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Hej och välkommen till 

första numret av 

alt.kültür 
 

 
Subkultur. Ett litet ord med stor betydelse. Kanske 

har du ingen koll på vad ordet egentligen innebär, 

eller så ser du dig  själv som en del av en subkultur? 

Avvikande eller alternativ livsstil är ett sätt att 

förklara ordets betydelse. Att finna sin egen väg, att 

bryta normer. För någon kanske det är att leva 

utanför samhället, för någon annan en musik- och 

klädstil.  

 

När det alternativa blir trend och att vara rebell 

slutar att chockera. När det helt plötsligt är mera 

ovanligt att ens kropp inte är smyckad av tatueringar 

och att vara nykterist blir ett alternativt val snarare 

än tvärtom, så kan man fråga sig om vi inte alla på 

något vis är alternativa och tillhör en subkultur? När 

det är så ovanligt att leva på ett traditionellt vis, att 

ett helt folkslags sätt att leva ses av omvärlden som 

ett alternativ till det moderna, har de då blivit en 

subkultur utan att ens veta om det? 

 

I det här numret av alt.kültür gör vi en djupdykning 

in i subkulturens värld med olika innebörder och 

försöker orientera oss för att få något slags klarhet i 

begreppet. Vi har träffat människor som har sina 

egna livsstilar. Alla på helt olika håll, men som har 

något gemensamt: alla är en del av olika subkulturer. 

 
 

Välkommen! 
 

 

 

 
3 Vad är subkultur egentligen? 

 - Denise Lindqvist har undersökt 

 vad subkultur egentligen betyder. 

 

6 Förbjuden livsstil  

- Mia Holmberg Karlsson har 

träffat två punkare som lever under 
Sharialag på indonesiska Sumatra.  

 

12 Verdiales – ett kulturellt 

 arv i skymundan 
  

 - Ebba Fogelqvist har undersökt en 

 antik tradition som ännu lever i Spanien.  

 

19 Burning Man  

 - Josefin Lundahl har skrivit om en 

 festival ute i Nevadas öknen som för 
 människor samman. 

 

24 Förort = Subkultur?  
- Lena Lidén har träffat 

kulturbärare i förorter. 
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Hej och välkommen till första numret 

aVad är 

subkultur 

egentligen? 

Text: Denise Lindqvist 
 

 
Vad är det första vi tänker på när vi hör 
ordet subkultur? Kanske för tankarna 
oss till svarta raggarbilar, ungdoms-
språk och graffiti eller varför inte till en 
grupp människor som väljer att gå 
nakna? Vi har tagit en kaffe med ett 
gäng som alla är en del olika livsstilar 
för att bli klokare på detta diffusa 
fenomen. 

 
Slår man i Svenska Akademiens Ordlexikon 
efter ordet subkultur möts man av 
förklaringen ”kultur kännetecknande för en 
grupp som i något avseende avviker från 
det dominerande mönstret i ett samhälle”. 
Det är en ganska tunn, men väl 
sammanfattad förklaring som lämnar 
mycket till fantasin. Och det är inget fel i 
det. Faktum är att subkulturer kan vara 
kopplade till en uppsjö olika saker.  Det kan 
ta sig i uttryck genom idéer och 
handlingsmönster som är typiskt för 
medlemmar av en grupp. Det är en livsstil. 
Det kan vara kopplat till sexualitet, musik, 
ålder, språk, samhällsklass, religion. Ja, allt 
som är fokuserat på en specifik företeelse 
med en skara anhängare. Subkulturer 
bidrar till att känna samhörighet, ett rum 
där alla kan få vara sig själva och uttrycka 
sina lustar och åsikter. Här följer ett 
smakprov på några subkulturgrupper i 
Sverige. 
          - Min passion för gamla bilar och 
raggarkulturen tog fart i slutet på 90-talet. 
Jag har nog varit på de flesta bilträffar i 
Europa och träffade faktiskt min fru på 
Europas största bilträff Power Big Meet i 
Västerås 2008. Vi har samma intressen, 
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vilket gör att det aldrig blir bråk om helg- 
och sommaraktiviteter, berättar Sune 
Johansson 38 år från Stockholm.  
          Raggarkulturen tog fart i slutet av 
1950-talet och är vanligast förekommande 
på mindre orter. Ordet raggare var ett 
samlingsnamn för att ”köra ett lass”, men 
har på sent 90-tal förknippats med att söka 
sexuell kontakt. Denna subkultur 
intresserar sig för motorfordon och 50-
talets amerikanska rock’n ´rollkultur. Detta 
fulländas med ytterligare symboler som 
musik och kläder som är typiskt för 
raggarstilen. Den mest kännetecknade 
musikstilen för raggarkulturen är genren 
rock-a-billy som kan beskrivas vara en 
produkt av den äldre musikstilen hillbilly 
och rythm and blues. 
          - Varje gång vi åker iväg på cruising 
åker de slitna jeansen och skinnjackan på. 
Även om jag inte festar till det med 
brylcréme lika ofta som förr skulle jag ljuga 
om jag sa att inte längre står framför 
spegeln för att få till den perfekta vågen i 
håret. Det hör liksom livsstilen till, säger 
Sune och skrattar samtidigt som han tar en 
klunk ur kaffet. 
          Ofta nämns subkultur i samband 
med musikstilar och ungdomsspråk. Med 
andra ord kan man säga att de flesta av oss 
åtminstone en gång i livet tillhört en 
subkultur där vi kommunicerat med våra 
jämngamla med ett språkbruk som var 
typiskt för den tidens ungdomsspråk. När 
det kommer till musikkultur är det inte 
ovanligt förekommande att många väljer att 
ge uttryck för sin kärlek med attribut som 
kläder och ett levnadssätt som är typiskt för 
gruppen.  
          John Svedberg, 25 år breakdansar och 
ägnar sig åt graffiti. Han är en sann 
hiphopare och började lyssna på 
hiphopjättar som 2pac, Dr.Dre och Eminem 
vid 14 års ålder. Nu har han börjat skriva 
egna låtar. Många av texterna handlar om 
kärleken till sin bortgångne far, om sin 
hatkärlek till hemstaden Stockholm, om 
mobbingen han utsatts för av klasskamrater 
under mellanstadiet och om klockan som 

tickar. 
          - Jag började med graffiti när jag var 
14 år. Det var så jag lärde känna människor 
som delar samma intresse som jag. Vi blev 
ett gäng på tio grabbar som målade 
tillsammans medan vi lyssnade på musik i 
hörlurarna. Vi hängde ihop genom resten 
av skoltiden och är fortfarande polare, säger 
John. 
          Tyvärr har graffiti som konstart 
kommit att förknippas vandalism och kom 
till Sverige på 1980-talet. Konsten kommer 
ursprungligen från USA och var från början 
en konstart avsedd att verka roande och 
bekymmerfri. I början stod graffitikonsten i 
skymundan, men i takt med att man 
började utöva sin konst på offentliga platser 
har konstarten kommit att förknippas med 
klotter och vandalisering. Denna syn har 
genomsyrat såväl samhället som politiker 
och man har under de senaste årtiondena 
försökt med restriktioner som ”noll 
tolerans” mot målning på offentliga objekt, 
dock utan vidare resultat. Tunnelbanor, 
husväggar och tåg har fortfarande använts 
flitigt som ytor för att uttrycka sin kultur 
och konst. 
          - Vi var några av flera som fräschade 
upp alla tråkiga betongväggar runt omkring 
och visst fick vi mycket skit för det. 
Kommunen var snabba med att komma och 
ta bort tagsen och en gång var det någon 
som såg oss och skulle anmäla oss till 
polisen. Jag hörde inget om den 
polisanmälan, men jag tycker det är synd 
att folk uppfattar graffiti som klotter. Det är 
ju konts, fortsätter John. 
          Hiphop som musikgenre är samtidigt 
en livsstil som kan delas in i fyra falanger. 
Rap, Dj, breakdans och graffiti utgör 
tillsammans den hiphopkultur som går att 
urskilja världen över. Även om det finns 
grupper inom hiphopen ses man 
fortfarande som en stor familj fast med 
olika specialområden. Hiphop i stort är 
därför en subkultur i sig.  
          Sett med de sociologiska glasögonen 
säger man att subkulturer utgörs av en 
grupp individer med bestämda åsikter och 
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beteenden som avviker från den 
dominerande kulturen i samhället. 
Medlemmarna vill som sagt oftast signalera 
sin tillhörighet till såväl sin egen grupp som 
resten av samhället som kan ta sig i uttryck 
genom mode och musik. Västvärldens 
subkulturer innefattar oftast en 
musikkultur eller politisk ideologi. 
Ytterligare en inriktning som kommit att 
växa fram är en så kallad motkultur som 
opponerar sig mot de sociala normer som 
finns i samhället. Detta kan ta sig i uttryck 
genom att man väljer att ansluta sig till 
kriminella verksamheter. 
         Lena Lidén, 35 år var i tidiga tonår 
medlem i nykterhetsrörelsen som kan 
beskrivas vara en subkultur med rötter i 
socialdemokratiska samhällsprojekt. Det är 
en folkrörelse vars medlemmar avstår från 
alkohol och droger. Rörelsen arbetar också 
aktivt med att upplysa om riskerna vid 
konsumtion av dessa, men de arbetar också 
för att införa åtgärder som kan hjälpa till att 
minska konsumtionen. 
         - Medlemmarna är ofta födda in i 
rörelsen och det finns en stor optimism och 
framtidstro.  När jag var verksam inom 
nykterhetsrörelsen hann jag med att vara 
med på läger, kongresser och lokal 

verksamhet i min hemstad. Jag dansade 
Lindy Hop och träffade många goda vänner 
och även första kärleken där.  Det var en 
trygghet för mig, berättar Lena som idag 
studerar Kulturjournalistik på Malmö 
Högskola.  
          - Medlemmarna för 20 år sedan var 
helt vanliga svenssons stilmässigt, men det 
fanns också en del originella ungdomar. 
Outsiders med egen stil så att säga. Den 
starkaste åsikten är att man inte skapar 
gemenskap genom alkohol och att man står 
för generations-överskridande samvaro. 
Ibland kunde det bli lite extremt i form av 
nakenbad och bastu med gubbar, tanter 
och gubbar, men vi lagade mest mat 
utomhus och paddlade kajak. Vi hade ett 
gott, fritt liv, fortsätter Lena. 
          Förhoppningsvis har vi blivit lite 
klokare på vad subkulturer kan bestå av och 
vad fenomenet betyder. Detta var bara ett 
par exempel av en uppsjö kulturer i som går 
att urskilja i Sverige. Arkitektur och historia 
i all ära, men är det faktum att det faktiskt 
finns så många grupper som väljer att ägna 
sig åt helt andra saker än det som anses vara 
mest vanligt förekommande, gör vårt 
avlånga land om än mer intressant än 
innan. 



 

 



 

 

 
 
 
Under dagtid ser de ut precis som du 
och jag. Gör precis samma saker som du 
och jag. Går i skolan, jobbar, pluggar på 
universitetet. Går till moskén. Det är 
inte förrän framåt kvällskvisten, när 
den blodröda solen sänker sig ned i 
Andamansjön och mörkret faller över 
Banda Aceh, som de förvandlas till sina 
rätta jag. På med jeansen, de trasiga, de 
med kedjor som hänger längs med 
sidorna. På med kängorna, de med 
snörning långt upp på smalbenet. På 
med jeansjackan och i med piercings 
och hårgelé. Minst en burk om dagen 
och en hel del hårspray går det åt för att 
få det svarta håret att stå rakt upp. 

Det är varmt, speciellt med kängorn-  
a, men det är det värt. För att vara 
punkare i Banda Aceh – på indonesiska 
Sumatras nordspets – handlar inte bara 
om att gilla en viss sorts musik och att 
vilja uttrycka det med sin klädsel och 
hårstil. Det handlar om en politisk 
protest och om att bryta mot lagen. Att 
bryta mot muslimsk Sharialag. 
 
Wahyu Muchlisa är 21 år och har varit 
punkare i en tredjedel av sitt liv. Idag är han 
sångare i bandet Trotoar Chaos, ett namn 
som syftar på gruppens anarkistiska 
framtidsvisioner. Wahyu var bara tolv den 
dagen det ofattbara hände – den dagen 
flodvågen svepte in över hans hemstad 
Banda Aceh, ödelade stora delar av 
provinsen och berövade över 170 000 
människor livet. Då hade redan 
Sharialagarna varit i bruk i några år, men 
inte fått något riktigt genomslag. Efter 
tsunamin förändrades allt. De överlevande 
behövde förstå, behövde en förklaring till 
varför det hemska hänt dem, vad de gjort 
fel. 

 
 
 
 
 
 
 
- Folk trodde att tsunamin var ett straff som 
Allah gett oss eftersom vi inte varit 
tillräckligt goda muslimer, säger Wahyu. 
Fastän han var ung då minns han väl. Det 
gör nog alla i Aceh. Det var efter det som 
lagarna började bli allt hårdare och 
tillämpas allt mer urskiljningslöst. Kvinnor 
fick inte längre vistas i offentliga miljöer 
utan den obligatoriska slöjan – jilbab – och 
heltäckande klädsel. Ogifta män och 
kvinnor som umgicks på tu man hand 
riskerade plötsligt både spöstraff och att 
tvingas till giftermål på platsen. Även att 
dricka alkohol och att ägna sig åt 
hasardspel anses i dagens Aceh som 
tillräckligt allvarliga brott för att bli piskad 
inför publik, och år 2009 infördes stening 
på straffskalan. Acehs Shariapolis 
patrullerar gator och otillgängliga platser, 
huvudsakligen efter mörkrets inbrott, för 
att se till att de konservativa lagarna åtföljs 
av invånarna. 
 
Wahyu Muchlisa skräder inte orden när jag 
frågar om hans tankar kring den lokala 
regeringen i Banda Aceh. På grund av 
svordomarna går budskapet inte att ta 
miste på när han beskriver sin hemstad: 

- Banda Aceh vill vara nåt ’fucking’ Mec- 
ka. Det är bara ett enda stort ’fucking’ 
äckligt hyckleri. Det handlar om att 
förstöra människors liv, bara för att kunna 
hämta ut belöningen i himlen.   

Som punkare är Wayhu extra utsatt.  
Acehs ”ulama” – ett råd av muslimska lärda 
– har gett ett förslag till en helig lag som 
ska förbjuda punkstilen. Wahyu tror dock 
inte att det kommer bli någon större 
ändring om lagen tas i bruk;  

- Det kan inte bli så mycket värre än det  
redan är, konstaterar han. 

Förbjuden livsstil 
 

Text: Mia Holmberg Karlsson, foto: Hotli Simanjuntak, Chaideer Mahyuddin 
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I en av media uppmärksammad händelse i 
december 2011 arresterades över sextio unga 
killar och tjejer under en punkkonsert i 
Banda Aceh. Ungdomarna hade samlats för 
att lyssna på musik och på så sätt samla in 
pengar till fattiga. De gripna punkarna togs 
till en polisskola där de fick genomgå 
”moraliskt rehab”, en sorts muslimsk 
omskolning. Den bestod av en traditionell 
ceremoni där ungdomarnas hår först 
rakades – tjejernas klipptes enligt modet 
hos kvinnliga poliser – och sedan slängdes 
de i en sjö för ett ”heligt bad”. Iskandar 
Hasan, polischef i Banda Aceh, förklarade 
sin agenda inför internationell press:  

- Vi kommer att byta ut deras äckliga  
kläder. Vi kommer att ersätta dem med fina 
kläder. Vi kommer att ge dem tandborstar, 
tandkräm, shampo, sandaler och böne-
utrustning. 

Wahyu var inte bland de gripna, men  
det var däremot flera av hans vänner, 
däribland ”Roby”. Roby är 24 år och vill 
helst inte uppge sitt riktiga namn. 

- Det är inte för att jag är rädd, poängte- 
rar han, men jag har redan fått utstå så 
mycket skit. Jag vill ha lite lugn och ro i 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
mitt liv nu. 
 Robys hår har vuxit bra sedan han tving- 
ades gå i Shariapolisens moraliska skola. 
Han beskriver ögonblicket när han såg sin 
omsorgsfullt odlade och friserade tuppkam 
trilla till marken som ”fasansfullt”. Nu, ett 
och ett halvt år senare, är den på god väg 
uppåt igen. Hans underarmar är fulla av 
tatueringar och i underläppen hänger en 
stor ring. Ansiktet strålar av självförtroende 
genom webbkameran när han visar upp 
sina kroppsmålningar för mig via Skype.  

Jag undrar vad som egentligen hände 
den där dagen, på konserten? 

- När polisen tog oss blev jag rejält slag- 
en, berättar han. De var så många, vi kunde 
inte slå tillbaka. Vi ville bara att det skulle 
ta slut. Mina piercingar blev konfiskerade 
och kläderna jag hade på mig har jag aldrig 
sett igen. Men jag var aldrig rädd. Jag vet att 
vi har lagen på vår sida. Den universella 
lagen. 
 
Santino Merino är amerikan och har bott i 
Banda Aceh i nästan ett år. Han lär ut 
engelska till universitetsstudenter och säger 
sig trivas bra i staden. Santino är dock med- 

Religiös omskolning. Tio dagar tvingades de sextiofem arresterade punkarna spendera på polisskolan.  
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veten om att hans vardag som vit utlänning 
– ”bule” – troligtvis skiljer sig markant från 
Acehs lokala ungdomars. Särskilt tjejernas. 
 

”Mina piercingar blev 

konfiskerade och kläderna jag 
hade på mig har jag aldrig sett 

igen. Men jag var aldrig rädd. Jag 
vet att vi har lagen på vår sida. 

Den universella lagen. 
 
- Det är helt klart kvinnorna som drabbas 
hårdast av Sharialagarna, konstaterar 
Santino.  

Särskilt mycket punkare ser han inte  
genom sitt jobb, men han vet att de finns.  

- Det är viktigt i Aceh, liksom på många 
andra platser, hur man presenterar sig själv, 
säger han. Att gå klädd som en punkare 
eller ha någon annan form av utstickande 
klädstil skulle inte funka på campus. 
 Däremot syns de på stan, punkarna. Ibl- 
and går de runt och sjunger på gatan och  

 
 
 
 
tigger pengar. Andra gånger står de vid 
trafikljusen och väntar på att det ska bli 
rött, så de kan musicera för förbipasserande 
och förhoppningsvis få en slant för 
besväret. Även fast det vid trafikljus i 
Indonesien ofta sitter stora plakat som 
uppmanar bilisterna att inte ge till tiggare.  

Trots Sharialagarna är Santino Merino  
hoppfull inför framtiden. Han tycker att 
han har sett förbättringar för de unga under 
sitt år i Aceh.  

- Jag och mina vänner kan gå klädda 
som vi vill, dricka alkohol och vara ute sent. 
Min känsla är att saker och ting är på rätt 
väg. Man ser faktiskt fler och fler unga 
tjejer ute utan sin jilbab också. 

 
Om det verkligen blivit så mycket bättre på 
sistone kanske kan diskuteras.  

I september 2012 tar en 16-årig flicka sitt 
liv i Aceh. Några dagar tidigare har hon 
blivit antastad av Shariapolis på en 
popkonsert, där hon suttit för nära en 
manlig kompis. Shariapolisen kritiserar 
hennes tajta byxor och kallar henne 
prostituerad, något som plockas upp av 
lokala tidningar som dagen därpå skriver 
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att sexarbetare arresterats under konserten. 
Tre dagar senare tar flickan sitt liv. Den nya 
dagen har precis grytt när hennes pappa 
hittar henne hängandes från takbjälken i 
sitt flickrum. 
 Lagen om förbud mot tajta byxor, eller  
vilket klädesplagg som helst som visar en 
kvinnas kroppsform, är inte den enda lag 
som begränsar kvinnors vardag i Aceh. Den 
senast införda Sharialagen förbjuder vuxna 
kvinnor att dansa offentligt.  

- Vi får inte låta bevarandet av kultur 
förstöra islamska värderingar, kommen-
terade Acehs distriktschef Muhammad 
Thaib.  

Nyligen presenterades även ett lagförsl- 
ag som ska förbjuda kvinnor att sitta 
grensle över motorcyklar och mopeder när 
de åker som passagerare, eftersom kvinnor 
är ”ömtåliga varelser”. Själv blir jag stel av 
rädsla bara av tanken på att sitta damsadel i 
den kaosartade trafiken i en asiatisk 
storstad som Banda Aceh. Eller någonstans 
överhuvudtaget, för den delen. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

”Den senast införda 

Sharialagen förbjuder vuxna 
kvinnor att dansa offentligt. ’Vi 

får inte låta bevarandet av kultur 
förstöra islamska värderingar’, 

kommenterade Acehs 
distriktschef Muhammad Thaib. 
 
Både Roby och Wahyu skrattar när jag 
frågar om de nya lagförslagen.  

- De kan stifta vilka lagar som helst, de 
kan arrestera hur många ungdomar som 
helst, det kommer inte göra någon skillnad. 
Vi är alldeles för många som börjar vakna 
upp, säger Roby.  

Roby har en flickvän sedan ett år 
tillbaka. Hennes föräldrar är schyssta och 
låter dem träffas hemma hos henne, men 
utomhus får de vara försiktiga. Det blir 
inget hångel till den blodröda solnedgång- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En moské i varje hörn. Indonesien är världens folkrikaste muslimska stat, men bara  i 
Aceh-regionen tillämpas de konservativa och omstridda Sharialagarna. 
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en på Banda Acehs strand, åtminstone. 
- Problemet är att de försöker bestämma 

vad det innebär att vara troende muslim, 
fortsätter han. Jag och mina kompisar går 
alla till moskén. Vi kammar håret och tar av 
oss våra piercingar och ser ut precis som 
alla andra. När vi har bett klart så sätter vi i 
dem igen. De förstår inte att det inte är dina 
kläder, din frisyr eller din musiksmak som 
avgör om du är en bra muslim eller inte. 

Wahyu är mindre diplomatisk i sin krit- 
ik mot Acehs regering. 

- Jag hatar dem. Jag hatar inte religione- 
n, jag hatar de som tvingar människor att 
leva efter religionens lagar. De har 
konstruerat en milis för att upprätthålla sitt 
självförtroende genom att förstöra 
människors liv. Jag bryr mig inte om vad 
människor tror på, så länge de låter andra 
vara ifred. Men det gör man inte i Aceh. 
 
Illiza Sa’aduddin Djamal är vice borg-
mästare i Aceh. Efter gripandet av 
punkarna på konserten 2011 fick hon 
mycket uppmärksamhet i internationell 

media på grund av sina kontroversiella 
uttalanden.  Bland annat menade hon att 
punkarna var ”ur synk” med islam och att 
Acehs regering inte gärna ville sprida deras 
konstiga levnadsstil vidare till nästa 
generation. 

- Ursäkta, internationell media, men vi  
kan inte tolerera det här i Aceh, sa hon till 
amerikanska Global Post. Om vi ser dem på 
gatan så kommer vi att omskola dem igen. 
Om vi är tillräckligt framgångsrika, så 
kanske vi till och med kan förhindra att en 
ny punkare föds. 
 
Jag tänker på Wahyu, Roby och deras 
kompisar och ler. Känner mig tämligen 
övertygad om att inga politiker kommer 
kunna hindra deras barn från att bli 
punkare en vacker dag, om de vill. 
Förhoppningsvis kommer de barnen få klä 
sig som de vill, lyssna på vilken musik de 
vill och hålla handen med sina respektive 
precis var de vill. Och få kyssas till den 
blodröda solnedgången på Banda Acehs 
vita sandstrand, så klart. 

En moské i varje hörn. Indonesien är världens folkrikaste muslimska stat, men bara i 
Aceh-regionen tillämpas de konservativa och omstridda Sharialagarna. 
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I bergen utanför Málaga förekommer 
en folklig musik- och danstradition 
som har antika anor och inte existerar 
någon annanstans. Den är av stor 
betydelse för människorna i trakten 
men i princip okänd utanför provinsen. 
Verdiales är en kulturell företeelse som 
bör lyftas fram och uppmärksammas 
eftersom den riskerar försvinna.  
  
Vi befinner oss i det sydligaste Spanien, så 
långt söderut, att vägarna kantas av 
dadelpalmer och de heta vindarna ibland 
för med sig sand från Sahara. Att Afrika 

inte känns som helt fjärran trakter är inte 
obefogat – där sundet är som smalast vid 
Gibraltar är avståndet till Marocko endast 
fjorton kilometer. Regionen heter 
Andalusien och här sägs man finna det 
autentiska Spanien i kulturella yttringar 
som flamenco, gazpacho och tapas. 
Paradoxalt nog är kulturen här 
förmodligen den iberiska halvöns mest 
diversifierade och uppblandade.  

Andalusien är en naturligt strategisk 
plats; här möter den europeiska konti-
nenten den afrikanska och här störtar 
Atlanten samman med Medelhavet i 

Verdiales – ett kulturellt arv i 
skymundan 

 

Text och foto: Ebba Fogelqvist 
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svallande vågor. Under 1000-talet f Kr 
befolkades regionen av såväl fenikier, 
greker som karthagener, på 200-talet f Kr 
kom den att bli en del av romarriket och 
nästan tusen år senare, på 700-talet e Kr, 
drogs landet in i det moriska väldet. 
Markerna bär på hisnande arv som kanske 
tar sina mest konkreta uttryck i romerska 
teatrar och arabiska palatskomplex, men 
det är inte bara fysiska lämningar som 
vittnar om forna kulturers närvaro – den 
går att spåra även i regionala kulturella 
yttringar till dags dato.   

Här förekommer en jordbrukarnas fest, 
en tradition som hör landsbygden till och 
som uttrycks med musik, sång och dans: 
verdiales. Denna konstart hotar att dö ut 
på grund av de omständigheter och 
faktorer som en gång låg till grund för dess 
uppkomst; de globaliserande krafterna.  
 
Vi rör oss från kusten lite längre norrut 
inåt land, mot bergskedjan Sierra Nevada 
som sträcker sig genom landskapet, och 
når platser så isolerade och svårtillgängliga 
att man inte kan föreställa sig besväret 
som måste ha krävts av utifrån kommande 
resenärer innan här fanns ordentliga (nåja) 
vägar. Här möter vi ett otal byar i storlekar 
om ett hundratal eller tusental invånare 

utströdda på de soldränkta sluttningarna. 
Dessa ligger i en omgivning med oliv- och 
vinodlingar och brukar benämnas los 
pueblos blancos – de vita byarna – eftersom 
husen som kantar de slingrande sten-
gatorna lyser vita med sina kalkstens-
putsade fasader.  

Kontakten mellan byarna och om-
världen har varit begränsad, och det är 
genom denna geografiska isolering som 
gamla seder och bruk har levt vidare i en 
större omfattning än på andra håll. En stor 
del av invånarna ägnar sig ännu åt 
framställningen av druvor, russin och vin, 
och det är ingen ovanlighet att se 
vinbönder komma dragandes på sina 
mulor eller åsnor som hjälper till med det 
tunga arbetet. Många av metoderna och 
redskapen går tillbaka till uråldriga 
traditioner eller är rentav desamma som 
dem som brukades av landets invånare 
under den romerska eran.  

 

”Det har försvunnit på andra 

platser men bevarats här, 
eftersom vi fortfarande bedriver 

ett gammalt jordbruk. Vi 
använder ännu samma metoder 

som romarna. 
 
Antika seder går dock att skymta också i 
mer levande kulturella yttringar. Jag har 
valt att diskutera verdiales och dess 
betydelse med Francisco Gómez Santiago, 
en ung spanjor som är född och uppväxt i 
El Borge, en av de vita byarna. Trots att 
han har begett sig till Málaga för att 
studera och numera är van även vid 
storstadslivet, kunde han inte vara mer 
stolt över sitt ursprung och de traditioner 
som förs hemma i hans älskade montañas, 
i bergen. Francisco har ett brinnande 
intresse för historia i allmänhet och sin 
egen i synnerhet, och det är med märkbar 
entusiasm, stolthet och sakkunnighet jag 
får verdiales förklarat för mig.  



 

 15 

V0erdiales skulle kunna beskrivas som en 
lantlig social och kulturell dans- och 
musiktradition som bara återfinns i den 
östliga delen av Málagas provins, mer 
specifikt, i området mellan Axarquía, Valle 
del Guadalhorce och Montes de Málaga. 
Tidigare har verdiales funnits även på 
andra håll i provinsen, men där har 
förutsättningarna varit sämre.   

– Det har försvunnit på andra platser 
men bevarats här, eftersom vi fortfarande 
bedriver ett gammalt jordbruk. Vi 
använder ännu samma metoder som 
romarna. Och bergen är så viktiga, det 
finns inga verdiales på platser där det inte 
finns några berg, menar Francisco.   

Verdiales-konsten består i en särskild 
sång och dans som ackompanjeras av en 
liten orkester med fioler, gitarrer, 
tamburiner (panderos), "fingersymbaler" 
(platillos) och kastanjetter (palillos) och, 
hos Comares-stilen, även lutor eller 
mandoliner (bandurrias). Det finns tre 

olika stilar som är knutna till respektive 
område där verdiales förekommer; estilo 
Montes från Montes de Málaga är troligen 
den äldsta och renaste formen, estilo 
Almogía från Valle del Guadalhorce spelas i 
snabbast takt och estilo Comares från 
Axarquía är den mest melodiska och 
arabisk-influerade varianten.  

En grupp om musikanter och dansare 
kallas panda och denna dirigeras av en 
gruppledare, en alcalde. Urprungligen har 
dessa pandor gått från by till by och spelat 
och sjungit, och de deltagande har smyckat 
sig med blommor och färgglada band i 
hattarna eller håret då de inte har haft råd 
med dyra dräkter, en sed som hänger kvar 
än i dag. Det mesta tyder på att verdiales-
konsten har sina anor i den grekisk-
romerska världen. I Pompeji har man 
funnit en väggmosaik föreställandes en 
grupp människor som dansar och spelar 
olika instrument vilka har använts eller 
används inom verdiales i dag – vissa av 
dem är rent av identiska. Till och med de 
dekorationer de bär i håret liknar hattarna 
med blommor och band som används av 
dagens verdialeros.  

 

”Det är det gamla sättet att 

ha kul, den enda musik som 
våra mor- och farföräldrar 

lyssnade på när de var unga. Det 
var ett sätt att möta nya 

människor, träffa en partner 
eller ’attackera’ andra genom 
sånger. Verdiales är allt det. 

 
Verdiales är en tradition som är starkt 
förbunden med de gammeldags seder och 
bruk som präglar livet i byarna, och 
Francisco menar att många ur den äldre 
generationen nästan ser det som en 
religion:   

– Det finns äldre människor som anser 
det vara nödvändigt att bevara traditionen 
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med ’äkta’ verdialeros; bara om du är son 
till en verdialero kan du känna la fiesta. 

Men trots denna uppfattning och det 
faktum att konsten är i princip okänd 
utanför Málaga, växer intresset bland unga 
och i dag utövas den av såväl män som 
kvinnor i alla åldrar. För bara femtio år 
sedan fick kvinnorna endast deltaga i 
dansen och det var förbehållet männen att 
spela instrument. Francisco tycker att 
verdiales är något alla ska få ta del av, och 
menar att det borde uppmärksammas mer 
i skolorna för att traditionen inte ska dö ut. 
Jag frågar honom när och hur hans eget 
intresse för konsten uppstod:  

– När jag kom till Málaga. Jag var aldrig 
intresserad av verdiales medan jag bodde i 
El Borge, men här kände jag att jag 
behövde det, att det var min kultur och att 
det var nödvändigt för mig att vara 
involverad i den. Verdiales är inte bara 
sång och dans; jag och människor deltar 
genom att umgås, dricka, äta och ha kul. 
Det är det gamla sättet att ha kul, den enda 
musik som våra mor- och farföräldrar 
lyssnade på när de var unga. Det var ett 
sätt att möta nya människor, träffa en 
partner eller ’attackera’ andra genom 
sånger. Verdiales är allt det.   

Francisco deltar själv ibland och spelar 
platillos och sjunger, men tillhör inte 
någon särskild panda eftersom det kräver 
en disciplin, säger han. Jag ber honom 
berätta mer om hur konsten bemöts av 
ungdomar, såväl i El Borge som i andra 
byar:   

– Det finns två sorters unga människor 
som är involverade i verdiales. De som 
verkligen ’känner det’ och är söner till 
andra verdialeros, och de som är där för att 
visa upp sig. De vill vara där för att 
pandorna går till andra platser, och de vill 
bli sedda av andra människor och känna 
sig viktiga. Jag tror att de som verkligen 
’känner det’ är ungefär hälften. Men andra 
är där för att deras föräldrar inte vill ha 
dem hemma, särskilt barn.  

Han uppskattar att ungefär hälften av 
medlemmarna i pandan är under tolv år, 

att trettio procent är mellan tolv och arton 
och att resten är över fyrtio.   

– På andra ställen är andelen äldre 
människor den största. Det beror på om 
byn är en ursprungsplats till en stil eller 
inte. I Comares, till exempel, är nästan alla 
gamla. I Almogía likadant. De kommer inte 
från en skola. För de familjerna är skolor 
inte nödvändiga, de har lärt sig som barn 
från sina föräldrar och lär sedan sina barn 
och barnbarn. I El Borge och andra byar 
där verdiales inte var närvarande i själva 
byn [utan förekom i trakterna omkring] är 
skolor nödvändiga, för där har inte 
tillräckligt många människor lärt sig det 
genom sina föräldrar. Men i Comares och 
Almogía var verdiales närvarande överallt. 
I landsbygden och i byn.  

 
Redogörelsen leder mig till att fråga hur 
viktig verdiales-konsten faktiskt är för 
människorna från landsbygden; vad den 
betyder för deras identitet. Han förklarar 
att den är väldigt viktig, att det inte finns 
några (officiella) fester utan verdiales: 
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–  Verdiales under ’den kulturella veck- 
an’, verdiales under festdagarna och 
verdiales under ’Día de San Juan’. Verdiales 
finns närvarande i alla våra firanden. Det 
är viktigt.  

Han berättar att det är ett sätt att bli 
erkänd i byn, att bli populär.   

– Unga och gamla människor uppskatt- 
ar att du spelar i pandan och bevarar 
kulturen och traditionerna.  

 Men självklart finns det dem som inte 
bryr sig eller menar det vara för lantligt, i 
nedsättande bemärkelse. De utgör en 
minoritet i byarna, men en majoritet i 
städerna. Francisco anser att det är 
globaliseringen som gjort att folk glömmer 
sitt ursprung och sina traditioner, och han 
tillägger att storstadsbor i allmänhet inte 
har samma personlighet, den typiska 
”andalusiska karaktär” som finns bland 
människor på landsbygden och i mindre 
orter.    

– De är mer individualistiska. 
 På frågan om vad som görs för att 

bevara unika regionala traditioner av detta 

slag, får jag svaret att Málagas styrelse 
betalar verdiales-skolorna och stöttar 
federationen ekonomiskt, vilken också har 
förklarats av allmänt kulturintresse (Bien 
de Interés Cultural de Andalucía, BIC) av 
den andalusiska styrelsen. Francisco anser 
att det som behöver göras är att fortsätta 
prata om verdiales i skolorna, på 
musiklektionerna, och att erbjuda möjlig-
heten att lära sig om det.   

– Att man helt enkelt ökar synligheten.  
Andalusien har med sitt geografiska 

läge alltid varit attraktivt och föremål för 
kulturella impulser utifrån, och dessa har 
bidragit till att forma kulturen och 
människorna man möter i dag. Nu hotar 
liknande globaliserande krafter att jämna 
ut de historiska arven och få traditionerna 
att falla i glömska – men det finns hopp; 
Francisco är inte ensam om att kämpa för 
sin bakgrunds traditioner, och det är som 
han säger:   

– Verdiales lever bland de unga.  
 
 



 

 

 

Burning 
Man 

- en katalysator för den 
kreativa kulturen i 
världen 
 

Text: Josefin Lundahl, foto: Leon Styhre 

 

Föreställ dig ett liv ute i öknen. Den 
lilla elektricitet som det finns tillgång 
till drivs genom en generator som 
främst används för musik. Din kropp är 
dammig av sanden. På natten tänds 
eldar som ersätter solens ljus. Här är 
alla lika. Här är alla välkomna. Bli ett 
med det vilda, och en med dig själv. 
Utan fördomar och krav.  

 
 
 
Att förklara för någon vad Burning Man 
(BM) är, är som att förklara vad en specifik 
färg ser ut som för någon som är blind, 
skriver arrangörerna på sin hemsida. Ser 
man istället till historiken kan man läsa  att 
BM grundades år 1986 på stranden Baker 
Beach strax utanför San Francisco. Ett då 
20-tal kreativa vänner hedrade 
sommarsolståndet genom att bygga en stor 
träfigur som de under nattens intrång 
tände eld på. 1991 förflyttades det årliga 
evenemanget ut i Black Rock Desert i 
Nevada.  

Besökarmängden har växt något 
enormt  och år 2010 hade festivalen BM 
över 50 000 besökare. Vad är det som lockar 
dessa människor att lämna sina bekväma 
sängar, duschar, kylskåp och åka ut mitt ut i 
Nevadas öknen en vecka per år och bara 
”vara”?  
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Duncan Moore är en 27 år gammal 
frekvent besökare som är uppvuxen i San 
Francisco, men bor sedan en tid tillbaka i 
Colorado. Jag undrade hur han hamnade 
där första gången. 

- Ett gäng olika faktorer ledde till att 

jag tog mig till Burning Man. Dels hade en 
vän från skolan snackat så väl om BM, det 
lät helt enkelt makalöst. Hon lånade mig en 
bok, ”This is Burning Man”, som fick mig 
att känna ett större intresse för hela 
kulturen och dess historia. Det slutade med 
att en kollega till mig  sa att det fanns en 
ledig plats i hennes väns bil. Jag minns 
specifikt hur hon sa: ”Om du vill att det ska 
hända, så kommer det att hända”. Det var 
den majestätiska uppslutningen till hur 
hon övertygade mig att bara ´go for it´. 
Plötsligt befann jag mig i en bil med fem 
personer som jag aldrig träffat tidigare, 
körandes ut i öknen. Det var helt 
fantastiskt! 

Folk kör ut till området i allt från 
personbilar till bussar. Som en karavan av 
människor som bara vill lämna eller fly 
ifrån något. Ut i öknen, bort från samhället. 
Ingen dusch, knappt någon elektricitet. Vad 
grundar sig den där längtan i? Strävar vi att 
komma tillbaka till naturen? 

- Jag tror absolut att en viss grupp 
människor vill känna sig sammankopplad 
med naturen, det är därför jag flyttade till 
Colorado! Medan öknen är magnifik skulle 
jag nog ändå inte kalla BM för en 
”återkoppling till naturen”, det är 
åtminstone inte min erfarenhet av det hela. 
För mig är BM snarare om kulturen, 
individuellt uttryck och att dela livet 
tillsammans. Det finns tillfälle att uppleva 
naturen på The Playa, men då snackar vi 
snarare om en djungelstad med en miljon 
saker som händer samtidigt. Det är ju varje 
persons enskilda upplevelse och vissa 
skyddar sig själva med bekvämligheten från 
sina bilars AC på max, samtidigt som det 
finns de som sätter upp en hängmatta och 
ett solskydd. Det är mer en känsla av 
stamtänkande och gemenskap på grund av 
bristen av distraherande saker som TV, 
telefoner och andra ”elektriska” anord-
ningar. Det knäppa i detta är dock att 
människor lyckas ta med sig seriösa 
mängder volt till öknen och sätter upp 
enorma ljudsystem i sina läger för att lyssna 
på musik på en löjligt hög decibel... och det 
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här kommer från en person som spenderar 
all sin lediga tid i naturen, så min syn på 
det hela är ju rätt skev om man jämför med 
många andra amerikaners, berättar 
Duncan. 
 Burning Man är inte som vanliga 
festivaler. I centrum står inte det stora 
dragplåstret och lockar besökare att betala 
inträde för att stå och trängas framför en 
scen. På BM hyllas den kreativa själen, och 
för att nå maximalt nöje på evenemanget 
uppmuntras besökarna att ”packa leksaker 
eller kostymer som kan hjälpa dig att 
uttrycka din kreativa själ”. 

- Det unika med BM är att din 
festivalbiljett hjälper till att sponsra vissa av 
de stora konstinstallationerna, men 
majoriteten av det som gör BM så vackert är 
alla besökarna. Det är hundratals av 
besökare som registrerar sina läger som en 
del av själva samhället. Allt från 
anläggningar med yoga, healing och 
meditation till barer som endast går runt på 
donationer. Eftersom det är fördomsfritt är 
besökarna inte rädda för att visa sig sårbara. 

Genom att vara öppen och ärligt så kan man 
träffa människor som kan bli vänner för 
livet, det är helt otroligt. Jag har varit på 
många musikfestivaler under åren, men på 
BM kan man verkligen se en vilja i att delta 

i en gemenskap som väcks hos besökarna. 
De är inte bara där för ett se en konsert. 
Människorna vill påverkas av varandra och 
BM gör det så enkelt. 
 

 ”Det finns så många sociala 

normer och murar som byggs 
upp i samhället, som på Burning 

Mans playa totalt försvinner. 
 
Rörelser som dessa, som inte följer normen 
för hur ett samhälle idag fungerar, bottnar 
sig i många fall i missnöje med normen. 
Man ser något som man anser vara fel, och 
då ändrar man det man kan. Det blir som 
ett alternativt samhälle som lever utanför 
det moderna. 

En vanlig uppfattning är att BMs 
besökare är som en moderniserad 
hippierörelse. Detta förmodligen på grund 
av kärnan som värnar om gemenskapen och 
ett fördomsfritt utrymme för alla. 
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- Man skulle väl kunna påstå att ”hippie”- 
eller motståndskulturen är på väg tillbaka, 
eller så har den kanske alltid funnits där. 
För mig som är uppvuxen i San Francisco 
och Berkeley har det liksom alltid känts 
naturligt. Jag känner verkligen att BM är 
intressantare nu just på grund av hur 
samhället fungerar, jag kan förstå hur och 
varför det har utvecklats som det har. Det 
finns så många sociala normer och murar 
som byggs upp i samhället, som på Burning 
Mans playa totalt försvinner. 
 Festivaler kan på många vis ses som 
ett tillfälligt samhälle för en grupp 
likasinnade människor. Beroende på till 
exempel vilken musikgenre som festivalen 
satsar på, så tilltalar den olika personer. BM 
lägger dock inte fokusen kring musiken. 
Utan kring upplevelsen och att ge uttryck 
för ett kreativt inre. Den följer inga trender, 
den följer besökarna.  
 Musikfestivaler tycks växa på olika  

 
 
håll, och många försvinner likaså. Det 
verkar i flera fall som att det inte hjälper 
med att ha de största artisterna för att få 
besökare att fortsätta komma. Kanske är 
det så att BM  klarar sig just på grund av att 
det inte ställs några krav. Man kommer som 
enskild individ, men medverkar sedan i 
något så mycket större än en själv.  

- Vissa av festivalens veteraner tycker 
att det har blivit på tok för stort nu, och 
kallar besökarna som bara åker dit över 
helgen för ”Helgens Krigare”. Det är dom 
som kör järnet i en helg, tar massa droger 
och lyssnar på samma DJ timme in och 
timme ut. Jag fattar hur dom känner, men 
so what? Ärligt, hur trångsynt du än må 
vara så är det omöjligt att lämna Burning 
Man och inte ha utvecklat ett bredare 
perspektiv och vuxit lite som människa. 
Åtminstone planterat ett litet frö. 
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Förort = 
Subkultur? 

 
Text: Lena Lidén, foto: Waryaa, Amra Heco, 

Hammarkullekarnevalen, Kvibergs Marknad  

 
Hur tar dubbelkulturella människor del 
i kulturlivet i Sverige? Är de en del av en 
subkultur eller hur ser de på sig själva? 
Jag träffade samhällsentreprenören 
Amra Heco, som jobbat för Sveriges 
Radios samhällsprogram som Barnen, 
Tendens och P1 Dokumentär. Hon är 
aktiv inom nätverk i Stockholms 
förorter. Mohamed Hassan från Borås 
berättar om sitt eget arbete med 
somaliska ungdomsevent. Vasvia 
Rakipovic berättar om sitt intresse för 
dans i småstaden Alingsås. Gloria 
Esteban är kulturarbetare i kommittén 
som ordnar Hammarkullekarnevalen 
och har själv jobbat på olika 
kulturinstitutioner i centrum av 
Göteborg. Tillsammans tecknar de en 
bild av ganska stela och fega offentliga 
institutioner som inte vågar sig på 
några nyheter överhuvudtaget. Kanske 
kan Kvibergs Kulturhus i Göteborg bli 
en möjlighet i framtiden, Lisa 
Rosengren är en av de ideella 
samordnarna och hon 

hoppas det.  

 
Amra har nyss kommit hem till Stockholm 
igen efter sju månaders time-out i Sarajevo, 
som är hennes hemstad. Ögonen glittrar 
och håret är rött, hon är 33 år men redan 
rutinerad i sitt arbete med kultur- och 
samhällsprojekt med och för ungdomar. 
Den senaste tiden har hennes tankar 
kretsat kring begreppet permakultur. 
Perma betyder permanent, bestående och 
det är sammansatt med ordet kultur, som 
ursprungligen betyder odling. Det är ett väl 
planerat, livsmedelsproducerande odlings-

system med naturens växtsätt och 
mångfald som förebild. Det är det som hon 
tror mest på just nu, att arbeta med 
ungdomar med just odling. 
På frågan om hon är en del av en subkultur 
svarar hon tveklöst. 
- Det här har jag faktiskt själv funderat på…  
 

”Det är inte som att jag tycker 

att jag är en underdog, men jag 
är inte del av majoriteten. Jag är 

inte heller 100 % identifierad 
med någon subkultur som jag 

känner till. 
 
Jag älskar permakultur, det är en subkultur 
där det finns de som lever helt och hållet i 
det, men jag lever inte ut det. Men det finns 
element av subkulturer som jag tycker om. 
Och ibland lyckas jag skapa möten med 
människor där det känns som vi har en 
gemenskap, i den stunden så är vi en egen 
subkultur utan namn. Mainstream kultur 
det däremot är något bokstavligt. Det som 
streamas ut till oss och det som sänds till 
oss via teve. Det är också ett regelverk som 
styr hur saker får göras. Det finns 
människor som identifierar sig med detta 
system och ser det som sitt. Jag känner inte 
så, utan bara att vi kanske måste ha detta 
att förhålla oss till, som en kontrast till det 
vi själva tycker.   

När jag var i Bosnien är det uppen-
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bart att det inte finns vissa subkulturer där 
nu, som redan finns i Sverige. Om man vill 
göra något nytt finns ingen startpunkt, en 
subkultur kan vara ett bra sätt att mötas att 
dela idéer. Där finns helt enkelt inte det 
som jag värderar. Jag kan inte ge mig in i ett 
samtal kring det som är viktigt för mig nu, 
inte heller haka på några som redan har 
börjat.  Det finns inte de sköna platt-
formarna, dit man kan komma för att starta 
något som man brinner för. Ekolådan, ett 
sätt att få färska närproducerade grönsaker 
hem direkt till dörren i Sverige, det är en 
utgångspunkt för andra innovationer. Det 
skapas en ekonomi och förutsättningar för 
att nya saker ska skapas genom subkulturer 
och i slutänden nya ekonomiska rörelser. 
Men i Sverige så tror jag att det som saknas 
är mer spontanitet. Organiserad sponta-
nitet. Det behöver inte vara så läskigt att 
testa något helt nytt. Om man vill göra det 
så måste man vara en extrem subkultur, du 
kommer inte få stöd för det. Du behöver 
trolla med knäna medan andra får pengar 
för stela sammanhang. Som det är med 
ungdomshus, då säger man ”Det är jättebra 
att ungdomarna styr, därför gör jag 
ingenting.” Men personalen har ingen koll 
på  non-formal education, då kan det ju 
inte bli någonting om man tycker att 

ungdomarna får skylla sig själva när de inte 
föreslår något att göra. Vad som saknas i 
många samhällen är tillräckligt mycket 
kärlek och vision. Kulturer kan födas ur en 
ilska, men inte spontanitet som säger ”vi 
bränner bilar, eller stick härifrån!” Positiv 
spontanitet kan förändra och beröra. 
  
Mohamed Hassan sitter på sitt kontor i 
Borås varifrån han handleder och coachar 
sina landsmän somalierna på uppdrag från 
Arbetsförmedlingen. Flera gånger under 
intervjun avbryts vi av telefoner och dörrar, 
en massa människor vill vara i kontakt med 
honom. Han svarar lugnt trots att han blir 
avbruten, han är i 30-årsåldern och är 
mycket elegant i skjorta. Han har tidigare 
drivit Waryaa Events som producerade 
ungdomsevents med somaliska karikatyr-
tecknare, moderna musikgrupper, mode-
visningar och föreläsningar i hela Norden. 
Artisterna som var med var internationellt 
kända inom den exilsomaliska kulturen.  

- Men jag gör ingenting kulturellt  
just nu, fast jag hjälper Somaliska För-
eningen i Borås då och då. De kallar till 
möten som kommunen ordnar om hur 
somalierna har det i samhället. Föreningen 
har öppet för ungdomar, men inga 
kulturarrangemang.   

 

”För att göra Waryaa 

Events arrangemang 
behövs invest-eringar 
och det är svårt att få 

kulturstöd. Det är 
jättesvårt att få stöd 
därför att det ställs 

många krav. Vi har gjort 
många ansökningar 

men fått avslag. Jag tror 
inte vi gör det de vill ha, 

de vill ha etablerade 
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arrangörer eller att 
kommunen står bakom. 

 
 

Vi var oberoende och det kanske inte var  
tillräckligt för dem, för att våga satsa. Vi har  
inte fått tydliga förklaringar utan bara fått 
klart vilka kriterier man måste uppfyllt. De 
bara säger att man inte uppnått kriterierna.  
 
Vasvia Rakipovic går sista året på Estetiska 
Programmet på Alströmer-gymnasiet och 
terminen är snart slut så hon är mer än 
lovligt stressad. Hon brinner verkligen för 
street dance och har uppträtt under stort 
jubel bland annat på talangjakt på 
Alingsåsfestivalen förra sommaren. Som 
medlem av en dansgrupp är hon ute och 
deltar i dance battles i andra städer i 
regionen och hon går själv helst på hip-hop 
konserter som med Medina. Trots att hon 
är väldigt specifik i sin smak och vad hon 
gillar att delta i så tycker hon inte att det är 
en subkultur, det hon sysslar med. 

- Det är alldeles för mycket 
konkurrens mellan dansskolor bara, i 
Alingsås finns inga subkulturer tyvärr. 

 

”Kulturlivet i Sverige 

saknar gemenskap 
tycker jag. 

 
Det som är mainstream inom dansvärlden  
just nu är att ordna workshops med kända 
koreografer eller dansare och sedan dance 
battles. Mina föräldrar påverkar inte mig 
alls när det gäller kultur och de har inte tid 
att gå på saker själva överhuvudtaget. Jag 
har ibland ordnat konserter eller 
dansföreställningar i Alingsås tillsammans 
med kommunens fritidsgård och Kultur-
hus.  
 
Gloria Esteban är hemma och försöker vila 
upp sig efter årets Hammarkullekarneval 
som gått av stapeln i helgen och som hon är 

med i kommittén för. Men tankarna går till 
den senaste tidens oroligheter i stadsdelen 
och att polisen bestämt sig för att vara 
ständigt närvarande. Inga kontaktförsök 
med föreningar eller boende har de gjort 
från officiellt håll för att diskutera den 
polisiära närvaron. Jag undrar hur hon ser 
sig själv som kulturarbetare i förorten. 

 

”När man jobbar med 

Hammarkullekarnevalen känner 
man att man inte har samma 
status, eftersom man jobbar 

ideellt och klassas som 
invandrarförening. Det är inte 

lika mycket värt som andra saker 
som görs i centrum och är 

likvärdiga. 
 

För många år sedan hade man möjligheten  
att starta en förening och kalla den 
invandrarförening och få bidrag för att göra 
sina kulturaktiviteter och sociala aktiviteter 
för sin egen grupp. Den möjligheten gavs 
för att det var otänkbart att visa kurdisk 
dans på GöteborgsOperan. Men jag tycker 
att Balettakademin och karnevalsdansen är 
två olika saker, men med lika värde.  
 Drömmen vore att man inte bryr sig 
om var man kommer ifrån. Att det handlar 
om dans, musik, handarbete inte om det 
kommer från förort eller inte. Men de 
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tänker att nej, det kommer från förorten, 
det är nog inte lika hög kvalité. Vi har en 
blandad befolkning och det finns många 
som har blandad bakgrund och då ska det 
synas i kulturen också. I centrum finns 
kulturinstitutioner som visar en viss form 
av kultur och i periferin syns andra saker 
som kanske är mer representativa. Jag ser 
ingen skillnad mellan midsommarfirande 
och karnevalen. Varför finns det inte poesi 
på olika språk på spårvagnen, så att den 
som talar ett annat språk kan läsa sitt språk 
där. Så man ser till att det ses som en 
tillgång att ha flera språk. Om man har ett 
annat ursprung ska man hela tiden kämpa 
för att komma in i sådana institutioner som 
vi alla betalar skattepengar för. Det är 
jättejobbigt att samarbeta, tycker 
kulturinstitutionerna.  
Kulturhus Kviberg är en ideell kultur-
förening som verkar som ett forum för 

utveckling av kultur, interkulturella 
mötesplatser och socialt företagande i 
området Kviberg i Göteborg. Deras främsta 
mål är att starta och driva ett kulturhus vid 
Kvibergs Marknad som varje helg lockar 
över 10 000 besökare i alla åldrar och från 
alla Göteborgs etniska grupper. Lisa 
Rosengren är med och samordnar ett 
framtida kulturhus inne i 
marknadsområdet. 
- Kvibergs marknad är den största 
samarbetspartnern, sedan är det en 
afrikansk ungdomsförening för musik som 
heter Honjo, de vill gärna etablera sig och 
ha kontor. Vi samarbetar också med Balkan 
Blues Company, Festival del Mar, 
Utveckling Nordost och Abnorm 
Scenkonst. När vi letar samarbets-partners 
använder olika slags nätverk, vi kommer 
från väldigt olika håll vi som är aktiva i 
föreningen. Det ringer också många som är 
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intresserade efter att de sett artiklar.  
 Det är svårt att säga hur lokalerna 
kommer att se ut, vi vill att samarbets-
partners ska utforma tillsammans med oss. 
Begagnade möbler, lokala konstnärer, det 
får växa sig fram och man ska känna sig 
hemma. Man kan ta med sig en fåtölj 
hemifrån. Förutsättningarna är en stor sal 
på 200 kvadratmeter, men hela lokalytan är  
på drygt 400m2. Där kan man ha musik, 
teater, stand-up, poesiuppläsningar. Vi 
hade inte tänkt ateljéer, men utställningar. 
Vi vet ju inte vilka som kommer till oss, det 
är utifrån de som engagerar sig helt enkelt.  

Vi är inte en subkultur i sig, utan 
hellre många kulturella uttryck. De som 
kommer till oss ska ha en önskan att 
komma ut ur sina källarlokaler. Det finns 
ingen samlingsplats i det här området och 
om man vill komma ut och visa sin kultur 
för någon annan ska vi kunna vara den 
platsen. Vi vill inte bara vara ett hus med 
samba, salsa, afrikansk musik utan även 
svensk kultur, det är drömmen.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


