktige som søken etter autentisitet
fremstår imidlertid smaksaspektet, fordi det å kunne tiltrekke et ungt,
smaksbevisst stockholmspublikum ble ansett som sentralt:
Egentligen tycker jag att Södra teatern är en slags funky, internationell
mötesplats där band och idéer och intentioner och omvärlden och väldigt
många uttryck får plats på samma scen och ändå lyckas behålla en identitet
som är stark…(…) Det här är inget hus där man spelar internationell kultur
för internationella grupper i förorten. Det är liksom…vi spelar internationellt
för att vi älskar det och tycker att det är skitbra oavsett vem som kommer…
Det är en paradox det där därför att vi har inte invandrarkultur för invandrare.
Vi gör kanonbra världskultur för alla.13

Södra teatern presenteres her som ikke bare en institusjon hvor man
presenterer publikum for noe nytt innenfor rammen av faktiske møter
mellom mennesker, men også som et funky sted. Ved at begrepet funky
introduseres kan uttalelsen betraktes som en ytring som er adressert
til ungdom – en publikumsgruppe som er viktig for Södra teatern.
Inneforståttheten i måten begrepet ble brukt på – ved at det fremstod
som selvforklarende hva en funky møteplass vil si – fremstiller ikke
bare Liljegren som en kjenner av den smaken han ser ut til å anta at de
publikumsgrupper han vil nå har; han posisjonerer også Södra teatern
som en verdenskulturscene som arbeidet med kulturelt mangfold på en
funky måte.
Men hvordan forholder denne ytringen seg i så fall til forsøkene på
å presentere det autentiske? Johan Fornäs har påpekt at autentisitet i
opplevelse og fremføring av musikk i forhold til genre, stil og identitet
ofte har blitt assosiert med det motsatte, nemlig med kopier eller med
det som er falskt.14 Dette har ført til at for eksempel folkemusikk har
blitt betraktet som autentisk, mens masseprodusert popmusikk motsatt
har blitt sett på som falskt. Når det gjelder forholdet mellom funky
og autentisitet i fremstillinger av Södra teatern er det interessant at
Fornäs tar et oppgjør med distinksjonen mellom hva som er autentisk
13 Intervju med Liljegren.
14 Johan Fornäs (1994) “Listen to Your Voice! Authenticity and Reflexivity in
Rock, Rap and Techno Music”. I New Formations: a Journal of Culture, Theory,
Politics, nr. 24, s. 155-173.
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og falskt ved å si at hva som oppleves og betraktes som autentisk hele
tiden flyttes, men uten dermed å si at autentisitet ikke har betydning.
Det viktige for Fornäs er snarere å kontekstualisere autentisiteten i tid
og rom og se hvordan begrepet diskursivt får mening i en kontinuerlig
dialog mellom ulike posisjoner. Dette skjer for eksempel i rocken (det
være seg autentisitet i tekst, utøver, eller hvordan fremføringen oppleves
i det sosiale rom). I posisjoneringen av Södra teatern som et sted for
det funky mangfoldet handler det om at det som fremstilles som det
ekte mangfoldet her, nettopp er det som er det coole – det som har
sine røtter i den internasjonale musikkscenen. I denne forstand forenes
forestillingen om det autentiske med forestillingen om det funky.
Ved at Södra teatern fremstilles som en ”internationell mötesplats”
etableres en dialog med de den gang rådende smakstrender i Stockholm
og internasjonalt (og da særlig andre store byer som New York, Istanbul
og London som Liljegren ofte nevnte som eksempler). Fordi Liljegren
selv hadde blitt intervjuet flere ganger i dagsaviser om sin rolle som
sjef på Södra teatern var han også bevisst på hvilke måter han ønsket å
ramme inn Södra teaterns arrangementer på som nettopp en scene for
verdenskultur av høy kvalitet, så vel som for funky og hybride uttrykk
som jeg nå skal følge opp videre.

hybride innramminger?

Det coole mangfoldet framtrer enda tydeligere gjennom hvordan det
coole mangfoldet kommuniseres i intervjuer i dagsaviser, i utformingen
av program, plakater, flygeblader og på Södra teaterns nettsider. Et
eksempel på en slik iscenesettelse av det coole mangfoldet er et sitat fra
et intervju med Liljegren, som ble publisert i Svenska Dagbladet noen
måneder etter at han hadde tatt over som teatersjef. I svaret på hvordan
han ønsket at Södra teatern skulle jobbe svarte Liljegren at:
Grundreceptet är en blanding av etnomusikk och rock/pop men jag söker
ständigt sceniska hybrider, det knasiga, vilda och galna – om det på något sätt
kan passa inom vårt uppdrag: bjuda internationella gästspel, föra debatt och
vara en radikal scen för subkulturella uttryck och etniska minoriteter.15

Ønsket om å skape det hybride myntes først og fremst på det som
ikke kan plasseres innenfor en kategori – det vil her si ”etnomusikk”
eller ”rock/pop” – som fremstilles som det motsatte av ”det knasiga,
15

Fortsatt fokus på musik. (av Lars Ring) Svenska Dagbladet, 04.05.2004.
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vilda och galna”. Etnomusikk og pop/rock får dermed symbolisere både
en slags enhet og renhet. Men samtidig leser jeg svaret som et eksempel
på en ytring hvor det positive i å presentere sceniske hybrider, forstått
som en blanding av Øst og Vest, det rurale og det urbane, betones
I det samme intervjuet betonet Liljegren at det konseptet Sunar hadde
lagt grunnlaget for med barkvelder, konserter, diskusjoner, teater og
musikk, fungerte bra Samtidig uttrykte han i intervjuet et ønske om å
utvide dette tilbudet:
Främst på listan står en presentation av den nya, svarta och urbana lyriken
som fullständigt exploderat på andra sidan Atlanten. Spoken word och andra
nya poetiska former kommer att vara enormt stora om tio år. Jag intresserar
mig också för vad som händer på asiatiska scener. Idag kommer mycket
intressant konst från Kina, exempelvis, med vad händer inom musiklivet?
Vad spelas på koreanska teaterscener? Hur låter ett modernt japanskt
rockband?16

Samtidig som hybriditet i musikkstiler og genrer fremstilles som
det mest attraktive, så vektlegger Liljegren i det samme intervjuet det
attraktive i å presentere poesi, musikk og teater fra geografisk bestemte
områder – med den begrunnelse at dette representerer noe nytt og
ukjent.
I Södra teaterns programfolder for februar 2005 ble et rullebrett brukt til
å illustrere programmet for denne måneden.17 Rullebrettet er fotografert
slik at kun undersiden vises. På selve brettet som hjulene er festet til, er
det på den øvre halvdelen et maleri av Jesus med bølgende blondt hår.
Over skuldrene bærer han en gul kappe. På brystet blottlegger hendene,
som løfter kappen til side, et rødt hjerte omkranset av en tornekrans og
gult lys med et kors – som ser ut som det vokser opp fra hjertet. På den
andre enden av rullebrettets underside er det et maleri av en Buddha.
Buddhaen har langt rødt hår, som delvis er satt opp og delvis henger ned
over skuldrene. Selve ansiktet er malt i blå-hvite toner, kun brutt av de
rødmalte leppene.
16 Ibid.
17 Det samme bildet finnes på Södra teaterns hjemmeside - i arkivet over artister
og arrangementer ved Södra teatern for våren 2005. Bildet brukes her til å innramme den delen av programmet som omhandler alle samtalerekkene for både voksne
og barn.
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Det interessante i dette
bildet er ikke bare at Södra
teatern hadde valgt to av
verdensreligionene til å
symbolisere
månedens
program, som blant annet
denne måneden for første
gang hadde samtalerekken
Existens Bar på programmet.
Det som snarere fanget
min oppmerksomhet var
at Södra teatern hadde latt
temaet eksistens og religion
bli visualisert av et rullebrett.
Ved å bruke et rullebrett ble
Södra teaterns samtalerekke
om eksistens rammet inn
av et symbol som først
og fremst assosieres med
ungdomskultur. Den grafittilignende måten verdensreligionene er portrettert
på signaliserer samtidig et
ønske om å plassere Södra
teatern som en institusjon
som presenterer subkultur
– slik det også står å lese
i deres virksomhetsplan,
og som vil trekke til seg
et ungt publikum. Ved å
presentere de to religionene
på denne måten ble temaet
Södra teaterns programfolder for februar 2005.
for samtalerekken Existens
Bar rammet inn ikke bare som viktig, men også som ungdommelig. Som
Leland skriver i sin bok om hiphetens historie, kan aldri noe som er rent
samtidig være hipt; det som karakteriserer det som kan regnes som hipt,
er å blande genrer og uttrykk.18 I det bildet jeg akkurat har beskrevet
er det denne blandingen som er den mest interessante og påfallende
– det vil si blandingen av noe som assosieres med ungdomskultur, og
ikonlignende fremstillinger av verdensreligionene.
18

John Leland (2004) Hip: The History. New York: Harper Collins Publishers.
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I kapittel tre – om den mangfoldsorienterte statlige kulturpolitikken
– henviste jeg blant annet til at et av målene med å satse på mangfold
skulle være å legge et fundament for møter mellom mennesker som
ellers ikke møtes, blant annet i form av samtaler. Samtidig som bruken av
rullebrettet kan leses som en måte Södra teatern gjorde alvorlige temaer
om til noe som ble rammet inn som populært og ungdommelig, kan man
også lese blandingen av ulike budskap i bildet som en måte å forsøke
å skape møter mellom mennesker, ikke bare på tvers av trosgrenser,
men også på tvers av alders- og generasjonsgrenser. I mitt intervju med
Liljegren understreket han viktigheten i både det å få unge og eldre til å
gå på de ulike arrangementene, men også av å blande publikumsgrupper.
I lys av dette kan bildet av rullebrettet leses som et uttrykk for akkurat
dette ønsket. Men det kan også ses som et ønske om å krysse grenser
og dermed skape mer hybride møtesteder: trosspørsmål og eksistens
rammes i bildet ikke inn som en tematikk som kun har interesse som
en akademisk samtale. Ved å bruke et rullebrett, som assosieres med
fritidsaktiviteter, som et symbol, rammes også temaet inn som et som
har en bredere relevans.
På mange måter kan man si at bildet fungerer som en kontekstualisering
av mangfoldsbegrepet – det vil si at mangfold gis en innramming
ved å handle om blant annet tro, ungdom og hverdagsliv. Samtidig
dekontekstualiseres den betydning av mangfold som er den vanligste
i kulturpolitisk sammenheng – det vil si mangfold som et ønske om
å inkludere innvandrere og minoritetsgrupper i majoritetskulturen.
Gjennom denne prosessen rekontekstualiseres mangfoldsbegrepet ved
at det gis et nytt innhold i den større debatten om kulturelt mangfold.
Her fungerer bildet som en ytring blant flere som delvis går imot de
perspektiver som det normalt strides om i diskusjoner om mangfold
– det vi si om det bare skal handle om etnisitet, eller om spørsmål om
kjønn og klasse også skal inkluderes.
Men bildet fungerer ikke bare som en stemme i diskusjonen om hva
mangfoldsbegrepet skal inkludere eller ikke. I like stor grad fungerer
bildet på folderen på en måte som gjør samtalerekken attraktiv for et tenkt
publikum. Den programfolder jeg akkurat har beskrevet aktualiserer
derfor også spørsmålet om smak. Utformingen av programmet fungerer
som en av de måtene Södra teatern kommuniserer med omverden på.
Stil handler følgelig om kommunikasjon. Erling Bjurström har uttrykt
forholdet mellom stil og smak på følgende måte:
Alla personer, handlingar och objekt bär, åtminstone potentiellt, på stil. Eller
rättare sagt är det möjligt att betrakta, bedöma eller värdera dem utifrån vad
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som kan betecknas som ett stilperspektiv. På motsvarande sätt fungerar
bestämningar av stil som viktiga redskap för att klassificera, kategorisera
och fälla värdeomdömen om t ex det sociala livet, estetiska uttryck eller
enskilda personer. Stilar fungerar i denna mening också – både avsiktligt och
oavsiktligt – som kommunikation.19

Kommunikasjon fremstår som en prosess hvor stil uttrykker smak,
og hvor smak hele tiden vurderer stil. Men det handler også om at man
åpner opp for nettopp å studere enkeltindividers handlinger hvor denne
prosessen, som Bjurström kaller for stiliseringsprosessen, uttrykkes.
På et konkret plan åpner en slik tilnærming opp for at hvordan vi går
kledd, hvordan vi danser eller oppfører oss på en klubb, og hvordan vi
forholder oss til de miljøene vi er i, har en betydning. Det er altså ikke
det enkelte klesplagg i seg selv eller den enkelte klubbs valg av musikk
som nødvendigvis står i sentrum, men snarere hvordan disse fungerer
som kommunikasjonsrammer for produksjon eller reproduksjon av stil
og smak. Bjurström påpeker imidlertid at man aldri kan tale om helt å
reprodusere en annen stil, eller se noe som en helt ny stil, da prosessen
alltid finner sted i kontekster den ikke kan ses løsrevet fra. I valget av et
rullebrett for å illustrere en samtalerekke om eksistens, kommuniseres
en tolkning av kulturelt mangfold gjennom et stilelement hentet fra
ungdomskulturen. Slik innrammes også kulturelt mangfold, ved å spille
på stil, som noe fornyende, ungt og kanskje også populært.
Som ungdomsforskeren Åsa Bäckström har påpekt i sin avhandling
om rullebrett- og snøbrettkulturen, kommuniserer brettkulturen tre
overgripende symbolske uttrykk.20 For det første kobles kulturen til
noe som er ungt. Uavhengig av hvor lenge brettkulturen har eksistert,
forbindes denne med det unge og nye. For det andre kobles brettkulturen
sammen med det ungdommelige ved at den assosieres med karakteristika
som ”livlighet, vitalitet, styrka, fräschhet, snabbhet och action”.21 For
det tredje kobles brettkulturen sammen med det visuelle, som synes å
inngå som et viktig aspekt av kulturen. Spesielt for rullebrettkulturen
er det videre at denne forbindes med urbane miljøer. Når Södra teatern
velger å bruke et bilde av et rullebrett til å ramme inn Existens Bar,
19 Erling Bjurström (1997) Högt och Lågt. Smak och stil i ungdomskulturen.
Umeå: Boréa. S. 153.
20 Åsa Bäckström (2005) Spår: Om brädsportkultur, informella lärprocesser och
identitet. Stockholm: HSL förlag.
21 Ibid.. s. 128.
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åpner Bäckströms analyse av rullebrettkulturen opp for interessante
tolkningsrammer som samtalerekken kan ses i lys av.
For det første kan bruken av bildet av et rullebrett ses på som en
måte å kommunisere at samtalerekken om eksistens representerer noe
nytt, ikke forstått som at temaet er nytt (samtaler om eksistens har både
funnet sted i så vel skole-, universitets- og hverdagslige sammenhenger
tidligere), men at rammene for en slik samtale er nye. For det andre
kommuniserer bruken av bildet kanskje et forsøk fra Södra teaterns side
på å tiltrekke seg et ungt publikum. For det tredje kommuniserer bildet
det urbane – som jeg her mener kan tolkes som en måte å gjøre spørsmål
om eksistens til å bli noe trendy. I relasjon til at Bäckström mener at
det som fremfor alt karakteriserer brettkulturen er at den representerer
en subkultur, kan man i bildet av rullebrettet som innrammer Existens
Bar også tolke et forsøk fra Södra teaterns side på å gjøre teateret til
et sted for det markedsansvarlig Anneli Gunnar i intervjuet uttrykket
som en radikal scene for subkulturelle uttrykk. Gjennom å lage en slik
innramming kan rullebrettet fungere som et svar på Södra teaterns
mangfoldsoppdrag. Mangfold tolkes her som noe som handler om å gi
rom for de subkulturelle uttrykkene, forstått nettopp som det urbane,
det ungdommelige og det nye.

å nå ungdommen

Å innramme mangfold som noe som har med ungdom å gjøre henger
sammen med det gjennom intervjuene uttalte ønske om både å nå yngre
publikumsgrupper og å blande publikumsgrupper. �������������������������
Jeg vil her derfor nevne
�������������
var en
festivalen, Kärlek extra allt! Kärleksfestival på Kägelbanan. Dette
festival som rettet seg mot ungdom, og hvor hoveddelen av publikum
var ungdom i alderen 20-25 år. Jeg ønsker å nevne festivalen fordi denne
i likhet med samtalerekken Existens Bar fokuserte på et tema som ikke
var rettet mot, eller handlet om, visse grupper (kvinner, innvandrere,
minoritetsgrupper etc.), men som motsatt ble innrammet som et tema
som hadde relevans for alle – nemlig kjærlighet. Mangfoldsperspektivet
innrammes her gjennom en slags allmennmenneskelig tematikk
som ikke berører grensediskusjoner (for eksempel om orientalisme,
verdensreligioner eller forestillinger om det autentiske forstått som det
eksotiske andre som presenteres på en vestlig urban scene), men som
snarere retter seg mot det som her presenteres som noe som berører alle
menneskers identitet, og som dermed også binder mennesker sammen.
Festivalen pågikk i løpet av to dager i april 2005. Den inneholdt både
teater, diktopplesning og musikk, og den markerte slutten på JAM sin
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forestilling ved samme navn, Kärlek extra allt!.22 Den kvelden jeg var med
på festivalen bestod publikum nesten utelukkende av unge mennesker
som hadde på seg moteriktige klær – som svarte trange dongeribukser
og/eller stripete trøyer i bomullsstoff med utringning i halsen. Slik sett
var klesstilen til forveksling lik den klesstilen det gangen så populære
skotske bandet Franz Ferdinand pleide å bruke på konserter. Mange
hadde også farget håret svart. Blant jentene var det mange som enten
hadde sminket seg kraftig eller som ikke hadde sminke på i det hele tatt.
Slik sett kommuniserte ungdommene, slik de fremstod som en gruppe,
en stil som den gang ofte ble assosiert med urban, trendbevisst ungdom
– selv om dette selvfølgelig ikke behøvde være tilfelle.23 I måten de fleste
oppførte seg på i lokalet signaliserte publikum at de var vant til å gå på
konserter, også på Kägelbanan.
På kortveggen innerst i lokalet var det bygd opp en liten scene. På
denne var det plassert noen mikrofoner og en barkrakk. Scenen var
omkranset av fire palmer og hjerteformede, røde ballonger. Ballongene
fantes også andre steder i lokalet, som for eksempel rundt DJ-bordet,
som var plassert ved den ene langveggen. Foran scenen stod en gruppe
stoler og sofaer trukket i stoff med utpreget sterke farger. Møblene
ga ikke inntrykk av å være nye, men bar snarere preg av å være godt
brukt. De var plassert på et rødt teppe, og mellom stolene og sofaene
var det plassert små bord. Over denne sofagruppen hang fire lysekroner
i rødt glass, og mellom dem hang en diskokule som reflekterte lyset fra
lampene.
De fleste av sitteplassene i sofagruppen var allerede opptatt av jenter
og gutter som satt avslappet og snakket sammen. De andre i lokalet, som
ikke stod i køen ved baren eller ved noen av pilarene, satt i små grupper
rundt kafébordene som var plassert langs langveggene. På bordene
var det plassert de samme fargesterke telysholderne som også brukes
i forbindelse med Re:Orient-klubbene og Zeybek Bar. På enkelte bord
var også indisk inspirerte putetrekk plassert ut. DJen hadde allerede
begynt å spille musikk, hovedsakelig av Bob Marley. Liljegren var også
22 JAM er en del av Riksteatern. De
������������������������������������������
har som satsningsområde å formidle ny,
alternativ scenekunst i Sverige.
23 I likhet med Bäckströms analyse av brettene i brettkulturen mener jeg ikke at
det er klærne, sminken eller hårfargen i seg selv som komiunisere noe, men snarere
hvordan de aktiverer assosiasjoner til ungdomskultur i den sammenhengen de virker (Åsa Bäckström (2005) Spår: Om brädsportkultur, informella lärprocesser och
identitet. Stockholm: HSL förlag).
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til stede denne kvelden. I samtale med meg uttrykte han stor entusiasme
over den stemningen han mente var her denne kvelden, en stemning
han også håpet kunne prege en samtalerekken Existens Bar. Hans
uttalelse kan tolkes som et svar på den manglende diskusjonsvillighet de
første utgavene av Existens Bar var preget av. Samtidig peker uttalelsen
ut i hvilke retninger Liljegren ønsket at den øvrige virksomheten på
Södra teatern skulle gå, hvor lek (symbolisert ved ballongene), det
ungdommelige (symbolisert ved den letthet kjærlighetsfestivalen var
preget av) og det urbane (symbolisert ved den stil ungdommene som var
tilstede kommuniserte) var viktige ingredienser.
De røde hjerteformede ballongene ga festivalen en lekfull innramming
– en lek preget av humor og letthet. Denne ble forsterket av at publikum
på vei inn i den delen av Kägelbanans lokaler hvor teaterforestillingen
ble oppvist, fikk utdelt røde geléhjerter til spørsmålet: ”Vill du ha lite
kärlek?”. De fleste smilte litt sjenert tilbake og tok imot, mens andre tok
imot i ren distraksjon uten å egentlig gi noen respons. De to som delte
ut geléhjertene – de viste seg å være skuespillerne i stykket – sprang
rundt blant det etter hvert sittende publikum og fortsatte å dele ut
geléhjerter samtidig som de henvendte seg til publikum med appeller
om kjærlighet og varme. Benkene og trappen var nå fulle av mennesker,
og på gulvet foran scenen satt også en gruppe på puter som var lagt der
for anledningen. Ved siden av putene lå en liten haug med sko. Av de
som satt på gulvet hadde flere mer eller mindre lagt seg ned på gulvet.
Flere av dem hadde et glass rødvin i hånden.
Scenen bestod av en gressmatte i plast, med fire henholdsvis svarte
og hvite kanin-par, utskåret i isopor, som forestilte at de holdt på å
pare seg. I en halvsirkel rundt scenegulvet, som var på samme nivå som
publikum på putene, hang et rødt teppe med grønne strektegninger som
forestilte planter. Teppet innholdt korte sitater om kjærlighet, skrevet i
skjønnskrift. To mikrofoner i rødt var plassert på scenen, og i midten
stod gitaristen Magnus Tingsek og spilte viserock mens publikum fant
plassene sine – samtidig som de ble tilbudt geléhjerter.
Teaterstykket ble innledet med at skuespilleren Isabel Reboia fortalte
om stykket og bakgrunnen for at det ble en oppsetting. Stykket var basert
på ti tekster, skrevet av ni ulike forfattere, og bestod av dialoger, dikt,
og musikk som var samlet sammen og bearbeidet til en helhet. Boken
med tekstene ble solgt i baren. Stykket besto vekselvis av monologer og
dialoger. Oppsetningen innholdt også en del sang. Under forestillingen
ble sceneteppet revet ned av skuespillerne, og bak det, på et hvitt
lerret, ble det vist varmefotografier av mennesker i rødt og gult lys.
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Skuespillerne henvendte seg også til publikum under selvet oppsetningen
ved at en mann og en kvinne fra salen på et tidspunkt ble bedt opp til
dans. Bortsett fra en del latter forårsaket av noen av skuespillernes
monologer, var publikum forholdsvis stille. Før oppsetningen begynte
hadde stemningen vært forventningsfull. Men det virket ikke som om
forventningene ble innfridd. Temaet kjærlighet, svik, krig og vold hadde
dratt en fullsatt sal, men innrammingen og fremføringen ble ikke møtt
med entusiasme under selve forestillingen. Skuespillerne avsluttet med å
minne publikum om at det skulle bli mer underholdning i kafédelen av
Kägelbanan senere. De oppfordret også folk til å bli igjen og sosialisere
med dem, men da applausen var over strømmet alle umiddelbart ut av
lokalet og inn i kaféen.
Forestillingen hadde en klar dialogisk karakter i den forstand at
skuespillerne både før og i løpet av selve stykket henvendte seg til
publikum i form av tiltale, ved utdeling av geléhjertene og ved at de
bød opp to blant publikum til dans. Likevel var det som om lettheten i
fremføringen av temaet ikke fikk gjenklang hos publikum. Før festivalen
startet ble forestillingen presentert på Södra teaterns nettside:
I två dagar kommer Kägelbanan, Södra teatern fyllas av årets stora
kärleksförklaring. I en värld full av krig, miljöförstörning och förtryck kände
vi att det var hög tid att bjuda på något riktig mysigt och vackert för alla
urbota romantiker som fortfarande tror på hjärtats makt och kärlekens kraft
att förändra. Så efter Sverigeturnén landar föreställningen Kärlek Extra Allt!
äntligen i Stockholm och avslutas med kärleksfestival på Kägelbanan, Södra
teatern i Stockholm. Förutom tre föreställningar på två dagar så bjuds det på
massor av överraskningar i form av poesi, performance, film och musik från
spännande gäster i en kuddmysromantisk miljö!
Kärlek Extra Allt!
Föreställningen Kärlek Extra Allt! Är precis vad det låter som. En hyllning
till kärleken i alla dess former. En feelgoodmusikteaterföreställning om det
finaste som finns. En livslevande textsamling, fast live och direkt, inbäddad
i en skön atmosfär, härlig livemusik och massor med omtanke, skrivne av
några av Sveriges mest spännande författare, poeter och artister.
Nio författare, bland andra Timbuktu, Sara Stridsberg och Ali Esbati har
specialskrivit texter för skådespelarna Isabel Reboia och Mikael Wrnell
samt musikern Magnus Tingsek. Tillsammans med regissören Farnaz
Arbabi kommer de att se till att publiken får en massiv och välbehövlig
kärleksinjektion som sprider sig in i de mörkaste av vrår och få värleden att
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gnistra och hjärtat att bulta. Målet är att göra summan av olyckliga själar i
världen lite mindre.24

 ����������������������������������������������������������������������
I presentasjonen av festivalen ble denne innrammet som en hyllest til
kjærligheten, samtidig som kjærlighetens helbredende effekt – i form av at
denne ble fremstilt som en ”kärleksinjektion”, et pusterom for ulykkelige
sjeler som lever i en ”värld full av krig, miljöförstörning och förtryck”,
ble understreket. I motsetning til samtalerekkene om orientalisme og
eksistens, hvor omverdens problemer ble møtt med alvor og samtale,
fremsto denne festivalen som et forsøk på å møte problemer i verden med
varme, hvor ”kuddmysromantisk miljö” understreket den feelgoodatmosfæren man uttrykkelig ønsket å skape. Her appellerte innramming
således til den grenseoverskridende effekten kjærlighet angivelig har i
forhold til å forene mennesker – i motsetning til samtalerekkenes mer
alvorlige innramming. Slik fungerer presentasjonen på nettsiden som en
ytring som forsøker å gi et svar på de problemer man her skisserer at
mennesker lever med til daglig. Samtidig fungerer teksten på nettsiden
som en ytring som svar på mangfoldsoppdraget helt andre måter enn
mange av de andre arrangementene jeg har analysert tidligere.
I kontrast til kulturpolitiske dokumenter, hvor kulturelt mangfold
formuleres som et ønske om å skape en offentlig samtale om problemer
i vår tid, kom denne festivalen til å innrammes med en appell til
kjærlighetens grenseoverskridende mulighet til å forene mennesker.
Rammen (krig, kjærlighet, miljøproblem, undertrykkelse) ble fremstilt
som allmennmenneskelige problemer, og ikke som problemer som
angår visse grupper. Slik var det de antatt fellesskapelige opplevelsene
som ble vektlagt, snarere enn konflikter mellom grupper, nasjoner,
verdensdeler, trosretninger osv. I Dagens Nyheters nettutgave av bilaget
På stan var det også lettheten i kjærlighetsbudskapet som ble vektlagt, da
forhåndsomtalen av festivalen bar overskriften ”Vårkänslor i helgen”.25
Men nettopp lettheten i forestillingen fikk ikke, som jeg beskrev over,
en entusiastisk respons fra publikum. Dette behøver selvfølgelig ikke
ha å gjøre med innrammingen av temaet, men kan også relateres til at
forestillingen inngikk som bare én av festivalens komponenter.
Den andre delen av festivalen bestod av at gitaristen og sangeren Laleh
Pourkarim, fra Göteborg, og poeten Kalle Haglund, fra Stockholm, skulle
24 http://www.sodrateatern.com.
25 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1181&a=396422&maNo=4,
07.12.2006, publisert 30.03.2005.
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opptre sammen på den lille scenen som var satt opp i Kägelbanans andre
lokale. På dette tidspunkt var Laleh en forholdsvis ukjent artist.26 Hun
hadde tidligere hatt noen filmroller, blant annet i Josef Fares filmsuksess
Jalla, Jalla, men for øvrig var hun ikke etablert som musiker (i løpet
av året mottok hun en rekke fremstående musikkpriser for sin første
plate som hun hadde produsert selv). Likeledes var heller ikke Kalle en
kjent poet, selv om også han ble det i løpet av året, blant annet gjennom
sin turnévirksomhet med Laleh. Kveldens konsert og poesiopplesning
fremstod som en forestilling hvor noen få venner og kjente, samt et
antall nysgjerrige, som hadde samlet seg for å høre artistene som skulle
opptre under tittelen Kärlekslounge.
Publikum bestod stort sett av kvinner og menn i begynnelsen av 20årsalderen. Da Kalle og Laleh gikk opp på den lille scenen, spredte det seg
en stemning preget av stor entusiasme blant publikum. Kalle startet med
å deklamere noen av sine dikt, etterfulgt av Laleh, som fremførte noen
av sine sanger. Og slik forsatte de å avløse hverandre med annenhver
gang dikt og sang. Laleh og Kalle hadde publikum i sin hule hånd under
hele forestillingen. Da de hadde fremført sitt repertoar, ville publikum
ha mer. Det var tydeligvis flere blant publikum som kjente til Lalehs
sanger fra før, noe som ble synlig gjennom tilrop fra publikum som
ønsket at hun skulle spille sanger de navnga (for eksempel ”Storebror”).
Selv om Laleh og Kalle stod på en scene, fremstod arrangementet som
en ganske privat forestilling. Den private innrammingen ble gitt ved at
Laleh og Kalle snakket hjertelig til hverandre og til publikum, samtidig
som repertoaret ble fremført som om det ikke var planlagt på forhånd
hvilke sanger eller dikt som skulle fremføres. Etter forestillingen stormet
mange frem til Laleh for å kjøpe CDen hun akkurat hadde laget og som
hun sa hun kunne ”teckna sin figur på”.
Forestillingen fremstod – ved sin nærhet til publikum, varmen i
henvendelsene, og det intime atmosfæren som fremfor alt ble skapt i
relasjonen mellom publikum som satt i sofagruppen foran scenen og
artistene, som et svar på kveldens tema – kjærlighet. Samtidig mener jeg
også at forestillingen kan ses som et svar på hvordan kulturelt mangfold
skapes på ulike måter. Dette ble først og fremst gjort gjennom musikken.
Laleh, som er født i Iran, fremførte sine sanger både på svensk, engelsk
og farsi. I tillegg til å blande språk, blandet hun også ulike musikkgenre.
26 I presentasjonen på Södra teaterns hjemmeside, http://www.sodrateatern.com,
ble ikke Laleh nevn ved navn. I stedet presenteres her Kärleksloungen ved at Kalle
Haglund kommer og at han har med seg en hemmelig gjest.
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På musikkmagasinet Lira sin nettside skrev Jonas Bergroth i et intervju
med Laleh at han oppfatter hennes musikk som en blanding av ”popdängor, reggaetakt och svensk visa. ��������������������������������������
Texter på engelska, farsi och svenska
och en frasering som på sina ställen ligger Cornelis Vreeswijk nära.”27
Mens Kalle ble introdusert som en kjent lokal poet fra Stockholm,
kom Laleh, med sin blanding av ulike språk og ulike musikkgenre,
til å representere noe som skulle kunne betraktes som mer globalt. I
Jonas Bergroths intervju med Laleh sommeren 2006 – i etterkant av
den popularitet Laleh hadde fått med sin debutplate (den hun signerte
på Södra teatern under kjærlighetsfestivalen) – kommenterte Bergroth
blandingsaspektet i hennes musikk:
Man kunde frestas att se Laleh Pourkarim som en symbol för ett nytt
Sverige. Laleh från förorten, rötter i Iran, sjunger på flera språk –
mångkulturkonsulenternas önskedröm.
Jag kastar fram tanken och fram väller hela hennes leda och oro inför att
bli bedömd utifrån fel premisser. En välartikulerad kaskad till försvar för att
få vara den man är utan att stämplas som ditt eller datt.
– Mångkultur, vad är det? Jag vill inte gnälla om den saken men jag tror
ju att vi behöver riktig kultur. Jag gör inte mångkulturmusik på det sättet.
Det där är fånigt. Jag har varit i Iran i kanske två månader och då längtade
jag dessutom hem.28

En mulig tolkning av kjærlighetsfestivalens budskap kan – i relasjon
til Bergroths intervju -være å se dette nettopp som en oppfyllelse av
noen av de aspekter som ligger i den kulturpolitiske retorikken om
mangfold – inkludering av innvandrere i samfunnet gjennom å gi artister
med annen bakgrunn enn svensk, plass på offentlige scener. Samtidig
oppfyller Laleh også et annet mål: Ved å synge på flere språk skulle også
selve innholdet i musikken kunne ses som et svar på kulturpolitiske mål
om at kulturlivet skal uttrykke noe mer enn det som vanligvis forstås
som typisk svensk. Det interessante i Lalehs opptreden, slik det også
fremkom i intervjuet med Bergroth, var at det nettopp er blandingen av
stiler, språk og genrer som løftes frem som styrken. Slik sett fremstår
Kärleksloungen både som et svar på kulturpolitiske ambisjoner om å
skape mangfold i en ganske snever forstand, samtidig som arrangementet
27 http://www.lira.se/index.htm?http&&&www.lira.se/sidor/nummer/artiklar.
php?id=273, 08.12.2006, publisert sommeren 2006.
28 Ibid.
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skulle kunne ses som en indirekte kritikk av en mangfoldspolitikk hvor
innvandrere inkluderes nettopp i kraft av å være representanter for det
Andre. I det Laleh under konserten friskt blandet pop og reggae med
svensk visesang, tydelig inspirert av en annen kjent artist som også var
innvandrer, Cornelis Vreeswijk, ble resultatet av blandingen, og Lalehs
betydninger på flere måter grenseoverskridende opptreden, at grensene
i seg selv ble mindre påtakelige. Publikums entusiasme under hennes
opptreden kan slik sett tolkes som at Lalehs indirekte tolkning av
kulturelt mangfold i dette arrangementet var en tolkning som publikum
tok til seg og omfavnet. Kulturelt mangfold kom her således til å fremstå
som i mindre grad et spørsmål om opplysning, eller det å vise opp en
”ekte” annen kultur. Snarere fremstod denne innrammingen av kulturelt
mangfold som et bekreftende svar på det det unge publikummet, som
holdt seg oppdatert på ny musikk, ville ha.
Dette arrangementet tiltrakk seg fremfor alt et ungt, trendy
stockholmspublikum. Festivalen hadde både en form og et innhold
som kan beskrives som at det passet overens med det som ble ansett
som populært blant ungdom. Det neste arrangementet, som også var et
musikkarrangement, har jeg valgt ut med tanke på at det representerer en
annen innramming av kulturelt mangfold, en innramming som gjennom
mitt feltarbeid fremstod som sentral i sammenhengen; betydningen av
den kosmopolitiske innramming.

globale strømninger og det urbane

I likhet med svensk kulturpolitikk, som eksplisitt forholder seg til
hvordan kulturpolitikken utformes i fremfor alt andre nordiske og
europeiske land, så forholder også Södra teatern seg til hva som skjer i
kulturlivet i store byer i andre land. I dette avsnittet skal jeg diskutere
to aspekter av den internasjonale påvirkingen – det kosmopolitiske og
det turistiske. Denne påvirkingen er fremtredende for hvordan Södra
teaterne arbeider – det vil si at de reiser og tar inn kulturimpulser fra
andre land, og da først og fremst fra kulturliv i byer som New York,
London og Istanbul. Men det handler også om at selve det turistiske
aspektet gjør seg gjeldene i det publikum gjennom et besøk på Södra
teatern tilbys en reise i overført betydning til så vel andre kulturer som
til andre verdensdeler.
Det jeg her har kalt for det ”turistiske” aspektet berører også den
delen av Södra teaterns program hvor mangfold rammes inn som en
søken etter det autentiske, forstått som en søken mot tradisjoner og
kulturer som fremstilles som langt borte, slik jeg beskrev det i kapittel
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fire. I de arrangementene jeg skal ta for meg i det følgende utgjør også
reisemetaforen et sentralt element. Et eksempel på dette er hvordan en
konsert på klubben Zeybek presenteres i en programfolder for april
2005:
Balkan Gypsy Live Club. Zlatna Jabuka, ett av Serbiens främsta gypsy
brassband gästar med sin vilda, glada och energiska musik. Galet medryckande
och tokröjigt blir det, så kom til Balkan på Söder!

Her skjer det en kopling mellom det turistiske og det kosmopolistiske
som jeg mener fyller to funksjoner. Dels handler det om hvordan de
ansatte på Södra teaten arbeider; hvor de henter sin inspirasjon fra.
Dels handler det om hvordan det kosmopolitiske rammer inn enkelte
arrangementene hvor tolkningen av kulturelt mangfold har mindre med
tradisjon å gjøre, og mer med det å fange opp trender i andre store byer
rundt om i verden.
En måte å forstå et besøk på Södra teatern er å betrakte det som en
reise hvor den besøkende gis muligheten til å få nye opplevelser og ny
kunnskap. Publikum blir på denne måten turister som bringer med seg
egne erfaringer og forforståelser inn i sammenhenger som de bevisst
søker for å oppleve noe annet enn det de opplever, i sitt hverdagsliv
og hvor møtet med ”det nye, ”det andre” eller noen ganger også ”det
kjente”, har tydelige likheter med turistisk praksis. Slik sett fungerer det
turistiske aspektet som en viktig bro mellom det kjente og det ukjente og
mellom gammel kunnskap og ny kunnskap om for eksempel Orienten.
Dean MacCannell har studert relasjonen mellom turismepraksis og
søken etter autentisitet. For MacCannell er turisten en postmoderne
figur – en nomadisk figur på leting.29 I analysene hans brukes begrepet
turist på to ulike måter. For det første refererer det til en person som
søker og leter etter opplevelser gjennom reiser. For det andre hevder
MacCannell at det å studere turistmepraksis kan være en måte å analysere
en bestemt måte å være i verden på, som han mener er særlig egnet for
det moderne menneske. Reisen blir her en praksisform. Analogt med
MacCannels beskrivelse mener jeg at Södra teaterns måte å arbeide med
mangfold på både kan forstås som en søken etter å hente opplevelser
(konserter, danseoppsetninger, debattemaer etc.) fra alle verdens hjørner
og bringe dem til Södra teatern. Samtidig kan denne måten å arbeide
29 Dean MacCannell (1999) The Tourist: A New Theory of the Leisure Class.
Berkeley: University of California Press.
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på betraktes som et uttrykk for et moderne identitetsprosjekt. Som jeg
tidligere har vært inne på kan søken etter autentisitet ses som et sentralt
element ved moderniteten.30 Dette kan være i form av en søken etter
det Andre, forstått som det eksotiske, det tradisjonelle, det gamle etc.
Men i like stor grad kan denne søken ses som et ønske om å presentere
musikk, dans og artister som representerer det forestilte urbane og den
globale kulturen.
Kulturtilbudet på Södra teatern bør ikke betraktes bare som uttrykk
for et lokalt eller et nasjonalt kulturliv; det bør også ses som uttrykk
for globale kulturelle strømninger. Dette er noe også musikksosiologene
Motti Regev og Edwin Seroussi er inne på i sin studie av ulike musikkgenrer
i Israel. Her påpeker de at noe av det som karakteriserer israelsk rock
nettopp kan ses som en lokal forlengelse av globale strømninger
innenfor rockemusikkgenren.31 Det interessante i Regev og Seroussis’
studie er at de betrakter musikkscenen som en sentral arena hvor det
foregår betydningsforhandliner om den nasjonale kulturen i dialoger
mellom det lokale og det globale nivået. Södra teaterns program fører en
lignende dialog mellom det lokale og det internasjonale. Hovedvekten
av programmet forholder seg imidlertid til den globale musikkscenen
snarere enn det man kanskje kunne kalle for svensk. Det globale
trekket ved Södra teaterns profil er også noe som ofte kommuniseres
i avisintervjuer. I forbindelse med utdelingen av Dagens Nyheters pris
Gulddraken 2006, som gikk til Liljegren, skrev avisen som motivasjon
for at Liljegren fikk prisen: ”För att han skämmer bort oss med alla
de upplevelser vi inte ens visste att vi sökte.”32 Liljegren fremstilles her
som en slags guide for publikum på en reise inn i en verden av ukjente
kulturopplevelser. Journalisten Johan Åkesson beskriver videre hvordan
han opplever Södra teatern:
Att ena kvällen kunna höra och se en indisk sitarguru, nästa kväll ett
japanskt postrockband och dagen därpå lyssna till en het diskussion om
högerextremism. För senare på kvällen ta på sig sina finaste kläder och dansa
charlston på en bruleskafton på Kägelbanan. Eller bara dricka en romdrink
30 Bendix, Regina (1997) In Search of Authenticity: The Formation of Folklore
Studies. Wisconsin: University of Wisconsin Press.
31 Motti Regev & Edwin Seroussi (2004) Popular music and national culture in
Israel. �����������������������������������������������������
Berkeley, California: University of California Press.
32 Dagens Nyheter, 18. mai 2oo6, ”Årets person: Södra Teaterns chef Patrik
Liljegren. Humanisten.” (av Jonas Åkesson).
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på Sodra Bar där musik från hela världen ljuder ur högtalarna, för människor
från hela Stockholm.33

I Åkessons beskrivelse fremstår Södra teatern som stedet hvor det
lokale (publikum) får møte verden (musikk og artister fra alle verdens
hjørner). Den nasjonale konteksten er ikke tatt med som noen direkte
referanse. Når Liljegren senere i artikkelen viser til en bar i New York
som etter hans mening fungerer slik han selv ønsker at Södra teatern skal
fungere (med minst tre konserter hver kveld) blir også viktigheten av
det kosmopolitiske aktivert ved at det etableres en forbindelse mellom
Södra teatern og kjente musikkscener i noen av verdens virkelig store
byer.
Reisemetaforen er fruktbar når man skal beskrive en kulturinstitusjon
som retter seg mot den internasjonale scenen i sitt program.
Reisemetaforen opptrer ikke bare i min analyse; reisen er et bilde som
også brukes flittig i annonseringen av deler av det programmet Södra
teatern presenterer. I september 2005 etter at jeg hadde avsluttet mitt
feltarbeid ble et arrangement om musikk og politikk fra Algeri annonsert
på et flygeblad under tittelen ”En tripp i Alger”. Tittelen refererte
i utgangspunktet til en forestilling som først ble satt opp i Frankrike
og som nå ble satt opp av Riksteatern i samarbeid med foreningen Re:
Orient og Södra teatern. Tittelen på arrangementet ble lånt fra tittelen
på forestillingen, og ble også brukt som tittel på et større arrangement
hvor forestillingen kun utgjorde en bit. De fire kveldene forestillingen
var satt opp bestod i tillegg av musikk, i form av livekonsert med et
raïband, og seminarer hvor kultur og litteratur fra Algerie ble diskutert.
På denne måten ble arrangementet like mye en teateropplevelse, som
at det var en ”kunnskaps- og opplevelsesreise”. Opplevelsesreisen
hadde formen av en moderne tematurer, hvor det eksotiske tas på alvor
i det man diskuterer Algerie i relasjon til samtidig politisk virkelighet.
Måten Algerie tematiseres på har tydelige paralleller til slik Orienten
ble presentert i reisebrevsskildringer og romaner på slutten av 1800tallet.34 Mens beskrivelser i den eldre orientalistiske diskursen pendlet
mellom å presentere Orienten som på den ene siden et mystisk og
mytisk sted og på den andre siden å presentere fakta om Orienten
så er nyorientalismen i større grad preget av en refleksiv holdning til
representasjonsproblematikken.
33 Ibid.
34 Dan Landmark (2003) ”Vi, civilisationens ljusbärare”: orientalistiska mönster
i det sena 1800-talets svenska litteratur och kultur. Örebro:
��������������������������������
Universitetsbiblioteket.
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Forsøket på å presentere en global kultur kan i visse tilfeller, som jeg
skal komme tilbake til, være et resultat av et ønske om å presentere noe
antatt urbant. Samtidig kan også dette forsøket i like stor grad handle
om å presentere kultur som ikke er forankret i en annen nasjon, etnisitet
eller kontinent, men snarere en kultur som tilsynelatende ikke har en
slik forankring. Et eksempel på dette er en forestilling som ble satt opp
to kvelder i mai 2005. Forestillingen het Facing Mekka. I flygebladet
som ble laget i forkant av forestillingen kunne man lese:
Den nyskapande amerikanske koreografen Rennie Harris flyttar streetdansens
explosiva energi till scenen. I ”Facing Mekka” som Harris själv kallar en
andelig pilgrimsresa visar han på dansens rörelser mellan kontinenterna.
Virvlande dervisher, ny butoh-inspirerad street dance, ceremoniell afrikansk
dans, och brasiliansk capoeria, Harris får ihop alla delar till en bländande
multimediaföreställning som inkluderar 15 dansare, 3 vokalister (inklusive
den ojämförliga Human Beat Boxen Kenny Muhammad), live percussion,
DJ och visuals i design av John Abner och Theodore Harris. Facing Mekka
är en episk resa genom världens olika kulturer, genom dess rörelse och musik.
Det är en ömsint och alternativ vision för en sargad värld.35

I denne teksten tilskrives dansen som kunstform evnen til å overskride
nasjonale og kontinentale grenser. Forestillingens grenseoverskridende
karakter viser seg imidlertid også på andre områder enn det rent
geografiske – her beskriver også overskridelser av kulturer, religioner,
musikkgenrer og fremføringsformer. Betingelsene for overskridelsene
plasseres i et geografisk sett avgrenset område, nemlig i USA, i det
koreografens amerikanske nasjonalitet, løftes frem. Blandingen av
kulturer og uttrykksformer fra ulike deler av verden er det tydeligste
budskapet i flygebladet. Denne fungerer som et svar på en kritikk av
et kulturliv som er for fokusert på enten det nasjonale eller motsatt det
globale. Forestillingen kan slik sett ses som et svar på denne kritikken i
det det er den globale innrammingen som sterkest kommuniseres her.
I forkant av forestillingen ble det publisert et intervju med koreografen
Rennie Harris i Dagens Nyheter.36 Her ble Harris fremstilt som en av
de første og mest kjente hiphopdanserne i USA og det ble lagt vekt på
at han i løpet av karrieren sin har arbeidet med grupper som Fatboys og
Run DMC. På denne måten posisjoneres Harris ikke bare som en artist
35
36

Fra flygebladet som ble laget i forbindelse med Facing Mekka i mai 2005.
Dagens Nyheter, 21 mai 2005.
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som forener globale strømmer i kulturen, men like som en representant
for amerikanske hip-hop- og rap-kultur. Tittelen på artikkelen, ”Han tar
hiphoppen till dansscenen”, gjør videre Harris til den som tar dansen fra
det ikke-etablerte inn i det etablerte. Jeg har tidligere beskrevet hvordan
ønsket om å fungere som en radikal scene for subkulturelle uttrykk har
vært et viktig mål for de ansatte ved Södra teatern. Gjennom Dagens
Nyheters artikkel om koreografen Harris blir Södra teatern indirekte
gjort til en arena hvor det ikke-etablerte, som for eksempel streetdance
– som her fremstilles som en danseform som tidligere ikke hadde vært
en del av den etablerte dansescenen – får prøve seg. På denne måten blir
artikkelen en ytring som er med på å fremme Södra teaterns posisjon
som en scene for subkulturelle uttrykk. Med dette mener jeg ikke at
streetdance per definisjon uttrykk noe subkulturelt. Det interessante er
snarere at denne dansegenren tillegges en subkulturell status slik også
rullebrettkulturen jeg har berørt tidligere blir tillagt.37
Selv om forestillingen i flygebladet fra Södra teatern fremstilles som
en som overskrider grenser mellom kulturer og nasjoner, peker navnet
på forestillingen ”Facing Mekka” også i andre retninger ved at det
potensielle religiøse aspektet finnes. I artikkelen i Dagens Nyheter ble
navnevalget kommentert på følgende måte:
Hans senaste dansproduktion ”Facing Mekka” skiljer sig tydligt från det han
gjort tidigare, mer ”samtida dans” än ”ungdomskultur”.
– Men alla kommer från samma plats: mig själv på en andelig resa. ”Facing
Mekka” kunde lika gärna heta Facing USA eller Facing myself – att ställas
inför mig själv. Jag började arbeta på den 1998 och vi hade premiär samma
vecka som USA gick ut i krig. 38

Forestillingen gis her et slags åndelig og politisk innhold. Det er ikke
Mekka som sted som løftes frem, men snarere en åndelig søken innover
som har sitt utgangspunkt i makropolitiske hendelser. I det Södra teatern
velger å sette opp en foretilling som rammes inn som politisk og åndelig
grenseoverskridende fungerer forestillingen også som en indirekte
kommentar til Södra teaterns mangfoldsoppdrag. Mangfold blir her
ikke bare en måte å ta et oppgjør med forestillinger om etnisitet som
nasjonalt eller kulturelt homogene. Forestillingen kan også tolkes som
37 Åsa Bäckström (2005) Spår: Om brädsportkultur, informella lärprocesser och
identitet. Stockholm: HSL förlag.
38 Dagens Nyheter, 21 mai 2005.
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en hyllest til det grenseoverskridende. Forestillingen kan samtidig, for
de som leste artikkelen i Dagens Nyheter eller kjente til Harris tidligere,
fungere som en kritikk av den globale politiske situasjonen. Fremfor alt
fungerer forestillingen som en kritikk av amerikansk utenrikspolitikk.
Den kvelden jeg selv så Facing Mekka bestod publikum av både unge
og middelaldrene, kvinner og menn. Forestillingen var satt opp på Stora
scenen. Allerede mens publikum kom inn og lyset hadde senket seg
strømmet musikk ut fra høytalerne. Scenen var tom, og på sceneteppet
kunne publikum se et bilde av Det hvite hus i Washington. Det hvite hus
var snudd opp ned slik at det kom til å ligne et kart over Afrika. Denne
forbindelsen mellom USA og Afrika gjorde forestillingen til en politisk
ytring. Danseforestillingen var laget av en koreograf som hadde røtter
i den amerikanske rap, hip-hop og streedancekulturen. Avisartikkelens
betoning av koreografens bakgrunn i amerikansk kultur på 1980- og
1990-tallet fungerte i denne sammenhengen således som en måte hvor
amerikansk utenrikspolitikk ble kritisert av en mann som hadde sine
røtter i den amerikanske kulturen.
Når lyset i salen ble slukket startet forestillingen uten noen muntlig
introduksjon. Inn på scenen kom en mann som danset etter trommemusikk.
Kroppen og ansiktet hans uttrykte lidelse. Danseensemblet, som bestod
av dansere og musikere med ulik bakgrunn, engasjerte publikum som
ofte kom med spontane applauser og begeistrete tilrop. Lydvolumet var
øredøvende. Dansernes ofte harde landinger på scenen gjorde at gulvet i
salen ristet. Innledningsvis hadde altså den ensomme danseren uttrykt en
slags smerte eller sorg. Etter hvert som forestillingen skred frem ble det
også uttrykt andre følelser – som glede og håp. Det ble tatt i bruk av ulike
musikkstiler – fra afrikanske trommemusikk, til amerikanskinspirert
hip-hop. I tillegg til dansen og de instrumentale innslagene, var det sang
som ble fremført av en kvinne. Som et eget innslag i stykket stod en
mann alene på scenen og fremførte lyder ved hjelp av stemmebåndet,
men uten at han beveget leppene. Lydene lignet på lyden av bomber
som ekspolderer. Fremføringen hans ble akkompagnert av bilder av
mennesker som lå drept på marken.
Danserne vekslet mellom bruk av svarte, hvite eller røde farger i
draktene de bar på seg. Byttet av farger fulgte alltid de følelsene dansen
skulle illustrere – sorg, håp og kamp. Til sammen fungerte dansen, bildene,
musikken og draktene som ulike elementer i en historie som beveget
seg fra fortvilelse, gjennom kamp til håp. Da danseren og musikerne
hadde avsluttet sine opptredener, bukket de til publikum samtidig som
de foldet hendene som i en bønn. Som under forestillingens innledning,
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hvor musikken møtte publikum da de kom inn i lokalet, fortsatte også
musikken å strømme ut fra høyttalerne etter at publikum hadde avsluttet
applausen og gikk mot utgangsdøren. Slik kom forestillingen til å fremstå
som en fortelling som ikke var avsluttet, men som talte inn i fremtiden
– representert gjennom artistenes avslutning. Deres foldede hender kan
ses som et uttrykk for en bønn til Gud, samtidig som det er rettet mot
publikum som en bønn om hjelp, omtanke eller som en markering av
felleskap på tross av forskjeller og grenser mellom mennesker.
Forestillingen fremstod som noe mer enn en tolkning av kulturelt
mangfold; den handlet om grenseoverskridelse – i forhold til å
eksperimentere med uttrykk, blande musikk- og dansegenre. Samtidig
appellerte den til det allmennmenneskelige som eksistensielle spørsmål
som relateres til sorg og håp. Forestillingen fungerte likevel som
en kommentar til andre former for grenser – mellom kontinenter,
folkegrupper som lever i konflikt, trosretninger etc. Slik sett kan
forestillingen også betraktes som en ytring som overskrider grenser,
samtidig som den problematiserer de forskjeller mangfoldspolitikken har
vært kritisert for å være fundert på. Forskjellene som her uttrykkes har
med ulikheter i livsvilkår som skyldes den ulike fordelingen av resurser
i verden. Det er denne skjevhet som forestillingen kommuniserer som å
være det den tar sitt utgangspunkt i.

mot ”nye” områder

Da Södra teatern mot slutten av 1990-tallet begynte å arrangere Re:
Orient-klubber og konserter og senere også Re:Orient-festivalen var
hoveddelen av musikken fra land i Midtøsten, Nord-Afrika og Tyrkia.
I løpet av de første årene på 2000-tallet har Södra teatern utvidet
programmet ved å presentere kultur fra stadig nye geografiske områder,
først og fremst ved at grensene for Orienten har blitt flyttet østover.
Tidligere i dette kapitlet har jeg beskrevet forestillinger som Facing
Mekka som et eksempel på en søken etter det grenseoverskridende.
Like ofte uttrykkes denne søken som et forsøk på å presentere artister
og musikkformer fra de verdensmetropolene som befinner seg utenfor
den vestlige verden. Den våren jeg gjorde mitt feltarbeid startet en
ny musikkserie hvor nettopp søken mot det autentiske i de virkelig
store byene i Asia, fremstod som sentralt. Serien het Tokyo Sound
Revolution.
I flygebladet som ble laget for å reklamere for serien het det: ”Södra
teatern introducerar Tokyo Sound Revolution, en serie som vid tre
tillfällen under våren kommer att ta en bit av Tokyos unika musikscen till
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Sverige.” Det interessante i denne innrammingen ligger i vektleggingen
av det autentiske i påstanden om at konsertene representerer en bit av
Tokyo. På denne måten ble publikum invitert til Södra teatern for å
oppleve en bit av Tokyo. Samtidig ligger søken etter det autentiske i dette
tilfellet ikke i at musikk fra Tokyo fremstilles som urgammel og med
røtter i ulike folkegrupper hvis kultur er i ferd med å forsvinne. Snarere
brukes ordet revolusjon for å fremstille musikk fra Tokyo som så spesiell
i sound at den markerer noe nytt i så vel svensk som i internasjonal
sammenheng. Ved at sitatet avsluttes med å peke på at det er Södra teatern
som introduserer denne musikken i Sverige, gjøres også Södra teatern
til et unikt, urbant og fornyende sted, et sted som ligger et hestehode
foran andre musikkscener. I store deler av programmet som hører inn
under Re:Orient-klubbene og konsertene ligger autentisitetsgarantien
i betoningen av en musikers eller en musikkgenres røtter i det rurale,
det tradisjonelle og det eksotiske, slik jeg beskrev det i kapitlet om
det ekte mangfoldet. I programmet til Tokyo Sound Revolution gis
autentisiteten en helt annen betydning. Her er det snarere det positive
i det urbane, med Tokyo som den gigantbyen man låner legitimitet fra,
som blir det autentiske – forstått som den ”riktige” byen hvis musikk og
kultur publikum kan ta del i hvis de kommer til Södra teatern.
 �������������������������������������������
I presentasjonen på flygebladet for serien Tokyo Sound Revolution ble
seriens første band presentert: ”Little Creatures, som med sitt spänstiga,
urbana sound blandar influenser från klubbvärden, rock och jazz.” ����
Her
løftes blandingen av musikkgenre frem som det attraktive – en blanding
som muliggjøres i en urban kontekst hvor ulike kulturer møtes og skaper
noe nytt og friskt (”spenstig”). Slik sett kommuniserer flygebladet at
bandet ikke har noe å gjøre med det antatte rurale, gamle og tradisjonelle
som indirekte kommer til å fungere som denne ytringens motsetning.
Likeledes presenteres den samme kveldens DJ, Slowman, som en DJ
som spiller på de beste undergrunnsklubbene i Tokyo. Det urbane og det
alternative er her det som fremstilles som det attraktive. I beskrivelsen
av Slowman legges det også til at han har spilt med kjente artister i andre
metropoler, som London og Paris. Igjen lånes legitimitet fra en artists
tidligere opptredener i internasjonale storbyer for å understreke at det er
Södra teatern som bringer det beste fra den internasjonale musikkscenen
til Sverige. Slik fremstår mangfoldets innhold som det som har å gjøre
med det nye, det alternative, det internasjonalt anerkjente og det urbane.
Man søker ikke det forestilt ekte, men snarere det motsatte – en blanding
av uttrykk, stiler, genrer.
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I mitt intervju med markedsvarlig Anneli Gunnar uttrykte hun at det
nå (i 2004) var vanskeligere å selge Orienten i media enn det var da Re:
Orient-festivalen startet i 1993. Orienten ble ikke lenger sett på som
noe nytt. Dette var også noe Liljegren var enig i. Som en konsekvens
av Orientens fallende salgbarhet mente han at det var nødvendig å
presentere såkalte nye områder for publikum. For Liljegren hadde
dette også å gjøre med ønsket om å gi publikum andre bilder av det
han omtalte som hvite flekker på kartet. Begrepet opplysning brukes
ofte i forbindelse med så vel folkeopplysning som i forhold til å lære
ut moralsk.39 Den samme tankegangen kan overføres til Liljegren sin
tro på at det å presentere artister fra Japan, Kina og andre land i Asia
skal kunne bidra med ny kunnskap og nærhet til det ukjente. Samtidig
handler denne opplysningstanken også om å omdanne hvite flekker på et
kart til meningsfulle bilder, historier og liv, og på den måten opplyse om
områder som tradisjonelt har ligget utenfor det vestlige kulturlivs blikk
– uten at det nødvendigvis handler om en søken etter noe opprinnelig.
Snarere er det det nye – det fornyende – i de asiatiske verdensmetropoler
som løftes frem.
Södra teaterns ”oppdagelse” av det autentiske, mystiske, coole og
spenstige i det japanske er imidlertid ikke unikt i vestlig sammenheng.
Også andre steder i Skandinavia ser man den samme interessen for
Orienten og det eksotiske – forstått som det som er fremmede og
annerledes, men også det hypermoderne. Et eksempel på en slik
kulturinstitusjon er Soria Moria kulturslott i Oslo.
Gjennom en årrekke har Soria Moria kulturslott, som er lokalisert
på Torshov, en tidligere arbeiderbydel i Oslo, fungert som en scene for
teater, film, standupkomikk og musikk, samt for den årlige Bollywoodfestivalen. De siste årene har også Soria Moria kulturslott fattet interesse
for kunst og kultur fra øst for India. I 2005, under den japanske uken
som ble arrangert i forbindelse med at Japan var et av de første landene
som i 1905 anerkjente Norge som selvstendig nasjon, viet Soria Moria
kulturslott Japan oppmerksomhet. På et flygeblad som ble laget i
forbindelse med Japan-uken kunne man lese om en ny installasjon
som skulle utsmykke det restaurantlokalet som finnes på Soria Moria:
”Lina Viste Grønlis verk til Soria Moria Festivalen, Japanese Piece, blir
en totalinstallasjon i Kulturslottets restaurant. Med enkle grep vil hun
’Japanisere’ restaurantens interiør.”
39 Se blant annet Ole Marius Hylland (2002) Folket og eliten. En studie av folkeopplysning som tekst i tidsskriftet Folkevennen. Universitetet i Oslo.
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Selv om japansk kunst og kultur, fremfor alt design, har vært populært
i flere vestlige land i lengre tid, fremstod det som viktig i Södra teaterns
lansering av serie Tokyo Sound Revolution, å henvise til det unike i
at artister fra Japan kommer hele veien til Södra teatern for å spille. I
programpresentasjonen av Takagi Kauzan & Moose Hill fra Japan ble
det blant annet lagt vekt på at dette var duoens første konsert utenfor
Japan.
På mange måter kan man si at Osan Sunars idé om å presentere det
vakre, lystfylte Orienten i sin tid var å presentere ”nye områder”. Men
da jeg intervjuet produsentene Anders Ålander og Åsa Hamneståhl,
fremstod det som mindre viktig å invitere artister fra stadig nye land.
I stedet var det de hybride formene de løftet frem som det de ønsket
å presentere på Södra teaterns scener. I følge Ålander hadde denne
utviklingen allerede vært i gang lenge på Södra teatern. Han mente at
Södra teatern hadde utvidet Orienten til også å inkludere artister fra
Latin-Amerika og New York. De nye hybridformene som Ålander
og Hamneståhl omtaler handler ikke bare om å blande musikkgenrer,
blande publikumsgrupper, og det å blande ”ekte” orientalske toner med
musikk som spilles på klubber i metropoler verden over. Det handler
også om å blande musikk fra ulike tider med dagens musikkuttrykk.
I programpresentasjonen av Tokyo Sound Revolutions andre konsert
på Södra teatern, med Takagi Kazue & Moose Hill, var det nettopp
hybriditet som på ulike nivåer ble vektlagt: ”Föreställ dig en blandning
av 20-talets franska loungemusik med elektroniskt Tokyosound från i
dag så börjar du komma nära! �������������������������������������
Dessutom har hon gjort en fantastisk
cover på Velvet Undergrounds ’Candy says’.” Med
�����������������������
denne reklamen for
et riktig hybridarrangement ble publikum lokket til Södra teatern en
lørdagskveld i slutten av april.
Konserten på Stora scenen med Takagi Kazue & Moose Hill tiltrakk
seg et ganske ungt publikum bestående av både kvinner og menn. I
anledning kveldens japanske tema hadde Krystallen, som er det lokalet
som ligger i forlengelsen av Foajéen med utsikt over Stockholm, blitt
omgjort til en form for japansk lounge. Rommet, som også vanligvis er
innredet med lave stoler, små bord og puter plassert ut på lave benker
langs veggen, innholdt nå i tillegg et stort rødt teppe. Ved inngangen til
rommet lå sko i små hauger. Slik ble Krystallen omformet til et bilde av
Japan i miniatyr.
På Stora scenens scene var det plassert en cello, gitar, trommesett,
laptop og noen mikrofoner. Før konserten begynte fikk publikum vite
at harpisten var syk. Denne informasjonen fungerte ikke bare som en
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opplysning til de i salen som allerede kjente til gruppen eller som hadde
lest om den. I like stor grad fungerte informasjonen som en ytring som
posisjonerte konserten som en total blanding av ulike instrumenter,
av ulike musikkgenrer (harpe og cello som mange assosierer med
klassisk musikk, sammen med for eksempel det moderne utseende
trommesettet, som like godt kunne ha blitt brukt på en rock/popkonsert), av instrumenter og en maskin (laptopen), og av musikerne,
som hadde på seg ordinære klær, og sangeren, som hadde på seg en
kimono. Preget av autentisitet var her et annet enn under de konsertene
jeg beskrev i kapitlet om det ekte mangfoldet. Her lå det autentiske i den
tydelig bevisste blandingen av Asia og Europa, det gamle og det nye i
musikkinstrumenter og musikkgenre. På tross av denne iscenesettelsen
fungerte ikke konserten – for å låne et begrep fra Johan Fornäs – sosialt
autentisk: publikum kjedet seg åpenbart.40 Dette ble ekstra tydelig da
konserten ble avsluttet med en coverversjon av Velvet Undergrounds
”Candy says”, som ble mottatt med resignasjon eller velmenende smil
fra publikum. Samtidig fikk brukes av teknologi en interessant betydning
på konserten. Som Simon Frith har påpekt, har teknologi ofte blitt
betraktet som det motsatte av ekthet, av autentisitet, selv om teknologien
er musikkens fundament.41 På konserten med Takagi Kazue & Moose
Hill fremstår bruken av nyere teknologi som det som gir forestillingen
autentisitet – ikke fordi det er autentisk eller ikke, men fordi bruken av
for eksempel laptopen i denne sammenhengen er det som er med på å
ramme inn konserten som et uttrykk for det urbane og det nyskapende.
Ikke minst blir bruken av teknologi interessant fordi det er denne som
gjør iscenesettelsen av etnisitet dynamisk. Artistene fremstilles ikke
som representanter for noen bestemte røtter og tradisjoner. I stedet
kombinere arrangementet ulike genre og uttrykk som ikke tilskrives en
bestemt Annen etnisk opprinnelse.

mangfold goes serious party!

Som jeg har vært inne på tidligere i dette kapitlet kan det å blande
musikkgenre være en måte å tolke mangfold på. Over har jeg først og
40 Johan Fornäs (1994) “Listen to Your Voice! Authenticity and Reflexivity in
Rock, Rap and Techno Music”. I New Formations: a Journal of Culture, Theory,
Politics, nr. 24, s. 155-173.
41 Frith, Simon (1986) ”Art versus Technology: The Strange Case of Popular
Music”. I Media, Culture and Society, nr. 8. S. 263-79.
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fremst beskrevet hvordan ønsket om å blande og forsøket på å lage
hybride uttrykk fungerer som en viktig ramme om den musikken
som introduseres som representativ for ulike verdensdeler som Facing
Mekka og Tokyo Sound Revolution. Som en del av dette fremstilles
bestemte verdensmetropoler som særlig kreative og nyskapende steder.
Blandingen og det hybride uttrykket var imidlertid også et viktig element
ved andre klubber ved Södra teatern. Ved disse arrangementene handlet
det ikke nødvendigvis om å introdusere ukjente artister til Sverige; også
svenske band fikk delta. Like fullt stod blandingen av ulike musikkstiler
i forgrunnen også ved disse arrangementene og inspirasjonen var tydelig
hentet fra en rekke ulike steder. Et konsertkonsept basert i Stockholm
som vanligvis bruker artister bosatt i Stockholm, men som samtidig
blander musikkstiler fra den internasjonale musikkscenen er den mobile
musikklubben Serious Party. Klubben ble startet i 2003. På Serious Party
sin nettside presenterte klubben i 2006 seg som:
Under tre års tid har vi levererat funk house hiphop disco techno jazz
Stockholm runt. Mixat galnare, grävt djupare och vi startade klubben såsom
klyschan går ”som den fest vi själva skulle vilja gå på”. Såväl musiken som
de som spelar den vad vi velat lyfta fram.(…) Genrefascister och purister
och turister får lära sig att dansa till nya stilar medan de öppensinniga och
hedonistiskt lagda får sin plusmeny. Extra fett, utan tillsatser! (…) Sådär!...
nu har ni innehållsdeklarationen. Come n join the party!!!42

Da jeg gjorde feltarbeidet mitt var klubben forholdsvis ny på Södra
teatern.43 Klubben fungerte på en helt annen måte enn flere av Re:Orientforeningens klubber. Disse arrangementene hadde ofte som mål å vise
ukjente stjerner fra Østen og det ble ofte lagt vekt på betydningen av
de lange musikktradisjonene som artistene representerte. Som sitatet fra
Serious Party sin hjemmeside viser er budskapet nærmest det motsatte
42 http://www.seriousparty.com/seriousparty.asp , 20.12.2006. Språk og setningsoppbygning har en muntlige karakter. De tilsynelatende feil sitatet innholder når
det gjelder formen må således ses i forlengelse av at forfatterne av siden har brukt
en muntlig genre som kommunikasjonsform.
43 Den ble arrangert første gang på Kägelbanan i november 2004, men fordi de
ansett på Södra teatern bedømte at den hadde vært en suksess så ble den en tilbakevendende klubb som ble holdt en gang i måneden med så vel DJs som livekonserter. Se http://www.sodrateatern.com/html/archiveArtist.asp?prodNr=1141&show
=desc , publisert januar 2005, lesedato 21.12.2006.
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her; her er det miksingen av genre som fremheves som en av klubbens
sterke sider.
Læringsmomentet var tilstede også ved Serious Party, slik det var ved
flere av Re:Orients arrangementer. I��������������������������������������
teksten på hjemmesiden understrekes
det at ”Genrefascister och purister och turister får lära sig att dansa till
nya stilar”. ����������������������������������������������������������
Men i motsetning til Re:Orient-foreningens arrangementer,
hvor det ofte dreide seg om å gi et bredt publikum ny kunnskap om
kunst, kultur og debatter om og rundt særlig land i Midtøsten, dreide det
seg hos Serious Party-klubben mindre om inkludering av alle i form av
en positiv invitasjon hvor man ønsker at et bredt publikum skal kunne
delta. Snarere virker det som om man får komme på Serious Party sine
klubber om man er villig til å lære seg hva som ”gjelder” – det vil si å
akseptere premissene for den festen som ”vi [arrangørene] själva skulle
vilja gå på”. Teksten som presenterer Serious Party skaper på denne måten
et vi, som inkluderer de ”öppensinniga och hedonistiskt lagda” som de
tydeligvis regner seg selv for å være, og de Andre, som her fremstilles som
”Genrefascister och purister och turister”. Presentasjonen uttrykker en
irritasjon over musikklubber som ensidig spiller en form for musikk.
Likeledes så uttrykkes en irritasjon over musikklubber som ønsker å
presentere noe antatt autentisk. Samtidig fengerer presentasjonen som
et innspill i betydningsforhandlinger om hva som er spennende musikk
ved å fremstille Serious Party-konseptet som et konsept for ”kjennere”.
Den muntlige stilen i teksten på hjemmesiden understreker samtidig at
de mest av alt henvender seg til et ungt publikum som vil møte andre
likesinnede og danse og feste sammen.
I en artikkel hvor som problematiserer generasjonsbegrepet har
medie- og kulturforskeren Charles Acland forsøkt å vise hvordan
markedsføring er med på å konstruere forestillinger om generasjoner
gjennom å fremstille en generasjon som å ha visse egenskaper som
skiller denne fra de så vel eldre som yngre generasjoner.44 Acland hevder
at businessjournalister har skapt en generasjon Y. Generasjon Y blir av
businessjournalistene karakterisert som mennesker som er født mellom
1979 og 1994. I artiklene som Acland analyserer viser han hvordan
journaslistene fremstiller generasjon Y som en generasjon med en annen
44 Charles R. Acland (������������������������������������������������������
2004) “Fresh Contacts: Global Culture and the Concept
of Generation�������������������������
”.�����������������������
I Neil Campbell (ed.) American Youth Cultures. Edinburgh: Edinburgh University Press. S. 31-52.
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smak og andre konsumpsjonsvaner enn den foregående genrasjonen
som forfatteren Douglas Coupland i sin tid kalte generasjon X; en
generasjon som i motsetning til generasjon Y fremstilles som deprimert
og som vanskelig å tjene penger på. Generasjon Y beskrives motsatt som
entreprenører, glade og lekende, storbrukere av internett og ikke minst
som multikulturelle. I Serious Partys presentasjon skapes også denne
distinksjonen i det presentasjonen tydelig henvender seg til en yngre
generasjon som tilsynelatende ikke er opptatt av genregrenser i musikken.
Dermed vender Serious Party seg til et publikum de mener er mer åpne.
Samtidig er det til likesinnede de henvender seg til. Presentasjonen
fremstår dermed mer ekskluderende enn inkluderende. Klubben ser
altså ikke ut til å tolke kulturelt mangfold som et inkluderingsprosjekt.
Snarere blir mangfold utelukkende fremstilt som noe som handler om å
blande stiler og genre. Klubben fungerer på samtidig som en kommentar
til de øvrige klubbene ved Södra teatern ved at den, i løpet av den tiden
jeg gjorde feltarbeid ved Södra teatern, utelukkende presenterte band
og DJs som var baserte i Stockholm, som for eksempel Hundarna
från Söder. Hvor det globale spilte en vesentlig rolle i flere av de andre
arrangementene jeg har berørt, ser det lokale – Stockholm – ut til å ha en
mer sentral plassering i konseptet Serious Party.
Som nevnt, presenterte Serious Party-klubbene både livekonserter
og DJs. I Dagens Nyheter På Stan sin nettutgave ble en av konsertene
Serious Party arrangerte på Södra teatern presentert som:
Mixat
Serious Party
Kägelbanan fredag 4/3 kl 21–02
Stockholms mest eklektiska dansklubb är tillbaka och kommer denna gång
– med Mark 7 och Mika Snickars hjälp bakom skivspelarna och MAU på
scenen – att förvandlas till en ren och skär gayklubb i New York 1976 eller
Chicago 1987 (ja, i alla fall nästan, alla som är där kommer ju visserligen att
vara hopplöst heterosexuella). Och i lilla baren blandar Dirty Dust, Jo El,
Kay Dee, M.A.N.G.S och Nasty Nate som vanligt allt från Tom Tom Club
till Gino Soccio via The Je Ne Sais Quoi.45

Det interessante med denne beskrivelsen er at den skaper en
distinksjon mellom, på den ene siden, klubbens gayklubb-potensiale,
som her antydes i positive vendinger, samtidig som teksten på den andre
45

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=385575, publisert 2. mars 2005.
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siden medgi at mulighetene for å skape en slik klubb i realiteten er liten
fordi publikum kommer til å være ”hopplöst heterosexuella”. I likhet
med Serious Partys selvpresentasjonstekst som jeg refererte tidligere som
avviser musikklubber som presenterer ”rene” genrer, likeledes oppviser
avisens kommentar en forakt for det heteroseksuelle som her indirekte
kommenteres som kjedelig.

autentisitet og hybriditet

En av konsertene som ble arrangert på Re:Orient-festivalen, Oriental
Queer Party á la Ipek!, spilte på forestillinger om autentisitet så vel
som hybriditet. Konserten fungerte som et slags svar på den kritikken
mange journalister hadde rettet mot Re:Orient-foreningens tendens til å
formidle Midtøsten som eksotisk.46 Bandet Akasha Crew, som kom fra
Tyskland og Tyrkia, hadde kalt sin konsert som nevnt over for Oriental
Queer Party á la Ipek! Konserten ble arrangert på Kägelbanan. Det var
fremfor alt et ungt publikum som var på konserten. På scenen stod DJen
Ipek og et band som spilte tyrkisk inspirert popmusikk. På sceneteppet
bak musikerne ble det vist en video som var satt sammen av klipp fra
filmer som viste kvinner som danset magedans, kvinner som danset
klassisk ballett og menn og kvinner som danset pardans i noe som så
ut som en amerikansk film fra 1940-tallet. Klippene vekslet i takt med
at Ipek og de andre musikerne endret takt i musikken. Den kortklipte
Ipek, som er født i Tyrkia, bor i Tyskland og i reklamen for seg selv
fremhever at hun er lesbisk, kom, i kontrast til videoens fremstillinger
av tradisjonelle bilder av kvinnelighet, til å stå for ”det nye” – en ny
kvinnelighet og en ny etnisitet. Dette ble forsterket av at konserten også
hadde et innslag hvor menn danset magedans. I følge markedsføreren
Anneli Gunnar ville hun har mer av denne form for blanding av så vel
ulike etniske som seksuelle uttrykk som uttrykte noen ikke-tradisjonelt.
Publikum virket begeistret både for musikken og for de magedansende
mennene.
Det interessante med denne konserten var at den ikke bare lekte med
og overskred grenser mellom musikkgenre (klubbmusikk fra Berlin som
ble blandet med tradisjonell tyrkisk folkemusikk) og mellom etniske
grupperinger (tykisk-tysk). Her handlet mangfold like mye om å leke
med stereotype fremstillinger av femininitet og maskulinitet. Dette ble
46 Moa Matthis (2006) ”Re:Orientalism på svenska – om den svenska offentlighetens gränsdragningar och självbild.” Göteborg: Glänta, 3/06.
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også understreket i tittelen på kveldens forestilling – Oriental Queer
Party á la Ipek!. Konserten fremstod dermed som noe helt annet enn
for eksempel konserten med den egyptisk-sudanske sangeren Gawaher,
som jeg beskrev i kapittel fire om det ekte mangfoldet. På konserten
med Gawaher var det nettopp den stereotype orientalske kvinnen
som ble løftet frem og det var hennes rullende bevegelser med hodet
og de tradisjonelle sangene hennes publikum ønsket. På forestillingen
Oriental Queer Party á la Ipek! var det derimot det motsatte som ble
vektlagt og som det ble satt pris på. Her var det menn og ikke kvinner
som danset magedans, og Ipek, med sitt kortklipte hår og det at hun
åpent fremstilte seg selv som lesbisk, som gjorde at konserten på samme
tid som den spilte på stereotyper også gjorde noe annet ved å blande og
dermed skape nye uttrykk.

den alvorlige leken

I dette kapitlet har jeg diskutert et aspekt av mangfoldspraksisen som
jeg har kalt for det coole mangfoldet. Det coole mangfoldet kan først og
fremst ses på som en motsetning til det ”kjedelige” mangfoldet. Mens
det coole mangfoldet assosieres med det unge, nye, hybride, globale
og urbane, tegnes samtidig et bilde av det ”kjedelige” mangfoldet
som fremstilles som en ”samaritgrej”, som intergrasjonspolitikk,
sosialpolitikk eller svenske ”knätofsband”. Iscenesettelsen av det coole
mangfoldet kan i denne forstand betraktes som en indirekte kritikk av
en mangfoldsorientert kulturpolitikk som oppleves som en del av et
integrasjonsprosjekt.
Selv om man ved første øyekast skulle oppfatte det coole mangfoldet
som en lek og underholdning i letthetens tegn er det coole mangfoldet,
som jeg har forsøkt å vise, samtidig et uttrykk for et alvor; et alvor
som blant annet handler om etnisitetens noen ganger minkende og
andre ganger økende eller tvetydige betydninger. Denne tematikken
ses kanskje tydeligst gjennom den vekten som hybriditet tillegges
i både intervjuer, på reklameplakater, i flygeblad og på nettsider som
presenterer ulike festivaler og artister. Hybriditetsbegrepets sentrale
plass kan ses på som et liberalt svar på mangfoldsoppdraget hvor
spørsmålet om inkludering av innvandrere i kulturlivet blir mindre
fremtredene, og hvor stilblanding i forhold til genre kommer til å
stå i forgrunnen. Samtidig blir begrepet også brukt til å reforhandle
dikotomier mellom for eksempel et forestilt øst og et forestilt vest og
mellom det som fremstilles som tradisjonsbundet og det som motsatt
anses å være nye, utradisjonelle kulturuttrykk. Det er i denne typen av
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reforhandlinger at de skiftende betydningene av etnisitet blir aktivert
gjennom forestillinger om etnisitet som de formidles på konserter
eller danseforestillinger, eller i skriftlige eller visuelle presentasjoner av
Södra teaterns program. Disse forestillingene formidles ikke direkte,
men kan tolkes ut av den enkelte kommunikasjonssituasjonen som den
uutalte adressater de ulike forestillingene som nettsider, programfoldere
og flygeblader er rettet mot. Et eksempel på en slik situasjon er den
tidligere nevnte konserten med artisten Ipek! hvor tilsynelatende vante
forestillinger om etnisitet, seksualitet og kjønn problematiseres gjennom
Ipek!s aktive utfordringer av stereotype representasjoner av det tyrkiske
og fremfor alt den tyrkiske kvinnen gjennom slik film, musikk og selve
opptredenen ble brukt.
I utformingen av det coole mangfoldet kommenteres således statiske
representasjoner av etnisitet gjennom en ofte lekende innstilling, men
hvor nettopp målet ofte fremstår som å være en motstand mot at
etnisitet skal ha bestemte fastlåsende betydninger. Samtidig mener jeg
at vanskelighetene med å komme bort fra statiske representasjoner av
for eksempel etniske grupper tydeliggjøres i det coole mangfoldet – noe
som omfavningen av hybriditetsbegrepet i så vel skriftlige som muntlige
ytringer tydeliggjør. Hvordan de tre aspektene av mangfoldsdiskursen –
det ekte, det gode og det coole – forholder seg til hverandre og hvordan de
former mangfoldsdiskursen vil være tema for det avsluttende kapitlet.
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kapittel 7

Et hyperkomplekst problem?

Temaet for denne avhandlingen har vært å studere hvordan tolkninger
av kulturelt mangfold har blitt iscenesatt gjennom noen ulike dialogiske
praksiser på det kulturpolitiske området. Med praksis refererer jeg
her til så vel skriftige ytringer (det være seg statlige utredninger,
informasjonsbrosjyrer, plakater eller websider) som romlige og
situasjonsmessige iscenesettelser av kulturelt mangfold (bruk av for
eksempel lys, lyd eller utsmykning, så vel som sosiale innramminger).
Disse praksisene fungerer som ulike ytringer som kontekstualiserer,
dekontekstualiserer og rekontekstualiserer de til enhver tid mulige
tolkninger av begrepet kulturelt mangfold.
Jeg har analysert hvordan mangfoldsdiskursen formes dialogisk.
Det dialogiske aspektet har vært sentralt på to måter. For det første
preges mangfoldsdiskursens utforming på det kulturpolitiske området
av omkringliggende diskusjoner om mangfold. Disse kommer inn
som det Oscar Pripp har kalt for den tredje stemme i kulturpolitiske
forsøk på å avgrense begrepets betydninger. Det handler således om
de bakenforliggende forutsetningene for en ytring, forutsetninger som
ikke finnes direkte i selve ytringen, men som man kan øyne gjennom en
kritisk analyse av betingelsene for det som sies, skrives eller gjøres. Dette
forholdet gjør at så vel andre politikkområder, som andre offentlige
ytringer om kulturelt mangfold kan gjenfinnes i så vel kulturpolitiske
dokument som i Södra teaterns egen tolkning av sitt oppdrag. Likeledes
forholder det seg slik at ytringer om kulturelt mangfold kan ha mer eller
mindre uttalte adressater. Disse kan befinne seg både i og utenfor den
aktuelle kommunikasjonssfæren man som forsker studerer.
 Oscar Pripp (1999) ”Reflektion och etik” I Lars Kaijser & Magnus Öhlander
(red.) Etnologiskt fältarbete. Stockholm: Studentlitteratur. S. 41-54.
 Mikhail M. Bakhtin (1998) Spørsmålet om talegenrane. Bergen: Ariadne Forlag.
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Som Bakhtin har påpekt kan man derfor aldri tale om en ytring
isolert. Snarere er det snakk om ytringskjeder – en ytring kommer alltid
fra et eller flere steder, og har i sin tur alltid et potensial til å avføde nye
ytringer. Dette gjør det umulig i en studie å få frem alle forutsetninger
for den eller de ytringer som analyseres. Likeledes er det umulig å få
oversikt over alle potensielle svar en enkelt ytring kan avføde. En måte
å forsøke å avgrense en ytrings dialogiske karakter på, kan imidlertid
være å studere ytringen slik den fremtrer innenfor den genre den ytres i.
Ytringene er alltid del av en større kommunikasjonssfære hvor det gjøres
ulike forsøk på å avgrense og gi innhold til den mangfoldsorienterte
kulturpolitikken. Det er denne dialogen jeg har forsøkt å belyse gjennom
en etnografisk studie av Södra teaterns arbeid med kulturelt mangfold.
Den andre grunnen til at jeg har villet betone den dialogiske formasjonen
av mangfoldsdiskursen, er at Södra teaterns svar på det oppdraget de er
satt til å forvalte fra statens side, ofte har fungert som inspirasjon for
formuleringen av kulturelt mangfold på det statlige nivået. Jeg har forsøkt
å vise at mangfoldsdiskursen formes i en hermeneutisk spiral – hvor de
kulturpolitiske formuleringer jeg analyserte i kapittel tre, svarer på andre
ytringer om mangfold (fremført for eksempel i dagsaviser, av sentrale
personer som arbeider ved kulturinstitusjoner eller av akademikere).
Samtidig leder disse svarene til en rekke nye tolkninger av begrepet
kulturelt mangfold, som den statlige kulturpolitikken på sin side har latt
seg inspirere av. Å bruke ordet svar er således et bevisst valg jeg har gjort
for nettopp å understreke den aktive handlingen, og dermed de ulike
ytringer, som sammen er med på å forme mangfoldsdiskursen. Södra
teaterns ”svar” på mangfoldsoppdraget kan slik sett like mye betraktes
som en kritikk av den statlige kulturpolitikkens mangfoldsforståelse,
som en passiv avspeiling av en slik politikk.
I dette sluttkapitlet står den dialogiske formasjonen av mangfoldsdiskursen i fokus – slik denne stadig kontektualiseres, dekontekstualiseres og rekontekstualiseres i den avgrensende ytringskjede
jeg har tatt utgangspunkt i. I det følgende kommer jeg til å gi en kort
oppsummering av de mest sentrale poengene jeg har kommet frem
til i analysen av den statlige kulturpolitikkens forståelse av hvordan
mangfoldsdiskursen har utviklet seg. Etter dette kommer jeg til å
diskutere mangfoldsdiskursens hyperkomplekse formasjon generelt,
og spesielt hvordan denne hyperkompleksitet utfoldes i spenningsfeltet
mellom de tre aspekter av kulturelt mangfold som har vært tema for
avhandlingen – nemlig det ekte, det gode og det coole mangfoldet.
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innramming av mangfoldsbegrepet

De statlige kulturpolitiske formuleringer av kulturelt mangfold er
avgjørende for de spesifikke brukene av begrepet jeg har studert.
Ytringer om kulturelt mangfold fra så vel andre politikkområder som fra
samfunnet ellers, taler inn i og gjennom de kulturpolitiske dokumenter
jeg har analysert i kapittel tre. Men siden Södra teatern arbeider er satt
til å forvalte et mangfoldsoppdrag, blir den statlige kulturpolitiske bruk
av begrepet særdeles viktig.
I demokratiets navn har den svenske mangfoldsorienterte
kulturpolitikken i stor grad handlet om å inkludere alle svenske borgere
i den statlig finansierte kulturen. De utredninger og proposisjoner jeg
her har analysert uttrykker en stor tro på at det å satse på kultur kan
bidra til å øke inkluderingen av alle mennesker i samfunnet. Den økte
inkluderingen skulle først og fremst skje gjennom å øke deltagelsen
– både i et publikums- og utøverperspektiv. Mangfold blir dermed
fremstilt som en plattform der mennesker kan møtes. Men som det
fremgår i kapittel tre, er det ikke gitt hvilke grupper det er som skal
inkluderes og hva det er de skal inkluderes i. I takt med at begrepet
”eftersatta grupper” – på norsk forbigåtte grupper – ble erstattet med
mangfoldsbegrepet for å unngå å stigmatisere og generaliser om spesielt
innvandrere som én gruppe på, har nye problem oppstått. Den statlige
mangfoldsorienterte kulturpolitikkens problem virker således å være
at den er fanget i det samme problemet som den forsøker å løse. Den
forsøker å unngå å stigmatisere visse grupper som etniske homogene
-annerledes enn det underforstått svenske på bestemte måter, samtidig
som den anerkjenner at visse grupper og individer nettopp kan oppleve
å bli diskriminert på grunn av den etniske posisjon de blir tildelt – både
i hverdagslivet og mer strukturelt.
Det innholdet begrepet kulturelt mangfold her gis, uttrykker
et paradoks. På den ene siden uttrykker den mangfoldsorienterte
kulturpolitikken en likhetsideologi ved at den appellerer til det allmennmenneskelige. Det vil si at mangfold ses som en garanti for alle
menneskers like verdi og – som en konsekvens av dette – alles like
rett til å få ta del i det offentlige støttede kulturlivet. Men på den
andre siden brukes begrepet kulturelt mangfold for å understreke at
mennesker er forskjellige, og at det er disse forskjellene mellom individer som skaper forutsetninger for et rikt, variert og fornyende
kulturliv. Mangfoldsdiskursen uttrykker således en spenning mellom
det likhetsideologi hvor alle mennesker i bunn og grunn anses å være
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like og på den andre siden en forskjellideologi hvor det enkelt individ
eller den enkelte gruppes antatte partikulære egenskaper løftes frem.
Men paradokset er mer komplisert enn at det handler om
anerkjennelsespolitikkens problem. Grunnen til dette har å gjøre med
at den statlige kulturpolitikken forener to konkurrerende ambisjoner
–den vil fremme inkludering for å bidra til et mer demokratisk samfunn
samtidig som den fremmer et nøytralt kvalitetskrav for å styrke
kulturens autonome stilling i samfunnet. Det nøytrale kvalitetskravet
ble i planene for Mångkulturåret fraveket noe, slik jeg beskrev dette
i kapittel tre. Likevel fremstår den lengre historiske motsetningen
(forut for den perioden jeg behandler) mellom det å fremme et godt
samfunn og det å fremme forestillingen om den autonome kulturens
vilkår, som en karakteristisk motsetning, også i den mangfoldsorienterte
kulturpolitikken. I dette spenningsfeltet får etnisitet betydning. I visse
sammenhenger blir etnisitet som identitetskategori betydningsfullt,
spesielt når spørsmålet handler om inkludering av innvandrere
og minoritetsgrupper. I andre sammenhenger blir etnisitet viktig
som en garanti for fornyelse og kreativitet, for eksempel når så vel
erfaringsmessige som tradisjonsmessige ulikheter vektlegges som noe
positivt, noe som kan fornye det svenske kulturlivet. Etnisitet får således
betydning både for sosialpolitiske ambisjoner, som for smakspolitiske
aspekter ved kulturpolitikken.

et hyperkomplekst problem?

Forestillinger om hva kulturelt mangfold er, eller kan være, iscenesettes
på svært ulike og ofte tilsynelatende paradoksale måter i de ytringskjeder
jeg har studert. Hovedvekten av denne analysen har ligget på de svar
Södra teatern har gitt. Ved å betone svar ønsker jeg å understreke
de aktive handlinger og dermed den aktive posisjon Södra teatern
inntar i denne sammenhengen. Det er således ikke snakk om at Södra
teatern passivt forholder seg til et oppdrag, men snarere at de gjennom
programutforming, publikumsarbeid, markedsføring og lignende
aktiviteter er med på å forme den mangfoldsdiskursen jeg har analysert.
Gjennom en analyse av det ekte, det gode og det coole mangfoldet har
det vist seg at kulturelt mangfold er et komplekst begrep som kan brukes
til svært ulike formål på en og samme tid. Men i og med at begrepet
har tildels motstridende betydninger, kan man stille seg spørsmålet om
ikke mangfoldsdiskursen speiler et problem som kan skyldes begrepets
hyperkomplekse status? Hva mener jeg så med denne antagelsen? Før
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jeg svarer på dette spørsmålet, ønsker jeg å forklare hva jeg i denne
sammenheng mener med det hyperkomplekse.
I en artikkel om kulturbegrepets historie beskriver Hans Fink hvordan
begrepet kultur har blitt brukt opp gjennom historien. Fink påstår at
kulturbegrepet i samtiden både brukes om det som anses for å være
enhetlig og om det som er uforenelig. Kulturbegrepet kan referere til både
en helhet og til en dél. Begrepet kan videre brukes i forhold til individer
og i forhold til kollektiver. Kulturbegrepet forbindes videre ofte med det
sosiale, men kan samtidig ikke reduseres til det sosiale alene. Likeledes
kan kulturbegrepet brukes både om det antatt allmennmenneskelige og
om det antatt gruppespesifikke. I visse sammenhenger refererer begrepet
til tradisjon og historie, mens det i andre sammenhenger refererer til
nåtidens hverdagspraksiser. Finks hovedpoeng er at alle de betydninger
begrepet kultur har fått gjennom kulturhistorien, finnes med i samtidens
bruk av ordet. Dette forholdet gjør at ikke én betydning har forrang
fremfor noen annen. Dermed er det vanskelig både å bruke og å forstå
begrepet på en enhetlig måte. Det er denne observasjonen som leder
Fink til påstanden om at kulturbegrepet er hyperkomplekst:
Et ord svarer til et hyperkomplekst begreb, såfremt det har et betydningsunivers, som rummer betydningskomponenter, der isoleret betragtet er
i indbyrdes modstrid eller på uforenelige niveauer, men som samtidig har
et uudsletteligt enhedspræg og en uafviselig indre sammenhæng. Intet
begreb kan begynde sin karriere som hyperkomplekst; men det kan blive
det, såfremt to betingelser begge er opfyldt. For det første skal det i sin
historie få anvendelse i to eller flere klart adskilte kontekster, hvor det kan
undergå forskellige og måske modsatrettede specialiseringer, indsnævringer
og udvidelser. Og for det andet skal de derved etablerede, i og for sig klart
forskellige begreber, igen bringes sammen i en fælles kontekst, hvor de –
dels i kraft af deres fælles rødder, dels i kraft af den almindelige og nådige
ubevidsthed over for logiske modsigelser, dels i kraft av at de faktisk på
mer eller mindre ubevidst plan komplementerer hinanden – kan udgøre en
enhed både på trods af og på grund af deres forskellighed. Ordet får således
den usædvanlige status, at det på én gang er hverken entydig, tvetydig eller
flertydig OG både entydigt, tvetydigt og flertydigt.
 Hans Fink (1988) ”Et hyperkomplekst begreb. Kultur, kulturbegreb og kulturrelativisme I”. I Hans Hauge og Henrik Horstbøll (red.) Kulturbegrebets kulturhistorie. Århus: Aarhus Universitetsforlag. S.
��������
9-23.
 Ibid. s. 22.
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Hyperkompleksitet finnes, i følge Fink, ikke bare på det semantiske nivået. Det sosiale livet kan også kjennetegnes av en hyperkompleksitet.
Nå, nesten tjue år etter at Fink skrev denne teksten, er kanskje ikke
disse tankene nye, men hans påstander berører likefullt avhandlingens
tematikk. For det første formes mangfoldsdiskursen – i en aldri avsluttet
prosess – på så vel det semantiske nivået som i konkrete situasjoner hvor
man forsøker å skape kulturelt mangfold. Det er i dialogen mellom de
skriftlige og situasjonelle ytringer at begrepet kulturelt mangfold får
sine stadig skiftende meninger. For det andre fremstår begrepet kulturelt
mangfold som hyperkomplekst. Gjennom sin forholdsvis korte historie
har det blitt brukt på mange og tildels motstridende måter. Det gjør at det
i dag kan fremtre på til dels paradoksale måter i en og samme kontekst.
Begrepet kan like gjerne referere til det partikulære som til det universelle.
Det kan like gjerne ses som uttrykk for en søken etter autentisitet som
en hyllest til hybriditet. Det kan brukes til å løfte frem tradisjoner i
like stor grad som det kan brukes til å fornye, osv. Det er dette som
gjør at begrepet kulturelt mangfold skaper en hyperkompleks diskurs
– hvor det er åpenbart at ingen enkeltperson eller enkeltinstitusjon har
monopol på å bestemme begrepets innhold. I denne situasjonen er det at
Södra teaterns måte å forholde seg til sitt oppdrag på både produserer og
konsumerer de meningslag som etter hvert legges til begrepet, snarere
enn at noen betydninger av begrepet kulturelt mangfold forsvinner.
Det som gjør begrepet kulturelt mangfold ytterligere hyperkomplekst
er at det er sammensatt av to ulike ord kulturelt og mangfold. Kulturbegrepet er, som Fink har påpekt, i seg selv hyperkomplekst. Kompleksiteten økes ytterligere når ordet kultur settes sammen med ordet
mangfold. Mangfoldsbegrepet brukes på sin side i en rekke ulike
kontekster – i så vel biologien som i hverdagslivet, og i løpet av de siste
tiårene også i kulturpolitiske sammenhenger. Samtidig fremstår bruken
av begrepet i kulturpolitiske sammenhenger i dag nettopp som uttrykk
for en sammenføring av en rekke motstridende betydninger. Innenfor
det bruksområde jeg har studert henviser begrepet kulturelt mangfold
til så vel visse grupper i samfunnet som til hele samfunnet. I visse
sammenhenger brukes det til å referere til stilmessige blandingsformer
som anses å kunne fornye kulturlivet, mens det i andre sammenhenger
brukes som et demokratiargument, om å gjøre kulturlivet mer tilgjengelig
for en større del av befolkningen. I tillegg til at det sammensatte
begrepet rent semantisk henviser til motstridende betydninger, finnes
det tilsvarende situasjoner i kulturlivets praksisfelt hvor de samme
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paradokser tydelig fremtrer. Det er til disse jeg nå avslutningsvis vil
vende meg ved å presentere de mest sentrale aspektene av det ekte, det
gode og det coole mangfoldet.
Det ekte mangfoldet karakteriseres av en utstrakt søken etter autentisitet. Autentisitet handlet i de presentasjoner og situasjoner jeg
har studert om så vel en søken etter forskjellighet som en søken etter
likhet. Søken etter forskjeller ble uttrykt gjennom en interesse for andre
kulturer og tradisjoner som presenteres som forskjellige – for eksempel
forestillingen om Balkan eller om Orienten. Samtidig uttrykte søken
etter autentisitet seg som en søken etter en slags indre likhet – den
allmennmenneskelig og åndelige siden ved livet som anses å forbinde
alle mennesker på tross av ytre forskjeller. Slik sett speiler den første
formen for søken etter autentisitet en utstrakt respekt for andre
menneskers kulturer og tradisjoner. Samtidig kan den andre formen for
søken etter autentisitet – søken mot en indre likhet – ses som et uttrykk
for en avvisning av en forskjellspolitikk som betoner grenser mellom
mennesker og mellom grupper.
Som et resultat av en slik tolkning fremstår det ekte mangfoldet – slik
det skapes og iscenesettes i Södra teaterns virksomhet – som komplekst;
det betoner så vel forskjeller som likheter. Det som gjør det ekte
mangfoldet komplekst er at det speiler en respektfull og inkluderende
ideologi, og samtidig uttrykker en problematisk identitetspolitikk. Med
den problematiske identitetspolitikken tenker jeg her på en politikk
hvor essensialistiske etnisitetsposisjoner skapes eller også gjøres sterkere
ved at det nettopp er forskjeller, snarere enn likheter, som fremmes.
Det ekte mangfoldet kommuniserer således både at etnisitet ikke har
en betydning (alle mennesker er i bunn og grunn like), samtidig som
etnisitet blir aktivert som en markør for forskjeller når for eksempel et
band som spiller på Södra teatern fremstilles som en represententant for
det motsatte av det inneforstått svenske.
Mens det ekte mangfoldet fremfor alt kunne leses som en konsekvens
av de situasjoner og de presentasjoner jeg har analysert, ble det gode
mangfoldet ofte mer eksplisitt uttrykt. Det gode mangfoldet karakteriseres av en opplysningstro. Det vil si at kunnskap om så vel andre
kulturer som kritiske diskusjoner av hva svenskhet innebærer eller
samtaler om eksistensielle eller politiske og historiske emner, kan
bidra til å gjøre enkeltindividet til en mer demokratisk borger. I det
gode mangfoldet stod så vel læringsaspektet som samtaleaspektet
sentralt. På den ene siden kan dette aspektet av mangfoldsdiskursen
ses som et uttrykk for en kunnskapsmessig søken etter frigjøring, hvor
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frigjøringen for eksempel kunne bestå i å kritisere filmer, bøker eller
andre former for stereotype representasjoner av Orienten, den orientale
mannen eller den orientale kvinnen. Det gode mangfoldet karakteriseres
således av en kunnskapsoptimisme. Gamle grenser mellom øst og vest
problematiseres. Istedet blir det gjort forsøk på å skape nye bilder av
det virkelige liv og de virkelige konflikter som utspiller seg i de områder
som har blitt kalt Orienten. Samtidig opphører ikke Orienten å eksistere
som meningsbærende kategori. Det ”nye”, i lys av det gode mangfoldets
kunnskapsoptimisme, er snarere at Orienten fylles med et nytt innehold.
Slik sett kan det gode mangfoldet uttrykke en nyorientalisme hvor
Orienten ikke forsvinner, men hvor den fortsetter å eksistere som
meningsbærende begrep. Den nye orientalismediskursen er preget av en
utstrakt refleksiv holdning til – og bevissthet om – at Orienten er et sted
som hele tiden skapes så lenge begrepet Orienten er i bruk.
Det gode mangfoldet er komplekst fordi det både handler om å
lære bort den rette kunnskapen om den Andre, samtidig som det gode
mangfoldet speiler de statlige kulturpolitiske ambisjonene om å skape
møteplasser for offentlige samtaler der alles erfaringer og kunnskaper
er like viktige – ja, rett og slett grunnlaget for samtalen. Det gode
mangfoldet preges således både av en monologisk som en dialogisk
karakter, hvor både forskjeller og likheter løftes frem.
Det coole mangfoldet kan ved første øyekast fremstå som noe som
uttrykker en mer lekende holdning både til hva kulturelt mangfold
kan være, som til de mulige konsekvenser en mangfoldsorientert
kulturpolitikk kan ha for forståelser av etnisitet. Leken får slik sett en
dobbel funksjon. Den kan åpne opp for kreative løsninger på hvordan
kulturelt mangfold kan tolkes, samtidig som den lekende holdingen til
mangfoldsoppdraget kan oppfattes som en trendfølsom, overfladisk
tilnærming der spørsmål om demokrati, representasjon og integrering
må vike til fordel for den ”rette” smaken. Det coole mangfoldet er
komplekst i den forstand at det både avviser og forutsetter forestillinger
om forskjeller, som ikke sjelden baserer seg på forestillinger om så vel
Vesten som Orienten. Vesten representeres indirekte som det nye, det
urbane, det moderne, det som oppfattes som ikke-etnisk, mens Orienten
blir representert som det gamle, det rurale, det tradisjonelle og det
etniske. I det coole mangfoldet finnes det en slags distansering til den
mer alvorlige søken etter autentisitet som det ekte mangfoldet preges
av, og til det gode mangfoldets kunnskaps- og opplysningstro. Slik sett
er det coole mangfoldet det som tydeligst uttrykker en avvisning av den
statlige kulturpolitikkens samfunnspolitiske mål. Samtidig innebærer
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det lekende aspektet et alvor fordi det coole mangfoldet – ved å leke med
stereotypier – også tar problemene med stereotype representasjoner på
alvor. Fordi Södra teatern i så stor grad løfter frem det hybride som
noe positivt, fungerer bruken av hybriditetsbegrepet som en ytring
som signaliserer et ønske om å bryte stereotype forestillinger om for
eksempel Orienten. Hybriditet i seg selv er et problematisk begrep som
forutsetter eksistensen av noen bestemte ulikheter (som for eksempel
baserer seg på forestillinger om etnisitet som en identifiserbar kategori).
I tillegg så uttrykker de situasjonene jeg har analysert et ønske om å
forhandle om ulikhetstenkningen ved å hylle blandingsformer.
De tre aspektene av kulturelt mangfold – det ekte, det gode og det coole
– uttrykker hver for seg en kompleksitet: alle kan betone både likheter
og forskjeller i forhold til enisitet. I tillegg kan de alle betraktes som så
vel lekende som alvorlige ”svar” på mangfoldsoppdraget. Men i og med
at de tre aspektene eksisterer side om side, skaper de et hyperkomplekst
bilde av hva kulturelt mangfold kan tenkes å være innenfor det området
jeg har analysert i denne avhandlingen.
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English summary

The true, the good and the cool: �������������������������������������
The Södra teatern and the dialogical
formation of the discourse of cultural diversity
This thesis analyses the continuously changing discourse of cultural
diversity. The focus of this study is the way in which this discourse
is shaped within contemporary Swedish cultural politics in general,
and how it unfolds and further changes through the specific activities
performed by a cultural institution in Stockholm – Södra teatern – which
since 1997 has been given the task by the Ministry of Culture to include
cultural diversity in its activities.
A central starting point for this thesis is that the concept of cultural
diversity has no given meaning in itself but rather that what it may
refer to constantly changes – thus older uses of the concept may prevail
within its contemporary usage. What cultural diversity might mean in a
specific context is therefore an empirical question: what are the different
framings and dialogical relations in which the concept is embedded?
The aim of this thesis is to answer this larger question by dividing it into
two specific questions:

 Södra teatern (in English: The Southern theatre) is located in Stockholm in a
gentrified area. The institution is partly financed by the state. Since the end of the
1990s, the theatre has presented theatre as well as music from different parts of
the world, of diverse genres and of hybrid forms. Södra teatern also arranges panel
debates about political, philosophical as well as existential questions, and a range of
club events, as well as festivals. For more information: www.sodrateatern.com
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1) How do the political ambitions formulated by the state to encourage a
perspective of cultural diversity in the activities of publicly funded cultural
institutions correspond with the actual activities of a cultural institution?
2) How are ideas about cultural diversity performed at the Södra teatern?

The concept of cultural diversity is contextualized (given a content),
decontexualized (contested and debated) and then again recontextualized
(given new meanings) in relation to the different roles that cultural
politics can take on in a society. It is through these different phases that
the discourse of cultural diversity is constantly shaped.
Building on a polyphone empirical material (audience questionnaires,
formal interviews with employees at the theatre, informal interviews
with the audience, ethnographic field study, an analysis of cultural
political documents from the 1970s until 2006 and an analysis of posters,
program folders, newspaper articles, web pages etc.), this analysis
draws on theoretical inspiration from three different angles: a discourse
analysis inspired by Michel Foucault (Foucault 1999, 2002), a dialogical
analysis inspired by Mikhail M. Bakhtin (Bakhtin 1986, 1998, 2003) and,
finally, a performance and frame analysis inspired by Erving Goffman(Goffman 1986, 1990).
In Sweden, there has been a long tradition throughout the 20th century
of using cultural politics, or rather culture, as a tool for increasing
democracy (Frenander 2005, Nilsson 1999). In the 1970s, when cultural
politics became a separate political area, one of the goals amongst those
that were presented in the proposition of 1974 was to include the socalled disadvantaged groups. These groups were for one reason or
another considered to be outside of the cultural life both as audience and
participants. In the reports written to lay the foundation for a Swedish
cultural politics, and in the proposition in which the goals were stated,
the disadvantaged groups were listed as women, children, elderly,
immigrants, minorities, people living in institutions, and people living
outside central areas. When this stance on cultural politics was evaluated
twenty years later the concept of disadvantaged groups was replaced
with that of cultural diversity. The reasons given from the level of the
state for making this shift was presented as a wish not only to include
all citizens in the publicly funded cultural field, but also to do this in
such a way as not to stigmatise immigrants in terms of representing
them as a homogeneous group. But in the strive to recognize all citizens
as simultaneously equal and different, new problems occurred due to
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the problem caused by the paradox linked to such a politics: the notion
of difference which more often than not is related to presumed ethnic
differences.
On the one hand, the cultural diversity oriented cultural politics
expresses an equality politics because of its appeal to what is considered
to be common to all individuals. On the other hand, the same politics
expresses a difference oriented politics where differences between
individuals are considered to be a guarantee for creating a rich, varied and
renewed cultural life. The cultural diversity discourse therefore mirrors
and creates a tension between universal as well as particular aspirations.
But the problem becomes more complex than the obvious problem
related to what Charles Taylor has termed a politics of recognition
(Taylor 1992). This larger problem is related to the long tradition of
cultural politics which seeks to promote a democratic society, and at the
same time defends and enforces the idea that culture in society can be
autonomous and removed from any affiliation to a specific ethnicity or
group. This is especially the case where questions of taste and quality
are viewed as non-political aspects contained with a politics of cultural
diversity (Helene Egeland, 2006). A tension arises: at the same time as
ethnicity becomes absent, it becomes both present and important in
two problematic senses – as the Other who is to be recognized and
as the Exotic and Authentic Other who is supposed to renew publicly
funded Swedish cultural life.
Ideas about what cultural diversity is or what it should be are
performed in seemingly paradoxical ways in the chain of utterances
studied in this thesis. The main part of the study has focused on the
“answers” Södra teatern has given in this respect. By underlining
“answer”, I wish to address the active part Södra teatern takes, as well
as has taken, in the formation of the discourse of cultural diversity. This
is done in the way in which Södra teatern shapes and presents their
program, generates strategies to reach new audience groups and creates
marketing strategies, as well as how the people working there represent
Södra teatern in interviews with the daily newspapers. The analysis
focuses on how notions of cultural diversity are framed through the
different utterances and situations investigated in the thesis which in
turn is divided into three aspects of cultural diversity – the true, the
good and the cool cultural diversity.
The true cultural diversity is characterised by a search for authenticity.
The trueness in question here is not to be confused with a notion of
something actually being more authentic than something else, but
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rather, drawing on Regina Bendix’ ideas (Bendix 1997), it is the search
itself which in this case becomes the real. The authenticity in question
here can partly be seen as expressing a search for differences – a search
for cultures imagined as exotic more often than not fostered through
representations of the Orient that present artists as “the stars of the
Orient” etc. – and as a search for similarities – a search for what is
imagined to bridge all supposed external differences by focusing on
existential dimensions relating to life, death and sorrow. The true
cultural diversity expresses both a respect for other cultures and
traditions at the same time, as the very same differences are framed as
not being important. This aspect of cultural diversity therefore forms
a complex picture of what cultural diversity might be where ethnicity,
through how it is framed in the different concerts, festivals and panel
discussions this thesis has analysed, some times matters and other times
ceases to exist.
Whereas the true cultural diversity is seldom explicitly expressed, the
good diversity more often than not is explicitly framed as a belief in
the power to change the world order through knowledge. The good
knowledge which is contested in this thesis, is characterized by a strong
belief in knowledge enlightenment – that is knowledge about other
cultures as well as notions of what Swedishness may be today, as well as
in the past. As the thesis argues the good diversity works as an utterance
which is characterised by a paradox: one the one hand, it is characterised
by a belief in the liberating effects of knowledge where old myths about
the Orient are replaced by reflexive and fact-oriented discussions of the
area which is still referred to as the Orient. But at the same time the
good diversity in question here has a lot in common with what Kim
Middleton Meyer has called new orientalism – an orientalism which is
characterized by the well educated middle- class’ contemporary desire
for the Orient (Meyer 2002).
One last aspect of cultural diversity that the thesis analysis is the so
-called cool cultural diversity. At first glance this form of diversity seems
to express a playfulness as to what the other two aspects of diversity
– the true and the good – have expressed: the search for the authentic
and the passion for a better and more correct knowledge about other
cultures. But as this analyses has shown the cool diversity, as well as
the good and the true diversity, are more complex. On the one hand,
the cool diversity represents creative solutions as to how to deal with
stereotype representations of the Other. Drawing on Lotten Gustafsson,
(Gustafsson 2002) I have considered the role of play as being just as

203

much a reflection of power relations in society as an expression of a
naïve and superficial attitude towards the possible serious content of
cultural diversity. The cool diversity in its celebrations of crossover
performances and hybrid expressions in a sense may be calling for a
search for authenticity. The cool diversity is complex in the sense that at
the same time, as it rejects the existence of differences related to a belief
in the authentic, it celebrates hybrid expressions which in themselves
build on a belief that the basis for creating a hybrid is the idea of the
separable. The cool diversity therefore continues to make utterances
about the East – as the traditional, the rural and the authentic – and
the West – as the new, the urban and the place of a supposedly lost
authenticity, in its strive to avoid drawing these very same distinctions.
The three aspects of diversity explored in this thesis – the true, the
good, and the cool – each separately expresses complex, and sometimes
even contradictory, representations of what cultural diversity might be
in the context of the way in which cultural institutions deal with the
task of “doing” cultural diversity. They all present different solutions
to what such a politics might imply when it comes to questions of
ethnicity. But it is not the complexity alone that is discussed through
the analyses. The main result of this analysis is that the concept, as well
as the discourse of cultural diversity, expresses a hyper complexity. It is
to this last point I will now turn.
Hans Fink wrote in a now twenty-year old article about the cultural
history of the concept of culture which he found to be expressing a
hyper complexity (Fink 1988). According to Fink, what creates a hyper
complex concept is that the different uses of a concept through history
has been used to refer to diverse, and even contrasting meanings, and that
these different meanings as time passes are united in the contemporary
uses of the concept. Thus a hyper complex concept, never only has one
meaning. Rather such a concept is characterized by the adding up of all
the different meanings and statuses it has gained through time. In this
thesis, the concept cultural diversity is found to have a similar status
which is related to important aspects that the thesis discusses. Firstly
the concept of cultural diversity, as well as the discourse of cultural
diversity on the semantic level as well as in concrete social situations,
mirrors a never ending process where new meanings are added. It is
in the dialogue between written as well as situational utterances that
the concept cultural diversity gains its constantly shifting meanings.
Secondly, and most importantly in this respect, the concept is used in its
relatively short history in contrasting ways which has led to a situation
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where cultural diversity is used in what seems to be paradoxical ways
in the very same sphere of communication. The concept can just as well
refer to the particular as to the universal, to a search for authenticity
as to a celebration of hybrid forms and to put forward traditions as
to renew them. Consequently, the contemporary uses of the concept
creates a hyper complex discourse where no individual or institution
alone has full control over how the concept is understood. As a result
Södra teatern, becomes both a consumer and producer of ever new
meanings of cultural diversity.
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Appendix 1

publikundersökning på södra teatern
Under loppet av maj och oktober 2004 kommer en publikundersökning att genomföras vid Södra teatern. Undersökningen anordnas i
samförstånd med Södra teaterns chef Patrik Liljegren och marknadschef Anneli Gunnar. Vidare ingår undersökningen som en del av det
empiriska underlaget för en doktorsavhandling som skrivs av Helene
Egeland, doktorand vid Tema Kultur och Samhälle, Linköpings universitet. Avhandlingen, som påbörjades under 2002 och ska avslutas
2007, har som syfte att studera Södra teaterns verksamhet i relation till
de inom kulturpolitiken pågående diskussionerna kring mångfald och
mångkultur.
I detta sammanhang är det av vikt att också belysa hur publiken
själva upplever det kulturutbud man kan ta del av vid Södra teatern
som sträcker sig allt från konserter och teater på Stora Scenen till klubbar och föredrag på Kägelbanan. Mosebacke etablissement ingår inte
i undersökningen då de inte är en del av Södra teaterns verksamhet.
Publikundersökningen kommer att bestå av en enkät och intervjuer
med publiken.
Enkäten är utformat av doktorand Helene Egeland, efter konsultation med Statens kulturråd.
Deltagandet i undersökningen är frivillig. Resultatet av enkäten
kommer att redovisas i avhandlingen. Förutom ledningen vid Södra
teatern och Statens kulturråd kommer materialet inte att användas
utanför akademiska sammanhang.
För de som deltar i intervju kommer materialet att behandlas konfidentiellt. Namn på privatpersoner kommer inte att offentliggöras i
något sammanhang.
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I fall du önskar ytterligare information var vänlig kontakta Helene
Egeland på telefon
011-36 30 92 eller via e-post helene.egeland@isak.liu.se
Enkäten kan lämnas till Helene Egeland, eller någon anställd vid
Södra teatern.
Tack för din medverkan.
Med vänlig hälsning Helene Egeland
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publikundersökning:
1)

Är du:
Kvinna
Man

2)

Födelseår:………………………………………………………………

3)

Är du själv född i ett annat land än Sverige?
Nej
Ja
   Om Ja, vilket land:…………………………………………………...

4)

Är din mor och/eller far född i ett annat land än Sverige?
Nej
Ja
   Om Ja, vilka/vilket: ………………………………………………….

5)

Bor du:
Innerstaden i Stockholm
Övriga delar av Stockholms län
Tillresande, övriga län
Turist från annat land än Sverige

6)

Vad är din högsta avslutade utbildning?
Universitet/högskola, tre år eller mer
Gymnasium
Grundskola

7)

Vilken är din huvudsakliga sysselsättning för närvarande:
Arbetar
Arbetslös
Pensionär
Föräldraledig
Långtidssjukskriven (mer än 3 månader)
Studerande
Hemarbetande
Annat
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8) I fall du arbetar, vad är ditt huvudsakliga yrke:
………………………………………………………………………………
9) Hur ofta har du varit på Södra teatern och/eller Kägelbanan under
   det senaste året (12 månaderna)?
Aldrig
1-2 gånger
3-5 gånger
6-10 gånger
Mer än 10 gånger
10) Hur fick du information om det, eller de, arrangemang du har
    varit på under det senaste året (12 månaderna)?
Annons i dagstidning
Artikel i dagstidning
Information i brevlådan
Nyhetsbrev på mail
Internet
Tips (från bekanta etc.)
Affischer
Övrigt
11)

Varför går du på Södra teatern (flera svarsalternativ är möjliga)?
Tycker om arrangemangen
Tycker om att gå ut på Södermalm
Träffa vänner/träffa människor
Första gången jag är här, vill se hur det är
Annat
   I så fall vilken gund:…………………………………………………
   ………..…………..……………………………………………………..
   …………………………………………………………………………..
12) Vilka arrangemang på Södra teatern har du varit på under de
    senaste 12 månaderna (flera kryss är möjliga)?:
Teater, Stora scenen
Dansföreställningar, Stora scenen
Konserter, Stora scenen
Festivaler (Re:Orient, Kultur i Exil, Popcorn)
Södra teaterns bar (Sodabar, sommarbar)
Freuds bar
Meningen med livet (kurs for 14-16 åringar)
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Barn filosoferar
Wittgenstein seminarieserie
Andra föredrag
Re:Orient Live
Re:Orient Club
Splanky
Speakeasy
Chrysler Club
Zeybek Bar
Zirkus Chesty
Bollyrama
Annat
   I så fall vad:…………………………………………………………...
13) Vilka andra kulturutbud har du tagit del av under de senaste 12
    månaderna (flera alternativ är möjliga)?
Bio
Konserter:
Rock/pop
Hiphop
Klassiskt
Jazz
Folkmusik
Etnomusik
Annat
Klubbar/Diskotek
Konstutställningar
Dans
Teater
Skönlitteraturläsning
Fritidsgårdar
Annat
14) Vilka/vilket begrepp tycker du bäst speglar Södra teaterns verk
    samhet (flera svarsalternativ är möjliga)?
Mångkultur
Subkultur
Världskultur
Alternativ kultur
Finkultur
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Populärkultur
Stockholmstradition
Annat, i så fall vad:………………………………………………..
15) Hur skulle du själva vilja beskriva kulturlivet på Södra teatern
    och vad betyder stället för dig?
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
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"Ett vackert barn", teater Stora Scenen
12. mai 04, betalende:
Bollyrama, klubb Kägalbanan 13. mai 04,
betalende:
Konsert med Sandra Luna, Stora scenen 19.
mai 2004, betalende:
Re:Orient Club. Kägelbanan 15. mai 04,
betalende:
Re:Orient Live, Kägalbanan 8. mai, 04,
betalende:
Speakeasy, Kägalbanan 6. mai 04. Betalende:
Splanky, klubb på Kägelbanan 21. mai 2004,
betalende:
The Chrysler Club, Kägalbanan 7. mai 04,
betalende:

Arrangementer

Tabell 01. Andel besøkere per alder.

alder:

2
0
0
0
0
0

222
273
79
161
182

0

40
132

0

110

-18 år

224
15

2

12
48

5

2

17

11

1824

67

35

32
34

42

23

35

26

2534

10

30

28
7

35

10

30

17

3544

6

16

14
10

15

27

13

15

4554

2

0

5

4
0

10
0
13

0

10

0

9

65-

4

27

4

23

5564

100

100

100
100

100

100

100

100

Totalt
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S t o ra S c e n e n

" E t t v a c k e rt b a rn " , t e a t e r

K ä g e lb a n a n

B o lly r a m a , k lu b b

K o n s e r t m e d S a n d ra L u n a

K ä g e lb a n a n

R e : O r i e n t C lu b .

K ä g a lb a n a n

R e : O ri e n t L i v e ,

S p e a k e a s y , K ä g e lb a n a n

K ä g e lb a n a n

S p la n k y , k lu b b p å

K ä g e lb a n a n

T h e C h r y s le r C lu b ,

0 %

40 %

60 %

Andel av totalt svarende, i prosent

2 0%

80 %

1 00 %

6 5-

5 5 -6 4

4 5 -5 4

3 5 -4 4

2 5 -3 4

1 8 -2 4

-1 8 å r
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6
13
3
2
2
3
3
0

Grunnskole

"Ett vackert barn", teater Stora Scenen
Bollyrama, klubb Kägelbanan
Konsert med Sandra Luna
Re:Orient Club. Kägelbanan
Re:Orient Live, Kägalbanan
Speakeasy, Kägelbanan
Splanky, klubb på Kägelbanan
The Chrysler Club, Kägelbanan

Arrangementer
2

13
9
16
32
27
62
18
33

Videregående

Tabell 02. Andel besøkende etter utdanningsnivå

utdanningsnivå:

Universitet/høyskole,
tre år eller mer
81
58
81
66
71
34
79
67

100
100
100
100
100
100
100
100

Totalt
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St ora Sc enen

"Ett vacke rt ba rn" , teate r

Kägel banan

Bollyrama, klubb

Konse rt m ed S and ra Lu na

R e:Or ien t C lub. Kägel banan

R e:Or ien t Live, Kägalbana n

Sp eak easy, Kägelbana n

Kägel banan

Sp lanky, kl ubb p å

Kägel banan

The Chr ysler C lub,

0%

10%

30%

40%

50%

60%

Andel av totalt svarende, i prosent

20%

70%

80%

90%

Uni vers itet/høysko le, tr e år
eller me r

Vi de regående skole

Gru nns ko le

100%
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