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kapitel ett
Inledning
I omklädningsrum på dansskolor runt om i Stockholm byts varje vecka
jeans, jackor och vinterstövlar mot färgrika svepande långa kjolar och
höftsjalar med fastsydda mynt som klirrar vid varje höftrörelse. Eleverna,
kvinnor i åldrar från de sena tonåren till över sextio, förbereder sig för
lektioner då de till smattrande trummor och glidande kvartstoner lär sig
att gå med självmedveten attityd, att svepa elegant med händer och armar,
att låta höfter och bål komma i rörelse på helt nya sätt.
Orientalisk dans är i början av 2000-talet spridd över hela världen.
Den är förutom i Mellanöstern mycket populär i USA, Västeuropa, Latinamerika och Japan.1 Det finns tusentals utövare i orientalisk dans bara
i Stockholm, och dansformen lärs ut på både studieförbund och privata
dansskolor.2 Hel- och halvprofessionella dansare uppträder regelbundet
på scener runtom i huvudstaden, och varje helg sker framträdanden med
orientalisk dans på en rad libanesiska och turkiska restauranger. Dessutom
anordnas återkommande internationella orientdansfestivaler. Även om det
finns flest utövare i Stockholm är dansen numera populär över hela landet.
Den orientaliska dansen är en relativt ny företeelse på svenska scener och
danskurser. Före 1970-talet fanns ingen organiserad undervisning i dansformen i Sverige, och heller inga framträdanden på offentliga, etablerade
scener. Sedan dess har den orientaliska dansen fått ökad spridning och
kommit att bli ett inslag i kultur- och kursutbudet på många platser runt
om i Sverige.
Denna avhandling handlar om utövare av orientalisk dans i Stockholm
i början av 2000-talet. Studien fokuserar på elever och lärare på kurser,
med uppmärksamheten främst riktad mot den majoritet kvinnor som
väljer att dansa orientaliskt utan att själva ha nära band till Mellanöstern
eller Nordafrika. En övergripande fråga som har följt mig under studien
är: Vad är det som får dessa kvinnor att välja att utöva just orientalisk
dans? Vad får de ut av det?
Även om det förekommer manliga dansare, elever och lärare inom
orientalisk dans är en övervägande majoritet av utövarna kvinnor. Alla
1 Orientalisk dans utövas i varierande omfattning i alla världsdelar. Förutom dansare
från olika länder i Mellanöstern har jag i mitt fältarbete sett aktiva dansare från de
flesta västeuropeiska länder och därutöver från Slovenien, Ryssland, Japan, Sydafrika,
USA, Brasilien, Mexiko och Australien.
2 Se vidare kapitel två.
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elever och lärare jag har studerat närmare är kvinnor. De är väletablerade
inom arbetslivet eller är under utbildning. De flesta är födda i Sverige av
svenskfödda föräldrar. Flera är födda i Finland eller övriga Europa. Endast
ett fåtal av eleverna är födda i Mellanöstern eller Nordafrika, eller har
föräldrar som har invandrat därifrån.

Magdans, orientalisk dans eller raqs sharqi?
De olika beteckningar som finns på denna dansform säger mycket om den
mångfald betydelser och värden som förknippas med den. ”Magdans” är
det mest spridda begreppet för dansformen, på engelska belly dance och
på franska danse du ventre. Detta namn ogillas dock av många utövare.
Dels menar de att beteckningen är felaktig, dels hävdar de att den är en
västerländsk, kolonial uppfinning (Shay & Sellers-Young 2005, Barakat
1990:9, Rasmussen 2005:177). Vissa dansöser menar att beteckningen är
missvisande eftersom magen inte används särskilt mycket i den traditionella
orientaliska dansen. Det är höfterna som rör sig, magen ”följer bara med”.
Precis som i övriga världen tar många av de svenska utövarna avstånd från
beteckningen magdans. En vanlig förklaring till begreppets uppkomst är
att det skulle ha myntats av Napoleons soldater när de stötte på orientalisk
dans under fälttåget i Nordafrika i början av 1800-talet. Att beteckningen
magdans kunde uppstå trots att man vid denna tid knappast dansade med
magen förklarar man med att de europeiska soldaterna var ovana vid en
dans där man rör på annat än fötter, armar och ben (Artle u.å.).
Ett annat återkommande argument mot bruket av magdansbegreppet
är att det tyngs av dåliga konnotationer. En skribent i Dagens Nyheter
menar exempelvis att termen ”härstammar från sultanernas harem och
bär på ett negativt ställningstagande. Benämningen magdans pekar på en
enda funktion i den orientaliska dansen – erotiken”.3 Vissa falanger inom
de aktivas krets hävdar dock att begreppet är det korrekta, och hänvisar
till att det används i Mellanöstern, närmare bestämt Egypten: ”Det heter
magdans, alla säger magdans här nere [i Egypten], det är bara nybörjare
och neurotiska västerländska dansöser som säger orientalisk dans.”4
Ibland framhålls att den korrekta benämningen på dansen egentligen är
raqs sharqi, som är arabiska och betyder ”dans från östern”.5
3 Saad al Shadidi i Dagens Nyheter 2000-06-05.
4 Citat från Marita Fahlén, svenskfödd dansös som arbetat i Egypten i många år,
hämtat från en artikel av Ann Larsson och Britt Thellberg (2000).
5 Informationsblad från Kay Artle (u.å.), se även Anns presentation på Marikas dansskolas hemsida (www.marikas.se/kurser/studerande_och_vuxna/orientaliskt.shtml
2005-04-01).
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På svenska används oftast begreppet ”orientalisk dans” för att beteckna
denna dansform. Det uppfattas som relativt neutralt och kan accepteras
av de flesta aktiva. På svenska saknas en samlande beteckning för olika
dansformer förknippade med eller inspirerade av Mellanöstern och Nordafrika. Ibland används ”orientalisk dans” också i denna mer övergripande
betydelse. Eftersom det också syftar på en specifik form av dans skulle det
bli förvirrande att använda detta begrepp på sådant sätt i denna avhandling. I USA är Middle Eastern Dance, i svensk översättning mellanösterndans, en accepterad och spridd term (Osweiler 2006).6 Denna beteckning
har flera fördelar. Den är inte behäftad med samma problematiska konnotationer som ”magdans”, och den är i lägre grad än orientalisk dans
kopplad till en specifik dansform. Jag använder i denna avhandling termen
mellanösterndans som en samlingsterm, syftande till alla olika former av
dans med koppling till Mellanöstern och Nordafrika.
Den överlägset populäraste och mest spridda formen av mellanösterndans är den som i kursprogram och presentationstexter oftast går under
beteckningen orientalisk dans. Orientalisk dans motsvarar ungefär den
konventionella förståelsen av ordet ”magdans”: en dansös som utför en
mjuk och rytmisk dans klädd i tvådelad glittrande dräkt. I Stockholm ges
ett flertal kurser och uppvisningar inom denna dansform. Den största delen
av avhandlingen berör utövandet och förståelsen av denna dansform. Som
en jämförelse och breddning ägnas det sista kapitlet åt den form av mellanösterndans som går under beteckningen Egyptisk dans och som skiljer sig
från den vanligaste typen av orientalisk dans på en rad punkter.

Orienten
Den vanligaste beteckningen på dansformen ”orientalisk dans” hänvisar
till en ”Orient” som alla utövare av dansformen relaterar till på ett eller
annat sätt. Edward Said (2000 [1978]) menar att Orienten inte ska betraktas som beteckning på ett verkligt geografiskt område utan att begreppet
syftar på en språklig och symbolisk ordning skapad av väst. Enligt Said
bidrar begreppet till att rättfärdiga västs dominans över länder i Mellanöstern, Nordafrika och delar av Asien. Orienten har enligt Said tilldelats
rollen som västs motsats och fått härbärgera allt väst inte vill vara: om
väst är sekulariserat och rationellt är Orienten präglat av religiös fanatism
6 Beteckningen Middle Eastern Dance förekommer också i Storbritannien, men enligt
Jane Bacon som studerat dansformen i Storbritannien kallas den där oftast Arabic
dance (eller Arabic-Egyptian). Formen Oriental Dance förekommer enligt Bacon
också i Australien och Amerika (Bacon 2003:8).
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och godtyckligt våld, om väst är jämställt och demokratiskt får Orienten härbärgera kvinnoförtryck och despotism. Men Orienten kan också
utgöra en positivt laddad kontrastbild i en västerländsk kritik av det egna
samhället. Som motbild mot den kallt rationella västvärlden framträder
då en Orient som är mystisk och spännande; varm, sensuell och färg- och
kryddrik (Said 2000, Berg 1998). ”Orienten” är alltså enligt detta synsätt
närmast att betrakta som en konstruktion skapad av västs fruktan, drömmar och förväntningar. Bilden av Orienten säger följaktligen ofta mer om
de västerlänningar som skapat den än om en ”verklighet” i Mellanöstern
eller Nordafrika.7
De stockholmsbaserade dansarnas uppfattningar om orientalisk dans
och om ”Orienten” är i de flesta fall mer utformade som svar på deras
egna önskningar och behov än på kontakt med och kännedom om verkliga
förhållanden i de länder och regioner som betraktas som den orientaliska
dansens ursprung. Deras förhållningssätt kan därmed betraktas som ett
slags positivt laddad orientalism. Eftersom detta är känt och har studerats
(Berg 2001, Dox 2006, Laukkanen 2003, jfr Sawyer 2006) fungerar denna
slutsats i min studie som en utgångspunkt snarare än kunskapsmål. Det
jag fokuserar på är istället hur detta kommer till uttryck i just det sammanhang som jag här studerar.
Även om begreppet Orienten alltså knappast kan betraktas som en neutral och exakt beteckning för ett visst område associerar det dock till en
geografisk och social verklighet. I en svensk kontext brukar Orientens geografiska utbredning oftast motsvara Mellanöstern och Nordafrika, men
begreppet kopplas också samman med religionen islam (Berg 1998:19–21,
94, Hvitfeldt 1990:74, jfr Ekström 2006).8 Vare sig definitionen efter geografi eller religion motsvarar dock riktigt vad begreppet Orienten brukar
beteckna. Även länder utanför Mellanöstern, som Turkiet, räknas ofta till
Orienten, och ibland också Indien, Pakistan och vissa delar av Balkan.9
De människor som bor i Mellanöstern men inte är muslimer – exempelvis
kristna araber i Palestina, Libanon eller Irak – betraktas också ofta ändå
som ”orientaler” i ett mer kulturellt och socialt avseende. Denna vaghet
7 Både väst och Orienten kan i Saids Orientalism (Said 2000) framstå som enhetliga och
relativt oföränderliga enheter, ställda mot varandra. Said har också kritiserats för att
framställa den västerländska diskursen om Orienten som mer enhetlig än den i själva verket har varit och för att inte ta hänsyn till historiska förändringar (McLeod 2000:46–50).
8 Vilken del av världen som avses med begreppet Orienten är inte klar, och kan
variera exempelvis för olika västerlänningar. Orienten för amerikaner är ofta liktydigt
med Kina och Japan. För de gamla kolonialmakterna i Europa är det oftast de forna
kolonierna som tilldelats roller som exotiska motbilder: för fransmännen Arabien och
Indokina, för nederländarna Indonesien och för britterna Indien (Said 2000:63, jfr
Eade 2000:26–27).
9 Exempelvis arrangerar organisationen Re:Orient konserter inte bara med artister från
Mellanöstern och Nordafrika, utan också från Indien, Pakistan och delar av Balkan.
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är i sig ett tecken på att beteckningen Orienten och uppfattningen om dess
egenskaper är en konstruktion som fungerar som konstrast mot det västerland och de västerlänningar som har skapat det. När jag diskuterar företeelser i det geografiska område som ofta kopplas samman med begreppet
Orienten, markerar jag detta genom att istället använda beteckningarna
på respektive nationer eller regionala kategorier som Mellanöstern och
Nordafrika.
När det gäller det område som mellanösterndansen associeras med är
den geografiska vagheten något mindre.10 Det område som är relevant för
de stockholmska dansarna är det där man menar att dansen har uppkommit och som fungerar som förebild och inspirationskälla. Det land som
oftast nämns i sådana sammanhang är Egypten. Också Libanon beskrivs
av orientdansarna som ursprungsland, även om dansen där skiljer sig något
formmässigt från den egyptiska. Turkiet är också ett land där orientalisk
dans anses höra hemma.11 Som namnet antyder hänvisar utövarna av så kallad egyptisk dans till olika delar av Egypten som dansformens geografiska
ursprung (se vidare kapitel sex). Mellanösterndansare från olika delar av
världen reser gärna till det de uppfattar som dansens geografiska ursprungsområde för att se dansframträdanden, vidareutbilda sig, köpa musik, kläder
och annan utrustning. I Stockholms orientdansarvärld arrangeras regelbundet sådana resor och en av dem, som gick till Libanon, ingår i min
undersökning. Dessa målinriktade besök i Mellanöstern görs dock av ett
relativt fåtal vana och mycket engagerade dansare. Flera av nybörjareleverna
i min undersökning har dock – utan särskilt fokus på orientalisk dans – gjort
turistresor till länder i Mellanöstern och Nordafrika.
De stockholmsbaserade dansarna kan möta människor och kulturella
uttryck från Mellanöstern också utan att resa bort. En del av Stockholms
invånare är födda i Mellanöstern, Nordafrika och Turkiet, eller har föräldrar som invandrat därifrån.12 Även om de allra flesta kvinnorna i min
undersökning inte själva hör till denna kategori är det många som har
vänner och arbetskamrater med sådan bakgrund. Bland Stockholms
utövare av mellanösterndans är det också vanligt att söka sig till det flertal restauranger i staden där man kan äta libanesisk eller turkisk mat och
till de återkommande nattklubbar och konserter där musik spelas från
Mellanöstern och Nordafrika.
10 För en närmare redogörelse för den orientaliska dansens koppling till olika länder
se Shay & Sellers-Young 2005:2.
11 För en utförligare diskussion kring olika dansformer i Mellanöstern och Nord
afrika och hur de inspirerat mellanösterndans i Sverige, se kapitel två.
12 I samband med arbetskrafts- och flyktinginvandring under andra halvan av
1900-talet har många människor migrerat från Mellanöstern, Nordafrika och Turkiet
till Sverige. Dessa har till stor del bosatt sig i storstäderna Stockholm, Göteborg och
Malmö (Pred 2000:34–37, Andersson, Berg & Natland 2001:9, 80).
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Mellanöstern och Orienten finns också i olika medier (jfr Andersson
& Berg 2001:110–114). Det gäller i hög grad mellanösterndansen. På
Internet, i böcker och på DVD-filmer återfinns musik och dans från Mellanöstern, liksom ett flertal beskrivningar av mellanösterndansen och dess
bakgrund. De senare är oftast författade av aktiva dansare och lärare i
Västeuropa eller USA (se vidare kapitel två). Många av kvinnorna i min
studie söker sig till och tar del av denna information. De relaterar också
till det breda utbud av nyheter om Mellanöstern och Nordafrika som finns
på Internet och i andra medier. Trots att det finns ambitioner att nyansera
skildringarna framstår ofta Mellanöstern och Nordafrika i västerländska nyhetsmedier som platser präglade av fundamentalism, terror och
kvinnoförtryck (Hvitfeldt 1990, Brune 2006). En liknande bild av Orienten återfinns i många populära filmer och romaner. Dessa skildringar är
i stort i linje med den negativt laddade orientalismen. I populärkulturella
skildringar förekommer dock också skildringar av en mystisk, exotisk och
lockande Orient, något som kan betraktas som positivt laddad orientalism
(Berg 1998, Andersson & Berg 2001:110–114). Många av beskrivningarna
av mellanösterndansens historia och bakgrund författade av västerländska
utövare har drag som gör att de kan ses som ett uttryck för en sådan positiv
orientalism (Berg 2001).13

Frågeställningar och syfte
Avhandlingens syfte är att utifrån ett antal utövare baserade i Stockholm
beskriva och analysera utövandet och förståelsen av mellanösterndans.
Särskilt fokuseras på hur de undersökta kvinnorna i och genom sin dans
söker, skapar och försvarar värden som femininitet, autenticitet, kraftfullhet och respektabilitet.
Det jag studerar är så väl erfarenheten att dansa och dansens koreo
grafiska form som de betydelser dansen tillskrivs. I likhet med många
etnologer och antropologer som studerar dans är det den koreografiska
formens relation till betydelser, funktion och kontext som tilldrar sig mitt
intresse (Wulff 2001:3210). Jag är intresserad av vad mellanösterndansen
gör och av vad som görs med mellanösterndans. Vad söker de kvinnor som
väljer att dansa orientaliskt i Sverige och Stockholm? Vilka förväntningar
knyts till dansen och till Orienten eller Mellanöstern? Vilka är de drömmar och önskningar som de vill finna utlopp för? Vilka behov är det som
artikuleras?
13 Se vidare kapitel två och tre.
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I avhandlingen beskriver och analyserar jag det som händer på kurser
i mellanösterndans, vid uppvisningar och på andra arenor dit de undersökta danseleverna och lärarna söker sig. Hur går dansundervisningen till
och vad lär sig eleverna? Hur beskriver dansarna upplevelserna på kurser
och uppvisningar och vad får de ut av dem? Hur förändras de kroppsligt
och mentalt av sina erfarenheter? Vad händer med dansarnas idéer och
förväntningar?
Flera av de forskare som tidigare skrivit om fenomenet orientalisk dans
i väst betecknar den dans som förekommer i Mellanöstern som genuin,
medan den typ av dans som utförs i övriga delar av världen, i synnerhet
väst, som i bästa fall efterapning, i värsta fall exploatering och förvanskning
av dansformen (Dox 1997, Karayanni 2004, Shay & Sellers-Young 2005).
Jag är inte ute efter att fastslå graden av autenticitet hos de aktiviteter som
utövas i Sverige under beteckningen orientalisk och egyptisk dans. Istället
intresserar jag mig för de processer där vissa företeelser och egenskaper
tillskrivs autenticitet.
I mellanösterndansen söker utövarna uppnå vissa värden. Ett sådant
värde är ”kvinnlighet”, eller femininitet. I avhandlingen visar jag hur
mellanösterndansen av de aktiva förknippas med positivt laddad ”kvinnlighet” på sätt som kopplas såväl till kvinnokroppens fysiologi, till naturlighet och kraftfullhet som till möjligheten att bli attraktiv som kvinna
genom att klä upp sig och utföra mjuka böljande rörelser med höfter och
bål.
På danskurserna lärs rörelser och koreografier ut, men lärarna förmedlar också kunskaper kring mellanösterndansens sociala och kulturella
kontext och ett visst sätt att förstå mellanösterndans, nämligen som en
seriös konstform med gamla anor. Även utanför de aktivas kretsar uppfattar allt fler mellanösterndansen på ett liknande sätt. Det finns dock
också andra sätt att förstå dansformen. Ett synsätt som många dansare
och lärare försöker motarbeta är det där mellanösterndans betraktas som
något som kvinnor ägnar sig åt enbart för att förföra och behaga män
(Berg 2001, Dahl 2006, Högström 2006). Det är en uppfattning som är
etablerad sedan lång tid i västerlandet och kan kopplas samman med en
orientalistisk fantasibild av Orientens sexuellt laddade harem, fullt av dansande, halvnakna kvinnor (Kabbani 1994:69).
Relationen till såväl en drömd Orient som det geografiskt befintliga
Mellanöstern är komplex och varierande hos de dansande kvinnorna i
Stockholm. Deras förhållningssätt rör sig på ett kontinuum mellan å ena
sidan medveten fantasi och projektion av egna önskningar, och å andra
sidan egna erfarenheter av social verklighet på plats i eller relaterad till
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Mellanöstern. Kunskaper om och erfarenheter av Mellanöstern är också
viktiga referenspunkter för dansarna. Fantasi, föreställningar och erfaren
heter glider in i och påverkar varandra, och gör det tydligt att det är
omöjligt att dra en gräns mellan fantasins Orienten och verklighetens Mellanöstern.
Hur kan möten med Mellanöstern gestalta sig? Hur beskrivs dessa
erfarenheter av elever och dansare? Vilken roll spelar förväntningar och
förhoppningar på hur upplevelserna tolkas? Vid resor i Mellanöstern
eller Nordafrika och i möten med människor från dessa områden gör
dansarna ibland erfarenheter som inte motsvarar deras förhoppningar
om Orienten. Det händer att de svenska orientdansarna konfronteras
med värderingar som står i strid med egna, grundläggande ideal när det
gäller exempelvis kvinnans ställning och individens frihet i relation till
familjen. Hur hanterar de undersökta kvinnorna dessa möten? Det är
inte bara i västerländska miljöer som mellanösterndansare kan riskera
att få sin respektabilitet ifrågasatt. I Mellanöstern och Nordafrika har
dansöser som uppträder offentligt ofta mycket dåligt anseende och deras
verksamhet jämställs inte sällan med prostitution (Nieuwkerk 1995).
Hur reagerar de svenska dansarna på uttryck för detta synsätt? Vilka
strategier använder de för att hantera situationer där deras egna ideal
och principer inte gäller?
Utövarna av mellanösterndans kan alltså av omgivningen få sin dans
tolkad som enbart till för att locka och behaga män. Därmed riskerar
dansarna att positioneras som mindre respektabla. Ett centralt dilemma
för utövarna av mellanösterndans är hur man kan förkroppsliga femininitet utan att reduceras till objekt. Hur kan man vara attraktiv som kvinna
och samtidigt erkännas som respektabel? Vilka strategier använder sig
dansande kvinnor av för att positionera sig som subjekt och därigenom
undgå att reduceras till en position som sexuella objekt?
Fokus för denna undersökning är på den mellanösterndans som finns
i Stockholm. Då jag diskuterar hur dansen ter sig och tilldelas betydelser
i andra delar av världen, bland annat i Mellanöstern, är detta relevant
främst för att det har betydelse för de undersökta stockholmsdansarna.
Jag har alltså ingen ambition att ge en heltäckande skildring av dans
formen vare sig i Mellanöstern eller på andra platser i världen.
Mellanösterndans förekommer på en rad olika arenor i 2000-talets
Stockholm. Många restauranger som serverar mat från Mellanöstern och
Nordafrika anlitar professionella dansöser. Dansformen utövas också av
självlärda dansare på fester, bröllop och nattklubbar runt om i Stockholm
och övriga Sverige. Det som undersöks i denna studie är dock utövare av
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mellanösterndans på några av de organiserade kurser, elevuppvisningar
och scener som finns i Stockholm. Jag har huvudsakligen ett inifrån
perspektiv, vilket innebär att mitt intresse främst riktar sig mot utövarnas
egen upplevelse och förståelse av dansen.
Den egyptiska dansen ägnas ett kapitel i denna avhandling. Att jag
har valt att inkludera just denna form i min studie beror på att utövarna
av denna specifika form av mellanösterndans som jag ser det ställs inför
samma problem som de orientaliska dansarna när det gäller att kombinera femininitet med respektabilitet. Utövarna av egyptisk dans har dock
valt en annan strategi än huvudfåran inom orientalisk dans. En studie
av denna dansforms utövare kan därför belysa denna avhandlings syfte
och frågeställningar på ett sätt som inte varit möjligt om jag bara studerat orientalisk dans. En undersökning av utövarna av andra typer av
mellanösterndans som exempelvis American Tribal hade också kunnat
ge intressanta inblickar i gestaltandet av olika femininiteter. Detta ryms
dock inte inom ramen för denna undersökning. Att valet för breddning
istället fallit på den egyptiska dansen beror delvis på att jag redan vid
undersökningens början hade inblick i denna dansform (Se också metod
och material och kapitel två).

Teoretiska perspektiv
I detta avsnitt presenteras de viktigaste teoretiska resonemang och
begrepp som jag har använt för att belysa syfte och frågeställningar.
Avhandlingens ämne är som nämnt så väl erfarenheten av att dansa
och dansens koreografiska form som de betydelser dansen tillskrivs.
Det handlar alltså om processer som sker på både en intellektuell och
kroppslig nivå samtidigt, där förståelse och kroppslig praktik hänger
nära samman och påverkar varandra. Detta sker också i relation till
omgivningen med dess sociala förhållanden och olika uppsättningar
etablerade föreställningar. För att analysera denna dynamik använder
jag teoretiska resonemang och begrepp hämtade från Pierre Bourdieu
och Maurice Merleau-Ponty. Femininitet närmar jag mig huvudsakligen
utifrån Simone de Beauvoirs och Toril Mois förståelse avkön, men vissa
aspekter belyses med tankegångar hämtade från Judith Butler. Utövandet
av dans aktualiserar att människor samtidigt som de är subjekt också
kan vara objekt för andras och egna blickar. För att analysera detta i relation till kön, femininitet och sexualitet använder jag mig av resonemang
av Iris Marion Young och Martha Nussbaum. För att kunna närma
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mig en förståelse av hur femininitet bedöms och värdesätts i olika kretsar och sammanhang använder jag mig av Bourdieus diskussion kring
kulturellt kapital och Beverly Skeggs resonemang kring femininitet och
respektabilitet. Med hjälp av resonemang från Erving Goffman och Richard Schechner diskuterar jag dans som en form av framträdande eller
performance.

Kropp och medvetande, individ och samhälle
För att fånga in dynamiken mellan kropp, medvetande och sociala och
kulturella sammanhang blir Pierre Bourdieus habitusbegrepp användbart. Habitus är enligt Bourdieu ett system av föreställningar och därtill kopplade kroppsliga praktiker. Det är ett slags oreflekterad kunskap
som innebär att en människa införlivar och fortplantar det sammanhang och det samhälle hon lever i. Man får det med sig genom att växa
upp i eller vistas i en viss miljö. Habitus styr både hur människor tänker
och handlar och finns nedlagt i själva kroppen. Habitus gör att vissa
handlingar, tankar och ambitioner framstår som möjliga, lämpliga,
kanske nödvändiga, medan andra framstår som omöjliga, olämpliga
och kanske till och med motbjudande (Bourdieu 1990:52–65). Habitus
kan betraktas som det som medlar mellan å ena sidan samhället och
dess normer och system och å andra sidan individen, hennes kropp
och förhållningssätt (Broady 1990:244, Csordas 1990:8, Crossley
2001:92).
Enligt Bourdieu kan visserligen habitus förändras, men dess dispositioner är sega och uthålliga. Ett visst habitus kan fortsätta verka i människor
även efter att de sociala förhållanden som formade det har förändrats.
Människor kan alltså behålla kroppsliga och mentala förhållningssätt
trots att de inte längre är optimalt anpassade till omgivningens faktiska
förhållanden (Bourdieu 1990:62). Trots Bourdieus ambition att också
peka på individens frihet (Bourdieu 1990:52) tenderar hans beskrivning
av habitus att betona hur den enskilda människan styrs av strukturen,
direkt eller indirekt via habitus. Bourdieu har också kritiserats för att
människor i hans texter framstår som näst intill låsta av habitus (Crossley 2001:115). Men, som också Bourdieu alltså framhåller, är människor
också aktörer som skapar strukturer. Kroppen och dess dispositioner är
en del av detta (Bourdieu 1990:52ff).
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Det förkroppsligade subjektet
För att utveckla analysen av den subjektiva sidan av dansutövandet och
belysa hur dansande och undervisning kan förändra kroppen och dess
dispositioner använder jag mig av resonemang hämtade från MerleauPonty (Crossley 2001:118).14
Enligt Merleau-Ponty är det genom kroppen och dess sinnen vi uppfattar vår omvärld och tar den i besittning; det är i och genom våra kroppar
som vi är subjekt. De sinnesintryck och erfarenheter vi får i egenskap av
levda kroppar är enligt Merleau-Ponty utgångspunkten för all kunskap
(Merleau-Ponty 2006:99–105, Bengtsson 2001:50ff).15 Detta betyder dock
inte att detta förkroppsligade subjekt är opåverkat av omvärlden. Istället
menar Merleau-Ponty att ett cirkulärt förhållande råder mellan omvärld
och subjekt; subjektet präglas av omvärlden och omvärlden av subjektet.
Kroppens rörelser och förnimmelser förstås och ges mening i relation till
individens tidigare erfarenheter och i relation till de sociala och kulturella
strukturerna i hennes omgivning. Erfarenheter kan ”lyftas ur” individens
enskildhet genom att objektiveras, bli till objekt som till exempel ord eller
bilder. I och med att erfarenheter objektiveras på detta sätt ges de en fastare och mer beständig form och kan skiljas från själva erfarenheten och
så att säga börja leva sitt eget liv. I denna form kan sociala praktiker
förmedlas till andra människor, som kan inkorporera dem, införliva dem
i sina egna kroppar, för att sedan agera ut dem i form av egen kroppslig
praktik (Merleau-Ponty 2006:90–91, jfr Bengtsson 2001:71–73, Crossley
2001:4, 92).
Kroppen och dess rörelser kan förändras och förändra genom att de
hänger samman med och påverkar våra och omgivningens känslor och
förhållningssätt. Detta har visats i tidigare etnologisk forskning (se t ex
Gerholm 1998). I min studie av Stockholms orientdansarvärld finns exempel på processer, där modifiering av kroppars rörelser påverkas av och
påverkar tolkning och betydelseskapande. Inlärningen på danskurserna
sker till exempel i relation till etablerade strukturer och mönster, både
sådana som ”sitter i kroppen” och sådana som gäller meningsskapande
och förståelse. Med en kombination av fysiska övningar och ord förmedlas
både dansformens kroppsrörelser och en viss förståelse av den till eleverna
under danslektionerna. Det som sker på danslektionerna påverkar inte
14 Crossley menar att Bourdieu med fördel bör kombineras med resonemang hämtade
från Merleau-Ponty för att ge större möjligheter att studera den subjektiva sidan av
den sociala världen (Crossley 2001:118).
15 Subjektet hos Merleau-Ponty är alltså inte ett rationellt kalkylerande medvetande
med fri tanke och fri vilja. Det är istället ett subjekt som med och i sin kropp hela
tiden relaterar till omvärlden, ett förkroppsligat subjekt (Crossley 2001:89).
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bara vad eleverna gör med sina kroppar, utan också hur de förstår dessa
sina egna rörelser, och liknande rörelser utförda av andra.
Merleau-Pontys resonemang om hur det kroppsliga subjektet förhåller
sig till sin omvärld fokuserar en del av de processer som Bourdieu diskuterar utifrån habitusbegreppet. Även om Merleau-Ponty också berör hur
människor påverkas av sin omvärld, lägger han tyngdpunkten vid hur det
enskilda subjektet aktivt förhåller sig till sin omgivning. Merleau-Pontys
resonemang beskriver mer i detalj den process där habitus formas, hur
rörelser och kroppsliga hållningar tränas in och så småningom sätter sig
i kroppen.
Det som Bourdieus habitusbegrepp framför allt fångar in är de oreflekterade inlärningar av de kroppsliga och mentala förhållningssätt som
oftast uppfattas som självklarheter. Undervisning och inlärning på danskurserna sker genom både medvetna och omedvetna processer. För en närmare analys av dessa använder jag Maurice Merleau-Pontys resonemang
om kroppsschemat och inlärning av rörelser, baserade på hans idéer om
det kroppsliga subjektet. Med hjälp av Merleau-Ponty kan man också få
syn på hur det kan gå till när aspekter av habitus omformas genom att en
människas rörelserepertoar modifieras.

Femininitet
Olika aspekter av femininitet spelar en central roll för den betydelse som
dansen tillskrivs av sina utövare och av omgivningen. Följaktligen intar
också uppfattningar om femininitet en central plats i denna avhandling.
Hur ska man då förstå femininitet, eller ”kvinnlighet”? För att hitta redskap för detta vänder jag mig till Simone de Beauvoir och till Toril Moi
och Judith Butler som båda på olika sätt bygger vidare på de Beauvoirs
täkande.
Simone de Beauvoir menar i likhet med Merleau-Ponty att det förkroppsligade subjektet är utgångspunkt och grund för den mänskliga tillvaron.
de Beauvoir framhåller att människan ”inte är en varelse som är given på
förhand, utan att hon gör sig till den hon är” (de Beauvoir 2006:68–69).
Kvinnan är enligt de Beauvoir inte en fixerad realitet, utan istället skapas
och skapar hon sig till kvinna. Det är denna kvinnans tillblivelseprocess
som de Beauvoir menar kan jämföras med mannens och detta innebär
att man ska studera kvinnans möjligheter i jämförelse med mannens. En
viktig del av dessa förutsättningar och möjligheter är kroppen, som enligt
de Beauvoir ”[…] är vårt grepp om världen och utkastet till våra projekt”
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(de Beauvoir 2006 [1949]:68–69). Det är alltså via våra mans- eller kvinno
kroppar som vi förhåller oss till omvärlden.
Med ett sådant synsätt framträder världen helt annorlunda beroende
på om man närmar sig den med mans- eller kvinnokropp. De biologiska
utgångspunkterna är enligt de Beauvoir en av de nycklar som gör det
möjligt att förstå kvinnan. Men det innebär inte att biologin är ett förutbestämt öde för kvinnan. Skillnaderna mellan mans- och kvinnokroppar
räcker inte för att förklara hierarkin mellan könen; de förklarar inte varför
kvinnan är den Andre, och de dömer henne inte att för evigt behålla denna
underordnade roll (de Beauvoir 2006:67). De uppfattningar som kopplar
samman kvinnor och män med natur respektive kultur är istället vad de
Beauvoir betecknar som myter som hjälper till att upprätthålla hierarkin
mellan könen (de Beauvoir 2006:309ff, Heinämaa 2003:104ff).
de Beauvoir menar alltså att biologiska skillnader mellan könen har
betydelse för kvinnors respektive mäns tillvaro och möjligheter, men framhåller samtidigt att kopplingen mellan biologiska könsskillnader och vissa
egenskaper och sociala förhållanden är konstruktioner, det hon betecknar
som myter. För att förklara hur detta hänger samman och hur relationen
mellan kropp, tänkande och sociala system ser ut använder de Beauvoir
begreppet situation. Detta begrepp har som jag ser det många likheter
med Bourdieus habitus, men det finns också skillnader. Situation pekar
liksom habitus på kopplingen mellan kroppsliga och mentala aspekter.
Liksom vid användning av habitus undkommer man genom tillämpning
av en situation att se människan som enbart ett fritt subjekt eller ett offer
för tvingande omständigheter. Situation omfattar dock mer än habitus,
och i relation till Bourdieus beskrivning av habitus visar situation mer på
individens möjligheter att påverka och förändra.
Begreppet situation använder de Beauvoir för att beteckna människors
förutsättningar och villkor, såväl fysiska som ekonomiska, sociala och
kulturella. Men en människas situation hänger också samman med människans intentioner i relation till omvärlden, hennes projekt. Situationen
innefattar alltså inte bara villkor och förutsättningar utan också individens egen upplevelse av och förhållningssätt till dessa och till omgivningen
(de Beauvoir 2006:67ff, Moi 1997a:110, jfr Ekström 2002:18ff). Kroppen
är en del av mäns och kvinnors situation, men bara en del. Situationen
består också av samhälle, kultur och de egna förhållningssätten. Situationen innebär villkor som inte alltid är påverkbara, men det finns också
möjlighet att hantera dessa villkor på olika sätt.
För att tillämpa detta tänkande är det viktigt att hålla isär å ena sidan
de biologiska kropparna av antingen kvinno- eller manskön och å andra
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sidan de olika uppfattningar om vilka egenskaper som hänger samman
med kvinno- respektive manskön, det de Beauvoir kallar myter. Begreppet
kvinnlig är i detta sammanhang svårt att använda, då det kan beteckna
både att någon är av kvinnokön och en viss egenskap som uppfattas som
typisk för kvinnokönet. Det är viktigt att hålla isär dessa båda betydelser, på engelska med beteckningarna female (av kvinnokön) respektive
femininity (femininitet) (Moi 1997b:108). En person som är av kvinno
kön behöver enligt denna definition inte med nödvändighet också ha (vad
som betecknas som) feminina egenskaper (de Beauvoir 2006:67, Moi
1997b:108).
Judith Butler som delvis bygger vidare på Simone de Beauvoirs idéer
menar att femininitet och maskulinitet ständigt skapas och omskapas. Det
som uppfattas som ”kvinnlighet” är enligt Butler ingenting som är givet,
utan effekter av handlingar som iscensätter och agerar ut kvinnlighet, som
imiterar eller citerar det som betecknas som kvinnligt (Butler 1990:32–33,
136, Butler 1993:9–16).16 Av detta följer att femininitet och maskulinitet
är egenskaper som kan frigöras från kvinnlig respektive manlig anatomi
och iscensättas och ageras ut av vem som helst (Butler 1990:32–33, 136).
En person som anatomiskt är en man kan alltså iscensätta femininitet och
en person som är anatomisk kvinna kan agera ut maskulinitet.
Att det huvudsakligen är kvinnor som utövar orientalisk dans är något
som ofta tas näst intill för givet och som av många utövare och lärare
betecknas som utmärkande för dansformen. Det finns dock män som
utövar orientalisk dans, både i Mellanöstern och i resten av världen (Shay
2005a, Karayanni 2004). I Stockholm finns etablerade orientdansare av
manligt kön som uppträder utklädda till kvinnor och med kvinnliga artistnamn.17 Även om det är relativt sällsynt förekommer också manliga lärare
och enstaka elever av mankön på workshops och kurser. Några varianter
av mellanösterndans och vissa enskilda rörelser betecknas också av kvinnorna i undersökningen som relativt ”manliga”. Trots detta uppfattas både
orientalisk och egyptisk dans av de flesta utövare som utpräglat ”kvinn16 Enligt Butler är inte bara uppfattningar om kvinnligt och manligt effekter av
ett ständigt konstruerande och iscensättande av femininitet och maskulinitet. Hon
menar att också själva uppfattningen om biologiskt kön som något givet är en social
konstruktion. Såväl det som uppfattas som ”kvinnokön” och det som uppfattas
som ”kvinnlighet” är alltså enligt Butler effekter av upprepade performanser och av
diskurser (Butler 1990:136, Butler 1993:9–16). Jag finner det dock mer användbart
att i enlighet med Simone de Beauvoir (2006) och Toril Moi (1997a) utgå från att det
finns vissa givna biologiska förutsättningar för män respektive kvinnor och att dessa
för med sig skilda villkor för män och kvinnor. Utöver dessa grundläggande förutsättningar finns dock inget ”naturligt” manligt eller kvinnor, inga begränsningar för vad
som är möjligt för män respektive kvinnor.
17 En av dem är ”Alissa” som framträtt både på klubbar som Re:Orient och på en av
Anns shower. Se vidare kapitel fyra.
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liga” aktiviteter. Inom mellanösterndansen identifierar jag flera olika, och
delvis motsägelsefulla sätt att betrakta ”kvinnlighet” och ”manlighet”.
Vissa iscensättningar av femininitet och maskulinitet inom mellanösterndansen kan tyckas bekräfta och reproducera etablerade och till och med
konservativa idéer. Andra gånger verkar danspraktiker och framträdanden istället kunna ifrågasätta och utvidga, visa mot nya sätt att förhålla sig
till och förkroppsliga femininitet och i vissa fall även maskulinitet.

Subjekt och objekt
Utövandet av dans är både en förkroppsligad, subjektiv erfarenhet och
något som kan betraktas utifrån. För att analysera samspelet och spänningen mellan dessa aspekter och hur de kan relateras till kön använder jag Iris Marion Youngs resonemang som utgår från en kombination
av Merleau-Ponty och de Beauvoirs tänkande. Enligt Merleau-Ponty
(2002:99–105.) är det genom kroppen och dess sinnen vi uppfattar vår
omvärld och tar den i besittning. Men samtidigt som vi på detta sätt är en
kropp menar Merleau-Ponty att vi också har en kropp, en fysisk gestalt
som omvärlden kan betrakta och förhålla sig till. I och med att vi blir
medvetna om att vår kropp är synlig för andra kan vi också så att säga se
oss själva utifrån, ”med andras ögon”. På så sätt kan våra kroppar bli till
objekt också för oss själva (Merleau-Ponty 2006:17–18.)18
Medan Merleau-Ponty fokuserar på det förra ledet i detta resonemang,
har Iris Marion Young i sin essä ”Att kasta tjejkast” (Young 2000) med
hjälp av resonemang hämtade från Simone de Beauvoir närmare studerat
också det senare. Iris Marion Young menar att den kvinnliga kroppen inte
i samma utsträckning och med samma självklarhet som den manliga kan
vara ett subjekt på detta sätt. Istället menar Young och de Beauvoir att den
situation kvinnan har i ett mansdominerat samhälle präglas av en spänning
mellan att vara subjekt och objekt. I och med att kvinnan i ett patriarkalt
samhälle definieras som den Andra, har hon inte samma självklara tillgång
som mannen till subjektivitet, autonomi och kreativitet. Eftersom alla människor ändå också är subjekt kommer kvinnan att leva i en motsägelse. Den
kvinnliga kroppen är enligt Young oftare både subjekt och objekt för sig
själv, och riktar sig i högre grad än den manliga kroppen mot sig själv likaväl
som mot de möjligheter världen erbjuder (Young 2000:257–275).
18 Merleau-Ponty framhåller dock att utgångspunkten är det kroppsliga subjektet
och dess ändamålsinriktade rörelser i riktning mot omgivningen. Betraktandet av den
egna kroppen som ett objekt kommer enligt Merleau-Ponty först senare och är resultatet av en reflexiv process (Merleau-Ponty 2006:17–18).
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De dansare som framträder inför publik är per definition objekt. Jag
visar i avhandlingen hur kvinnorna upplever detta både som lockande
och riskfyllt. För att närmare undersöka fenomenet objektifiering använder jag mig av filosofen Martha Nussbaum som menar att begreppet
objektifiering syftar på att en person blir behandlad som ett ting, ett
objekt (Nussbaum 1995:257). Objektifiering är ofta kopplad till sexualitet, men behöver inte vara det. Däremot sker den alltid i någon form
av relation mellan människor. Nussbaum menar att objektifiering är
ett begrepp som oftast har fått en negativ klang och som används för
att kritisera annonser, filmer och personers beteende. Man talar t ex
om kvinnor som objektifierade inom pornografin, och menar då att
de är avhumaniserade till sexuella objekt, ting eller varor (Nussbaum
1995:249). Enligt Nussbaum har många feministiska tänkare betraktat
mäns objektifiering av kvinnor som ett centralt problem i kvinnors liv,
och strävan bort från det som mycket viktigt för den feministiska rörelsen (Nussbaum 1995:250). Iris Marion Youngs sätt att använda termen
fokuserar mest på denna negativa aspekt, liksom Simone de Beauvoirs.
Nussbaum framhåller dock att beteende som kan betecknas som objekti
fiering både kan vara av ondo och av godo, och att avgörande för hur
det ska värderas är hur relationen inom vilken objektifieringen äger rum
ser ut i sin helhet. I ett jämlikt, respektfullt sammanhang behöver inte
objektifiering vara problematiskt, utan kan i vissa former istället vara
något man kan njuta av (Nussbaum 1995:250, 271). Även om Nussbaums resonemang mest handlar om intima relationer på det personliga
planet och min undersökning behandlar offentliga uppträdanden inför
en månghövdad publik tycker jag att hennes diskussion kring begreppet
objekt, och speciellt sexuellt objekt, kan bidra till förståelsen av framträdanden med orientalisk dans. I båda situationerna handlar det om
personer som försätts eller medvetet placerar sig själva i positioner som
objekt i relation till andra människor.
Många av Stockholms orientdansare söker i dansen en typ av femininitet som i särskilt hög grad bygger på en positiv aspekt av att vara
objekt, att bli betraktad och bekräftad som attraktiv kvinna. Den orientaliska dansen erbjuder dem en självmedveten och glamourös femininitet
som bygger på en stark betoning av egenskaper och attribut som ofta
betecknas och betraktas som feminina. Det rör sig om en femininitet
som glittrar och glimmar, som vill vara fin och bli beundrad. Jag kallar
den för hyperfemininitet. Detta begrepp pekar på att femininitet kan
överdrivas, vilket i sin tur antyder att feminina attribut och femininitet
inte är något ”naturligt” som med nödvändighet förkroppsligas av vissa
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personer eller vissa kroppar (Butler 1990, Ambjörnsson 2009:177, Bell
m fl 1994:38).19
Att vara ett hyperfeminint objekt är alltså något som många av Stockholms orientdansare eftersträvar. Som Nussbaum framhåller förutsätter
emellertid de positiva aspekterna av att vara objekt att sammanhanget är
det rätta och att relationerna mellan inblandade personer är respektfulla.
Detta dock inte alltid fallet. En position som objekt medför inte bara möjligheter att bekräftas och beundras. Iris Marion Young framhåller att när
kvinnor visar upp sig måste de också hela tiden vara medvetna om att de
exponerar sin kropp som objekt som kan utsättas för andras blickar och
kanske kan komma till skada. De löper risken att reduceras till objekt på
ett sätt som de själv inte kontrollerar (Young 2000:264–275). I avhandlingen visar jag olika taktiker som dansarna använder för att förhålla sig
till dessa risker och möjligheter.

Kulturellt kapital och respektabilitet
Att den femininitet som iscensätts värdesätts av en själv och de andra kvinnorna på danskursen betyder inte att framträdandet nödvändigtvis möter
samma uppskattning av en utomstående publik. Det eventuella erkännandet av femininitet som värde hänger samman med uppfattningar om
respektabilitet. För att kunna närma mig en förståelse av detta använder
jag mig av Bourdieus begrepp och teorier, närmare bestämt Bourdieus
diskussion kring kulturellt kapital (och hur det tillerkänns värde) och den
brittiska sociologen Beverly Skeggs resonemang kring femininitet och respektabilitet. Den del av Skeggs tänkande som jag använder utgår till stor
del från Bourdieu.
Bourdieu menar att inte bara människors ekonomiska resurser, utan
också deras sociala och kulturella tillgångar kan betraktas som former
av kapital. Socialt kapital kan vara exempelvis klasstillhörighet, personkontakter och position i arbetslivet; kulturellt kapital kan bestå av en
prestigefylld utbildning eller införståddhet med såväl uttalade som outtalade principer för god kultur och god smak i ett visst socialt sammanhang. Det kulturella kapitalet kan vara förkroppsligat som kroppsliga
19 Medvetet överdriven hyperfemininitet används också inom delar av den feministiska rörelsen. Kvinnor iscensätter då en tydlig ”överdriven” femininitet med hjälp av
attribut som tajta korta kjolar, högklackade skor och mycket läppstift, men kombinerar det med en styrka och attityd som inte brukar uppfattas som ”feminina”. Om
dessa attribut används av lesbiska kvinnor kan också den ofta självklara kopplingen
mellan denna typ av femininitet och heterosexualitet ifrågasättas (Ambjörnsson
2009:177, Bell m fl 1994:38). Se vidare kapitel tre och sju.
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och mentala dispositioner, det vill säga habitus (Broady 1990:184, Skeggs
2000:20–21). Kulturellt kapital i form av habitus kan enligt Bourdieu
omsättas till annat kapital, men bara om det finns en marknad för just
dessa tillgångar, om det alltså finns människor som uppfattar att just
denna kompetens eller just detta sätt att föra sig har ett värde (Broady
1990:171–172).
Kunskaper i orientalisk dans kan exempelvis anses vara viktiga, till
erkännas värde, i en viss umgängeskrets (Broady 1990:173). Det är dock
inte säkert att danskunskaperna tillmäts värde i andra sociala sammanhang, som på arbetsplatsen eller i släkten. Vilka former av kapital som
erkänns som värdefullt i hela samhället, och vilka som bara är gångbara
i begränsade kretsar menar Bourdieu hänger samman med maktförhållanden i det aktuella samhället (Broady 1990:173–174). Även om det inte
alltid rör sig om medvetet kalkylerande menar Bourdieu att människor
strategiskt försöker öka värdet av det egna kapitalet och på så sätt förbättra sin position (Broady 1990:181–182).
Beverly Skeggs (2004:21ff) förstår femininitet och maskulinitet som
diskurser som förkroppsligas. Själv betraktar jag dem snarare som
aspekter av habitus, alltså kroppsliga och mentala dispositioner hos
människor som formas av den miljö där man vistas, den historia och det
förflutna man bär med sig. Habitusbegreppet fångar in att femininitet
och maskulinitet rör sig både om mönster i individens miljö och om individens eget agerande. Om olika former av femininitet och maskulinitet
kan betraktas som en aspekt av habitus kan de också ses som former
av kulturellt kapital. Beverly Skeggs är inne på en liknande tankegång
när hon framhåller att maskulinitet värderas mycket högre än femininitet. Bland annat är maskulinitet mer gångbar och ger större vinster på
arbetsmarknaden. Eftersom femininitet tillerkänns lågt socialt, politiskt
och ekonomiskt värde är möjligheten att omsätta femininitet i andra
former av tillgångar som pengar eller inflytande enligt Skeggs begränsade (Skeggs 2000:20–25). Ett tydligt exempel på detta är den grupp
vita brittiska arbetarklasskvinnor som Skeggs har skrivit om i en känd
studie (Skeggs 2000).
Något som är centralt både hos Skeggs och i min studie är relationen
mellan femininitet och strävan att tillerkännas respektabilitet. Skeggs kan
därför ge verktyg för belysa hur strävan efter vissa värden kan te sig, och
hur erkännandet av värdet hos vissa kroppsliga och mentala dispositioner
kan vara begränsat och varierande. För att vara användbara i min studie
krävs dock vissa modifikationer av Skeggs resonemang. Skeggs skriver
ofta om femininitet i singularis, och avser då oftast vad jag skulle beteckna
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som en nedtonad och diskret brittisk medelklassfemininitet (jfr Martinsson 2005:42–43). Jag vill alltså tydliggöra att jag med ”femininitet” inte
menar ett visst sätt att vara ”kvinnlig”. Istället finns det flera former av
femininitet, och dessa olika femininiteter tillmäts olika värde, har olika
svårt att uppnå erkännande.
En viss form av femininitet eller maskulinitet kan alltså vara en tillgång,
men bara om den tillerkänns värde. Skeggs beskriver femininitet som en
form av kulturellt kapital som visserligen kan vara till nytta och nöje
för kvinnan själv, men som tillmäts lågt värde av andra än de närmast
inblandade. Det finns alltså små möjligheter att omsätta femininiteten
som kulturellt kapital till andra typer av tillgångar. Det Skeggs baserar
detta på är förhållanden i Storbritannien, och framför allt läget för de
arbetarklasskvinnor hon studerat. Situationen för kvinnorna i min studie
skiljer sig på några avgörande punkter från den Skeggs beskriver. Många
av de stockholmsbaserade orientdansarna har genom sina etablerade positioner i arbetsliv och utbildning större tillgång till olika former av kapital
– såväl kulturellt, socialt som ekonomiskt – än de kvinnor Skeggs studerat.
De har redan i stor utsträckning erkänts som respektabla i sitt vardagliga
liv. De kvinnor som väljer att dansa orientaliskt i Stockholm kan, till
skillnad från den brittiska arbetarklass som Skeggs beskriver, förstås som
personer som strategiskt samlar värde till det egna ”självet”. De ägnar
sig åt att skapa sig själva. Att välja just orientalisk dans är för många en
sådan mer eller mindre medveten strävan efter att uppnå de värden som
man tillmäter olika former av femininitet. Samtidigt vill de ha (kvar) en
position som aktiva subjekt och erkännas som respektabla. Detta är något
som inte är lätt att uppnå, men som kvinnorna i min studie ägnar sig
åt genom förhandlingar och målmedvetet arbete på de olika arenor som
studien behandlar.

Dans som framträdande
I likhet med Mats Nilsson (1998) och Owe Ronström (1992), två etnologer som skrivit om dans, avstår jag från att i denna avhandling göra en
egen definition av begreppet ”dans”. Istället låter jag begreppet definieras
emiskt. Det innebär att när mina informanter kallar någonting för dans
så använder också jag den beteckningen (jfr Kaeppler 1999).
Dans är en form av performance, eller framträdande, det vill säga beteende som markeras, ramas in, ibland är en upphöjd form av beteende,
separerat från det vardagliga livet (Schechner 2002:28). Enligt Richard
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Schechner som lånat sin definition från Erving Goffman är ett framträdande också något som utförs inför en publik som kan påverkas av men
också bedöma det de tar del av (Schechner 2002:23, Goffman 1974:15).
Utmärkande för framträdanden är enligt Schechner ett beteende där
den agerande inte riktigt agerar som ”sig själv”, utan istället i egenskap
av ”jag som uppför mig som om jag vore någon annan” eller ”som jag har
lärt mig” (Schechner 2002:28). Samtidigt som framträdandet alltså är
ett förhöjt beteende förekommer det också i vardagslivet. I själva verket
menar Goffman (1974) och Schechner (2002:25) att det finns element av
framträdande i mänskliga möten och aktiviteter på alla nivåer, från möten
som sker i vardagslivet till professionella föreställningar inför betalande
publik. Goffman (1974) som med hjälp av teatermetaforer skriver om just
de framträdanden som sker i vardagslivet skiljer på å ena sidan frontstage,
de arenor och de tillfällen där individen gör framträdanden och å andra
sidan backstage, där individen inte behöver ge akt på vilket intryck hon
gör, utan kan slappna av, ”vara sig själv” och förbereda sig för kommande
framträdanden frontstage (Goffman 1974:97–102).
Schechner menar att gränsen mellan framträdande och icke-framträdande
inte alltid är klar. På liknande sätt är gränsen oklar mellan när individen
agerar i en roll och när hon ”är sig själv”. Istället menar Schechner att olika
typer av framträdanden kan placeras på ett kontinuum där den ena extremen utgörs av vardagslivets roller eller privata soloshower framför spegeln
och den andra extremen av storskaliga offentliga föreställningar inför
betalande publik (Schechner 2002:143–146). Dans kan utföras mer eller
mindre offentligt, i mer eller mindre formaliserade framträdandeformer.
Det gäller också den orientaliska och egyptiska dans som behandlas i
denna studie. Den utförs ibland i ensamhet med den egna blicken i spegeln
som enda publik, ibland på dansskolan tillsammans med lärare och andra
elever, på scenen i samband med elevuppvisningar och av professionella
dansöser inför okänd, betalande publik.
Som Schechner påpekar är gränsen oklar mellan framträdanden och
det övriga livet. Det som sker under danslektioner och föreställningar med
orientalisk dans påverkar och påverkas av elevers och dansares övriga liv.
Inom den speciella ram som upprättas kring framförandet kan dansaren
prova på nya möjliga sätt att förhålla sig kroppsligt och mentalt, både till
den egna kroppen och till omgivningen. Detta kan sedan påverka och
förändra utövarens liv också utanför dansen (Schechner 1985:125ff, jfr
Ronström 1992:16). Det är på det sättet som dansandet också kan bidra
till förändringar i de kroppsliga och mentala förhållningssätt som utgör
habitus.
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Metod och material
Det material som ligger till grund för de analyser som görs i avhandlingen
härrör huvudsakligen från det fältarbete som jag med varierande intensitet
bedrev i Stockholms orientdansarvärld under sammantaget fem års tid,
från 2003 till 2008. Mitt sätt att undersöka Stockholms orientdansarvärld
utgår från elever och lärare på två kurser i orientalisk dans och en i egyptisk dans. Aktiviteterna på själva danskurserna och uppvisningarna utgör
ett centrum i undersökningen. Kring dansskolorna finns också andra
evenemang mer eller mindre nära knutna till dansundervisningen som
avslutningsfester, basarer och filmvisningar. En rad sådana evenemang och
träffar ingår också i min undersökning, även de orientaliska dansfestivaler
och mer professionella shower som under tiden för mitt fältarbete anordnats av Ann Larsson. Undersökningen omfattar också flera uppvisningar
i olika sammanhang med de halvprofessionella dansgrupperna Layali och
as-Sayf, som är nära knutna till de kurser jag följt med Ann Larsson respektive Kay Artle som lärare. För att få ett bredare material och möjlighet
till överblick och jämförelser har jag också besökt evenemang som shower
och festivaler som anordnats i Stockholm av andra lärare och dansskolor.
En viktig källa för information har då varit mejlinglistan ”Danslistan” där
de flesta evenemang inom mellanösterndans i Sverige annonseras.
Som nämnt relaterar danseleverna och lärarna den orientaliska dansen till Orienten och Mellanöstern i vidare bemärkelse. Utifrån principen
att undersöka det som informanterna söker sig till har jag följt med på
aktiviteter som anordnats av andra elever på de kurser jag följt: besök på
libanesiska restauranger och klubbar med ”orientaliskt” tema som Ali
Baba Shejk’n’belly Club.
Det jag beskriver och analyserar i denna avhandling är ett sökande efter
och upprätthållande av värden som femininitet, autenticitet, kraftfullhet
och respektabilitet. Dessa värden söks i fysiska erfarenheter och i relationer mellan människor, men också i vissa speciella miljöer och situationer.
I de sammanhang som jag har undersökt har jag därför inte bara studerat
det som sker mellan människor utan också noterat platsen för händelseförloppet, hur miljöerna är uppbyggda och vilken musik som spelas. Som
en viktig del av det studerade fältet betraktar jag också de texter i form
av exempelvis kurskataloger och programblad där kurser presenteras,
evenemang utannonseras och kommenteras. Vissa av dessa texter finns i
pappersform, men mycket förmedlas i elektronisk form på Internet eller i
mejl. Det finns också mycket information kring mellanösterndans som inte
är direkt kopplad till evenemang eller kurser. Varje professionell dansös
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eller dansgrupp som jag har kommit i kontakt med har formulerat texter
som presenterar deras syn på orientalisk dans i allmänhet och vad de själva
sysslar med i synnerhet. Dessa presentationer är viktiga inslag i mitt material då de visar vilken bild dansarna vill ge av sig själva, sina aktiviteter och
dansformen i allmänhet. Dessa texter finns oftast på de hemsidor på Internet som alla undersökta professionella dansare, grupper och dansskolor
har, men förekommer också ibland i tryckt form på informationsblad och
i kurskataloger. Flera dansare och lärare, bland dem Irène Karlbom (2002,
2008) och Kay Artle (2007), har också skrivit böcker där de för fram sin
syn på dansformen, dess historia och kulturella kontext.
Den mellanösterndans som utövas i Stockholm och Sverige relaterar
också till dans och andra företeelser utanför Sveriges gränser, både i
Mellanöstern och i andra delar av världen. Som nämnt utövas orientalisk dans över hela världen och även Stockholms ”egyptiska” dansare har
kontakter och förebilder i andra länder. De internationella relationerna tar
sig konkret uttryck i de resor stockholmsdansarna gör – resor till platser
som på olika sätt har kopplingar till den dans de utövar, dels till de länder i Mellanöstern som betraktas som dansformens ursprungsorter, dels
till platser där de främsta internationella dansarna och lärarna återfinns.
Jag har deltagit i två sådana resor, en gick till Beirut, Libanon och en
till Zürich, Schweiz. Internationellt framstående lärare och dansare bjuds
också årligen in till Stockholm i samband med orientdansfestivalerna.
De internationella kopplingarna och flödena sker dock mest i medierad
form. Dansare och lärare runt om i världen har internetsidor där de ger sin
syn på dansen och dess sammanhang. Stockholms mellanösterndansare
tar del av denna information, av de många videoklipp och den musik som
finns på Internet, de DVD-filmer och musikinspelningar som finns till
salu på Internet, i butiker och i samband med festivaler. En del köper och
läser de böcker som skrivits av orientdansare i andra länder. Jag har tagit
del av många av dessa medierade inslag främst när de visats i samband
med undervisning eller evenemang men också köpt vissa inspelningar på
CD och DVD. Via Internet har jag skaffat mig en viss överblick på den
omfattande internationella orientdansarscenen.
Den period som jag huvudsakligen fokuserat på att samla in material
under är januari 2004 till och med juni 2005. Jag har gjort deltagande
observation i en grupp kvinnor som vårterminen 2004 började på nybörjarkurs i orientalisk dans hos läraren Ann Larsson på en privat dansskola i
Stockholms innerstad. Denna grupp följde jag tre terminer framåt. Ganska
många lämnade gruppen efter en eller två terminer på kursen, andra tillkom. Sammantaget har jag följt ett tiotal kvinnor två eller flera terminer på
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kursen och haft kvar kontakten med några av dem efter att jag själv lämnat
gruppen. Under vårterminen 2004 följde jag också en annan nybörjargrupp som gick på kurs för lärare Irène i en av Stockholms södra närförorter. Efter första terminen valde jag att fokusera helt på Anns grupp. Detta
hade flera orsaker, varav en del av praktisk natur. Danskursen i förorten
hade en kortare termin och erbjöd därför färre tillfällen till observation.
I innerstaden ägde kursen rum i lokaler avpassade för dansundervisning;
ljusa dansstudior med spegel utmed ena väggen. På denna dansskola fanns
också omklädningsrum och möjlighet till dusch. Förortskursen hölls i en
samlingslokal utan spegel och utan omklädningsrum. Detta gjorde att
innerstadskursen ägde rum under förhållanden som jag bedömer som
mer representativa för danskurser i Stockholm, dels gav speglarna och
omklädningsrummet möjlighet till observationer och analyser som inte
var möjliga i förortens lokal.20 Det material jag har från nybörjarkurser i
orientalisk dans härrör från deltagande observation och intervjuer i både
Anns och Irènes grupper, medan materialet från fortsättningskursen och
elevuppvisningen huvudsakligen kommer från Anns klass.
Under min tid som deltagande observatör på kurs i orientalisk dans
intog jag i varierande grad positionen som deltagare och som observatör.
Under de flesta danslektionerna deltog jag i undervisningen som vilken
annan elev som helst. Jag försökte samtidigt vara uppmärksam både på
vad som hände runt omkring mig och på min egen upplevelse av dansrörelserna. Jag brukade ha ett block liggande vid väggen, där jag under
lektionens gång i möjligaste mån snabbt kastade ner repliker och idéer.
Så snart som möjligt efter danslektionens slut skrev jag ner mina intryck
och reflektioner mer utförligt. Några gånger varje termin var jag renodlad
observatör. Jag satt då vid ena väggen och förde anteckningar. Vid några
tillfällen fotograferade jag också.
Jag har inte från början samlat in material om den egyptiska dansen på
samma systematiska sätt som om den orientaliska. Det material jag har
från undervisningen baserar sig istället främst på min erfarenhet från sju
års regelbundet deltagande i kurser och workshops samt deltagande i en
sex dagar lång intensivkurs i egyptisk dans i Zürich sommaren 2007. Efter
lektioner och andra tillfällen när något har inträffat som har väckt mitt
intresse har jag på samma sätt som efter de orientaliska danskurserna så
snabbt som möjligt skrivit ner mina intryck och reflektioner.
Fältarbetet har resulterat i ett material av olika slag. Den största material
kategorin är en fältdagbok som består av anteckningar från händelser och
20 Av de tiotalet dansskolor som jag besökt i Stockholm har alla ungefär motsvarande
utrustning: väl upplysta danssalar med speglar utmed ena väggen, separata omklädningsrum med tillgång till dusch.
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skeenden där jag i varierande grad själv har deltagit i det jag observerat. Jag
har gjort bandade intervjuer med danselever på olika kurser i mellanösterndans, främst från Anns, Irènes och Kays kurser. Intervjuerna ger inblick i
kvinnornas berättelser om varför de dansar orientaliskt, hur det känns att
dansa och hur de förhåller sig till olika aspekter av ”Orienten”. När det
gäller de professionella dansösernas och danslärarnas syn på dansen har
jag samlat information genom kontinuerliga samtal under fältarbetets gång,
jag har varit uppmärksam på vad som sagts och gjorts under lektioner och
framträdanden, skrivit ner det så snart det varit möjligt och kommunicerat
med dem via mejl. Jag har också läst de texter de producerar. I avhandlingen
förekommer flera typer av filmat material i beskrivningar och analyser. Det
handlar framför allt om DVD-filmer och videor om dans som används i
undervisningen på de olika danskurserna. Dessa filmer har jag i de flesta
fall tagit del av tillsammans med mina informanter. Huvudfokus för mitt
intresse är den betydelse som filmerna tilldelas av informanterna, inte filmerna i sig. Vid filmvisningarna har jag därför försökt vara uppmärksam
på dels vad som sker i själva filmen, dels de reaktioner som filmerna väcker,
både hos läraren, de andra eleverna och hos mig själv.
Jag använder som regel fingerade namn på de personer som förekommer
i texten i andra egenskaper än textproducenter. Jag har gjort undantag
för de tre danslärare i Stockholm vars klasser jag har följt och som har
viktiga roller i min studie: Ann Larsson, Kay Artle och Irène Karlbom.
Att de inte anonymiseras beror främst på att jag också refererar till texter
som de skrivit, något som blivit svårt att kombinera med anonymitet.
Dessa personer är dock intressanta främst som företrädare för olika typer
av mellanösterndans i Stockholm. Ann, Kay och Irène har alla fått ta del
av de textavsnitt där de omnämns och jag har gjort nyanseringar och
förtydliganden i texten utifrån deras kommentarer. Även den libanesiska
dansösen Amani går under sitt riktiga namn. Att det rör sig om just Amanis agerande och uttalanden har nämligen en särskild betydelse. Även
Amani var vid de omskrivna tillfällena informerad om min dubbla roll
som kursdeltagare och forskare.

Resan in i fältet och ut från det
Under tiden för fältarbete och analys har jag nått insikter som har resulterat
i kursändringar när det gäller fokus, teori och metod. När jag började min
undersökning var jag inte specifikt inriktad på att studera den orientaliska
dansen, utan mitt intresse var istället inriktat på vad jag betecknade som
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”konsumtionen av en föreställd Orient” som förekommer i Stockholm i
form av libanesiska och turkiska restauranger, klubbar som spelar musik
från Mellanöstern21 och butiker som säljer ”orientaliskt” inspirerad inredning. Det var för att komma åt detta fält jag valde att studera kvinnor som
går på kurs i orientalisk dans. Genom tidigare erfarenheter (Högström
2001) kände jag till att intresse för orientalisk dans ofta sammanfaller med
intresse för ”Orienten” i vidare bemärkelse. Vid fältarbetets början hade
jag själv också redan flera års erfarenhet av mellanösterndans, närmare
bestämt egyptisk dans.
Eftersom jag utövar orientalisk dans och dessutom tilltalas av musik,
mat, arkitektur och estetik från ”Orienten” utgör jag själv en del av mitt
fält. Den lockelse jag upplever i denna föreställda ”Orient” var ett viktigt
skäl till att jag valde detta ämne för mitt avhandlingsprojekt. Jag började
fundera på varför just den föreställda Orienten utgör en sådan lockelse för
mig – och för många andra stockholmare, svenskar och västerlänningar.
För min undersökning valde jag att studera grupper som dansade en
annan typ av orientalisk dans, och för andra lärare än min egen. Detta
gjorde jag dels för att få mer distans till mitt studieobjekt, dels för att
jag uppfattade att denna dansforms koppling till kvinnlighet, sexualitet
och exotism som intressantare och mer komplicerad än den jag själv då
utövade, den egyptiska dansen. Jag kontaktade Ann som jag visste undervisade i orientalisk dans och som jag var bekant med sedan vi läst etnologi
tillsammans några år tidigare. Irène kom jag i kontakt med via bekantas
bekanta som gick på kurs för henne.
Från början var alltså min tanke att jag genom att studera kvinnor
som utövar orientalisk dans skulle få ingångar till att studera den ”föreställda Orient” som finns i Stockholm i form av restauranger, klubbar
och butiker. Jag följde också under fältarbetets gång flera gånger med
grupper från danskurserna som gick ut på restauranger och klubbar. Det
material som detta gav upphov till ger en bild av hur de kvinnor som väljer
att dansa orientaliskt förhåller sig till andra aspekter av ”Orienten” och
Mellanöstern. Efter en tid började dock själva dansen dra till sig alltmer
av mitt intresse. Det som diskuterades i omklädningsrum och i pauser
på lektionerna var inte så mycket vilken nattklubb man ville uppsöka
utan snarare dansrörelsernas lockelse och svårigheter, klädernas färger
och material. Jag blev alltmer intresserad av vad som sker på danslektioner och uppvisningar, vad kvinnorna söker och finner i utövandet av den
21 De två mest kända återkommande klubbarna i Stockholm med musik från Mellanöstern och Nordafrika är Re:Orient Club och Ali Baba Shejk’n’Belly Club. Re:Orient
club har funnits sedan 1997 och spelar populärmusik från Mellanöstern, Nordafrika
och Sydasien. För en analys av svenska besökare på klubben se Högström 2001.
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orientaliska dansen. Även om studien fortfarande berör också andra sätt
att relatera till Orienten kom själva utövandet av dansen så småningom
att bli huvudfokus för min undersökning.
Under första terminen då jag fältarbetade i den orientaliska dansgruppen
fortsatte jag parallellt på kursen i egyptisk dans. Den kroppsliga erfarenhet
jag fick av att utföra de två olika formerna av dans tydliggjorde intressanta skillnader i rörelsemönster. Att samtidigt följa kurser i orientalisk
och egyptisk dans gjorde också skillnaden i förhållningssätt hos de båda
lärarna tydlig. Efter att jag under en tid på så sätt hade möjlighet till jämförelser kom mitt intresse att allt mer fokusera skillnader och likheter mellan
orientalisk och egyptisk dans. Jag noterade intressanta skillnader när det
gällde rörelsemönster, klädsel och förhållningssätt mellan de olika dansstilarna. Även om det från början inte varit min avsikt kom den egyptiska
dansen på så sätt att bli en del av min undersökning. De efterföljande två
terminerna följde jag enbart kursen i orientalisk dans, och deltog endast
i ett par heldagsworkshops i egyptisk dans per termin. Efter tre terminer
slutade jag delta i den orientaliska dansgruppen, och återvände till kursen
i egyptisk dans. Att efter ett längre uppehåll återkomma till den egyptiska
dansen gav värdefulla tillfällen till jämförelser mellan dansformerna, och
möjlighet att betrakta den egyptiska dansen med större distans.
En viktig metod för mig har alltså varit deltagande observation, vilket
har inneburit att jag själv har utövat olika former av mellanösterndans.
Den orientaliska dansen utövade jag under en begränsad tid och som del
av fältarbetet för denna studie. Min relation till fältet är annorlunda när
det gäller den egyptiska dansen. Då jag utövat egyptisk dans kontinuerligt
sedan år 2000, huvudsakligen på kurser ledda av läraren Kay, är min
position i relation till denna dansform mer av ”insiderns”.22 Jag har så att
säga inte lämnat detta fält bakom mig på samma sätt som när det gäller
den orientaliska dansen. Jag har dock haft ambitionen att distansera mig
och undvika att under analys och skrivande alltför nära identifiera mig
med den egyptiska dansen och dess utövare.
De idéer och reflektioner som uppkommit i samband med fältarbetet har
jag noterat så snart som möjligt i anteckningsblock eller direkt när jag
kommit hem efter en danslektion. Särskilt i början av fältarbetet lade
jag mig vinn om att skriva detaljerade anteckningar, då jag fortfarande
var ny på fältet och inte hunnit börja ta saker och ting för givet. Jag har
22 Vid den tidpunkt jag började dansa för Kay betecknades fortfarande denna
dansform som ”orientalisk dans” i kurshäftet. För att markera skillnaden mot övrig
orientalisk dans har denna beteckning senare bytts mot ”egyptisk dans”. Se vidare
kapitel två och sex.
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strävat efter en så kallad tjock beskrivning, en detaljerad skildring av
vad som sker, men också letat efter handlingars betydelse och innebörder
(Geertz 1973:6–7). De miljöer som redan var välbekanta har jag försökt
”främmandegöra” genom att ta ett steg bakåt och betrakta dem som om
de vore nya för mig (Ehn & Löfgren 2001:153). Nya idéer och tankar har
ofta dykt upp i samband med att jag skrivit rent mina fältanteckningar.
Skildringarna av skeendena i kombination med mina nedtecknade analys
idéer och reflektioner har blivit den fältdagbok som är resultatet av den
deltagande observationen på danslektioner, uppvisningar, resor och andra
evenemang. Också i samband med intervjuer och transkribering av inspelade intervjuer har jag fått idéer och reflektioner som noterats i separata
dokument. De flesta intervjuer som är bandade har jag transkriberat i
sin helhet, med undantag av kortare avsnitt där jag sammanfattat det
som sagts för att sedan kunna återvända vid behov och skriva ut mer
detaljerat. Tillsammans med det material som är i form av texter, bilder
och andra medier är detta det material har jag utgått från i den senare
fasen av analysarbetet. Jag har då systematiskt gått igenom materialet
som härrör från olika sammanhang: danskursernas olika faser, uppvisningar, krogbesök och shower och kopplat till de delar i intervjuerna som
relaterar till de aktuella situationerna. Samtidigt var jag uppmärksam på
och försökte se och notera teman i materialet, sådant som återkom ofta i
olika materialkategorier, som lyftes fram i presentationer och intervjuer
och som jag själv noterat i mina anteckningar från observationer (jfr Ehn
& Löfgren 2001:15). Det visade sig ibland att de teorier jag läst in mig på
och de förförståelser jag tagit med mig inte motsvarades riktigt av det jag
mötte på fältet. Intresset för en exotisk Orient visade sig inte vara så centralt som jag hade förväntat mig. Något som däremot var mer närvarande
än jag hade förväntat mig var temat ”kvinnlighet”. Jag noterade tidigt i
insamlingsprocessen att dansen kopplades samman med ”kvinnlighet”
på olika sätt. Detta återkom hela tiden och på många olika sätt i materialet. Dessa insikter gjorde att jag så småningom ändrade mitt teoretiska
fokus i analysen från postkolonial teori som dominerat till en början, och
istället riktade in mig mer på teorier som analyserar kön, femininitet och
maskulinitet. Mitt analytiska och teoretiska fokus skiftade alltså under
materialinsamlingens och analysprocessens gång, något som inte är ovanligt inom etnologin och närliggande ämnen (Ehn & Löfgren 2001:152,
Hammersley & Atkinson 2007:24–28).
Något annat som jag fann intressant under den deltagande observationen var dansrörelserna och den kroppsliga praktiken som sådan och hur
de hängde samman med förståelsen och berättelserna kring dansen. Också
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i intervjuerna reflekterade informanterna kring den konkreta inlärningen
av rörelser, vad som var lätt och svårt, och över hur erfarenheterna förändrade deras förståelse av dansens praktik. Det gjorde att min teoretiska
inriktning kom att styras mer mot teorier om relationen mellan kropp och
betydelseskapande och även om danslektionerna som avskild arena.
Efter att den huvudsakliga materialinsamlingen avslutats lämnade jag
kursen i orientalisk dans. Jag höll dock kontakten med Ann och återvände
vid några tillfällen till detta fält då jag bevistade elevshower, festivaler
och basarer. Jag kunde då dels testa mina påbörjade analyser mot nytt
material och dessutom notera förändringar som skett efter att jag själv
lämnat danskursen.

Dans som studieobjekt
Hur ska man studera ett fenomen som dans? De organiserade rörelser i ett
visst sammanhang som utgör dansen existerar strängt taget bara vid det
ögonblick och på den plats där den utförs. Detta har den gemensamt med
andra kulturyttringar som musik, teater och muntligt berättande. Alla
försök att återge dessa konstformer på annat sätt, i bild, skrift, notering
eller andra teckensystem, för med nödvändighet med sig att nyanser och
dimensioner från framförandeögonblicket går förlorade. Trots detta finns
det när det gäller musik och muntligt berättande etablerade och allmänt
spridda sätt att nedteckna i form av noter respektive skriftspråk. Det finns
utarbetade system också för att notera dans, varav det mest kända är så
kallad Labanotation23. Detta noteringssystem är dock så invecklat och tar
så lång tid att lära sig att det bara fått en begränsad spridning (Nilsson
1998, Thomas 2003, Wulff 2001). Istället har många dansare, koreografer och danslärare utvecklat sina egna sätt att notera dansrörelser och
koreografier, ofta genom att kombinera beskrivningar, illustrationer och
riktningsanvisningar (Wulff 2001). För mig har det viktigaste inte varit
att återge själva koreografin på ett korrekt sätt. Eftersom jag är intresserad
av samspelet mellan å ena sidan dansens kroppsliga praktik och å andra
23 Labanotation är ett system för att skriva ner rörelser utvecklat av Rudolf Laban.
I Labanotation används abstrakta symboler för att definiera rörelsens riktning, den
kroppsdel som utför rörelsen, rörelsens nivå och den tid som går åt för att göra rörelsen (Thomas 2003:220–221). Bland dansforskare råder delade meningar om huruvida
det går att nedteckna dans, och huruvida Labanotation är ett fungerande system för
detta. Dansforskarna Drid Williams och Brenda Farnell hävdar att Labanotation
fungerar väl för att teckna ner dans, och att nedtecknandet är värdefullt i sig i och
med att det bidrar till att göra dansen ”litterat” (Williams 2005). Andra pekar på
flera svårigheter med Labanotation, bland annat att noteringssystemet är så invecklat
och tar så lång tid att lära sig att det bara fått en begränsad spridning (Wulff 2001,
Nilsson 1998, Thomas 2003).
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sidan hur den uppfattas och förstås av utövare och publik intresserar jag
mig för händelseförloppet som helhet, både de dansandes och publikens
agerande. Den metod jag använt mig av är i första hand beskrivningar
av mina intryck nedtecknade på plats vid tillfället eller snarast möjligt i
efterhand, ibland kompletterade med dokumentation i form av fotografier
och kortare filmade sekvenser.
För den brittiska dansvetaren Jane Bacon som skrivit en avhandling om
orientalisk dans i Storbritannien var videokameran en ständig följeslagare
under fältarbetet och hon har också hänvisningar till det filmade materialet i sin avhandling (Bacon 2003:49–54). Även jag har också tillgång till
dokument i form av rörliga bilder från mitt fältarbete. Jag har inte använt
mig av video på något systematiskt sätt i min undersökning. Detta har flera
orsaker. Det är inte dansen som sådan, det mönster av rörliga kroppar så
som de framträder för en betraktare, som är av huvudsakligt intresse för
mig. Jag utgår istället från upplevelsen att dansa så som mina informanter
beskriver den och så som jag själv erfar den. Ett perspektiv på dans är att
den bara finns till i det ögonblick man dansar eller ser dans. Denna dansens
levda erfarenhet (Sheets-Johnstone 1979) är av centralt intresse i min undersökning. Jag har huvudsakligen ett inifrånperspektiv, en utkikspunkt som
svårligen låter sig återges på film. Av intresse för mig är också hur dansare
och andra förstår dansen, hur de resonerar och tilldelar dansen betydelse.
Inte heller detta låter sig fångas på film, utan kan framkomma under samtal
och intervjuer med de aktiva och vid läsningen av texter.
Det som jag kan ha gått miste om genom att inte ha filmat mer under
lektioner och uppvisningar är en dokumentation av elevernas vedermödor
under lektionstid och mer detaljerat hur dansundervisningen går till. Jag
tror dock att jag ändå med de tekniker jag använt, framför allt observation
och antecknande, har fått in tillräckligt med material för att kunna göra den
analys jag vill göra. Eftersom avhandlingen ändå sist och slutligen består av
skrivna ord och illustrationer i form av stillbilder har jag valt att låta upp
levelsen och erfarenheten från fältarbetet representeras i textens form direkt.
De fotografier jag har tagit fungerar, i likhet med det filmade materialet,
mest som illustrationer och stöd för minnet (jämför Wulff 2001:3211).

Att använda sig själv som källa
Att dansa och att ta till sig en föreställd Orient är i hög grad en sinnlig
och kroppslig erfarenhet. Jag tror att det inte minst därför är en tillgång
för mig att jag själv till stor del deltar i de aktiviteter jag skriver om och
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får erfarenheter som motsvarar mina informanters. Jag har erfarit känslan
av att röra kroppen på olika sätt i de olika dansformerna, kämpat för att
få kroppen att ta till sig nya rörelser, delat nervositeten inför scenframträdanden, känslan av att stå inför en publik på en scen, lättnaden och
glädjen efteråt.
En risk med att själv delta i de processer som är föremål för studien är
brist på distans till materialet och informanterna. Jag tror dock att mitt
eget deltagande i det jag studerar är en fördel. De flesta dansforskare är
själva aktiva dansare. Det gäller bland annat etnologen Mats Nilsson, som
i många år varit aktiv som dansare och lärare (1998:16–17)) . Antropologen
Helena Wulff menar att forskarens eget utövande av den studerade dansformen inte alls behöver vara en nackdel, utan att studiet av dans tvärtom
oftast kräver deltagande, eller i alla fall något slags kroppslig kunskap
om de rörelser som studeras. Att som forskare själv lära sig och skaffa sig
erfarenhet av rörelser som varit främmande är något som enligt Wulff bör
erkännas som en metodologisk strategi (Wulff 2001:3210, 1998:5–7). Även
antropologen Thomas Csordas menar att forskaren gärna kan använda sin
egen kropp som redskap för forskningen och höja den kroppsliga erfarenheten till en medvetet reflexiv metodnivå (Csordas 1999:184–185). Efter
att ha engagerat mig i fältet och upplevt med alla sinnen har jag i analys
och skrivande sökt inta den radikala tolkarens position, det vill säga sträva
efter att främmandegöra mig för det jag studerar (Hastrup 1995:180–181,
jämför Ehn & Löfgren 2001:8,153; Öhlander 1999:75).
Att själv ha kroppsliga erfarenheter är en förutsättning för den typ av
analys som jag vill göra. Genom att delta i danslektioner och uppvisningar
delar jag informanternas erfarenheter och får tillgång till en sorts kunskaper som är svåra att nå på annat sätt. Mina egna erfarenheter ger mig
ledtrådar om vad jag kan fråga mina informanter om, blir ett sätt att via
min egen förkroppsligade erfarenhet skaffa en första idé om sammanhang som jag sedan belyser och underbygger med annat material. När jag
genom intervjuer och observationer har jämfört mina egna känslor med
informanternas beskrivningar av sina upplevelser har jag vid flera tillfällen kunnat konstatera att informanternas upplevelser av en viss situation
skilde sig från mina egna.
Avhandlingen bygger alltså inte bara på intervjuer och iakttagelser
av andras dans utan också på mina egna danserfarenheter. Att uppleva
dansen som deltagare är något helt annat än att uppleva den som åskådare, detta blev tydligt för mig då jag jämförde mina upplevelser utifrån
dessa båda positioner. Min relation till resten av gruppen varierade också
påtagligt beroende på om jag deltog i dansandet eller inte. Den spontana
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dansglädje som jag upplevde och delade med de andra i gruppen när jag
själv dansade, kände jag mig inte delaktig i när jag var åskådare. När jag
deltog i dansandets kroppslighet, rörde mig sida vid sida eller tillsammans
med dem, var känslan av gemenskap med dem påtagligt större än när jag
bara satt bredvid.

Tidigare forskning och forskningssammanhang
En övervägande del av de texter som beskriver mellanösterndans och dess
historia är författade av personer som själva är aktiva dansare och vars
texter i hög grad skrivits utifrån en position som dansare. I Sverige är de
enda undantagen antropologen Gudrun Dahls (2006) och etnologen Magnus Bergs (2001) studier av orientalisk dans i Sverige. Inte heller utanför
Sverige finns särskilt många studier författade av forskare som inte främst
ser sig själva som mellanösterndansare; förutom antropologen Karin van
Nieuwkerks (1995) avhandling om dansare och sångare i Egypten och
dansvetaren Jane Bacons avhandling (2003) om brittiska utövare av vad
Bacon betecknar som arabisk dans. Utöver dessa finns i bokform så vitt
jag vet bara en antologi med namnet Belly Dance: Orientalism, Trans
nationalism & Harem Fantasy (Shay & Sellers-Young 2005) och monografin Dancing Fear & Desire: Race, Sexuality and Imperial Politics in
Middle Eastern Dance av Stavros Stavrou Karayanni (2004).
Både Karayannis bok och vissa av författarna i antologin är aktiva
mellanösterndansare, och i texterna avspeglas tydligt en vilja att föra
fram en viss tolkning av mellanösterndans och samtidigt positionera sig i
relation till andra dansare. Detta är exempel på ett vanligt fenomen, där
många skildringar av dansens historiska och sociala kontext samtidigt blir
led i kampen att få dansen accepterad som ”seriös konstform”. Som både
Magnus Berg (2001) och Jane Bacon (2003) konstaterar kan böcker och
texter av aktiva dansare bitvis framstå som solida och baserade på kontrollerbara källor, men bitvis skildra dansens historia på ett svepande sätt
som mer motsvarar de önskningar och förväntningar på dansens ursprung
som kan tänkas finnas hos bokens författare och andra dansare, än de
krav på vetenskaplig hållbarhet som ställs på akademiska arbeten. Detta
gäller både Bahi Barakats Den äldsta dansen (1990) och Wendy Buoneventuras bok The Serpent of the Nile. Båda dessa böcker brukar citeras
av de dansare och lärare jag har studerat, dock ofta med viss skepsis när
det gäller tillförlitligheten. Det finns också en stor mängd artiklar om
orientalisk dans. Några av dessa kan betraktas som vetenskapliga (t ex van
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Nieuwkerk 1998 och Dox 1997, 2006), men de allra flesta är författade av
aktiva dansare som i högre grad verkar vilja föra fram sin syn på dansen
än att presentera en underbyggd och balanserad redogörelse (se t ex Silver
2004). Därutöver finns ett antal studentuppsatser om orientalisk dans (se
t ex Sandell 2003).
Etnologen Magnus Berg har i artikeln ”Orienten på en höft” (Berg
2001) studerat den orientaliska dansen i Sverige. I artikeln går Berg igenom
berättelser om dansens historia och diskuterar de olika förhållningssätt
som finns till den hos utövare, allmänhet och medier. Det fält som Berg
studerat i Stockholm sammanfaller till stora delar med mitt och vissa
informanter är desamma som jag använder mig av. Även socialantropologen Gudrun Dahls studie av orientalisk dans i Sverige (Dahl 2006) berör
delvis samma fält som min studie och Bergs. En orsak till att samma
miljöer och personer återkommer är att den orientaliska dansvärlden i
Stockholm utgörs av en ganska begränsad krets och att vissa individer
spelar centrala roller. Exempelvis har Kay Artle blivit en viktig informant
för såväl Magnus Berg och Gudrun Dahl som för mig själv. Det finns dock
också avgörande skillnader mellan de olika studierna. Både Gudrun Dahl
och Magnus Berg baserar sig på material insamlat i slutet av 1990-talet
(Dahl 2006, Berg 2001:157). När mitt fältarbete ägde rum fem till tio år
senare hade det skett ganska stora förändringar på det undersökta fältet.
Inte minst hade Kay Artles egen danspraktik genomgått en avgörande
förändring (se vidare kapitel sex). En skillnad mellan min och Magnus
Bergs studie är att Magnus Bergs analys till största delen baseras på texter
(Berg 2001:156–157), medan jag använder mycket material från deltagande
observation, varav en viktig del har varit mitt eget utövande av orientalisk
och egyptisk dans.24
Magnus Berg har förutom artikeln om orientalisk dans skrivit ett flertal
texter som berör relationen mellan Mellanöstern och Sverige och orientalism
i en svensk kontext, något som också jag berör i denna undersökning. I
Hudud (Berg 1998) skriver han om bruksvärde och världsbild i det han kallar
populärorientalism, det vill säga böcker och filmer med orientalistiska motiv.
Magnus Berg har också i samarbete med Åsa Andersson skrivit om hur ett
antal ”svenskar” som bor och/eller arbetar i en förort med många ”invandrare” förhåller sig till de olika bilder av Orienten som förmedlas genom medier
och populärkultur respektive de egna erfarenheterna av dagliga möten med
människor med ursprung i Orienten (Andersson & Berg 2001).25
24 Berg har utöver textstudier gjort ”en dryg handfull” observationer av dans på restauranger och danslektioner och intervjuat sex utövare av orientalisk dans (Berg 2001:157).
25 Andersson & Berg framhåller att det är mycket svårt eller omöjligt att upprätta
objektiva gränser mellan kategorier som ”svensk” och ”invandrare”, men att de ändå
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Svenska etnologer som skrivit om andra dansformer på senare tid är framför allt Mats Nilsson (1998) och Owe Ronström. Ronströms avhandling
Att gestalta ett ursprung (Ronström 1992) diskuterar hur i Sverige bosatta
immigranter från före detta Jugoslavien genom dans och musik gestaltar
sitt ursprung, hur ett slags ”jugoslaviskhet” byggs upp genom dans och
musik. Ronströms undersökning har många beröringspunkter med min.
Båda berör hur dans och musik för sina utövare dels har betydelse och
värde i sig själva, dels används och fungerar i processer som skapar identifikation och gemenskap mellan människor. En skillnad är att medan
Ronströms undersökning i huvudsak berör människor som utövar dans
och musik som uppfattas som ”deras egen” då de själva identifierar sig som
”jugoslaver”, fokuserar min studie på personer som ägnar sig åt en dansform som inte kopplas samman med deras egen härkomst och etniska eller
nationella identifikation. Etnologen Ebrima Kamaras artikel om afrikansk
dans i Sverige berör däremot just utövandet i Sverige av en dansform som
starkt förknippas med en annan del av världen (Kamara 2005). Forskare
från näraliggande discipliner som sysslat med liknande frågor är antropologerna Lena Sawyer som skrivit om afrikansk dans i Sverige (Sawyer
2006), och Helena Wulff som bland annat skrivit om balettens transnationella värld och fenomenet Riverdance (Wulff 1998, 2009). Dans- och
teaterforskaren Lena Hammergren har skrivit om dans i Sverige vid sekelskiftet 1900, bland annat så kallade barfotadansöser (Hammergren 2002).
Dans kopplad till sexualitet och (bristande) respektabilitet har belysts av
etnologen Jonas Frykman i Dansbaneeländet (Frykman 1988).
I övrigt finns det en rad texter av etnologer och andra forskare som på
olika sätt har beröringspunkter och likheter med den föreliggande studien.
En som kan nämnas är etnologen Lotten Gustafsson som i sin avhandling
skriver om Medeltidsveckan på Gotland. I likhet med utövarna av orientalisk dans i Stockholm skapar människor inom ramen för detta evenemang
lekfulla frizoner där de kan prova på annorlunda och förment mer autentiska och sinnliga kroppar och identiteter (Gustafsson 2002).
Frågor om relationen mellan kropp och identitet har också på olika sätt
berörts av många andra forskare inom etnologi och närliggande disci
pliner. Artiklarna i antologin Behag och begär (1998) liknar min studie
genom att intresset riktas mot dynamiken mellan kropp, kön och det
sociala, bland annat med hjälp av begrepp och resonemang hämtade från
Bourdieu, Merleau-Ponty och de Beauvoir.
Föreställningar och kön, femininitet och maskulinitet, har också anaanvänder begreppen då dessa kategorier är ”verksamma, frekventa och inte nämnvärt
problematiska” i de miljöer som deras studie skildrar (Andersson & Berg 2001:79).
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lyserats i många tidigare studier. Några av dem som har beröringspunkter med min studie är antropologen Fanny Ambjörnssons och etnologen
Simon Ekströms avhandlingar. Ambjörnsson (2004) skriver i sin analys
av genus, klass och sexualitet hos tjejer på gymnasiet bland annat om hur
tjejerna förhåller sig till olika femininiteter och hanterar balansgången
mellan att vara sexig och respektabel. Simon Ekströms (2002) avhandling
om rättsapparatens bedömning av anmälda våldtäktsbrott har beröringspunkter med delar av min studie när det gäller kvinnors utsatthet och
villkorade tillträde till olika offentliga arenor. Ambjörnsson och Ekström
är också två av de forskare som tidigare tillämpat Beverly Skeggs diskussion om respektabilitet och femininitet på material från en svensk kontext.
I en senare studie skriver Fanny Ambjörnsson om möjligheten att använda
”överdriven” femininitet strategiskt (Ambjörnsson 2009), även detta något
som har relevans för min undersökning.

Disposition
Avhandlingen är disponerad i ett slags kronologisk ordning. Skildringen
av Stockholms mellanösterndans tar sin början med elever på nybörjarnivå, och går via olika uppträdanden och erfarenheter från Mellanöstern
i praktiken, till de erfarna dansösernas erfarenheter och förhållningssätt.
Kapitel två innehåller en kort bakgrund till orientalisk dans i allmänhet
och hur den kom till Sverige. Kapitel tre utspelar sig på kurs i orientalisk
dans. Här skildras inträningen av nödvändiga färdigheter i form av den
orientaliska dansens rörelser och förhållningssätt. I kapitel fyra beskrivs
de därpå följande repetitionerna av de danser som ska framföras inför
publik och slutligen offentliga framträdanden på elevshower och andra
arenor. I dessa båda kapitel skildras hur danseleverna både genom rörelser
och lärarnas tal och texter skolas in ett visst förhållningssätt till dansen,
präglat av framhållande av mellanösterndansen som en seriös konstform i
kombination med en noggrann balansering av dansens feminint attraktiva
och insmickrande inslag. I kapitel fyra fokuseras också på några av de
dansare som fortsätter till avancerad nivå och börjar uppträda offentligt.
Vid sådana framträdanden konfronteras dansarna med krav och förväntningar från publik och arbetsgivare, som inte alltid överensstämmer med
de egna idealen. Efterhand hittar de förhållningssätt och strategier att
hantera detta, utan att ge alltför mycket avkall på sin egen subjektivitet och
respektabilitet. Det sker också en tillvänjningsprocess, där en del av de ideal som man lärde sig på dansskolan inte längre framstår som så viktiga att
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upprätthålla, eller som omöjliga att efterleva i dansarens faktiska arbetssituation på restauranger eller fester. Kapitel fem beskriver dansarnas relation till Mellanöstern, det som brukar beskrivas som dansens geografiska
och sociala ursprung. Danseleverna möter aspekter av Mellanöstern både
på hemmaplan i Stockholm och vid resor till området. stockholmsdansarnas förväntningar och förhoppningar påverkar den upplevelse de får av
Mellanöstern. Många blir också besvikna när Mellanöstern inte lever upp
till deras förväntningar. De vana dansarna och mellanösternresenärerna
anpassar vartefter sina förväntningar till den realitet de stött på tidigare,
och nya förväntningar tar de gamlas plats. Dansarna hittar genom olika
taktiker sätt att hantera en tillvaro där de inte alltid betraktas som respektabla. I kapitel sex skildras Stockholms ”egyptiska” dansare. Det är
en grupp kvinnor som hanterar orientdansarens tillvaro på ett sätt som på
många sätt skiljer sig från andra. Delvis för att få sin dans accepterad som
seriös konstform har de förändrat dansens rörelser, kläder och attribut
på så sätt att den blivit till något som även av utomstående uppfattas som
något helt annat än annan orientalisk dans. Avhandlingens sjunde och
sista kapitel är en sammanfattande diskussion.
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kapitel två
Historieskrivning och bakgrund
I detta kapitel ska jag dels utifrån tillgängliga källor presentera en bild
av mellanösterndansens framväxt och spridning i världen och av hur den
introducerades i Sverige, dels diskutera hur detta händelseförlopp skildras av olika skribenter. Jag ger därefter en översiktlig beskrivning av den
orientaliska dans som lärs ut i Stockholm och av den musik som hör till. I
kapitlets slut presenteras två av de tre centrala danslärarna närmare.
Orientalisk dans är som nämnt en global företeelse med utövare i alla
världsdelar. På svenska scener och danskurser är den orientaliska dansen
en relativt ny företeelse. Före 1970-talet fanns ingen organiserad undervisning i dansformen i Sverige, och heller inga framträdanden på offentliga, etablerade scener. Sedan dess har den orientaliska dansen fått ökad
spridning och kommit att bli ett inslag i kultur- och kursutbudet på många
platser runt om i Sverige. Allt fler i Sverige har sett framträdanden, och
allt fler (framför allt kvinnor) har provat att själva utföra orientalisk dans.
Numera finns tusentals orientdansare bara i Stockholm. Det finns flera
dansskolor helt ägnade åt orientalisk dans, med hundratals elever vardera.
Dansformen lärs ut vid flera studieförbund och privata dansskolor, och
därutöver finns ett flertal fristående lärare som ger kurser. Minst ett tjugotal solodansare och flera grupper arbetar på hel- eller halvprofessionell
basis med orientaliska dansframträdanden. Förutom framträdanden varje
vecka på huvudstadens många libanesiska och turkiska restauranger ges
årligen föreställningar på teaterscener, museer och kulturfestivaler. Dessutom anordnas i Stockholm återkommande internationella orientdansfestivaler. Även om det finns flest utövare i Stockholm är dansen numera
populär över hela landet. Ett tecken på detta är att det vårterminen 2008
finns kurser i orientalisk dans hos exempelvis ABF i Luleå och Studieförbundet Vuxenskolan i Gislaved. Så här presenterar läraren i orientalisk
dans för presumtiva elever på skolans hemsida:

Orientaliskt
Orientalisk dans heter på arabiska Raqs Sharqi, vilket är ett
övergripande begrepp som betyder ”dans från östern”. Inom det
begreppet ryms såväl ”magdans” som folkloristiska danser från
hela mellanöstern. Vi tränar den egyptiska stilen såsom den dan46
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sas i Egypten idag. Rörelserna är fokuserade på främst höfter,
bröstkorg och axlar.
Orientalisk dans kan vara lätt och elegant likväl som jordnära
och kraftfull. Musiktolkningen och uttrycket hos dansaren är
minst lika viktigt som själva danstekniken. Att bli en fullfjädrad
dansare kräver även kunskaper och inblick i den arabiska kulturen och språket. Här har du möjlighet att upptäcka en rik dansform, som skiljer sig på många sätt från den stereotypa och ofta
felaktiga bild som gärna presenteras i västerländska media.26
I denna korta presentation ryms förutom en grundläggande beskrivning
av dansens rörelser en hänvisning till Egypten som dansens geografiska
placering och till ”idag” som dess tidsmässiga. Vidare pekar läraren på
den orientaliska dansens variationsrikedom, och framhåller vikten av
fördjupade kunskaper om dansen och dess kulturella kontext. På detta
sätt är presentationen typisk för de flesta texter om mellanösterndans och
framför allt om orientalisk dans. Som framkommer i senare kapitel är
berättelserna om den orientaliska dansens ursprung och historia ständigt
närvarande. De förekommer i dansundervisningen, återges i samband med
framträdanden och presenteras på hemsidor, på informationsblad och i
böcker. Alla lärare och etablerade dansare ägnar sig åt någon form av
historieskrivning då de i olika sammanhang presenterar sin syn på dansen,
dess sammanhang och historia.
Den beskrivning av mellanösterndansens historia som lärare och dansöser berättar på lektioner och på hemsidor, vävs hela tiden samman med
och blir en del av andra projekt som att bekämpa omgivningens ”missförstånd” eller understryka den egna dansformens autenticitet och seriositet.
Nästan alla texter om mellanösterndans är skrivna av personer som själva
utövar dansformen. Några av forskarna på området är samtidigt professionella utövare och även en del av deras texter uppfattar jag som i hög grad
skrivna som led i en positionering och legitimering av deras aktivitet som
dansare (se t ex Karayanni 2004). Även om jag själv betraktar mig som
i första hand forskare och i andra hand dansare på amatörnivå, är ändå
även jag en forskare som samtidigt utövar orientalisk dans. Som framgått
i inledningskapitlet är egen dansaktivitet ett mycket vanligt inslag i det
vetenskapliga studiet av dans (Wulff 2001:3210) och även antropologen
Karin van Nieuwkerk provade själv orientalisk dans i samband med sitt
fältarbete (Nieuwkerk 1995:15). Mitt främsta syfte är inte att förändra
26 Anns presentation på Marikas dansskolas hemsida (http://www.marikas.se/kurser/
studerande_och_vuxna/orientaliskt.shtml 2005-04-01).
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synen på dansen som sådan, men jag kan inte förneka att ett mål jag
hoppas uppnå med min text är en ökad förståelse och respekt för dansens
utövare, både i Sverige och i andra delar av världen.

En urgammal dans?
När det gäller dans i Mellanöstern före 1700- och 1800-talen finns det
mycket begränsat källmaterial. Historiska skildringar av dans i Mellanöstern är ofta sparsamma och innefattar sällan beskrivningar av själva
rörelserna. Det enda man kan säga utifrån tillgängliga bilder i egyptiska
gravar och på persiska miniatyrer är att det fanns solodans och att dansare
tycks framträda i sociala sammanhang (Shay & Sellers-Young 2005:3).
Både Anns och Kays skildringar av den orientaliska dansens historia
beskriver den som en företeelse med rötter långt tillbaka i tiden. Ann
skriver: ”Ingen vet hur gammal orientalisk dans är. För flera tusen år
sedan tror man att den var mer utbredd än vad den är idag. Förmodligen
har den sina rötter i fruktbarhets- och initiationsriter”.27 Kay skriver att
egyptisk dans ”[ofta] räknas […] till en av världens äldsta dansformer” och
att dansens ursprung inte är klarlagt, men att det finns flera olika teorier:
”Att det är en fornegyptisk dans, att det är en dans för att hylla olika
sumeriska och mesopotamiska modersgudinnor, eller att dansen fördes
med zigenarna från Indien på 500-talet.” (Artle 2004:2.) Kay framhåller
att det saknas hållbara vetenskapliga bevis för någon av dessa teorier.
Också Irène uttrycker en skeptisk attityd mot försök till svepande historieskrivningar och menar att uppfattningen att ”magdansen” skulle vara
uråldrig är ”fel” (Karlbom 2002:12). Samtidigt som de alltså delvis själva
förmedlar en sådan historieskrivning är både Ann och Kay noggranna
med att framhålla att de är skeptiska till en mer direkt koppling som ibland
görs mellan orientalisk dans och matriarkat, forntida gudinnekulter och
olika former av andlighet.
De skribenter som beskriver dansen som uråldrig och kopplad till
gudinnedyrkan brukar också hävda att gawazi-folket har en viktig del i
att dansen trots allt kunde bevaras när den bekämpades av de patriarkala
religionerna. Detta eftersom gawazi, som beskrivs som romer eller nomader, inte var kontrollerade av religionen. Gawazi förvaltade enligt dessa
skribenter dansen, och spred den mellan olika länder i Mellanöstern. I
dessa texter framhålls också att kvinnorna ska ha haft en stark ställning
hos gawazi (Buonaventura 1998:39ff, Hobin 2003:105, Barakat 1990:6,
27 ”’Magdansens’historia” på Ann Larssons hemsida www.orientaliskdans.se 2004-03-18
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Ladfors 2003). Eftersom det saknas tillförlitliga källor om dans i Mellan
östern före 1700- och 1800-talet måste denna typ av skildringar av dansens forntid betraktas som föga tillförlitliga (Berg 2001:160).
I dessa beskrivningar av den orientaliska dansens ursprung framstår
dansformen som något som huvudsakligen eller uteslutande utförts av
kvinnor. Den amerikanske dansaren och forskaren Anthony Shay menar
att detta är en felaktig uppfattning som lyfts fram av vissa västerländska dansare. I själva verket, framhåller han, har orientalisk dans både i
historisk tid och i nutid utförts av såväl manliga som kvinnliga dansare
(Shay 2005a:66–67). Beskrivningen av dansen som sprungen ur en forntida Orient präglad av kraftfulla kvinnor och gudinnedyrkan torde kunna
betraktas som resultat snarare av de samtida dansarnas önskningar och
behov än av noggranna studier av tillgängliga källor. Jag återkommer och
utvecklar detta resonemang mot slutet av detta kapitel.

Lockelse och stigma
När det gäller hur dansen tedde sig och det historiska skeendet efter 1800
är alla skribenter i stort sett överens. Berättelserna om dansen och dess
utveckling har några genomgående teman. Även om Anthony Shay alltså
menar att detta är en missuppfattning betraktas mellanösterndansens
olika former numera av både många personer i Mellanöstern och av västerlänningar som starkt associerad till kvinnokroppen och till sexualitet.28
Hur dansen betraktas i varje historisk, geografisk och kulturell kontext
hänger också nära samman med synen på kvinnor och sexualitet. Både i
Mellanöstern och i väst, så väl på 1800-talet som 2000-talet, finns olika
uppfattningar om detta, både att dansen är livsbejakande och en källa till
glädje, och att den i vissa sammanhang visar alltför mycket av kvinnokroppen och är alltför sexuellt explicit, och därför överskrider gränserna
för det acceptabla. I många sammanhang både bland västerlänningar och
personer från Mellanöstern uttrycks en ambivalent hållning, att dansen å
ena sidan är lockande och å andra sidan omoralisk.
Najwa Adra som i en artikel diskuterar dansens roll i moderna arabländer framhåller att synen på orientalisk dans i arabvärlden varierar i olika
28 Enligt Shay omfattar också ledande egyptiska orientdansöser som Fifi Abdou dessa
idéer. Abdou ska bland annat ha hävdat att det är omöjligt för en man att dansa riktig
magdans eftersom han inte har rätt fysik och dessutom saknar ”den energi som kvinnan har” (Shay 2005a:67–68). Shay menar att Abdous uttalande visar att egyptiska
dansöser inte kan sin danshistoria, utan istället ger uttryck för orientalistiska schabloner (Shay 2005a:68).

49

Karin_Hogstrom_avh.indd

49

10-03-19

09.51.34

sammanhang och inom olika grupper.29 Många har ett ambivalent förhållningssätt; man njuter av dansen, samtidigt som professionella dansare
stigmatiseras (Adra 2005:37).
Synen på vad som är acceptabelt när det gäller dans i Egypten och övriga
muslimska delar av Mellanöstern kopplas ofta samman med islam och
dess regler. Enligt Najwa Adra pågår en debatt bland muslimska religiösa
vetenskapsmän om huruvida det är tillåtet med dans och musik inom
islam. Å ena sidan finns religiösa mystiker som menar att dans och musik
är bästa vägen till gudomlig extas. Å andra sidan finns de som menar att
all musik och dans är förbjuden inom islam (Adra 2005:37–38).
Enligt vissa utövare och uttolkare av islam är alltså all dans förkastlig,
men för de flesta kan dans vara acceptabelt i vissa sammanhang men
inte i andra. Dansens grad av anständighet eller oanständighet handlar
mycket om tiden och platsen för uppträdandet, och vem som är närvarande. Avgörande är också om den dansande är kvinna eller man. Kvinnor
anses mer lockande än män och kvinnliga uppträdanden är därför mer
kontroversiella. Eftersom åsynen av den kvinnliga kroppen anses vara
mycket upphetsande är kvinnliga dansare som uppträder inför främmande
män den mest skamliga formen av underhållning. Om en kvinna dansar
framför en enbart kvinnlig publik och på rätt tid och plats kan den dock
vara tillåten (Nieuwkerk 2005:12–13).
Liknande uppfattningar förekommer också hos människor som inte
är muslimer, exempelvis kristna i Libanon och Irak. Istället för att bara
kopplas samman med religionen islam kan detta synsätt förstås som en
aspekt av en uppfattning som enligt etnologen Annick Sjögren är vanlig i
länderna runt Medelhavet. Fadern fungerar där enligt Sjögren som familjens överhuvud och kvinnornas sexuella moral och framför allt flickornas
oskuld är ett viktigt symbolisk värde för familjens ställning och integritet (Sjögren 1993:78–81, 145–147). Det är viktigt att framhålla att detta
synsätt inte är allenarådande eller allomfattande, vare sig vid Medelhavet
eller hos människor med kopplingar till området. Vad som anses vara
acceptabelt varierar också och kan förändras. För de flesta, både kristna
och muslimer, varierar åsikterna om vad som är lämpligt och inte mellan
familjer och individer (Adra 2005:38).
Najwa Adra framhåller att dans förekommer i samband med många
sociala sammankomster i arabvärlden, exempelvis bröllop. Vid varje
tillfälle där dans förekommer måste man förhandla kring lämplighe29 Adra definierar ”arabländer” som länder där ”magdans” (belly dance) är
”inhemsk” (indigenuos) och arabiska är det dominerande språket (Adra 2005:29).
Detta torde alltså innefatta också områden och grupper med andra religioner än
islam, exempelvis kristna grupper i länder som Libanon, Syrien, Palestina eller Irak.
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ten att uppträda i det ena eller andra sammanhanget (Adra 2005:29).
Adra menar att det generellt anses acceptabelt för amatörer att dansa i
hemmiljö eller miljöer som definieras som privata, medan professionella
dansare uppträder i miljöer som definieras som offentliga. Det finns inga
klara gränser mellan olika platser eller arenor, utan vad som definieras
som offentligt och inte beror mycket på vilka som utgör publik. Det
viktigaste är att inte uppträda inför främlingar. Amatörer kan alltså
dansa på nattklubbar om det är inför nära vänner och släktingar eller
i lokaler som hyrts för t ex bröllop, men de skulle kunna kritiseras om
de dansade på samma plats i främlingars närvaro. På en könsuppdelad
bröllopsfest kan alla dansa utan risk (Adra 2005:35–36). Det är också
värt att påpeka att dans, framför allt kvinnors dans inför män, även i
Sverige och västvärlden har varit och är en laddad företeelse nära förknippad med uppfattningar om sexualmoral. Kring förra sekelskiftet
hade dansaryrket också i Sverige mycket låg social status och även etablerade och välkända dansöser kunde skildras som sexuellt tillgängliga
(Hammergren 2002:59, 129–132). Att detta synsätt delvis lever kvar
visar de kommande kapitlen i denna avhandling.
Enligt Adra (2005) finns det ingen plats i Mellanöstern där professionella dansare åtnjuter hög social status. Historiskt har dansare rekryterats
från lågstatusfamiljer, och dansare har antagits ha slappare moral än den
övriga befolkningen. Både historiskt och i nutid har de mest framstående
dansarna respekterats för sin artistiska skicklighet och de har kunnat tjäna
mycket pengar på sin konst. Men samtidigt har deras moraliska vandel
ansetts låg eftersom de i det offentliga utför aktiviteter som de flesta anser
passa sig enbart i privata, avskilda sammanhang. Attityder gentemot professionella dansare har dock delvis blivit mer flexibla. Orientdansare från
välutbildade familjer som har utbildning i klassisk västerländsk balett och
sceniska varianter av folkdans anses mer respektabla än andra dansare
(Adra 2005:38).

Dans i 1800-talets Egypten
I berättelserna om den orientaliska dansens senaste 200 år framstår den
som en dansform som visserligen har sin bas eller ursprung i Mellanöstern, men som ända sedan 1800-talet påverkats starkt av människor och
dansformer från andra delar av världen. Många historieskrivningar tar
sin början kring sekelskiftet 1800 och beskriver vad som hände i samband
med mötet mellan Egyptens dansare och Napoleons soldater under fält51
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tåget i Egypten under 1800-talets början. De källor som är tillgängliga för
beskrivningar av den dans som mötte besökarna är i huvudsak också västerländska, i form av reseskildringar från européer på besök i Egypten.
Enligt Karin van Nieuwkerk beskriver tidiga resenärer fram till ca
1820 två olika typer av egyptiska kvinnliga underhållare; dels så kallade
awalim, dels gawazi. Ordet awalim (singularis: almeh eller alma) betyder
vis eller lärd kvinna. Awalim var kvinnor som sjöng och dansade och
som framträdde främst för kvinnor i haremen. De kunde sjunga sittande
bakom en skärm, så att de kunde höras men inte ses av män. Dansade
gjorde awalim enbart för kvinnlig publik. De uppskattades för sin konst
och ansågs av egyptierna inte bryta anständighetens regler. Gawazi (singuralis: ghaziya) är beteckningen på de dansare som uppträdde obeslöjade
på gatorna och framför kaféer. De flesta beskriver dem som romer eller
nomader (Nieuwkerk 1995:26–27).
Vid denna tid fanns också manliga underhållare, inte minst hos gawazi. Men det var de kvinnliga underhållarna, i synnerhet dansarna, som
lockade de västerländska besökarna (van Nieuwkerk 1995:21). Många
awalim vägrade uppträda för utlänningar, och därför var ofta västerlänningarna, i synnerhet männen, hänvisade till gawazis offentliga uppträdanden på gatorna (Nieuwkerk 1995:27). Européerna var inte odelat
positiva till det de fick se. Tvärtom beskrivs gawazis framträdanden ofta
som vulgära och motbjudande, man ansåg att de dansande kvinnorna
gjorde oanständiga rörelser och att de var fula med sina färgade händer
och dekorerade ansikten (Nieuwkerk 1995:25, Karayanni 2004:70). Detta hindrade dock inte européer från att samtidigt fascineras och lockas
av dem. Av all tillgänglig underhållning i Egypten i början på 1800-talet
föredrog européerna de kvinnliga dansarna, som kom att utgöra en av
de viktigaste turistattraktionerna i 1800-talets Egypten (Nieuwkerk
1995:21–23). Eftersom gawazi var obeslöjade och uppträdde offentligt,
rökte vattenpipa och drack ansågs de inte heller i det samtida Egypten
som anständiga kvinnor. Trots denna brist på anseende beskrivs de av de
flesta tidiga resenärer inte som prostituerade, utan enbart som dansare
(van Nieuwkerk 1995:27).
Västerländska soldaters, resenärers och kolonialherrars förväntningar
på och relationer till dansöser verkar också ha bidragit till en försämring
av dansarnas rykte och ökning av antalet dansare som också ägnade sig
åt regelrätt prostitution (Nieuwkerk 1995:21–35).30 Före 1800-talet hade
underhållarna främst framträtt vid firande av religiösa högtider och famil30 Se också t ex Adra 2005, Shay & Sellers-Young 2005, Artle 2004. Nieuwkerk är
den som beskriver denna utveckling mest detaljerat och med de tydligaste källhänvisningarna.
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jehögtider, särskilt bröllop. Under 1800-talet ökade den egyptiska staten
kontrollen, regleringen och beskattningen av offentliga underhållare. För
att kunna försörja sig sökte sig de kvinnliga underhållarna till de allt fler
utländska turisterna och till de främmande arméer som fanns i Egypten
under större delen av 1800-talet. Antalet kvinnliga underhållare som sjöng
och dansade för utlänningar ökade, och detta bidrog i sig till att i västerlänningarnas ögon förstärka bilden av dansen som en kvinnlig aktivitet
(Nieuwkerk 1995:23– 31).
Egyptens religiösa auktoriteter ogillade starkt denna utveckling.
Egyptens ledare Muhammed Ali tog intryck av kritiken och förbjöd
1834 offentliga kvinnliga dansare och prostituerade i Kairo, och nästan
alla ”offentliga kvinnor” deporterades till södra Egypten. Bara ett fåtal
väl etablerade awalim kunde fortsätta att underhålla innanför haremens
väggar. Även de fick dock vara på sin vakt eftersom alla kvinnliga underhållare i Kairo riskerade att bli deporterade. Syftet med bannlysningen
var att marginalisera kvinnor som uppträdde offentligt och hålla dem
utom synhåll för främlingar. Effekten blev istället att européerna följde
de kvinnliga dansarna till södern, medan manliga dansare kom att ersätta de kvinnliga i Kairo (Nieuwkerk 1995:31–34, Karayanni 2004:70).
Dansarnas tillvaro i södern var osäker. De var enligt Nieuwkerk
beroende av utlänningarnas pengar för att försörja sig och utlämnade
till korrupta polisers välvilja. Det hände att européer bad att dansarna
skulle uppträda nakna. Det kunde vid vissa tillfällen leda till att utlänningarna kastades ut, men ofta gav dansarna efter, ibland efter att ha
satt ögonbindlar på musikerna.31 Dansen blev på så sätt till striptease och
gawazi började i allt högre grad att vid sidan av dansen också arbeta som
prostituerade. Gränserna mellan enklare underhållare och de tidigare
mer respekterade awalim började också luckras upp. För att klara sin
försörjning började en del awalim uppträda offentligt för främmande
män, även utlänningar. Delvis till följd av att västerlänningar blandade
samman olika typer av egyptiska underhållare förändrades betydelsen
av beteckningen awalim. Från att ha varit ett ord för vis kvinna blev
det i början av 1800-talet till en beteckning för sångare eller dansare.
Vid 1850 hade betydelsen förskjutits till en kvinna som är dansare och
prostituerad (Nieuwkerk 1995:34–36).

31 Då genomförde dansarna ofta vad som kallades bi-dansen och var mycket populär
bland turister. Dansaren låtsas att ett bi är gömt i hennes kläder och tvingar henne
att kasta av sig det ena plagget efter det andra. Den franske författaren Flaubert bad
under en vistelse i Egypten dansarna Kuchuk Hanim och Aziza att genomföra denna
dans och är explicit med att syftet med dansen är striptease (Nieuwkerk 1995:34–35).
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Kring 1850 hävdes bannlysningen och kvinnliga underhållare tilläts
återvända till Kairo, enligt Nieuwkerk troligen på grund av att staten
ville komma åt att beskatta dem. De fick dock inte framträda offentligt utan enbart inför kvinnlig publik. De kända sångerskor som även
under bannlysningen kunnat fortsätta sin verksamhet i Kairos harem
kallades inte längre awalim, eftersom ordet kommit att bli befläckat.
Detta ord betecknade nu istället de dansare och sångare som uppträdde
i arbetarkvarteren (Nieuwkerk 1995:36–37). Även om dansen minskade i omfattning i södern blev en del gawazi kvar där och fortsatte att
locka utländska turister dit (Nieuwkerk 1995:36). Gawazis dans och
underhållning betraktas idag av många mellanösterndansare som mer
ursprunglig och genuin än den dans som återfinns på Kairos nattklubbar,
och som ett slags levande ursprung som fortfarande kan sökas upp och
studeras på plats (Berg 2001:162). De nutida dansarna bortser då gärna
från den period då gawazi tvingades in i prostitution och fokuserar istället på dem som bärare av en gammal danstradition. De kända systrarna
Mazin som var aktiva åtminstone in på 1980-talet betraktas som de sista
riktiga gawazi-dansarna. Filmer med dessa systrar visas i samband med
dansuppvisningar och för elever på kurs i mellanösterndans i Stockholm.
Numera är gawazi-dansen dock mer eller mindre utdöd i Egypten (Artle
2004:8).
Utvecklingen i Egypten under senare delen av 1800-talet och fram
till våra dagar följer enligt Nieuwkerk ett liknande mönster (Nieuwkerk
1995:36–39). Västerländska turister och soldater lockas av de egyptiska
kvinnliga dansarna. Detta ger underhållarna möjligheter att tjäna pengar, men publikens förväntningar och krav förändrar samtidigt dansen.
Den blir allt mer sexualiserad och dansarnas rykte försämras. Religiösa
grupperingar finner dansen och det västerländska inflytandet omoraliskt och oacceptabelt, utövar påtryckningar på den egyptiska staten
som utfärdar regler som begränsar dansarnas verksamhet. Dansarna
och deras publik anpassar sig delvis, men finner gång på gång sätt att
kringgå regler och begränsningar. Verksamheten fortsätter, men inom
allt snävare ramar. Under senare delen av 1800-talet reglerades dansen
hårt av myndigheterna, men det kom också nya möjligheter. Istället för
att dansa på gator och vid marknader kunde nu kvinnliga underhållare
uppträda på kaféer. I början av 1900-talet uppträdde de också för de allt
fler utländska turister på hotell och på Kairos nyöppnade nattklubbar
(Nieuwkerk 1995:36–41).
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Manliga dansare
Manliga dansare förekom inte bara bland gawazi i Egypten utan har enligt
Anthony Shay varit ganska vanligt förekommande även i övriga Mellanöstern och Centralasien. En förklaring till män som dansat har varit
att kvinnor på vissa platser varit förbjudna att uppträda offentligt (Shay
2005a:62–70). Shay framhåller att dessa dansare oftast inte försökt se ut
som eller efterlikna kvinnor, utan istället strävat efter att vara attraktiva
som män. Dansarna har ofta betraktats som sexuellt tillgängliga för andra
män och ibland förknippats med manlig prostitution (Shay 2005a:51–71).
Från 1800-talet och framåt minskade dock de manliga dansarna gradvis
i antal och popularitet. Anthony Shay menar att denna förändring hänger
samman med den europeiska kolonisation som vid denna tid ägde rum i
Mellanöstern, Nordafrika och västra Asien. Européerna betraktade enligt
Shay de manliga dansarna med motvilja och förakt. Efter första världskriget började manliga dansare bli sällsynta i storstäder som Kairo. Enligt
Shay tvingades de bort på grund av viktorianskt pryderi och det starka ogillandet mot homosexualitet från Rysslands och Englands koloniala myndigheter. Manliga orientdansare har dock enligt Shay förekommit långt in
på 1900-talet på landsbygden i Turkiet, Egypten, Iran och Afghanistan.
På senare tid har också manliga dansare återkommit på vissa kabaréer i
storstäderna (Shay 2005a:54–55, 78). Enligt Anthony Shay beror alltså den
orientaliska dansens starka koppling till femininitet och uppfattningen att
det är bara kvinnor som dansar orientaliskt på kolonialt, västerländskt
inflytande (jfr Karayanni 2004). Européernas direkta och indirekta påverkan i detta avseende tycks dock inte vara riktigt så entydig som Shay
beskriver den. Som framgått ökade ju exempelvis de manliga dansarnas
antal i Kairo i samband med att kvinnliga dansare på 1800-talet fördrevs
till Södern. Det är heller inte bara kristna och västerlänningar som haft
en negativ syn på homosexualitet. Som Shay själv noterar fördöms homosexuella handlingar också i muslimska lagar (Shay 2005a:58).

Västerländska fantasibilder
Västerländska idéer om och förväntningar på dansen i Egypten och på
”Orienten” i allmänhet spelade en stor roll för hur utlänningarna uppfattade vad de mötte i Egypten. En romantisk Orientbild etablerades i
samband med översättningen av Tusen och en natt på 1700-talet och
kom att växa sig starkare på 1800-talet. Som motbild till det strikta, stela
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viktorianska samhället med framväxande industrialism, målades i västerländska skildringar upp en bild av Orienten som en manlig erotisk dröm.
Interiörer från harem med hel- eller halvnakna odalisker32 blev ett vanligt
motiv i konsten. Den orientaliska kvinnan, i synnerhet kvinnan i haremet, framställdes som en kroppslig, sensuell och sexuellt tillgänglig varelse som kontrast till den västerländska kvinnan som vid denna tid idealt
framställdes som kysk och asexuell (Kabbani 1994, Lewis 1996, jfr Berg
1998). De flesta är numera överens om att denna bild av orientaliska kvinnor vanligtvis är skapelser av den mäktige västerländske mannens fantasi
(Said 2000:325). Forskare med ett feministiskt perspektiv menar dessutom
att representationer av kulturell och sexuell olikhet inom orientalismen
hänger samman. Den orientalistiska framställningen av den beslöjade men
samtidigt utmanande orientaliska kvinnan betecknar inte bara den orientaliska kvinnan som mystisk och exotisk utan också själva Orienten som
kvinnlig, alltid beslöjad, förförisk och farlig. Detta är en Orient och en
orientalisk kvinna som bara väntar på att erövras av den ”rationelle” och
”civiliserade” europeiske mannen (Yegenoglu 1998:10–11, se också Kabbani 1994). Den orientaliska dansen framställdes under orientalismens
1800- och 1900-tal som ett inslag i det sexuellt laddade haremet, som
något som de lockande, halvt beslöjade haremskvinnorna ägnade sig åt
för att behaga och förföra sin härskare (Kabbani 1994:69).33

Orientalisk dans i öst och väst
Bakgrunden till den vanligaste formen av orientalisk dans, kabarédans
eller orientale, skildras på likartat sätt av de flesta skribenter som tecknar dansens historia. Enligt dessa beskrivningar är det ett händelseförlopp under 1800- och 1900-talen som lett fram till kabarédansen, det
vi idag oftast känner igen som magdans eller orientalisk dans. Både de
forskare som skriver om orientalisk dans (van Nieuwkerk 1995, Shay &
Sellers-Young 2005) och lärarna Ann, Kay och Irène pekar i sina historieskrivningar på att den mest kända formen av orientalisk dans varken är
uråldrig eller entydigt ”orientalisk”.34 Istället har den växt fram vid en viss
tidpunkt och i ett visst sammanhang och är resultat av att både idéer och
människor förflyttats mellan länder och kontinenter. Även om det finns
32 Haremskvinnor, ursprungligen i den turkiske sultanens harem.
33 Även Ann Larsson, Kay Artle och många andra dansöser diskuterar i sina texter
den orientaliska dansens koppling till orientalismen utifrån bl a Said.
34 Se Ann Larssons hemsida ”’Magdansens’ historia” www.orientaliskdans.se 200403-18, Artle 2004, Karlbom 2002. Liknande skildringar ges också av andra dansöser
som är intresserade av dansens historia, se t ex Hansson 2006.
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lärare i Stockholm som lär ut orientalisk dans i libanesisk och turkisk stil
refererar de allra flesta av Stockholms och Sveriges mellanösterndansare i
likhet med Ann, Kay och Irène till Egypten som ursprung och hemvist för
den dans de ägnar sig åt.35
Under de sista decennierna på 1800-talet visades dansöser från Mellan
östern vid flera världsutställningar i Västeuropa och Nordamerika. Vid
utställningen i Chicago 1893 uppträdde dansare från Mellanöstern och
Nordafrika, bland annat en syrisk dansare under namnet Little Egypt.
Nieuwkerk menar att publiken utifrån målningar och reseskildringar från
Mellanöstern hade bildat sig förväntningar på hur orientalisk dans skulle
te sig. Dansarnas utseende blev dock enligt Nieuwkerk något av en besvikelse för utställningsbesökarna. Deras dans uppskattades inte av alla, då
rörelserna med bäckenet framstod som alltför djärva. Ibland lyfte Little
Egypt sina kjolar över knäna, skandalöst i det puritanska USA (Nieuwkerk 1995:41, Buonaventura 1998:101–102). Det gjordes också försök att
stoppa dessa framträdanden, då de ansågs opassande för en utställning
som skulle vara familjeunderhållning. Protesterna bidrog snarast till att
öka intresset (Shay & Sellers-Young 2005:1). Little Egypt blev mycket
omtalad och inspirerade en rad imitatörer som introducerade dansen på så
kallade burlesk-shower. Dessa amerikanska dansare visade en ännu djärvare version av dansen. De överdrev så mycket att Little Egypt kände sig
tvungen att protestera mot vad som tillskrevs henne. Denna vulgariserade
version av dansen blev stapelvara i USA:s nöjesparker och enkla varietéer
kring sekelskiftet 1900 (Nieuwkerk 1995:41–42).
Dansarna från Mellanöstern inspirerade också andra västerländska
efterföljare. Ruth St Denis, som betraktas som den moderna dansens moder
i USA, framförde orientaliskt inspirerade danser i det tidiga 1900-talets
fina salonger. Maud Allan, en annan amerikansk dansare, gjorde 1908
en uppmärksammad föreställning kallad The Vision of Salome där hon
iklädd en kostym med bar mage och genomskinlig kjol iscensatte sin
uppfattning av Salomes de sju slöjornas dans. I den orientaliska dansen
sökte dessa västerländska medel- och överklasskvinnor efter kroppens
naturliga uttryck, efter flödande rörelser, frihet och andlighet. Också den
klassiska baletten kom att påverkas och inspireras av detta, och försågs
med vissa orientaliska inslag (Shay & Sellers-Young 2005:7, Koritz 1997,
Artle 2004).
Redan vid 1900-talets början etablerades alltså i väst (USA) två olika
uppfattningar om och användningar av orientalisk dans. Å ena sida inspi35 Det finns också lärare i Stockholm som undervisar i libanesisk stil som hävdar att
den libanesiska orientaliska dansen är den mest äkta (se t ex Magdansakademin Stars
hemsida http://www.magdans.info/index.html 2008-09-15).
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rerades västerländska kvinnor, framför allt från medel- och överklass,
i sin strävan efter större frihet och naturlighet, kroppsligt och sexuellt.
Å andra sidan fanns uppfattningen att dansen kunde betraktas som en
sexuellt utmanande dans där kvinnokroppen blir till ett objekt för männens lystna blickar. Dessa två tolkningar har sedan dess med varierande
styrka och genomslag präglat uppfattningen av dansformen i väst.
I Hollywood skapades en version av kostym och rörelse som kombinerade inslag från balett, modern dans och de mer utmanande dansöserna
på de enklare kabaréerna. Så skapades den orientaliska filmvampen,
som ofta förekom i Hollywoodfilmer från 1915 och fram till 1960-talet.
”Femme fatales” som Theda Bara och Rita Hayworth fick förkroppsliga den västerländska drömmen om den orientaliska kvinnan som
magnetisk och lockande. Hollywoodfilmerna spreds över världen och
med dem bilden av den exotiska orientdansösen (Shay & Sellers-Young
2005:9–10).

Influenser från väst till öst
Efter första världskriget blev Kairo ett nöjescentrum, nya kabaréer och restauranger öppnades för att tillfredsställa den framväxande turistindustrin.
Hollywoodfilmer spreds också till Egypten och den amerikanska filmversionen av orientalisk dans kom att influera både den egyptiska filmindustrins bild av orientalisk dans och den dans som utövades på scener i Mellanöstern. Den ”magdans” som förekom på Kairos nattklubbar innehöll
många element som importerats från väst. Publiken på nattklubbarna och
hotellen bestod vid denna tid mest av turister, men också av välbärgade
egyptier (Nieuwkerk 1995:36–41, Shay & Sellers-Young 2005:19–20).
Dansläraren Ann beskriver hur de amerikanska innovationerna tvådelad
dansdräkt och slöja introduceras på dessa kabaréer.36 Men också dansens
rörelsevokabulär förändrades. Den dans som tidigare framförts på bröllop
och andra fester hade bestått av improviserade rörelser utförda på liten yta.
På nattklubbarna skapades koreografier där dansarnas armar användes
för att rama in och visa upp torson. Rörelser hämtades från Hollywoodfilmer och den klassiska ryska baletten som under tidigt 1900-tal inspirerade
många egyptiska dansare. De nya koreografierna gjorde det möjligt för
dansaren att elegant fylla utrymmet på nattklubbscenen (Shay & SellersYoung 2005:20, Hansson 2006).37 Artister från dessa nattklubbar som
36 ”’Magdansens’ historia” på Ann Larssons hemsida www.orientaliskdans.se 2004-03-18.
37 Bland andra Samia Gamal fick lektioner av ryska balettlärare (Hansson 2006).
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Samia Gamal och Tahia Carioca anlitades också som skådespelerskor
och dansare i många av de egyptiska filmer som spelades in på 1940- och
50-talen. Dessa gamla dansstjärnor fungerar som förebilder och inspirationskällor för många av dagens mellanösterndansare i Europa och USA.
I samband med kurser och uppvisningar i orientalisk dans och egyptisk
dans i Stockholm visas klipp från filmer där de dansar (se vidare kapitel
tre och fyra).
Kairos nattklubbar blomstrade under andra världskriget, då Egypten
var fullt av utländska soldater. Åsynen av utländska soldater på jakt efter
barer, nattklubbar och bordeller var en nagel i ögat på den egyptiska
befolkningen, särskilt hos religiösa grupperingar som det muslimska brödraskapet som bildats på 1930-talet och blev allt starkare under 1940- och
50-talen. Även om bara ett fåtal av dem sålde sexuella tjänster betraktades
nattklubbsdansöserna som fallna kvinnor. För detta räckte den syndfullhet som var förknippad med att sitta och dricka med kunder och att dansa
i vad som kan betraktas som en avslöjande kostym (Nieuwkerk 1995:44–
45). I samband med 1952 års revolution satte muslimska brödraskapet
och deras anhängare eld inte bara på brittiska och franska kulturcenter,
utan också på hotell, nattklubbar och biografer som annonserade med
lättklädda kvinnor (Nieuwkerk 1995:48).
Efter revolutionen arbetade Egyptens nye ledare Nasser för arabisk
nationalism och islamisk socialism. Det förde enligt Nieuwkerk med
sig att den orientaliska dansen som förknippades med västerländskt
inflytande och dålig moral motarbetades medan arabisk och egyptisk
folkkonst, folkmusik och folkdans lyftes fram och uppmuntrades. Den
folkdans som premierades var enligt Anthony Shay (2005a) till stor del
resultat av dansaren Mahmoud Redas arbete. Reda reste på 1950-talet
runt på den egyptiska landsbygden och samlade in vad han uppfattade
som typiska danser från olika delar av riket. Dessa bearbetades och
anpassades till sceniskt bruk, vilket innebar att renodla, förstora och
tydliggöra rörelser, samt förse dansarna med ”typiska” kostymer. Reda
ville att varje region skulle ha en egen dans och att varje dans skulle
finnas i en version för kvinnor och en annan för män. Då det saknades
en manlig variant på fellahi valde Reda att själv skapa en sådan dans
med utgångspunkt i bönders vardagliga rörelser (Shay 2005a:77). Resultatet av Redas arbete blev en uppsättning egyptiska folkdanser med
tydliga karakteristika som kunde framfördes på scen bland annat av
Redas egen nybildade nationella egyptiska danstrupp (Shay 2005a:77ff,
Barakat 1990:100). De nya egyptiska dansgenrer som Reda skapade
kunde representera det nya efterkoloniala sekulära Egypten under Nas59
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ser bättre än den orientaliska dansen (Shay 2005a:77ff , jfr Ronström
1992:139ff).38
Från 1960-talet favoriserade de egyptiska myndigheterna dessa folkdansgrupper och den klassiska baletten. Orientdansöser betraktades
däremot som dålig reklam för arabisk muslimsk kvinnlighet och nya regleringar infördes. Bland annat förbjöds danskostymer som lämnar magen
bar. Dessa nya regler kringgicks återigen av de flesta. Magen doldes symboliskt av ett hudfärgat tygstycke, först i chiffong och senare ofta i nättrikå
(van Nieuwkerk 1995:48–49). Medan nattklubbarnas publik bestått mest
av turister och välbärgade egyptier, har den egyptiska arbetarklassen och
lägre medelklassen fortsatt att anlita awalim till bröllop och fester även
under 1900-talet. När bröllopen i mitten av 1900-talet allt mer sällan
var könssegregerade märktes dock en nedgång i efterfrågan på kvinnliga
underhållare. Dans på bröllop började också förlora alltmer i anseende
(Nieuwkerk 1995:52–55).
Efter ett uppsving under Sadat på 1970-talet försvårades situationen
återigen för dansare i Egypten. Försämrad ekonomi har gjort att färre
egyptier har råd att anlita professionella underhållare, samtidigt som
regeringen under Mubarak försöker islamisera sin politik för delvis tillmötesgå islamistiska fundamentalister. Till följd av detta blir det ett större
religiöst tryck för alla former av konst och underhållning. Nattklubbarna
har utsatts för nya attacker. Det förekommer att islamiska fundamentalister stör bröllop, slår sönder instrument och jagar dansöser från scenen.
Även teatrar och medier är under strängare religiös censur. Orientalisk
dans har bannlysts från TV, även om gamla filmer med dansscener är
tillåtna och videoband med orientalisk dans fortfarande är tillgängliga
(Nieuwkerk 1995:56–65, 1998, Shay 2005b:110–111). Nieuwkerk skildrar
läget fram till 1997. Att döma av vittnesmål från besökare i Kairo, och
tidningsartiklar och filmer där egyptiska dansare uttalar sig har situationen snarast försämrats för dansare sedan dess, framför allt på grund av
ett ökande tryck från islamister.39
38 Som förebild hade Reda motsvarande projekt i Sovjetunionen där Moiseyev
samlade och på scen framförde varianter av typiska danser från olika delar av den då
nybildade unionen. Anthony Shay (2005a:77ff) menar att båda dessa projekt var led i
nationsbyggande och konsolidering av nationsbildningarna Sovjetunionen respektive
det postkoloniala sekulära Egypten under Nasser. Owe Ronström beskriver hur
utövandet av ”jugoslavisk” folkdans på ett liknande sätt bidrar till att manifestera
jugoslavisk nationell identitet (Ronström 1992:139).
39 Ett reportage av Daphne Huineman i Jyllandsposten 30/12 2007 skildrar
orientdansarnas tillvaro i Kairo. Författaren skriver att dansen haft en visserligen
kontroversiell men dock accepterad status fram till för ett tiotal år sedan. Därefter har
den pressats tillbaka allt mer på grund av ökande inflytande från islamister. När det
gäller förhållandena under senare tid liknar skildringen den som förekommer i filmen
Bellydancers of Cairo av den amerikanska dansösen Natasha Senkovich (2006).
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Orientalisk dans i 1900-talets USA
De svenska dansarnas och lärarnas berättelser om den orientaliska dansens historia i västvärlden beskriver ofta dess början till hur orientale
uppkom i samspel med väst och Mellanöstern i början av 1900-talet. Hur
dansformen har spritt sig och etablerats över hela världen tas däremot
inte upp i dessa presentationer. Den orientaliska dansen utveckling i USA
under 1900-talet har dock beskrivits av, i huvudsak, amerikanska dansare
och forskare (Sellers-Young 2005, Shay & Sellers-Young 2005, Dox 2005,
Deagon 1997, 1999, Osweiler 1999, 2000, 2001). Detta är av intresse när
det gäller orientalisk dans i Sverige, eftersom USA är en tongivande nation
när det gäller orientalisk dans. Från USA hämtas inspiration när det gäller
både dansstilar och hur dansen ska betraktas. Filmer, skivor, böcker och
hemsidor med orientalisk dans sprids från USA över världen.
Redan kring sekelskiftet 1900 när den orientaliska dansen först började utövas i USA förekom den på olika arenor. Å ena sidan fanns den
enkla underhållningsdansen med erotiskt utmanande rörelser, framförd
på music halls och kabaréer; å andra sidan orientaliskt inspirerad modern
dans framförd i fina salonger eller på etablerade teaterscener. Orientalisk
dans uppfattades också på två olika sätt, delvis knutet till de olika sammanhang där den framfördes. Å ena sidan uppfattades dansösen som en
vällustig och lättklädd kvinna vars mål är att tjäna pengar på att hetsa upp
män, å andra sidan lanserades orientalisk dans som något som alla kvinnor kan ägna sig åt och som kan bidra till deras kroppsliga och andliga
frigörelse (Osweiler 2001:1–2, Shay & Sellers-Young 2005:7). Den senare
uppfattningen lanserades av dansarna själva. Dessa kvinnor försökte
enligt Osweiler distansera sig från utmanande sexualitet genom att istället koppla samman dansen med andlighet och den kvinnliga styrkan hos
uråldriga orientaliska religioners gudinnor. Detta var en inspirationskälla
för många kvinnor från över- och medelklassen (Osweiler 2001:2–3, Shay
& Sellers-Young 2005:7, jfr Berg 1998).
Synen på dansen som exotisk förförelsekonst tycks ha dominerat. Det
var inte bara i populära Hollywoodfilmer som orientdansaren framställdes som en femme fatale. När krogar med mellanösterntema etablerades
och blev populära i USA på 1950- och 60-talen förekom där orientalisk
dans som underhållning. Nattklubbarna slog mynt av de sensuella bilderna av orientalism: skum belysning, pulserande rytmer, spännande dofter, exotiska kvinnor, erotisk dans (Rasmussen 2005:176–177). Vid denna
tid uppfattades orientalisk dans som nära förknippad med – och i vissa
fall nästan liktydig med – kvinnlig förförelsekonst och striptease. Tecken
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på det är att västerländska stripteasedansöser på 1940- och 50-talen inte
sällan odlade en ”orientalisk” image och uppträdde i varianter på orientaliska kabarédräkter, samt att det på 1950- och 60-talen gavs ut ett flertal
skivor med musik och instruktioner om hur en hustru kan förföra sin äkta
man genom att dansa magdans för honom.40
På 1960-talet fick idéerna om orientalisk dans som kvinnokraft ny styrka,
och i slutet av 1960-talet kom dansen att bli en del av den tidens radikala
kvinnorörelse. Orientalisk dans kopplades till kvinnors sociala rättigheter
och associerades med sexuell frihet och kvinnlig makt. Dansandet blev ett
led i ett personligt förverkligande kopplat till en acceptans av den egna
kroppen (Sellers-Young 2005:288). Under 1970-talet var det mycket populärt bland kvinnor i USA att gå på kurs i orientalisk dans (Sellers-Young
2005:280, Deagon 1999). En del av dessa dansare ville se dansen som en
kvarleva av dyrkan av modergudinnan i en avlägsen forntida Orient, men
också orientalisk dans som hjälp vid graviditet och barnafödande (Dox
2005:310). 41 Man knöt alltså an till idéer liknande dem som lanserats av det
tidiga 1900-talets dansare, och även under denna period är det främst vita
kvinnor från medel- och överklass som dras till den amerikanska orientdansens bild av starka, feminina kvinnor (Osweiler 2001:3).
I USA är fortfarande idéer om den orientaliska dansens koppling till gudinnedyrkan och andlighet utbredda. Där finns särskilda former av orientalisk
dans kallade ”Spiritual Belly Dance” (Dox 2005) och ”Goddess Dancing”.42
Berättelser om dansens historia och ceremoniella ursprung förekommer i
texter av flera västerländska dansöser, som brittiska Wendy Buonaventura
(1998:10–11, 25–38) och amerikanska Tina Hobin (2003:7ff, 41ff). Bland
dansare och forskare finns dock en utbredd kritik mot dessa uppfattningar
(se t ex Shay & Sellers-Young 2005:18).

Orientalisk dans i Sverige
Så vitt jag har kunnat utröna är Magnus Bergs korta genomgång av
bakgrunden till den orientaliska dansen i Sverige den skildring av detta
förlopp som finns i en vetenskaplig text (Berg 2001:173ff). Bergs källor
40 Se Omphalo-Stepses: Ancient and tribal bellydance, Bellydancers and Harem Girls
– A Historical/Cheesecake Gallery. (www.shanmonster.com/belly/gallery/ 2005-09-26).
41 Den amerikanska dansösen Morocco skrev 1964 en artikel där hon hävdade dels
att orientalisk dans stammar från uråldriga religiösa riter som hyllar moderskap, dels
att dansens rörelser fungerar som en förberedelse för en naturlig förlossning. Enligt
Morocco förekom det ända in på 1950-talet att byns kvinnor samlades kring den
blivande modern och hjälpte till genom att utföra dansrörelser som imiterar födsloarbetet (Morocco 1964).
42 Se t ex ”The Goddess Dancing” (www.thegooddessdancing.com/index.htm).
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sammanfaller till stor del med mina. Dessa informanter är numera etablerade dansare och lärare och de har upplevt och deltagit i den orientaliska
dansens etablering i Sverige. Samtidigt är de alla mycket intresserade av
dansens kulturella och samhälleliga kontext och presenterar berättelser
som beskriver såväl dansens historia och ursprung i Mellanöstern som
dess utveckling och spridning till andra delar av världen. Ofta ligger
det mycket arbete och efterforskningar bakom det som presenteras i de
olika texterna. Det gäller exempelvis Artle (2007) och Hansson (2003
och 2006). Det är dock värt att notera att det som framträder i dessa
texter är dansens historia så som den presenteras av personer som själva
har varit och är djupt involverade i dess praktik. Den berättas också av
personer som är etablerade dansare och lärare på organiserade dansutbildningar, alltså den form av mellanösterndans som fokuseras i min
studie. Hur dansens historia skulle berättas av personer som är självlärda
och dansar för eget nöje på familjefester faller alltså utanför ramarna för
denna undersökning.
Tre enskilda personer, Bahi Barakat, Rozita Auer och Lisa Djeylan,
tycks ha spelat avgörande roller i introduktionen av den orientaliska dansen i Sverige under 1970- och 80-talen. Egyptiern Bahi Barakat hade i
hemlandet varit verksam som dansare, gymnast och musiker innan han
kom till Sverige 1969. Barakat var bland annat medlem i den första statliga
egyptiska folkloredanstruppen Egyptiska Nationalensemblen. I mitten av
1970-talet började han undervisa i dans, till en början en kombination av
jazzdans och orientaliskt. På 1980-talet blev både undervisningen och den
danstrupp han ledde helt inriktad mot orientalisk dans. Barakats danstrupper, som bestod av hans duktigaste elever, gjorde en rad uppträdanden
på teaterscener runt om i Sverige och andra nordiska länder. De reste också
till festivaler i Egypten, och Barakat var den förste som bjöd in kända dansare och pedagoger från Egypten till Sverige (Barakat 1990, Artle 2007,
jfr Berg 2001:174–175).
Lisa Djeylan föddes i Kalifornien, USA och utbildade sig där i orientalisk
dans och andra dansformer. Hon kom till Sverige i mitten av 1970-talet
och började snart både uppträda och undervisa i orientalisk dans. Liksom Barakat startade Djeylan danstrupper där elever fick uppträda. Både
Djeylan och Barakat ville arbeta för att etablera den orientaliska dansen
som seriös konstform. Deras elever fick därför inte bara lära sig dansens
praktik utan också undervisning om dansens historia och kulturella kontext (Artle 2007, jfr Berg 2001:175–176).
Stockholmsfödda Rozita Auer började dansa orientaliskt först i vuxen ålder, efter att i sin ungdom ha ägnat sig åt jazzbalett och teater. Den
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första undervisningen i orientalisk dans fick Auer av en turkisk familj
i Sverige. Så småningom kom hon i kontakt med Bahi Barakat, som
lärde henne den egyptiska dansstilen, varefter hon reste till Egypten
där hon vidareutbildade sig och gjorde egna framträdanden. I slutet av
1970-talet började Rozita Auer undervisa i orientalisk dans i Stockholm
(Artle 2007). Rozita Auer som kallas ”Sveriges första magdansös” deltog under 1970- och 80-talet i en rad olika svenska teateruppsättningar
och filmer och blev omskriven i den svenska pressen. Detta bidrog till att
göra dansformen känd i Sverige (Artle 2007, jfr Berg 2001:175–176).
Genom organiserad undervisning och uppträdanden på etablerade
arenor införde dessa tre personer den orientaliska dansen i Sverige. Den
orientaliska dans som introducerades hade genom dessa lärares bakgrund
influenser inte bara från Egypten, utan också från USA och andra länder.
De kurser i orientalisk dans som Barakat, Djeylan och Auer startade på
1970-talet organiserades av studieförbund som Studiefrämjandet och ABF
(Artle 2007). Redan från början var kurserna i orientalisk dans alltså
en del av den svenska folkrörelseanknutna studiecirkeltraditionen. Under
1980-talet ökade intresset för orientalisk dans i Sverige. Fler kurser startades av nya lärare, flera av dem elever till de tre pionjärerna som själva
börjat undervisa. 1985 bildades den orientaliska dansföreningen SODA av
en grupp stockholmsbaserade dansare och lärare för att ge information
och stimulera intresset för dansen.43 Detta skedde framför allt genom föreningens medlemstidning och genom de två årliga shower där föreningens
dansare och deras elever fick chans att uppträda (Artle 2007).44

Synen på orientalisk dans i Sverige och Stockholm
Orientalisk dans har alltså en kortare historia i Sverige än i USA, men
även i Sverige finns olika synsätt på dansformen. Ann Larsson har gjort
en genomgång av hur orientalisk dans skildras i svensk dagspress på
1990-talet (Larsson 2000). Hon konstaterar att det visserligen förekommer artiklar där dansen skildras som en konstform, som nyttig
träning eller som födelseprofylax, men finner att den orientaliska dansen i pressen ofta ”förknippas […] med striptease, ohämmad sexualitet,
förföriska och utmanande rörelser som till synes utförs för att egga
43 Från början var namnet en förkortning av Scandinavian Oriental Dance Association.
1993 bytte föreningen namn till Orientaliska dansföreningen SODA (Artle 2007).
44 Medlemsbladet har haft olika namn genom åren. Först hette det Svenska magbladet senare Orientexpressen och från 1990 Sodabladet (Artle 2007).
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upp mannen” (Larsson 2000:2)..45 Att en erotisk tolkning av orientalisk
dans är livskraftig i Sverige framgår av att ”magdans” i Nationalencyklopedins ordbok 2007 beskrivs som ”uppvisningsdans med hetsande
bålrörelser”.46 Att orientalisk dans utförd av kvinnor lätt tolkas som en
sexuell invit är ingenting unikt för just denna dansform. Till skillnad
från mäns dans löper kvinnors dansuppträdande ofta risk att tolkas
som oanständigt (Wulff 2001:3210). Men det verkar ändå vara något
särskilt med just orientalisk dans. Ann har i sin studie av pressens bild
av orientalisk dans jämfört med hur en annan ”etnisk” dans, samba,
skildrats. Där är dansöserna än mer avklädda än inom orientalisk dans,
framhåller Ann, men hon menar att det i artiklarna om samba inte alls
finns motsvarande ”hö hö – faktor” som när det gäller orientalisk dans
(Larsson 2000:2).
Bilden av magdansösen som förförerska, och dansen som nästan liktydig med striptease uppfattas som ett stort problem av de aktiva. Detta
har konstaterats av forskare som tidigare gjort undersökningar på fältet,
antropologen Gudrun Dahl (2006) och etnologen Magnus Berg (2001). Det
är fortfarande tydligt också i min egen undersökning, som utförts fem till
tio år senare (se också Högström 2006). Både Dahl och Berg finner också
att dansarna aktivt motarbetar dessa ”missuppfattningar”. Detta bekräftas också i min undersökning. Arbetet med att få den orientaliska dansen
accepterad som en ”seriös konstform” består dels i att aktivt motarbeta
missuppfattningarna genom att påpeka att de är felaktiga, dels i att sprida
sin egen uppfattning om dansen och dess historiska och sociala kontext.
Detta tar sig delvis samma uttryck som i USA, då det även i Sverige
förekommer att dansare betraktar orientalisk dans som en kvarleva från
forntida gudinnedyrkan. En dansare och lärare i orientalisk dans hävdar
att denna dansform ”är mycket gammal och räknas som ursprunget till
all danskonst”.
[…] Från början var all dans en del av de religiösa ceremonierna
i templen. Dyrkan av moderskapet, moder jord och det evigt
kvinnliga var centralt.
45 Larsson tolkar det som att det är journalisterna själva som stått för vinklingen i de
artiklar där det ”skrockande, menande, insinuanta” står i fokus, medan de artiklar
som beskriver dansen som kultur eller motion, och alltså ger en bild i linje med
dansösernas egen tolkning av dansen, är resultat av att de intervjuade dansöserna
”uppfostrat och undervisat” journalisterna (Larsson 2000). Utan att själv ha gjort
någon systematisk genomgång av mediematerial har jag fått intrycket att dessa olika
teman fortfarande förekommer när pressen skriver om orientalisk dans. Möjligen har
de artiklar som delar de dansandes egen syn ökat, och andelen artiklar som beskriver
dansen som något som kvinnor gör för att sexuellt egga upp män minskat.
46 Nationalencyklopedins ordbok på Internet www.ne.se 2007-09-11
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Dansen var ett sätt att komma i kontakt med den gudomliga
livskraften. Denna rituella erotiska dans som imiterade sexualakten och födelsearbetet skulle stimulera fertiliteten. […] Med de
maskulina religionernas framväxt; dvs judendomen, kristendomen och islam, så förlorade dansen sin status och respekt – från
att ha varit helig rit reducerades den till underhållning (Ladfors
2003).
Att betrakta dansen som ett uttryck för kvinnokraft och urgammal
gudinnekult hänger samman med vilka syften och behov dansen och
idéerna kring den ska fylla hos de samtida utövarna i Sverige och övriga
västvärlden. Genom att förlägga dansens historia och ursprung till en
punkt bortom patriarkatet och de patriarkala religionernas uppkomst
kan dansens ursprung förstås som uttryck för kraftfull femininitet och
kvinnokroppens biologi. Synsättet att orientalisk dans är något som
kvinnor gör för att behaga män och hetsa upp dem sexuellt kan då
förklaras som senare förvanskningar som skett under inflytande av patriarkatet (jfr Sellers-Young 2005:298, Dox 2005:307–308). Även om
den samtida orientaliska dansen ibland kan innebära objektifiering av
kvinnor, kan dansarna genom denna historieskrivning peka på en gyllene tid före, då man tänker sig att den orientaliska dansen och kvinnors
visdom och kraft respekterades och uppskattades. I detta avseende kan
detta synsätt betraktas som orientalism, där västerländska utövare väljer
att betrakta – och därmed konstruerar – en Orient som kommer att
fungera som en motpol till det egna samhället (Said 2000; Berg 1998,
2001). I detta fall står Orienten och den orientaliska dansen för ett slags
ursprunglig kvinnokraft kopplad till kvinnokroppens biologi som man
menar har gått förlorad med tiden, i synnerhet i väst. Detta är en tydlig
ideologisk historieskrivning där dansarna skapar den historia som passar deras syften.
Under mitt fältarbete i Stockholm har jag bara kommit i kontakt med
en dansare och lärare som talar om dansens bakgrund på ett liknande
sätt, och som ger kurser i vad hon kallar feministisk magdans, och då
starkt betonar dansens koppling till kraftfull kvinnlighet. Idéer om den
orientaliska dansens koppling till gudinnetro och forntida matriarkat
förekommer hos en del av Stockholms danselever (se vidare kapitel tre).
De flesta lärare är dock skeptiska eller uttalat kritiska till detta synsätt (se
t ex Hansson 2006), en uppfattning som de delar med flertalet forskare på
området (se t ex Dox 2005:304, Karayanni 2004:71).
Att uppfatta dansen som en i huvudsak kvinnlig aktivitet är däremot
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vanligt bland både elever och lärare. På en reklamlapp för en kurs skriver exempelvis dansläraren Irène att orientalisk dans är ”naturlig för
kroppen och kan utövas av kvinnor i alla åldrar”.47 Att det förekommer
kurser i orientalisk dans speciellt för gravida pekar på att det också
finns en upplevd koppling mellan den orientaliska dansens rörelser och
kvinnokroppens biologi (jfr Berg 2001, Dahl 2006). Uppfattningen att
orientalisk dans är en speciellt feminin aktivitet verkar som framgått
tidigare i detta kapitel ha etablerats och förstärkts av de förväntningar
och krav från framför allt västerländska besökare i Egypten. Delvis
till följd av detta har dansen också kommit att bli en alltmer exklusivt
kvinnlig sysselsättning.
Trots detta förekommer även i nutid män som lärare och dansare så väl
i Mellanöstern som i Stockholm och på andra platser i världen (Karayanni
2004, Shay 2005a). Det finns män som dansar orientale och andra former
av solodans som oftast utförs av kvinnor.48 Vissa av de manliga dansarna
utför exakt samma rörelser som dansare av kvinnokön. Några av dem
iscensätter sig själva som kvinnor då de uppträder med lösbröst, dräkter
med kjol och behå, långhåriga peruker, stark sminkning och kvinnliga
artistnamn. Även om det inom den orientaliska dansvärlden förekommer
många hänsyftningar till kvinnokroppens biologi är det alltså uppenbart
att det finns former av femininitet inom den orientaliska dansen som kan
frikopplas från den biologiska kvinnokroppen (jfr Butler 1990:137). Samtliga deltagare och alla lärare på de kurser i Stockholm som jag deltagit i
är dock kvinnor.

Dansskolor i Stockholm
De nu ledande personerna inom orientalisk dans i Stockholm utgör en
begränsad krets där de allra flesta känner eller i alla fall känner till varandra. De flesta har varit elever till en eller flera av de personer som anses
ha introducerat dansen i Sverige och Stockholm: Bahi Barakat, Lisa Djeylan eller Rozita Auer. Det gäller alla de stockholmsbaserade lärare vars
undervisning jag beskriver och analyserar i denna avhandling. Många av
dem deltog också i den orientaliska dansföreningen SODA:s aktiviteter. På
SODA:s shower i slutet av 1980-talet uppträdde många av de dansare som
47 Danscompagniets kurskatalog VT 2006, sidan 17.
48 Män utför också andra former av dans, så väl de ”manliga” versionerna av de
egyptiska folkdanserna som framförts sedan 1950-talet som danser baserade på
rörelser som ingår sufiska ceremonier. Det finns i Egypten flera varianter av sufisk
dans, som syftar till att uppnå trance och därmed kontakt med Gud.
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senare etablerade sig som framstående dansare och pedagoger i Sverige,
bland dem Kay.49 Även Ann var aktiv i SODA, en tid som föreningens
ordförande. I början av 2000-talet upphörde föreningen (Artle 2007).
Stockholms orientdansare grupperar sig kring några dansskolor samt
hel- eller halvprofessionella dansgrupper. Organisationen Egyptiskt Kultur Centrum (EKC) har en stor skola specialiserad på orientalisk dans,
anordnar sedan år 2000 årliga internationella festivaler och organiserar
dansrelaterade resor till Egypten. Dansgruppen Nefertari är knuten till
EKC.50 Dansläraren Ann undervisade under tiden för mitt fältarbete på
en dansskola där det också gavs kurser i andra dansformer som klassisk
balett, showdans, jazzbalett, streetdans och bollywood. 2007 startade
hon tillsammans med Marita Fahlén, en svenskfödd dansös med lång
erfarenhet från Egypten, sin egen dansskola, Layali Orientaliska dans
akademi, helt ägnad åt olika former av orientalisk dans.51 Också Ann har
startat en återkommande internationell orientdansfestival i Stockholm.52
Den tredje stora dansskolan i Stockholm helt ägnad orientalisk dans är
Nadjas orientaliska kulturskola, som startades 2003. Även till denna
dansskola finns en showgrupp knuten. Också Nadja har anordnat festivaler med inbjudna gästlärare och artister. Utöver dessa specialskolor ges
kurser i orientalisk dans på en rad studieförbund och på dansskolor med
olika typer av dans.53
Skolorna och kurserna i orientalisk dans och de lärare och dansare
som är aktiva där har också förbindelselänkar med andra aspekter av
den föreställda Orient i Stockholm som från början var mer i fokus för
min studie. Klubben Ali Baba anordnas av kvinnor som också är aktiva
dansare och lärare, och var aktiva i SODA. Lärare och elever besöker
ofta klubben. Även Re:Orient Club är populärt bland dansare och elever,
och där framträder regelbundet dansare och grupper knutna till de olika
dansskolorna. På Stockholms libanesiska och turkiska restauranger förekommer också uppträdanden med orientalisk dans, av dansare både med
och utan utbildning från dessa skolor.
49 På SODA:s shower i slutet av 1980-talet uppträdde också Marita Fahlén och
Suzanne Petrén Abou Shebika som båda senare blev kända dansare i Egypten.
50 Den största och mest kända är Stockholm Belly Dance Festival, där hundratals
dansare från hela världen samlas i Stockholm för att delta i kurser och uppträdanden.
51 Förutom i vanlig orientalisk dans ges vårterminen 2008 kurser i persisk dans,
American Tribal och Power Yoga.
52 Festivalen som heter Layali Oriental Dance Festival har anordnats 2004–2006 och 2009.
53 Kurser i orientalisk dans ges också på dansskolor som Danscompagniet och
Danscenter. Kurser ges dessutom och på studieförbund som Studiefrämjandet, ABF,
Sensus och Medborgarskolan; på Stockholms kulturskola och i regi av studentidrottsföreningen SSIF, på Eriksdalsbadet, på hemgårdar som Mäster Olofsgården och
Midsommargården. Bildningsförbund som ABF ger kurser i orientalisk dans inte bara
i storstäderna utan också i Visby, Norrtälje och Härnösand.
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I Stockholm ges överlägset flest kurser och uppvisningar i det som i
kurskataloger och presentationer går under beteckningen orientalisk
dans, men det finns kurser och uppvisningar också inom andra varianter
av mellanösterndans. En av dem är så kallad egyptisk dans, en speciell
variant av orientalisk dans.54 Dansarna är klädda i hellånga, heltäckande kläder, och rörelsemönstret är tyngre, mer jordbundet samtidigt
som det är mer flödande än inom vanlig orientalisk dans. De ”egyptiska” dansarna uppträder enbart på scener, och aldrig på exempelvis
restauranger (den egyptiska dansen diskuteras utförligt i kapitel sex). I
Stockholm finns också kurser och uppvisningar i så kallad American
Tribal Style som liksom den egyptiska dansen är en vidareutveckling av
orientalisk dans (jfr Berg 2001:179, Karlbom 2002:16ff).55 Utöver dessa
finns en rad geografiskt och nationellt definierade dansformer, bland
annat persisk dans, som både när det gäller rörelser och musik tydligt
skiljer sig från annan dans som kan samlas under beteckningen mellanösterndans. Danser som inspirerats av egyptiska folkdanser har egna
beteckningar men räknas in under paraplyet ”orientalisk dans”. Folkliga
dansformer från länder som Turkiet eller Tunisien lärs däremot ut som
just turkisk respektive tunisisk dans. Iranska former undervisas separat
under beteckningen ”persisk dans”, och skiljer sig också formmässigt
från orientalisk dans genom att fokusera armar och händer snarare än
höfter och bröstkorg. Musik och rytmer skiljer sig också från de arabiska
(Shay & Sellers-Young 2005:2). Ibland räknas indisk dans, bland annat
så kallad ”Bollywood-dans”, in under rubriken orientalisk dans. Också
denna skiljer sig dock också från orientalisk dans både när det gäller
rörelser och musik.56

54 Antalet utövare av egyptisk dans är mycket mindre än inom vanlig orientalisk
dans. Det finns ett tiotal erfarna dansare och lärare inom egyptisk dans i Stockholm.
Sammantaget något hundratal elever går på kurs i egyptisk dans i Stockholm, för
delade på nivåer från nybörjare till avancerade.
55 Dansformen American Tribal Style skapades i Kalifornien på 1960-talet, och lägger
särskild vikt vid ett stolt och kraftfullt uttryck. Rörelserna i American Tribal Style är
främst hämtade från orientalisk dans, men har också element från bland annat indisk
kathak och spansk flamenco. Dansgruppen Tribal Empire står för det mesta av undervisning och uppvisningar i American Tribal Style i Stockholm (Tribal Empires hemsida
www.tribalempire.com/tribal.php 2008-08-22, jfr Berg 2001:179). American Tribal
Style i USA beskrivs och analyseras av Barbara Sellers-Young (2005).
56 Bollywood är beteckningen på Bombays filmindustri, där man producerar ett stort
antal mycket populära musikaler med mycket dans. Denna typ av dans lärs ut under
beteckningen ”Bollywood” i bland annat Sverige. Bollywood-dans bygger huvudsakligen på indisk klassisk och folklig dans och har utarbetade rörelser med händer och
huvud, men har också inspirerats av orientalisk dans, bland annat när det gäller vissa
höftrörelser.
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Danslärarna
Som redan framkommit har några av Stockholms dansare särskilt viktiga
roller i denna avhandling. Det är de lärare vars kurser jag utgått från i
mitt fältarbete. Det rör sig om två lärare i orientalisk dans, Ann Larsson
och Irène Karlbom, samt en lärare i egyptisk dans, Kay Artle. Alla tre
är också författare till texter om mellanösterndans som används i denna
avhandling. Kay presenteras närmare i kapitel sex som i sin helhet ägnas
åt den egyptiska dans inom vilken Kay är en framstående dansare, koreograf och lärare.
Ann Larsson började dansa orientaliskt 1985 och har undervisat i
orientalisk dans sedan början av 1990-talet. Hon fick sin grundutbildning hos Bahi Barakat, och var under flera år med i hans folkloretrupp
som uppträdde runt om i Sverige och utomlands. I den presentation som
finns på dansskolan Layalis hemsida framhålls att Ann har vidareutbildat
sig hos ett flertal danspedagoger, främst med egyptiskt ursprung, och att
hon reser en eller ett par gånger varje år till Egypten och Libanon, för
att ta privatlektioner, se dansshower och ”lära sig kulturen”.57 Hon har
också genomgått Danshögskolans utbildning i ”Många Kulturers Dans”.
Under många år uppträdde Ann som solodansös, men numera sker detta
mycket sällan. Ann har i huvudsak varit verksam i stockholmstrakten,
men har engagerats som dansare och pedagog på andra platser i Sverige
och i länder som Norge, Finland och Tyskland. Ann har också framträtt
på kända nattklubbar i Beirut och undervisat och uppträtt på den stora
dansfestivalen ”Ahlan wa Sahlan” i Egypten. Hon har varit ordförande
i dansföreningen SODA och i denna egenskap medverkade hon till att
arrangera workshops och shower med utländska gästlärare. Ann är producent för den återkommande internationella dansfestivalen Layali Oriental
Dance Festival.58
I likhet med de allra flesta av Sveriges orientdansare och lärare har Ann
under den största delen av sin karriär försörjt sig på annat sätt än genom
sin dans. Hon har sysslat med dans på heltid bara sedan 2002. Förutom
dansutbildningar har hon också utbildat sig inom teater och musik och
har läst flera år vid universitet, och då bland annat studerat sociologi och
etnologi.
Irène började med orientalisk dans 1987, och har varit verksam som
57 Ann nämner en rad dansare och pedagoger som viktiga inspiratörer, bland andra
Raqia Hassan, Yousry Sharif, Denise Enan, Lubna Eman, Samasem, Randa Kamel,
Horacio & Beate Cifuentes. (www.orientaliskdans.se/larare) 2008-03-06.
58. Layalifestivalen har som gästpedagoger/artister haft bland andra Amani, Farida
Fahmy, Raqia Hassan och Randa Kamel. (www.orientaliskdans.se/larare) 2008-03-06.
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dansös från 1990. Hon har också med början 1996 tillsammans med olika
dansöskollegor satt upp en rad ”dansteaterföreställningar” som förutom
dans också berättar om den orientaliska dansen. Hon har gett ut två böcker
om orientalisk dans.59 Sedan 2002 undervisar Irène både genom studieförbund och privat i orientalisk dans. Irène har studerat orientalisk dans för
ett flertal lärare i Sverige och andra länder60. Förutom dansutbildningar
har Irène studerat bland annat till scenograf och inredningsarkitekt. Hon
har också en journalistutbildning och har dessutom studerat litteraturvetenskap på universitetet. Hon arbetar som utställningsproducent på
museum och krönikör i en dagstidning, och är också verksam som poet
och konstnär.

Genrer inom orientalisk dans
Det finns olika typer av orientalisk dans. Den mest kända är orientale eller
kabarédans, som motsvarar den vanligaste uppfattningen om magdans
och oftast utförs i tvådelad glittrig dräkt, ibland med en svepande slöja
som tillbehör. Shaabi är dans till egyptisk modern pop. Den kan framföras i tvådelade eller hela, åtsittande klänningar, men även i t ex jeans.
Utöver dessa finns en rad dansformer som saidi, fellahi, och gawazi som
i västerländska danssammanhang presenteras som egyptisk folkdans och
-musik, med rötter på landsbygden eller i enkla arbetarkvarter i storstäderna. Dessa dansformer beskrivs på nästan identiska sätt av den svenska
dansläraren Ann och av dansare i exempelvis USA och Kanada.61 Dansformerna som framförs i Sverige under dessa namn har stora formmässiga
likheter med de delvis nybildade egyptiska folkdanser som med början på
1950-talet började framföras på scen i Egypten.62 Saidi beskrivs som en
”tung och jordnära” dans från södra Egypten. Den framförs i heltäckande dräkt, ofta med en käpp som tillbehör. Baladi betyder ”dans från
landet” och dansas i långa heltäckande dräkter, fellahi, en bonddans, som
framförs lekfullt i knäkort volangklänning. Gawazi kallas de egyptiska
zigenarnas/romernas dans, ofta utförd med fingercymbaler eller käpp.
Mileya-dans beskrivs som en dans som gestaltar en kvinna som ska ut på
59 ”Allt du velat veta om magdans men inte vågat fråga” (Karlbom 2002). och Allt du
någonsin velat veta om magdans och lite till (Karlbom 2008).
60 I har gått kurs för bland andra Ulrika Hellqvist, Bahi Barakat, Roberta Holtmark,
Suzanne Petrén, Leena Avotie, Kay Artle, Ulla Edenmark, Lena Helt och Marita Fahlén.
61 Anns hemsida (www.orientaliskdans.se/info/faq/ 2007-10-12), Jahal 2001, Mirage
Belly Dance Ensemble Toronto (www.miragebellydance.ca/med_styles.html 2008-09-17).
62 Källor till detta resonemang är förutom Shays texter också föredrag av Aleksander
Dybowski, Bert Persson, Kay Artle och Annika Koskinen ”FramSteg” dansworkshop
och seminarium på Stallet 2006-12-06.
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stan i ett ärende och för att skyla sig sveper sig i mileya, ett svart tygsjok.
Det finns också flera varianter inom varje genre. Orientale kan exempelvis
dansas med eller utan en svepande slöja som tillbehör, och den kan ibland
ha spanskinspirerade inslag, och då betecknas som arabo-andalusisk63.
Också inom den genre som kallas egyptisk dans finns också en rad olika
undergenrer, dessa beskrivs närmare i kapitel sex.

Musik
Till de olika dansstilarna används olika typer av arabisk musik. Det finns
dock vissa genomgående drag. I musiken till all orientalisk dans är den
arabiska trumman tabla det grundläggande instrumentet och det som
anger rytmen. Det finns ett antal rytmer spelade på tabla som den mesta
musiken i arabvärlden byggs upp kring, så väl klassisk arabisk musik som
magdansmusik och moderna poplåtar. Tonspråket och musikens struktur
har också likheter inom olika musikgenrer. Ofta handlar det om improvisationer inom en viss yttre struktur där rytmiska partier fokuserade kring
tablan varvas med partier där andra instrument tar över huvudrollen.
Ett drag som många olika sorters arabisk musik också har gemensamt är
de slingrande melodierna med kvartstoner som i många västerlänningars
öron har en omisskännligt ”arabisk” klang.64 Dansarens rörelser avpassas
efter musiken, och kan ändra karaktär i enlighet med vilket instrument
som dominerar i musiken. Distinkta höftrörelser förekommer ofta i avsnitt
där trumman dominerar, medan det mjuka och ormande anses passa till
de slingrande tonerna från ett dragspel eller en flöjt.
I olika typer av orientalisk dans kompletteras tabla-trumman med en
varierande uppsättning andra instrument. Musiken som används till orientale framförs av en orkester bestående av en eller flera tabla, tamburiner,
kontrabas och stråksektion med violiner. Ibland förekommer också dragspel, trumpet, ney (flöjt tillverkad av vass), qanun (hackbräde) eller oud
(arabisk luta). Ju mer exklusivt sammanhang, desto fler av dessa instrument
finns med. Ney, quanon och oud, instrument som också används i arabisk
klassisk musik, är sällsynta vid framträdanden i enklare sammanhang. Då
ersätts också ofta stråksektion och dragspel med synthesizers. Musiken
som orientale utförs till kan sägas utgöra en egen genre, på skivor kan den
63 Anns hemsida (www.orientaliskdans.se/info/faq/ 2007-01-16), El Kahiras hemsida
(www.elkahira.se/repertoar.html 2007-05-02), se också Barakat (1990:90–99).
64 Västerländsk konst- och populärmusik bygger huvudsakligen på hel- och halvtoner, som motsvaras av de vita och svarta tangenterna på ett piano. I arabisk musik
– och även en del västerländsk folkmusik – finns också toner som i frekvens ligger mitt
emellan hel- och halvtoner. Dessa brukar betecknas som kvartstoner.
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rubriceras som ”music for Belly Dance”. Det finns ett antal kompositioner som ofta används i dessa sammanhang, många av dem komponerade
under mitten av 1900-talet, och lanserade i de då mycket populära egyptiska filmerna med dans- och musikinslag. En framträdande kompositör och
musiker i sammanhanget är syrisk-egyptiske Farid al Atrash (1915–1974).
Det förekommer också att orientale dansas till stycken som sjungits av den
i arabvärlden mycket kända sångerskan Om Kalsoum (1904–1975). Om
Kalsoum var och är en ytterst respekterad person i hela arabvärlden. Många
anser därför att det inte är riktigt passande att framföra orientalisk dans
till hennes musik.
Precis som dansrörelser och dräkter har även musiken i Mellanöstern
inspirerats utifrån, ofta av västerländska förebilder. Under 1900-talet har
från början västerländska instrument börjat användas inom arabisk musik.
På senare tid har synthesizers och elförstärkta gitarrer och andra popinstrument tagits upp av Mellanösterns populära artister. Enligt en vanlig historieskrivning som brukar återges av danslärare skapades den dansform som
lärs ut under rubriken baladi när musiker och dansare från landsbygden
(balad) kom till storstäderna i början av 1900-talet, och började ta upp västerländska instrument som dragspel och saxofon. Dansformens återhållna
rörelser riktade åt olika håll ska ha utformats på enkla kaféer med dansöser
som uppträdde mellan borden. Numera är det också vanligt att dansa till
popmusik, till exempel egyptisk så kallad shaabi, en musikform som tydligt
inspirerats av västerländsk pop, soul och funk.65 Vissa skribenter som beskrivit musikens hybridisering menar att västerländska inslag och anpassning till
västerländska öron är avsteg från det autentiska (Rasmussen 2005).
Den musik som hör till saidi-dans kallas också för saidi, vilket samtidigt
är en beteckning på hela södra Egypten. Inspiration till denna musik och
dansform hämtas från folkmusik och -dans från detta område. Den traditionella saidi-musiken spelas utan västerländska instrument som violin
eller dragspel. Istället framförs musiken på enkla trummor och blåsinstrument, särskilt den för saidin typiska gällt klingande mismar. Ofta
dansas saidi till moderna egyptiska poplåtar, dock alltid med vissa typiska
kännetecken som ljudet från mismar och den speciella saidi-rytmen. Även
andra former av orientalisk dans som inspirerats av folkdans, framförs till
modern musik med speciella kännetecken. Typiskt för gawazi-musik och
-dans är exempelvis sagat, små fingercymbaler som dansaren fäster på
händerna och på så sätt själv ackompanjerar sin dans.
65 Hakim, Egyptens största stjärna inom shaabi, har exempelvis samarbetat med
amerikanska funk-mästaren James Brown.
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kapitel tre
På kurs

Lektion i orientalisk dans. Foto: Karin Högström.

Detta kapitel beskriver hur elever introduceras i den orientaliska dansen
och hur dansformens grundläggande kunskaper och färdigheter förmedlas
(jfr Schechner 2002:193–194). Kapitlet utspelar sig i huvudsak på dansskolans lektioner, i omklädningsrummet före och efter och under förberedelser för elevföreställningar. På dessa olika arenor förmedlar lärarna
genom en kombination av kroppslig och verbal praktik såväl kroppsliga
färdigheter som vissa förhållningssätt. Vilka föreställningar om orientalisk dans har eleverna med sig vid kursstarten? Vilka värden tillskriver de
den? Förändras eller bekräftas de när de själva börjar utöva dansen?

Dansskolan
I omklädningsrummet på dansskolan råder liv och rörelse. Här byts jeans
och jackor mot träningskläder och kring höfterna sätts färgglada sjalar,
glimmande av paljetter och klirrande av mynt. Om någon har skaffat en
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ny sjal samlas en liten grupp kring den i beundran, och inköpsställen och
kvaliteter på sjalar och kläder diskuteras. Det är en blandad grupp. Här
finns bland andra gymnasieeleven Emma, barnmorskan Lisa, byggnadsmålaren Ulrika och ingenjören Yvonne. De flesta har svarta åtsittande
träningsbyxor och toppar, men Yvonne klär även så här till en vanlig
lektion om till svepande kjol och glimmande liv som lämnar magen bar.
Detta är några av de många kvinnor i Stockholm som valt att gå på kurs
och lära sig orientalisk dans. Läraren Ann undervisar i orientalisk dans
på en privat dansskola inhyst i källarvåningen till ett bostadshus i Stockholms innerstad. Den orientaliska dansen utgör bara en del av dansskolans
verksamhet, där både barn och vuxna kan lära sig så väl showdans och
jazzbalett, som olika former av modern street-dans och klassisk balett.
Här hålls också kurser i så kallad Bollywood-dans.66
Lektionerna äger rum i en luftig och väl upplyst dansstudio, där en spegel
täcker ena långväggen. Under lektionen får eleverna skaka på axlar, göra
böljande roterande cirklar med bröstkorgen och bäckenet. Störst fokus är
det dock på höfterna. Både mjuka cirklande och rytmiska rörelser tränas
in.
I ena hörnet finns en musikanläggning, och övningarna ackompanjeras av musik från CD-skivor. I salen genljuder oftast glad popmusik från
Mellanösterns aktuella topplistor, men också lite äldre arabisk musik spelad
av orkestrar eller på synthesizer. I all musik finns tydliga arabiska rytmer
spelade på tabla. Även om poplåtarna har rakare melodier finns också i dem
inslag av de för arabisk musik kännetecknande slingrande melodierna och
halvtonerna.67 Eleverna lyssnar på musikens rytm medan de håller blickarna
riktade mot Anns kropp och försöker få bröstkorgen att lyfta och sjunka in
igen, kämpar med att få höfterna att göra de rörelser som Ann visar. När
de för första gången ska prova på att sätta höfterna i vibrerande skakning
(shimmy) går Ann runt i gruppen och kontrollerar att alla gör rätt.
Det gör hon också när de tränas i att vrida höfterna snabbt (twist).
Musiken kompletteras av rytmiskt rassel från alla myntsjalar i danssalen.
Yvonne ser lycklig ut och sjunger med lite i den glada poplåten. Lisa har ett
förtjust och samtidigt mycket koncentrerat uttryck i ansiktet. Ulrika har
svårt att få till rörelsen på rätt sätt. Ann noterar detta och visar hur man
ska göra twist genom att med eftertryck stampa i golvet framför Ulrika
66 Sedan 2007 driver Ann en egen dansskola, helt inriktad på orientalisk dans. Mitt
huvudsakliga fältarbete ägde dock rum under den tid Ann undervisade på den här
beskrivna dansskolan.
67 Det som spelas kan betecknas som ”magdansmusik” så som den låtit sedan mitten
av 1900-talet respektive modern arabisk pop. Se vidare kapitel två, bakgrund.
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med den fot som ska fokuseras och på det taktslag som ska betonas. Ulrika
gör efter och när hennes rörelser börjar stämma bättre säger Ann i takt
med musiken: ”Just det! Twist! Twist!”
Stämningen är koncentrerad medan alla försöker få sina kroppar att minnas och göra stegen på rätt sätt. Samtidigt bidrar den glada musiken och de
samordnade rörelserna till att öka pulsen, höja humöret och skapa en känsla
av gemenskap (jfr Ronström 1992:22). När gruppen går in i omklädningsrummet, varma och lite upprymda efter lektionen, säger Lisa att det är svårt
att lära sig de nya rörelserna. ”Men”, fortsätter hon med lysande ögon och
lite blossande kinder, ”det är ju så himla roligt!” Lisa som är i trettioårsåldern och arbetar som barnmorska tycker att en av de största lockelserna
med orientalisk dans är att få lära sig att röra kroppen på ett nytt sätt. ”Man
använder helt… annorlunda muskler, det är helt annorlunda rörelser […]
Mycket kring bäcken och höfter. […] som jag inte har gjort förut.”

Att förstå med kroppen
Att lära sig dansa orientaliskt innebär att man måste lära om, att börja
arbeta med muskler som man inte tränat förut, men också lära sig att
slappna av på rätt sätt. En av läraren Irènes nybörjarelever är Annika som
är 36 år, har sambo och två barn. Efter att ha jobbat inom vården och i
restaurangbranschen arbetar hon nu som centralt placerat fackombud på
ett stort företag. Annika har ägnat sig mycket åt styrketräning och har
systematiskt tränat upp sin kropp. Hon håller sig längst bak i salen på
lektionerna och kämpar målmedvetet för att lära sig rörelserna. Annika
säger att dansen innebär ett helt nytt sätt att lära sig rörelser än hon är
van vid. I styrketräning får hon lära sig att hitta vissa muskler, något
som inte fungerar i dansen ”utan där är det kroppen som jobbar, inte
bara en enda liten muskel”. För Annika förefaller en del av det svåra med
dansrörelserna vara att de hänger samman i ett flöde. Ibland låser det sig
i huvudet, tycker Annika, ”hjärnan tycker ’det här funkar inte’”. Det var
genom att intellektuellt försöka förstå och medvetet kontrollera rörelserna
som Annika först försökte lära sig dansa, utan framgång. Annika har en
bit in på terminen ändå lärt sig de flesta rörelserna, men då säger hon att
det har varit kroppen som förstått vad den ska göra och att det handlar
om att känna sig fram.
Annika: Om nån säger ”gör så”, så börjar kroppen att göra det
utan att jag tänker. Jag har gjort det och kroppen har lärt sig
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det genom att härma. […] Man märker att man får lättare och
lättare att härma nån […] man lär sig att man tittar och kroppen gör medan man tittar. I början så kändes det kanske ”Nu
gör vi så här” och så stod man och tittade på sin egen kropp
för att se om den gjorde likadant. Nu står man och tittar och
så försöker man göra hela tiden. Ibland går det och ibland går
det inte alls. Men man kan titta och göra samtidigt.
Det Annika upplever stämmer väl överens med Merleau-Pontys beskrivning av hur människor lär sig rörelser. Merleau-Ponty menar att människor
genom det han kallar kroppsschemat har en upplevelse av kroppen och en
omedelbar medvetenhet om kroppspositionen (Merleau-Ponty 2006:51–54,
104–107).68 Att lära sig dans innebär en ombildning och förnyelse av kroppsschemat genom att nya rörelser och förhållningssätt införlivas. Eftersom dans
och andra vanor är kunskaper som ligger i kroppen är de enligt MerleauPonty bara möjliga att komma åt genom kroppslig ansträngning. För att
lära sig dans räcker det alltså inte med att analysera rörelserna för att finna
deras formel och sedan utföra dem efter denna beskrivning, utan kroppen
måste ”fatta” och ”förstå” rörelsen (Merleau-Ponty 2006:106–108). Merleau-Ponty konstaterar att när en person härmar en annan persons rörelser
identifierar den härmande personen omedelbart sin vänstra hand med den
vänstra handen hos den person som fungerar som förebild. Rörelsen följer
omedelbart sin modell utan att den härmande intellektuellt analyserat varje
kroppsrörelse för sig (Merleau-Ponty 2006:104–108). I Annikas fall innebär
det att hon lyckas bättre med att dansa när hon istället för att försöka förstå
och kontrollera vilka rörelser hon ska göra ser på och identifierar sig med
Irène som dansar före, och via kroppsschemats förmåga att uppfatta och
utföra rörelser helt enkelt låter kroppen göra efter.
Det är inte bara för Annika som det är svårt att uppnå detta. När elever
har svårt att genomföra rörelser och det ”låser sig i huvudet” uppmanar
läraren dem ofta att ”sluta tänka”. Det stämmer också med mina egna
erfarenheter av att lära mig nya dansrörelser. När man slutar tänka på det
man gör och istället låter kroppen göra det går det mycket bättre, även
om det kan kännas konstigt och ovant i början när man gör rörelser som
kroppen inte är van vid, som ännu inte ingår i kroppsschemat.

68 Kroppsschemat ger oss också en upplevelse av vår kropp i världen. Det hänger samman med att kroppen för Merleau-Ponty inte är ett passivt objekt, utan istället utgör
grundvalen för människan som ett subjekt med intentioner. Kroppen existerar inte
bara i sig, utan också i riktning mot omvärlden och de uppgifter den har att utföra,
kroppen ”samlar sig för att nå sitt mål” (Merleau-Ponty 2006:54).
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Metaforer
Förmedlingen av rörelser mellan lärare har också verbala inslag, då de
kroppsliga erfarenheterna alltså delvis objektiveras till beskrivningar i ord,
ofta i form av bildspråk eller metaforer. Antropologen James Fernandez
menar att metaforer konkretiserar människors erfarenheter och gör det
möjligt att förstå dem och förmedla till andra.69 Användningen av metaforer bygger på en upplevd likhet mellan en kroppslig eller social erfarenhet
och någonting från en annan domän i livet. En erfarenhet upplevs vara
”som” någonting annat. En känsla kan exempelvis beskrivas ”som” en
elektrisk stöt genom kroppen. En människa kan beskrivas ”som” en råtta
eller ett lejon. Råttan och lejonet har då egenskaper som upplevs likna
de aspekter av personen som man vill lyfta fram. Metaforer kan också
lyfta fram likheter mellan intryck från olika sinnen. Ljudet av en trumpet
eller en luta kan upplevas likna något synbart som en färg eller en form
(Fernandez 1974:124).70 Metaforer används regelbundet i dansundervisningen, då känslan och synintrycket av kroppsrörelser beskrivs ”som”
företeelser från andra domäner i tillvaron (jfr Wulff 1998:61). Eleverna
får låta magens muskler göra rullande rörelser som läraren beskriver ska
fortplanta sig som vågor genom överkroppen. De får träna på att hålla
och röra armar och händer i eleganta positioner utåt sidorna, eller med
en eller båda armarna sträckta över huvudet eller hållna i vinkel vid sidan
om huvudet. Händerna ska vara behagfullt halvöppna och emellanåt bölja
”likt fågelvingar”. I undervisningen använder lärarna inte bara den tydliga
typ av metaforer som Fernandez diskuterar utan också andra former av
verbala beskrivningar, bildspråk och liknelser. Dessa fungerar också som
hjälp och styrning för förståelsen av kroppslig erfarenhet, när den objektiveras och därmed kan förmedlas till andra.
De allra första gångerna på kursen är läraren Ann mycket noggrann
med att visa rörelserna tydligt så att eleverna kan göra efter. Hon ger också
mycket utförliga verbala instruktioner och beskrivningar av de steg och
positioner som är helt nya för de flesta i gruppen. Ann berättar att den
orientaliska dansen är centrerad kring ”cirklar” och ”åttor”. När gruppen ska göra höftcirklar säger Ann att eleverna ska tänka sig att de har en
penna fastsatt ut från höften och att de ska rita en cirkel med den pennan.
69 Merleau-Ponty för ett liknande resonemang när han framhåller att människor lätt
tar till sig innebörden i en analogi eller en metafor. Att förstå vad som menas med att
pälsen för katten är vad fjäderdräkten är för fågeln är alltså för de flesta mycket lättare
än att förklara vilka principer som ligger bakom analogin (Merleau-Ponty 2006:88).
70 Fernandez menar att kopplingen av erfarenhetsområden som metaforen kan
åstadkomma, kan förstås med hjälp av hänvisning till fenomenet synestesi, eller
sinnesanalogi, det vill säga sammansmältning av element från olika sinnesområden
(Fernandez 1974:124).
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”Inte så här, inte med bäckenet”, säger hon och ormar runt med bäckenet,
”utan med hela höften.” Ann visar en stor rörelse där hela höftpartiet gör
en cirkel. I ”åttan” ska man tänka sig att man ritar en liggande 8 genom
att mjukt flytta höfterna framåt och bakåt. Ann visar och beskriver de nya
rörelserna först som enskilda kroppspositioner och riktningar, varefter de
sätts samman till hela danssteg som övas i sin helhet, först i långsam takt
och sedan lite snabbare. Under denna del i processen är musiken avstängd.
När gruppen tränat några gånger utan musik sätter Ann på musiken CDspelaren och rörelserna utförs i takt med musiken: en låt med tydlig och
ganska långsam rytm. ”Fram och dra tillbaka”, säger Ann när hon går
runt och kontrollerar att alla gör rätt. Om någon gör fel händer det att Ann
handgripligen flyttar på elevens kropp till den korrekta positionen.
I denna fas i inlärningen av den nya dansformen finns mycket tydliga
”rätt” och ”fel”. Lärarens verbala instruktioner i form av bildspråk och
metaforer är viktiga inslag i processen att lära sig danssteg och på så sätt
modifiera kroppsschemat, få in nya rörelser i kroppen. Det kan illustreras
av ett avsnitt från fältdagboken där jag reflekterar över svårigheter att
utföra nya rörelser, i jämförelse med andra rörelser som jag redan känner
att jag behärskar, som jag redan har tränat in på en annan kurs.
Vi gör magrullningar. Det är inget jag kan sedan tidigare och det
är svårt. Jag koncentrerar mig och lyckas väl få till det någotsånär. Det underlättar mycket om man försöker tänka som Ann
säger: att man ska vara avslappnad i magen, utom just i den del
(uppifrån under bysten och neråt) som man suger inåt, och sen
ska man tänka sig en cirkel neråt som sedan kommer tillbaka till
under bysten. Rörelsen känns ovan och avig än så länge. Den är
inte en del av min kropp, utan läggs liksom på utifrån. Däremot
känns det som att många av höftövningarna [som liknar dem jag
gjort tidigare] sitter i min kropp, är ett med min kropp.
Det som förmedlas mellan lärare och elev vid dansundervisning handlar
alltså till stor del om att titta, och härma. Att så att säga ”se” lärarens
kropp med den egna. Men det sker också en kunskapsöverföring med
hjälp av ord som målar upp bilder och ger riktningsanvisningar för hur
eleverna ska tänka för att deras kroppar ska göra rätt. Tänk upp eller
tänk ut, eller – framför allt – tänk ner. Eleverna använder alla sina sinnen
för att föreställa sig och ta till sig det som läraren vill förmedla (Csordas
1999:153). De inkorporerar och återskapar på så sätt det som läraren
förmedlar med ord och gester. Oftast sker allt i ett flöde: samtidigt som
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läraren själv gör rörelsen som ska läras ut, berättar hon hur det ska kännas och hur man ska tänka. Eleverna lyssnar till lärarens beskrivning och
försöker omsätta det i sina egna kroppar medan de härmar hennes rörelser
som de ser framför sig. I spegeln ser de samtidigt sina egna kroppar, och
kan avgöra om det de själva gör ser rätt ut i relation till det som läraren
gör. Läraren ser samtidigt eleverna i spegeln (om hon står med ryggen mot
eleverna) och kan kontrollera om de gör rätt.

Kläderna gör dansen
Också de kläder som används bidrar till inlärningsprocessen. Läraren Ann
är på lektionerna precis som de flesta elever klädd i svarta träningsbyxor och
topp, men en lite exklusivare variant med volanger kring vristerna och armarna. Runt höfterna har hon liksom eleverna en sjal i sammet med påsydda
paljetter och små runda myntliknande metallbitar. Precis i början är eleverna
klädda på olika sätt, en del i mjukisbyxor och bylsiga tröjor. Men vartefter
tiden går liknar elevernas klädsel på lektionerna alltmer lärarnas. De flesta
köper sina höftsjalar av Ann, som inhandlar dem på sina regelbundna resor
till Libanon och Egypten. I början av terminerna plockar hon fram sitt lager
för försäljning till eleverna i anslutning till lektionerna. Myntsjalen är ett
centralt plagg inom orientalisk dans. Den syns, hörs och känns och bidrar
på så sätt påtagligt till dansupplevelsen för både dansare och publik.
Emma: När man har en höftsjal eller … så så känns det mer,
det blir på nåt sätt mer levande. Det är roligare, man ser mera
rörelserna tydligt, och man hör om man gör fel och så.
Karin: Känns det annorlunda också när du dansar med eller
utan?
Emma: Ja. Det gör det. På det sättet att det är ju roligare. Det
är samma sak med fotboll kan man säga: det är ju roligare att
spela med fotbollsskor än med vanliga skor. Det är likadant med
magdansen, tycker jag.
Karin: Så att dansa utan höftsjal är lite/
Emma: Det känns så … fel! Jag är van vid att dansa med det nu,
så det skulle kännas jättefel för mig om jag inte skulle göra det.
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Även Lisa tycker att höftsjalen markerar rörelser och gör dem tydligare.
Hon tycker också om att sjalen hjälper till att framhäva de delar av kroppen som man arbetar med i dansen. Dessutom bidrar den till att ge gemenskap i dansgruppen ”om man ser lite lika ut och så där”. Merleau-Ponty
menar att föremål genom träning kan införlivas i kroppsschemat och bli
till förlängningar av människans kropp. Föremålen kan då användas
som en del av kroppen. Detta verkar vara fallet med höftsjalen (MerleauPonty 2006:106ff, Bengtsson 2001:81). Sjalen blir en del av dansen som
en mångsinnlig helhet.

Att undvika benämning
I fältdagboken en bit in i första terminen på kurs med Ann beskriver jag
hur det går till när en bäckenrörelse ska tränas in.
Ann säger ”Vi ska jobba med bäckencirkel”. Sedan gör hon före för
att visa oss, en böljande rörelse där man rör bäckenet i små cirklar. Det
vi gör liknar mycket de rörelser som förekommer i striptease och andra
explicit sexuella sammanhang. Jag funderar på huruvida den ser ”porrig”
ut i det här sammanhanget. Det är svårt för mig att avgöra, den förefaller
samtidigt både utmanande och helt normal. Ett skäl till att den inte skulle
sägas se porrig ut här är att ingen, varken Ann eller någon i gruppen, på
minsta sätt låtsas som om rörelsen på något sätt skulle kopplas till något
sexuellt utmanande eller över huvud taget sexuellt. Ann och gruppen gör
rörelsen med helt neutrala ansiktsuttryck, ingen visar några tecken på att
vara generad.
Ann instruerar genom att säga att man ska tänka sig att höftpartiet
roterar runt en tänkt ”ryggrad ända ner hit”, samtidigt som hon lägger
en hand på nedre delen av magen. Här hade hon kunnat säga att det är
bäckenet som roterar, men undviker det ordet. Detta är en rörelse som inte
ligger långt från stripteasedansösers roterande med höfter och bäcken mot
åskådarna. Ann säger emellertid ingenting om denna likhet. Vi gör även
höftsnärtar, då man snabbt sträcker benet och samtidigt spänner till med
stjärtmusklerna på ena sidan. Jag konstaterar att Ann inte heller denna
gång säger ”stjärten”, utan när hon ska visa hur man gör höftsnärtar pekar
hon på sin ena skinka och säger ”Man ska spänna här”. Ann lär ut den
rätta, avvägda och disciplinerade tekniken, och korrigerar elever som gör
rörelserna för stort och yvig. I den beskrivning hon samtidigt ger undviker
hon att namnge kroppsdelar som ”underliv”, ”bäcken” eller ”stjärt”.
En möjlig tolkning av detta är att ju större formmässig likhet dansrö81
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relserna har till det explicit sexuellt utmanande, desto viktigare är det att
i ord och attityd presentera rörelserna som neutrala. Genom att undvika
att sätta vissa ord på kroppsdelarna och rörelserna undviks en sexuell
tolkning av rörelserna som annars kunde ligga nära till hands. Den möjliga sexuella konnotationen underkommuniceras. Det handlar här om att
styra både kroppens rörelser och tankarna genom valet av en viss verbal
beskrivning. Rörelsen känns också annorlunda och mindre sexig och
intim om man genom att tänka så som läraren föreskriver får kroppen att
röra sig ”rätt”. I och med att det sker en liten men märkbar förändring av
kroppsrörelserna kan också intrycket utåt förändras, och gränsen mot det
sexuellt utmanande kan upprätthållas av danseleverna, i alla fall i relation
till dem själva och läraren.
Csordas (1990:12ff) har studerat hur kroppsliga företeelser och erfarenheter blir förstådda genom och i relation till sociala och kulturella sammanhang. Objektiveringen av en kroppslig erfarenhet leder till en representation
som framställer den på ett visst sätt. Enligt Csordas kan dock representationen aldrig helt och slutgiltigt fånga in en erfarenhet i hela dess komplexitet.
Det som sker i en kropp kan tolkas på många olika sätt, om och om igen,
blir aldrig färdigtolkat och helt förstått. Ett visst fenomen i varseblivningen
kan exempelvis i ett sammanhang begripliggöras som att en person är besatt
av onda andar, men i ett annat sammanhang vara tecken på att personen
har en viss psykisk sjukdom. Vilken tolkning som gäller, hur fenomenet
ska objektiveras, påverkas enligt Csordas av auktoriteter som t ex läkare
eller rituella experter. Danslärarna kan i viss mån betraktas som sådana
auktoriteter, som genom sina förklaringar och benämningar av de olika
rörelserna påverkar hur eleverna upplever sina kroppar i rörelserna. Att välja
en viss metafor eller ett visst bildspråk för att beskriva en rörelse gör att vissa
associationer påbjuds medan andra förnekas (Fernandez 1974:125–126).
Eleverna får i denna process dels lära sig själva dansens rörelser, dels
tränas de in i ett visst sätt att förstå så väl sina egna erfarenheter som den
dans de ser andra utföra. Man kan säga att Ann genom sitt val av bildspråk
vid dessa tillfällen undviker att sätta in förståelsen och upplevelsen av
rörelserna i en tänkbar sexuell förståelseram, och istället väljer en tolkning
inom en neutral, anatomisk förståelseram. Vid andra tillfällen använder
hon dock beskrivningar som kan ge associationer till den orientaliska
dansens koppling till sexualitet och det lite kittlande. När gruppen ska öva
in en ny rörelse där höften ska gå framåt och uppåt säger hon till exempel
”Nu ska vi göra ett nytt steg, som är lite fräckt och skojigt”. Även i detta
steg undviker hon dock att nämna ord som ”skinka” eller stjärt, trots att
det är muskler i dessa kroppsdelar som arbetar.
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Ett västerländskt missförstånd?
I orientalisk dans – särskilt orientale – fokuseras rörelserna till dansarnas
höfter, magar och bröstkorg. Också den tvådelade kabarédräktens paljetterade behå och höftbälte bidrar till att markera de kroppsdelar som i de
flesta fall mest skiljer mellan kvinnors och mäns kroppar, och som uppfattas som erotiskt laddade både i Mellanöstern och väst. I dansen ingår
också gester och minspel som att le mot publiken och lägga huvudet på
sned. Dessa rörelser och gester kan – precis som andra kroppsliga fenomen – tolkas på olika sätt. Lärarna fungerar som auktoriteter inte bara
på dansens praktik, utan också när det gäller den orientaliska dansens
kulturella kontext och historia. Eftersom lärarna anser att det är viktigt
att eleverna har kunskaper om dansens historia och kulturella kontext
ser de till att på olika sätt förmedla det de uppfattar som den korrekta
uppfattningen om detta (jfr Wulff 1998:47).71 Förutom på hemsidor finns
denna information i olika skrifter som delas ut och förmedlas muntligen
på lektionerna. Irène har också skrivit och publicerat en bok om orientalisk dans som hon säljer till sina elever och andra intresserade.72 Eleverna
visar stort intresse för dansens historia och ursprung. Förutom att lyssna
på vad läraren säger på lektionerna och läsa det hon skriver söker de på
Internet, i böcker och tidningar.
Precis som Ann och andra lärare tycker eleverna att det finns vissa
uppfattningar om den orientaliska dansen som är färgade av missuppfattningar och fördomar. Även hos danseleverna märks en önskan att sprida
det de uppfattar som en mer rättvisande bild av dansen. Emma är i sena
tonåren och går på ett studieförberedande program på ett gymnasium i
en av Stockholms norra förorter. Hon är en av Anns mest ambitiösa elever
och mycket engagerad i den orientaliska dansen.73
Emma: Många … tror att magdans är liksom bara för män, att
det är för att behaga män. Men det är …
71 Även inom andra dansformer kan en bredare kompetens hos dansare anses viktig.
Enligt Helena Wulff får elever i klassisk balett lära sig inte bara dansens rörelser.
De bör också bekanta sig med annan form av ”högkultur” som teater och konst och
dessutom skaffa sig kompetens att föra sig rätt i andra sociala sammanhang i anslutning till dansen (Wulff 1998:47).
72 Karlbom (2002). Också Kay har skrivit en bok om orientalisk dans (Artle, under
utgivning).
73 Emma är arton år och har vid denna intervju dansat orientaliskt i drygt ett och
ett halvt år. Hon har förutom danskursen en gång i veckan gått på extra dansklasser.
Hon har just tagits upp som ny medlem i Anns halvprofessionella showgrupp Layali,
som gör offentliga uppträdanden på födelsedagsfester, företagsfester och liknande,
men ännu inte hunnit vara med vid något framträdande på en offentlig scen.
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Karin: Är det svenskar, eller vilka tror det?
Emma: Ja, många svenskar. Men i länderna där magdans är …
mer vanligt är det ju ibland mer för kvinnorna att se på. […]
Egentligen, alltså det finns ju så många spekulationer kring om
magdans ska vara sexigt. Men från början så var det en helig
rit som har att göra med fertilitet. Men många har förstört den
genom att göra det mera … sexigt. Men jag tycker att det är ju
väldigt, det är ju sensuella rörelser men det är ju inte … [längre
paus]
Karin: Vilka är det som har förstört?
Emma: Vissa dansöser, som tror att det handlar om att vara
sexig … när det inte riktigt gör det.
När Emma på detta sätt redogör för hur orientalisk dans uppfattas återkommer grundläggande teman från etablerade lärares och dansares berättelser, att dansen är en seriös konstform med lång historia och en önskan
att motarbeta och underminera det de uppfattar som ”missförstånd”,
nämligen att orientalisk dans skulle vara som något kvinnor ägnar sig
åt enbart för att förföra män (jfr Dahl 2006, Berg 2001). Som framgick i
kapitel två är nästan alla skribenter eniga om detta. Det råder dock delade
meningar och oklarhet kring var gränsen ska dras mot det alltför sexiga
och förföriska. Vissa professionella dansare och skribenter hävdar att det
är fel, ett västerländskt missförstånd, att över huvud taget betrakta den
orientaliska dansen som kopplad till sex (Osweiler 1999:3–4). De flesta
erfarna dansare menar dock att relationen mellan den orientaliska dansen
och sexualitet inte kan förnekas. Istället vill de gärna framhålla att den är
mer komplex än den ibland framställs (se vidare kapitel två och fem).
Värt att notera är att Emma i citatet först menar att det är ”svenskar”,
personer som är ovana vid dansen som missförstår den, men senare framhåller ”vissa dansöser” som ansvariga för att ha ”förstört” dansen genom
att göra den alltför sexig. Även i etablerade dansares och lärares berättelser
läggs ansvaret för dansens försämrade rykte omväxlande på publik och
dansare.74 Anklagelsen för att ha fördärvat dansen tycks alltid läggas på
personer som befinner sig på en annan plats och i en annan tid än där man
själv hämtar sin inspiration.
74 Detta diskuteras utförligare i kapitel fyra. Lärarnas presentation av orientalisk
dans diskuteras också i kapitel två.
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I Emmas berättelse finns hänvisningar till den orientaliska dansens
ursprung i forntida fertilitetsriter. En liknande historieskrivning finns
i läraren Anns skildring av den orientaliska dansens historia, där den
beskrivs som en företeelse med rötter långt tillbaka i tiden, och att dansen
”förmodligen” har sina rötter i forntida riter.75 Som nämndes i kapitel två
förmedlar Ann alltså delvis en sådan historieskrivning, men är samtidigt
noggrann med att framhålla att hon är skeptisk till en mer direkt koppling
som ibland görs mellan orientalisk dans och matriarkat, forntida gudinnekulter och olika former av andlighet. I mitt material från Stockholms
orientdansarvärld är sådana idéer mest indirekt närvarande, när de tas
upp och kritiseras av lärare som Irène och Kay. En bidragande orsak till
att de inte tagits upp i de intervjuer jag har gjort i denna undersökning kan
vara att danseleverna vid intervjutillfällena redan har uppfattat att lärarna
är skeptiska till idén om den orientaliska dansens koppling till gudinnor.
Detta kan göra att eleverna övergett eventuella tankar i den riktningen,
eller i alla fall drar sig för att öppet ge uttryck för dem. Som nämndes
i kapitel två hävdar Irène till skillnad från flertalet andra dansare och
lärare i sin bok att uppfattningen om att orientalisk dans är urgammal är
felaktig (Karlbom 2002:12). Detta påverkar hur hennes elever och läsare
uppfattar dansen. Irènes elev Katarina säger att hon tidigare trodde att den
orientaliska dansen var uråldrig, men att hon efter att ha läst Irènes bok
har förstått att det är fel och ändrat uppfattning.

Kvinnliga rörelser
Elevernas uppfattning om den orientaliska dansen påverkas alltså av lärarnas undervisning och förhållningssätt. Redan innan de själva började dansa förknippade de dock vissa värden med dansformen och med ”Orienten”
i allmänhet, värden som bidrog till att de sökte sig till dansformen.
Precis som Lisa framhåller Emma att det är väldigt roligt att dansa
orientalisk dans, eller ”magdans” som hon väljer att kalla den. Det var på
en semesterresa i Tunisien som Emma såg en orientalisk dansös som uppträdde på hotellet. Emma blev hänförd av det hon såg. Det som lockade
Emma med den orientaliska dansen var att ”det är kvinnliga rörelser …
och … så där magiskt och spännande”. Det som gör den orientaliska dansen kvinnlig är enligt Emma att rörelserna är sensuella och att de fokuserar
höfter och mage. Även om det förekommer manliga lärare och dansare
inom orientalisk dans i Stockholm så är samtliga deltagare och lärare på
75 ”’Magdansens’ historia på Ann Larssons hemsida 2004-03-18.
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de kurser jag deltagit i kvinnor. Detta är något som ofta mer eller mindre
tas som en självklarhet, samtidigt som det är mycket betydelsefullt för
många av eleverna. Barnmorskan Lisa tycker att den orientaliska dansens
rörelser både känns kvinnliga att göra och ser kvinnliga ut när man tittar
på dem.
Lisa: För mig är det kvinnligt därför att bäckenet till exempel
tycker jag är väldigt mycket … kvinna. Kanske för att det går
tillbaka lite i yrkesrollen också, med barnafödande och så. Det
hör nog ihop lite granna.
Det är alltså betydelsefullt för Lisa vilka kroppsdelar som rör sig: höfter
och bäcken, kroppsdelar som hon ser som kvinnliga eftersom hon associerar dem till barnafödande. Kopplingen mellan den orientaliska dansens
rörelser och graviditet och barnafödande är som nämnt etablerad sedan
länge. I presentationen till en av flera specialkurser för gravida sägs att ”den
orientaliska dansens mjuka och harmoniska höftrörelser kan underlätta
vid normal graviditet och främjar naturligt födande”.76 Lisa framhåller
den orientaliska dansens koppling till kvinnokroppen också på ett delvis
annat sätt.
Lisa: Det inte spelar så himla stor roll hur man ser ut, upplever
jag [i orientalisk dans]. Att alla typer av kvinnor kan dansa det
här. Man kan ha egentligen vilken typ av kropp som helst, och
det är ändå fint. […] Det känns mer rätt att se ut lite … ja som
man är på nåt sätt på dansen jämfört med om man går på Sports
Club77 […] där ska man vara lite trimmad så där, hellre smal än
graciös.
Ylva som är i fyrtioårsåldern och jobbar som byggnadsmålare är den som
introducerat sin kollega Ulrika i den orientaliska dansen. Ylva har dansat
orientaliskt i ett tiotal år, och på senare tid gått in alltmer intensivt för sin
hobby. Ylva, som säger att hon nog skulle behöva gå ner minst tio kilo för
att nå vad hon betecknar som normalvikt, ser i den orientaliska dansen en
chans att ”få vara kvinna till hundra procent”, att känna sig vacker och
stolt över sin kropp.
76 ”Orientalisk dans för gravida” Danscompagniets kurskatalog VT 2006, sidan 17.
Kopplingen mellan barnafödande och orientalisk dans lyftes fram av den kända amerikanska orientdansösen Morocco på 1960-talet, (Morocco 1964) och nämns också av
exempelvis Barakat (1990:8) jfr Berg 2001:167).
77 En kedja med fitness-center som erbjuder en rad olika träningsformer: styrketräning, body pump, yoga etc.
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Ylva: I den här typen av dans får man se ut som en normal
kvinna ser ut. Jag behöver liksom inte gå som en balettdansös,
162 och väga 47 kilo och nästan få sparken för att jag är för
fet … Utan jag får ha byst, jag får ha höfter, jag får ha mage om
jag vill det.
Många andra danselever uttrycker liknande tankar. De uppfattar det
som att det finns större utrymme för kvinnokroppen så som den faktiskt
är än på andra arenor i det samtida Sverige. Detta synsätt har likheter
med de tankar som fanns inom det som brukar kallas den andra vågens
feminism. Den präglades av en önskan att lyfta fram en kraftfull och
naturlig kvinnokropp (Bordo 1993:183). På 1960- och 70-talen fanns
starka kopplingar mellan denna typ av feminism och den i USA då allt
populärare orientaliska dansen. Framför allt i Kalifornien sökte sig då
stora skaror välutbildade medelklasskvinnor till den orientaliska dansen som ett led i försöken att nå en friare och mer kraftfull femininitet
(Sellers-Young 2005:288).
Den västerländska klassiska baletten används alltså av flera av dans
eleverna som en kontrasterande motsats till den orientaliska dansen.
Inom klassisk balett bör en dansare vara smal och lätt och träningen
kräver hård disciplin, vilket i hög grad motsvarar kroppsidealet i samhället i övrigt. En kurvig kvinnokropp med tydliga bröst och höfter anses
inte passande för dagens balett, istället likställs kvinnlig skönhet inom
baletten med att vara extremt mager. Baletten motverkar tydliga kroppsliga tecken på kvinnlighet, och istället premieras flickor och kvinnor som
utvecklas sent. Dessa hålls magra och kan drabbas av hormonrubbningar (Aalten 1997:50–52). Detta ideal kan betraktas som en motsats till
den ”naturliga” kroppsliga kvinnlighet kopplad till barnafödande som
många orientdansare tycker sig finna i den orientaliska dansen. Inom
den klassiska baletten ska i synnerhet den kvinnliga dansaren sträva
uppåt och efter att framstå som lätt, nästan svävande (Aalten 1997:47,
jfr Wulff 1998:8). Också detta ideal kan betraktas som en kontrast till
den tyngd och jordbundenhet som Ylva förknippar med den orientaliska
dansen.78
I den orientaliska dansen menar danseleverna sig alltså finna en mer
tillåtande kvinnlig kroppslighet, som ger utrymme även för sådana som
78 Detta liknar Janet Wolffs beskrivning av de möjligheter som den moderna dansen så som den utfördes av bl.a. Isadora Duncan och Martha Graham innebar för
dansande kvinnor. Wolff menar att den moderna västerländska dansen har en tyngd,
riktning neråt och rörelser med bäckenet som innebär en kontrast mot och befrielse
från den klassiska balettens disciplinerade rörelseschema och smala, lätta kroppsideal
(Wolff 1997:94–96).
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inte passar in i det gängse ungdoms- och skönhetsidealet i västerlandet,
som innebär att en kvinnokropp bör vara ung, vältränad, fast och lätt
(jfr Berg 2001, Bordo 1993, Featherstone 1994). Danseleverna anknyter till en uppfattning om tillståndet i det senmoderna samhället som
numera kan betraktas som en väl etablerad diskurs, och som beskrevs
av forskare under 1980- och 90-talen. Mike Featherstone beskriver hur
den moderna individen ständigt visar upp sig på den offentliga arenan
och bedöms efter hur väl han eller hon lyckas presentera sig själv. Utseendet, inte minst en välbevarad kropp, är enligt Featherstone mycket
viktiga i det senkapitalistiska samhället. Människor, i synnerhet kvinnor, uppmuntras att ”arbeta med sin kropp”, och övertygas i reklam,
tidningar och andra medier om att de genom målmedveten ansträngning
kan uppnå ett visst eftersträvat utseende (Featherstone 1994:71, 112f).
Susan Bordo menar att kroppsidealet för kvinnor blivit allt slankare,
och att smala ben, fast stjärt och platt mage numera betraktas som
tecken på kvinnlig skönhet, medan det tidigare ansågs mer acceptabelt
att sakna muskler (Bordo 1993:102–103). Bilder på kvinnokroppar som
motsvarar idealet sprids i reklam och medier och inbjuder till jämförelser. Detta menar Featherstone får betydelse inte bara för ungdomar som
riskerar att uppfatta sig själva som misslyckade, utan innebär också att
de kroppsliga förändringar som följer med åldrandet kan tolkas som
tecken på moralisk slapphet. Rynkor och löst hull bör enligt detta synsätt
”bekämpas av individen med hjälp av kosmetik-, skönhets-, motions- och
fritidsindustrin” (Featherstone 1994:113). Bordo menar att överdriven
bantning och självsvält är en extrem men symptomatisk konsekvens av
denna strävan efter kontroll och begränsning av kvinnokroppen (Bordo
1993:146–148).
Den orientaliska dansen kan beskrivas både som en del av dessa processer och som en reaktion på dem. Å ena sidan anser eleverna att dansen
står för ett annat kropps- och rörelseideal än det smala, nerbantade och
asketiska. Danseleverna vill istället hävda att man mår bättre, är mer
levande och genuin genom att inte vara så nerbantad och disciplinerad
som idealet föreskriver. Danselever som Lisa och Ylva vill inom den
orientaliska dansen hitta ett kroppsideal som de själva lättare kan passa
in i och som uppfattas som sundare och naturligare. Ett som inte är så
fokuserat på ungdom, slankhet, kontroll och disciplin. Man kan säga
att de genom att låta sig inspireras av hur de tänker sig ett annat habitus (i Mellanöstern) strävar efter att delvis förändra en del av det som
utmärker det habitus som dominerar samtidens Västeuropa. Å andra
sidan fungerar den orientaliska dansen i sig som ett exempel på en annan
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aspekt av det västerländska habitus som man vill distansera sig från.
Dansen blir ett av många sätt att ”hålla sig i form” och ta ansvar för sin
egen hälsa. Den kräver också disciplin och målmedvetet arbete av sina
utövare, något som blir tydligt längre fram i detta kapitel.

Hyperfeminin
Den kraftfulla, fysiska och tillåtande femininitet som Lisa och Ylva
talar om i citaten ovan är inte den enda typ av femininitet som Lisa
ser i dansen. För henne består också dansens kvinnlighet i ett visst sätt
att röra sig, som hon betecknar som graciöst, ”att det är mjuka, fina
rörelser”. När Lisa ser orientalisk dans förknippar hon den mycket med
”kvinnliga kurvor, kvinnliga rörelser”. I talet om det fina och mjuka i
dansrörelserna som kvinnligt ansluter Lisa till en delvis annan uppfattning om femininitet. Byggnadsmålaren Ulrika tycker i likhet med Lisa
det känns kvinnligt att just skaka på höfterna och röra på magen, och att
det inte är rörelser som hon håller på med vanligtvis. Ulrika säger också
att den orientaliska dansens rörelser är kvinnliga eftersom de är lätta.
Denna lätthet och mjukhet ställer hon i kontrast till de rörelser och det
kroppsliga förhållningssätt hon har i både sitt arbete som målare och i
andra träningsformer som exempelvis styrketräning, där hon säger att
hon använder sin muskelstyrka mera och på ett hårdare sätt än i den
orientaliska dansen.
Ulrika uppfattar kläderna som används inom orientalisk dans som
kvinnliga, och de är en del av det som gör att danslektionerna utgör en
kontrast till hennes vardagsliv. Detsamma gäller Ulrikas väninna och
målarkollega Ylva, som säger att dansen fungerar som en motvikt till det
hon kallar sitt ”otroligt manliga arbete”. Ylva brukar träna i vid kjol eller
haremsbyxor ”med mer eller mindre tingeltangel på” och med klirrande
armband och bjällror runt vristerna. Ylva ägnar många timmar av sin
fritid åt att sy sina egna dräkter, fästa paljett efter paljett på färgglada,
blanka tygstycken som hon menar framhäver hennes kropp på ett fördelaktigt sätt.
Ylva:… På jobbet så går jag i stålhättade skor … lösa bekväma
byxor, baggy t-shirt, skitig och eländig … Så långt ifrån kvinnlighet man kan komma. Och när jag kommer till dansen så får
jag sätta på mig paljetter och glitter och glamour.
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På liknande sätt resonerar Yvonne som går på kurs hos Ann. Yvonne
arbetar som ingenjör och är drygt femtio år gammal. Hon är en av de
första i gruppen som skaffar sig myntsjal, och kompletterar gradvis sin
utrustning. Medan de flesta andra i gruppen tränar i enkla träningsbyxor
och trikåtoppar är Yvonne klädd i en vid volangkjol och en blommig blus
som lämnar nedre delen av magen bar. Håret har hon blåst upp så att det
är fluffigt, och hon har en väl lagd makeup. I pauserna mellan övningarna
passar Yvonne på att prova sina nyvunna rörelser, och ser på sig själv i
spegeln med påtagligt nöjd min.
Yvonne tycker precis som Ulrika och Ylva att den orientaliska dansen
utgör en välgörande kontrast till ett ”manligt” yrke. ”[Att i dansen] helt
plötsligt bara lägga ifrån sig alla verktyg, det är så … häftigt på nåt sätt.”
Det som Yvonne förknippar med kvinnlighet i orientalisk dans är ”mjukheten, det graciösa”. Det har också att göra med möjligheterna att sätta
på sig fina kläder och sminka sig, något som Yvonne har varit förtjust
i ända sedan hon var barn. Yvonne säger att man känner sig särskilt
kvinnlig när man ”får jobba med händerna och får uttrycka sig och när
man visar upp sig ’här är jag och titta på mig’”. Yvonne illustrerar med
en rörelse där ena handen sätts bakom nacken och den andra behagfullt
hålls ut från kroppen. ”Annars brukar det ju aldrig vara så att man får
göra det.”
Många danselever uttrycker i likhet med Ylva, Yvonne och Ulrika en
förtjusning över de kläder som används inom orientalisk dans och ser
dansen som ett tillfälle att få styra ut sig i ”glitter och glamour”. Flera
ser tillfället att klä upp sig till dansen som en motpol till de krav på
ändamålsenlighet, måttfullhet och strikthet som styr deras klädval till
vardags (jfr Berg 2001:165ff). Dansen erbjuder dem en självmedveten
och glamourös femininitet som bygger på en stark betoning av egenskaper och attribut som ofta betecknas som feminina (Moi 1997a:137).
Användningen av feminina attribut är inte sällan så betonad att den kan
betecknas som hyperfemininitet. Den ger dessa kvinnor möjlighet att
vara fåfänga på ett sätt som de inte uppfattar vore acceptabelt i andra
sammanhang. Det är en femininitet som innefattar en vilja att vara fin,
att bli beundrad och bekräftad som attraktiv kvinna. Filosofen Martha
Nussbaum menar att det kan finnas positiva aspekter av att vara objekt,
att bli betraktad, bekräftad och uppskattad av andra (Nussbaum 1995).
Den hyperfemininitet som många av Stockholms orientdansare söker i
dansen kan delvis betraktas som ett exempel på sådan positivt laddad
objektstatus.

90

Karin_Hogstrom_avh.indd

90

10-03-19

09.51.43

Dansa för sig själv eller andra
Den koketta hyperfemininiteten är dock inte bara till för andras blickar.
För Yvonne som bor med make och två söner i en villa utanför Stockholm
hänger den ”kvinnlighet” som hon ser i dansens rörelser och attribut också
samman med en möjlighet att tillfälligt bortse från omgivningens krav
och omdömen.
Yvonne: Kläderna ingår i det kvinnliga. Man får mejka sig lite,
och man känner sig hel på nåt sätt. Att man inte blir störd hela
tiden. Jag har ju stor familj hemma. Man är aldrig fri, alltid är
det nånting man ska fixa och dona.
Men i dansen är det bara jag helt plötsligt och då blir man
helt ställd.
Karin: Och du får vara kvinnlig?
Yvonne: Ja, utan att nån klagar, utan nån som säger ”gud va
du ser ut!”
Yvonne tar alltså tillfället i akt att i samband med dansen njuta inte bara
av rörelserna utan också av att klä upp sig och göra sig fin, mest inför sig
själv och sina egna blickar i spegeln. Yvonne är här både ett kroppsligt
subjekt i Merleau-Pontys mening och samtidigt ett objekt för sig själv. Det
blir ett exempel på den process som Iris Marion Young beskriver, då kvinnor riktar sig inte bara mot omvärlden utan också mot sig själva. Kvinnan
själv kan leva ut sin kropp som ett ting när hon betraktar den i spegeln,
vårdar, formar om och smyckar den (Young 2000:264–275, jfr Lindqvist
2002). Young beskriver detta mest som något problematiskt för kvinnor,
men att på detta sätt njuta av sig själv som ett objekt är alltså en lustfylld
upplevelse för Yvonne.
Inför tanken att uppträda och visa upp sig för andras blickar får den
egna dansen och kostymerna dock en annan laddning för Yvonne. Några
arbetskamrater har bett Yvonne att dansa för dem, men hon tvekar. Hon
vill inte uppträda i den kostym som hon på lektionerna tycker är fin. Dels
tycker hon att hon är för tjock, dels tycker hon att den tvådelade dräkten
skulle kännas alltför utmanande inför de manliga arbetskamrater och
överordnade som hon känner väl. Yvonne visar däremot gärna upp sin
dans i vissa sammanhang.
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Yvonne: Jag dansar gärna hemma. Då är det okej. Det ska ju
vara en känsla liksom att det är nån som förstår vad man gör.
Karin: Om de inte förstår, vad händer då?
Yvonne: Då tycker de bara att man larvar sig, vickar på rumpan.
Det är inte riktigt min stil.
Samtidigt som Yvonne njuter av hyperfemininiteten när hon är för sig själv
vet hon att det kan vara mer riskfyllt att visa upp sig i ett mer offentligt
sammanhang. En förutsättning för att Yvonne ska kunna njuta av att
känna sig fin är att hon vet att hon inte utsätts för omgivningens blickar
och potentiellt nedvärderande omdömen från personer som inte tillerkänner henne samma attraktivitet som hon njuter av hos sig själv.
Yvonne växlar mellan att njuta av sin dans för sig själv och att oroas av
sina farhågor inför omgivningens krav och synpunkter. Yvonne vill dansa
för sin egen skull, men är hela tiden medveten om risken att bli betraktad
med en mindre välvillig blick, och bli utsatt för hån och bli förlöjligad för
att hon inte lever upp till gängse ideal, få kommentaren ”gud vad du ser
ut!” som antyder att hon trätt över gränsen och blivit ”för mycket”.
En yttre betraktare kan ge erkännande och bekräftelse, men det finns
också risk för fördömande och förlöjligande. Så väl Iris Marion Young
som Simone de Beauvoir framhåller att omgivningens förhållningssätt har
stor betydelse för att kvinnokroppen i högre utsträckning än manskroppen tenderar att betraktas som ett objekt. Young menar att kvinnor är
medvetna om att de om de visar upp sin kropp utsätter sig för andras
blickar, och riskerar att bli objekt på ett sätt som de inte själva kan kontrollera (Young 2000:264–265). Yvonnes farhågor inför uppträdanden i
offentligheten verkar ha att göra med en sådan risk att bli objekt på ett
okontrollerbart och oönskat sätt. Danskursen och uppvisningarna inför
en begränsad och välvillig publik blir en arena där Yvonne tillfälligt kan
sätta sig själv i centrum, och bortse från omgivningens krav och omdömen.
Hon är högst medveten om att det är en begränsad och villkorad arena för
att njuta av sig själv och hyperfemininitet.
Ylva som liksom Yvonne säger att hon inte motsvarar gängse ideal njuter också av att klä sig fin på lektionerna. Till skillnad från Yvonne säger
sig Ylva strunta i de potentiellt kritiska blickarna utifrån och enbart fästa
vikt vid sin egen visshet om det egna värdet och attraktionskraften. Ylva
säger att när hon står framför spegeln känner hon ”Att jag är vacker.
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Att jag är stor och stark och vacker. Och lite sådär som … i … Cornelis
Vreeswijks låt att ’den som prutar får gå, för jag tål att tittas på’.”
Ylva talar om dansens kvinnlighet på ett sätt som handlar om både kvinnokroppens fysiologi och att bära fina, glittrande kläder. Men till skillnad
från Ulrika och Lisa uppfattar hon inte dansen som lätt och graciös, utan
hon betraktar orientalisk dans som en chans för henne som kraftig kvinna
att samtidigt vara så väl stor, stark och tung som uppklädd och feminint
attraktiv. Ylva talar både om en klädsel som signalerar hyperfemininitet:
glitter och glamour, kombinerad med en femininitet som innebär tyngd,
självmedvetenhet och kroppslig styrka. Ylva säger att hon känner sig ”stor,
stark och vacker” i sina glittrande danskläder. Här sätter hon samman
två olika etablerade typer av femininitet till en ny enhet: å ena sidan en
traditionell hyperfeminin klädstil och kokett attityd som oftare associeras
till det lätta, smidiga och graciösa; och å andra sidan en kraftfull och
självmedveten femininitet som snarare brukar associeras med kvinnor som
inte strävar efter (eller lyckas med) att göra sig attraktiva för män i ett
heterosexuellt spel mellan könen.
Dansen kan alltså samtidigt uppfattas som å ena sidan fysisk och jordnära och å andra sidan en chans att vara ”för mycket”, att frossa i glitter
och glamour och inta behagfulla positioner inför en publik. Dansen verkar
både kunna vara en arena för tillåtande kroppslighet och en arena att
få iscensätta hyperfemininitet. Det jordnära och kroppscentrerade kan
betraktas som en femininitet som tillskrivs dansen, medan den överdrivet
uppklädda och uppsminkade figuren halvt på lek är uttryck för en annan
femininitet. Man kan säga att femininiteten i de här olika sammanhangen
kopplas samman med skilda och delvis motsägelsefulla betydelser. Men
det går också att kombinera dessa två. Byggnadsmålaren Ylva väljer att klä
sig i paljetter och chiffong men behåller samtidigt sin fysiska och psykiska
styrkeposition, hon betraktar dansen som en chans att vara stor, stark och
vacker.
Denna inställning och ambition påminner om hur vissa lesbiska kvinnor försöker ladda om det feminina. De klär sig i skyhöga klackar, korta
kjolar, mycket smink och läppstift men kombinerar dessa hyperfeminina utseenden och attribut med kraftfullhet och en tuff attityd (Bell
m fl 1994:38, Ambjörnsson 2009:173ff). Kvinnorna är medvetna om att
dessa attribut av många män kan (miss)uppfattas som en heterosexuell
invit. Effekten när de kraftfullt avvisar männen – istället för att vara
undergivna och glada att bli uppvaktade – kan bli en destabilisering av
de heterosexuella förväntningarna och på längre sikt leda till att etablerade föreställningar kring manligt och kvinnligt kan undergrävas och
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ifrågasättas (Bell m fl 1994:43, Ambjörnsson 2009:177–182, jfr Butler
1990:137). Förutsättningen för att detta ska fungera är dock dels att
hyperfemininiteten känns igen som överdrift, ett slags ”heterosexuell
drag” (Bell m fl 1994:42), dels att kvinnorna har tillräckligt med kraft
och styrka att stå emot de påhopp och fysiska attacker som de kan riskera
att utsättas för. I annat fall kan effekten av iscensättningen av hyperfemininitet istället riskera bli en upprepning och förstärkning av etablerade
uppfattningar om femininitet och kvinnors svaghet och utsatthet (Bell
m fl 1994:43, Ambjörnsson 2009:188–192).

”… inte så manlig”
Som nämndes i kapitel två finns det män som dansar speciella, ”manliga”, varianter av orientalisk dans. Det finns dock också män som dansar
orientale och andra former av solodans som oftast utförs av kvinnor. Flera
av danseleverna har sett män som dansar orientale. Dessa erfarenheter
är dock ingenting som de tycks reflektera särskilt mycket över. Manliga
orientdansare har inte kommit upp som tema i någon av intervjuerna. Vid
ett tillfälle efter att jag slutat i Irènes grupp träffar jag Annika när hon just
hade sett en man från Egypten uppträda med orientalisk dans på en show
i Stockholm. Det var ett framträdande som Annika inte uppskattade. Hon
säger att hon inte tycker att män ska göra dessa rörelser: ”det ser konstigt
och liksom fel ut … i alla fall i svenska ögon.”
Det enda tillfället jag hör att manliga dansare diskuteras på danskursen
är precis i början av första terminen hos Ann, vid tredje kurstillfället. Eva
som går i Anns grupp första terminen berättar då att hon har sett ”en manlig magdansare” som framträdde på en hälsomässa i stockholmsområdet.
Dansaren hade inte varit utklädd till kvinna utan dansat ”som kille”. Eva
uppfattade det dock som att dansaren som varit klädd i haremsbyxor
med glitter, en liten topp och bar mage ”nog var … homosexuell …inte så
manlig”. Eva verkar själv mest fascinerad av det hon sett, men berättar
att de kvinnliga arbetskamrater som också sett dansaren tyckt att det var
”äckligt” med en man som gjorde rörelser med höfterna och rullade med
magen. Eva tolkar denna reaktion som en effekt av att arbetskamraterna
inte är bekanta med ”kulturen”.
Dessa elevers kommentarer tyder på att män som dansar orientaliskt
inte stämmer in i den bild de har av orientalisk dans som en ”kvinnlig”
aktivitet, utan uppfattar de manliga dansarna som omanliga, märkliga
eller ”fel”. Eva tolkar dock arbetskamraternas motvilja som ett utslag av
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okunnighet och även Annika verkar öppen för möjligheten att hennes
egen upplevelse hänger samman med hennes egen ”svenskhet”. Eva som
betraktar sig som relativt insatt i och positiv till ”det orientaliska” ger inte
uttryck för en negativ inställning till den manlige dansaren. Hon uppfattar
honom dock som homosexuell och inte som särskilt ”manlig”. Erfarenheten av denne dansande man behöver därför inte för Eva utmana den
orientaliska dansens koppling till femininitet, om än i detta fall uttryckt av
en person med manskropp (jfr Butler 1990:137). De allra flesta danselever
tycks alltså trots vetskapen om att det finns också män som dansar koppla
samman den orientaliska dansen med (olika typer av) femininitet och med
kvinnokroppens specifika fysionomi.
De allra flesta nybörjarelever betecknar den orientaliska dansen som
”kvinnlig” på ett eller annat sätt utom Katarina och Annika som går för
läraren Irène. Katarina är 39 år, har sambo och två barn och arbetar som
lastbilschaufför. Katarina säger att hon inte ser den orientaliska dansen
som speciellt kvinnlig. Istället säger hon att hon uppfattar i stort sett allt
hon sysslar med på fritiden som att odla växter, sy och brodera, som en
motpol till att köra lastbil.

Dansen som kontrast och frizon
För Yvonne innebär inte dansen bara en möjlighet att njuta av rörelser och
kläder. Danskursen ger också en möjlighet att i alla fall delvis legitimera
att hon gör något bara för sin egen skull istället för att tillgodose familjens
behov. För Annika är den orientaliska dansen och kläderna en kontrast till
jobbets krav, både när det gäller klädsel och rörelsesätt.
Annika: Det är lite motsatsen till mitt jobb också, att gå dit [till
danskursen] i ett par gympadojor, ett par gympabyxor och en
gammal t-shirt, det är jätteskönt när man har gått runt hela
dagarna i kanske högklackat och kostym.
Också rörelsesättet på danslektionen skiljer sig från det på Annikas arbete:
Annika: Ofta när man pratar med folk, vi sitter i förhandlingar,
då sitter man vid ett bord och man har händerna i knäet eller …
Jag skulle aldrig kunna sitta så här, (Annika illustrerar genom
att sitta avslappnat tillbakalutad) utan då sitter jag fint och skri95
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ver mina papper och … hemskt stelt. Och så kommer man dit
[till danslektionen] och då använder man hela kroppen och man
svävar ut i rörelser och … Det är väldigt mycket motsats.
Annika kontrasterar de strikta och formella kläderna hon bär på arbetet
med de löst sittande, mjuka och kravlösa träningskläderna. Till skillnad
från Yvonne och Ylva som passar på att klä sig i glitter och glamour på
danslektionen ser alltså Annika dansen som en möjlighet att slippa klä upp
sig. Alla uppfattar de dock kläderna de får bära på danslektionerna som
kontraster till de krav och begränsningar som hänger samman med arbetet. Den orientaliska dansen(s rörelser) beskrivs som välgörande kontrast
inte bara till Ulrikas och Ylvas tunga och ”manliga” målararbete, utan
också till Annikas ”stela” sittande vid förhandlingsbord.
Dansen blir en kontrast inte bara till arbetets krav, utan också till familjens. Yvonne, Annika och Katarina har alla förutom sina arbeten stort
ansvar för sina familjer. De säger att dansen ger dem ett tillfälle att bara
tänka på sig själva, en stund då de kommer bort från familjens och arbetets
krav. Ulrika, Lisa och Camilla som har mindre hushåll säger också att de
dansar som ett sätt att koppla av från arbetet och vardagslivet, men de
uttrycker inte lika stora behov av att få en stund för sig själva. Däremot
framhåller de i likhet med alla andra elever att de dansar i första hand för
sin egen skull och inte för att visa upp sig och tillfredsställa en tänkt eller
reell publiks behov och önskningar.
För hobbydansaren är dansen, både lektioner och uppvisningar, ett
avbrott från vardagen. Den utgör en avgränsad arena för lek, att prova
sig fram genom att iklä sig, gestalta och förkroppsliga nya femininiteter;
kroppsligt jordnära så väl som hyperfeminina. Båda dessa femininiteter
står i kontrast till en vardag präglad av värden som kroppslig styrka,
snabbhet, effektivitet, rationalitet, värden som snarare brukar kopplas
samman med maskulinitet (Moi 1997a:137). Kvinnorna ser också dräkter och tillbehör kopplade till dansen som ett legitimt sätt att få frossa i
sådant som i deras vardagliga svenska sammanhang uppfattas som dålig
smak, och ”för mycket”. Det är alltså många som beskriver dansen som en
kontrast till vardagslivet. Det gäller inte bara kvinnor med arbeten som de
uppfattar som ”manliga”, utan även Camilla, som utbildar sig till förskollärare samtidigt som hon arbetar på en förskola, sysselsättningar som till
övervägande del utförs av kvinnor och brukar betraktas som ”kvinnliga”.
Camilla betecknar sitt yrkesliv som inrutat, och att hon ger mycket av sig
själv i sitt arbete med barnen. Dansen är däremot något hon gör bara för
sin egen skull.
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Camilla: Det är en källa som jag kan ta ur, som jag får ösa ur.
Att jag liksom sen kan jag … lägga min energi då på det här. […]
Det här är nåt annat. Jag får tänka på nåt helt annat. Det har
ingenting med det att göra som jag annars gör, som studerar
och jobbar…
Dansen, både rörelserna och dräkterna, blir en avgränsad arena där de
tillfälligt kan bli fria från vardagens krav och de begränsningar som ”god
smak” och gängse västerländska skönhets- och kroppsideal sätter för dem
i deras vardag. Kvinnorna kan i den orientaliska dansen ge uttryck för
en annan smak och hävda andra ideal än de som är gångbara i de flesta
andra sammanhang. I sin avhandling om Medeltidsveckan på Gotland
skriver Lotten Gustafsson om ett liknande fenomen. Gustafsson menar att
deltagarna i den medeltida leken kan gestalta mer entydiga och framhävda
könstillhörigheter än vanligt. I sina medeltida rollgestalter tar man ut
svängarna med konstfärdiga håruppsättningar, svepande tyg eller tunga
rustningar, tydliga könsattribut som i andra sammanhang skulle kunna
verka tillgjorda och överdrivna (Gustafsson 2002:226–230).
Den orientaliska dansen uppfattas alltså som feminin, men det är dans
och femininitet som är både tung och lätt, jordnära och graciös. Jag tolkar
det som att dessa till synes motsägelsefulla uppfattningar kan förstås om
man tar hänsyn till vad det är som dansen kontrasteras mot i de olika fallen, vad den utgör motpol emot. För Ylva och många andra tillhandahåller
den orientaliska dansen en femininitet där kvinnokroppen får vara ”som
den är”, även om den inte är fast, lätt och vältränad. I jämförelse med andra
dansformer som klassisk balett och jazzbalett har den orientaliska dansen
oftast en låg tyngdpunkt, och dess rörligare höfter och bäcken anses passa
bättre för graviditet och barnafödande. I denna bemärkelse och i relation
till dessa företeelser är orientalisk dans kvinnlig på ett ”tungt” och jordnära sätt. Den orientaliska dansen tilldelas av de dansande kvinnorna
rollen av kontrast och motpol till vardagslivet. Dansen tillskrivs delvis
olika och ibland motstridiga egenskaper. Det kan förklaras med att den
används för att tillfredsställa olika behov hos de dansande kvinnorna,
ibland varierande också för den enskilda dansaren beroende på situation.
Som Magnus Berg konstaterar när det gäller den ”populärorientalism”
han har studerat fungerar för danseleverna Orienten och den orientaliska
dansen som en väg att lösa de problem och brister som finns i kvinnornas
liv i det samtida Sverige och Stockholm (Berg 1998:21).
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Mjukhet genom hårt arbete
Den orientaliska dansens rörelser uppfattas alltså av eleverna som mjuka,
naturliga och feminina i jämförelse med andra former av dans och träning.
Att dansa orientaliskt är dock en erfarenhet som inte alltid bara präglas
av glädje, mjukhet och avslappning, särskilt inte precis i början. På nybörjarkurserna kommer höfter, stuss och lår i rörelse på ett sätt som ofta är
nytt och ovant för danseleverna. Dansformen kräver att man slappnar av
och ”släpper” en del av kroppen som man vanligen i västerländsk dans och
träning håller kontrollerad. Samtidigt ska man hitta och börja använda
muskler som man tidigare inte har arbetat med. Invanda sätt för kroppen
att förhålla sig måste förändras. Detta kräver hårt arbete och koncentration, både hos eleven och hos läraren, som måste kontrollera att allt lärs
in på rätt sätt. Lisa säger att det var mycket svårare att dansa orientaliskt
än hon hade trott det skulle vara:
Lisa: När man ska avgränsa en kroppsdel från en annan, att man
hittar just det muskelpartiet som man ska röra just då och inte
röra alla andra runtikring, det tycker jag är det svåraste. Sen är
det ganska svårt att slappna av i höften till exempel. Och det är
ju förutsättningen för att man ska kunna göra vissa rörelser. Det
kan vara svårt. Det är svårt att hitta rätt muskelgrupper, när
man inte alls är van att använda kroppen på det sättet.
Lisa fick arbeta hårt på lektionerna i början, kroppen var ovan vid rörelserna och efteråt ”blev det mest bara träningsvärk och stelt”. Hennes
första egna erfarenheter stämde alltså inte överens med Lisas uppfattning
om den orientaliska dansen som naturlig för den kvinnliga kroppen,
mjuk och graciös. Först efter målmedvetet och hårt arbete börjar hennes
kroppsliga upplevelse bättre stämma överens med de värden hon tillskriver dansen. Lisas vilja att betrakta den orientaliska dansen som mjuk
och naturlig kan ha bidragit till att hon inte lät de stela och besvärliga
kroppsliga upplevelserna i början påverka och förändra hennes förståelse
av dansen.
Till skillnad från många andra danselever talar Annika inte så mycket
om den orientaliska dansen i termer av eftersträvansvärd kvinnlighet. På
en semesterresa i Turkiet såg Annika orientalisk dans, och fascinerades
av den kontroll som dansarna hade på sina kroppar, trots att de inte var
”trådsmala och väldigt muskulösa”, som kvinnorna på de gym hon brukade besöka. Annika säger att det hon vill skaffa sig är den kroppskontroll
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som hon imponerades av hos dansösen i Turkiet. Hon hade dock svårt att
uppnå detta på danslektionerna, och kände sig misslyckad, ”som en klumpig elefant”. Hur dansens rörelser uppfattas och vilka svårigheter de bjuder
verkar ha ett samband med vad man har varit van vid sedan tidigare. Lisa i
Anns grupp som inte varit van att arbeta med en muskel i taget uppfattade
dansens rörelser på ett delvis annat sätt än Annika, och hade problem med
den isolation av olika kroppsdelar som ingår i den orientaliska dansen. För
Annika förefaller en del av det svåra med dansrörelserna tvärtom vara att
de hänger samman i ett flöde.
Elevernas förståelse av svårigheterna i början av danskursen, känslan av
främlingskap inför de nya rörelserna, har också delvis att göra med uppfattningar om olika sätt att röra sig i olika länder och regioner. Emma
intar redan från början en position långt fram i danssalen i närheten av
läraren Ann. Emma arbetar med fokuserat allvar på lektionerna och är
bland dem i gruppen som snabbast lär sig rörelser och stegkombinationer. Hon uppfattar den orientaliska dansens rörelsesätt som mjukare och
sensuellare än i den jazzdans, balett och showdans som hon ägnat sig åt
förut. Trots hennes tidigare danserfarenheter kändes det både svårt och
konstigt att göra de böljande magrullningarna och kanske framför allt att
röra på höfterna på det sätt som sker inom orientalisk dans. När Emma
efter några terminers dansande tänker tillbaka på hur det var i början tror
hon att hennes svårigheter berodde på att hon som svensk var ovan vid
den sortens rörelser:
Emma: I många länder i Mellanöstern… och Nordafrika och så,
de är ju vana vid de rörelserna. Många har ju vuxit upp med de
här rörelserna, magdans. Och vi i Sverige har ju liksom ingen
speciell dans så. Vi har ju folkdans, men det är ganska stelt. Det
är likadant med salsa, det är också liksom mjuka rörelser och…
Men i Sverige är det som sagt stelt, stela rörelser och… Det var
väldigt svårt [att lära sig orientalisk dans].
Ulrika är drygt trettio år och byggnadsmålare till yrket. Tidigare har hon
mest ägnat sig åt friluftsliv och sportfiske på fritiden, men har av väninnan
och kollegan Ylva inspirerats att börja på orientalisk dans. För Ulrika är
danskursen nästan den första kontakten med kulturyttringar från Mellanöstern, men många andra, som t ex Emma och Lisa, hade redan före
danskursen stiftat bekantskap med och blivit förtjusta i musik och mat
från Mellanöstern och Nordafrika. Ulrika får kämpa hårdare än Emma
99

Karin_Hogstrom_avh.indd

99

10-03-19

09.51.44

med rörelserna, och intar en plats längre bak i salen. Ulrika säger att hon
uppfattade den orientaliska dansens rörelser som främmande i början, och
tvekade inför att utföra dem, särskilt höftrörelserna:
Ulrika: Man är inte van vid det. Det är en helt annan typ av …
kultur och så. Eller det är mer att höfterna, man ska vara stolt
över sin … kropp till och med. Det är kanske inte att man tänker
så här. […] Jag har inte haft någon kontakt med det tidigare. Det
är synd, att man upptäcker nu. Men det är ju bättre nu än aldrig.
Man har liksom viftat bort det där lite att … ”äh, det är väl inte
så intressant kanske”.
För de flesta nybörjare krävs hårt arbete att uppnå den kroppsliga avspändhet som man tillskriver dansen. Efter en termin behärskar Lisa de
grundläggande rörelserna. Nu säger hon att hon har en annan känsla efter
lektionerna:
Lisa: Det känns att man har jobbat, även om man inte kutar
runt som man gör på Friskis. Men att det är en skön trötthet
efteråt. Sen tycker jag det känns skönt i huvudet, med musiken
och … [det blir] avslappnat. Man släpper lite grann allt annat
som man har, därför att man har fler grejer och att koncentrera
sig på också.
Lisa, Emma och Ulrika har alltså genom hårt arbete lärt sina kroppar
de rörelser som de uppfattar som mjuka och feminina. De beskriver den
orientaliska dansens rörelser som annorlunda. Emma uppfattar den som
magisk, spännande och som en motsats till ett stelt ”svenskt” rörelsesätt.
Ulrika kopplar samman den orientaliska dansen med ”en helt annan typ
av kultur” där man kan vara stolt över sin kropp. Den orientaliska dansen
och dess kulturella sammanhang framstår som något främmande som kan
ge möjlighet till större kroppslig frihet än den som är tillgänglig i dessa
danselevers vardag (jämför Berg 2001).
Som framgått är det dock sällan som de första egna erfarenheterna av
att praktisera dansformen präglas av dessa känslor och värden. Istället
framstår dansens rörelser som främmande och svåra att få kroppen att
göra. Detta tillåter eleverna inte påverka deras syn på dansen som mjuk
och naturlig, utan de förstår ”avigheten” som en effekt av den egna oförmågan och ovanan, denna i sin tur av en del elever tolkad som en följd
av deras ”svenska” eller västerländska kultur. För att man verkligen ska
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uppnå den frihet som kan anses ligga i den orientaliska dansens rörelseschema krävs disciplin, kontroll och hårt arbete.
En rörelse är enligt Merleau-Ponty inlärd när kroppen har förstått
den. Rörelsen har då införlivats, blivit till kunskap och färdighet som
sedimenterats i den egna kroppen. Detta gör det möjligt att så småningom utföra rörelsen spontant och i överensstämmelse med en viss
intention (Merleau-Ponty 2006:101–109, Bengtsson 2001:81). Det tillstånd Merleau-Ponty beskriver uppnås först när en rörelse blivit till
en del av dansarens kroppsschema. I början av inlärningsprocessen
är läget ett annat. Det är just en diskrepans mellan intentionen och
utförandet som är föremål för stor frustration för många av danselever
på nybörjarnivå. Som framgått i exemplen tidigare i kapitlet kan de
nya rörelserna kännas aviga och ”utanför” kroppen i början, trots att
rörelsen utförs korrekt. Susanne har dansat orientaliskt i tre terminer.
Så här beskriver hon hur förhållningssättet till rörelserna förändrats
under den tiden:
Susanne: Först i början är det ju roligt, när man inte kan nånting, då liksom drar man ju ut på svängarna lite och rör sig hit
och dit, men sen när man börjar inse att man måste lära sig lite
teknik också, då blir man lite hämmad av tekniken. Sen när
man kan den, då blir det roligt igen, för då känner man sig lite
friare, när man vet ungefär hur man rör sig, att det liksom sitter
i [kroppen].
När eleverna behärskar rörelserna bättre uppnås alltså en större känsla av
frihet. Eleverna kan så småningom börja utföra rörelserna också utan att
ha en förebild i form av lärarens kropp och korrelat i form av åsynen av den
egna kroppens rörelser i spegeln. Efter ofta lång tid av träning kan en del
av eleverna uppnå det tillstånd som Merleau-Ponty beskriver, där de inte
bara har ”förstått” rörelserna med sina kroppar, utan också under hela
rörelsernas förlopp känner intentionen, riktningen i rörelserna. Faktum är
att just rörelserna som intention, med riktningar i rummet, är något som
tränas in på lektionerna. Eleverna tränas, särskilt inför uppträdanden,
i att göra sig medvetna om åt vilket håll de är på väg när de dansar, åt
vilket håll deras intentioner ska riktas. En dans genomförd utan medvetna
intentioner och riktningar hos dansaren riskerar att göra ett bortkommet,
rörigt och ointressant intryck på en betraktare.
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Musik och dans
Samtidigt som dansens kroppsliga praktik övas in tränas också musikuppfattningen och rörelsernas koppling till musiken. Det är nämligen
inte bara dansens rörelser som av många nybörjarelever upplevs som
främmande, utan även musiken. Den arabiska musikens rytmer, halvtoner, böljande och snirklande tonspråk framstår för många i början som
helt obegriplig. För Ulrika och Lisa framstod den orientaliska musiken
i början som väldigt annorlunda. Ulrika säger att hon till och med hade
svårt att avgöra när en låt slutade och en annan började. Vartefter terminen går blir dock musiken alltmer bekant. Även Ulrika börjar känna
igen de olika låtarna och man börjar känna igen en del av textfraserna
på arabiska.
Efter några terminers dans börjar också musikens skiftande karaktär
klarna för eleverna, och hur den hänger samman med de olika rörelserna. När de hör vissa instrument och typer av musik börjar de förstå
och känna av vilka rörelser som hör ihop med just den klangen eller
rytmen; att kraftiga slag på trumman motsvarar distinkta rörelser med
höften, att dragspelets slingrande melodi kan översättas i en mjuk och
ormande rörelse med bålen och att snabba hetsiga trumpassager eller
ljudet av det arabiska hackbrädet quanon bör tolkas genom att sätta
höfterna i vibrerande skakning, shimmy. Eleverna behöver då denna nivå
uppnåtts inte längre kämpa för att få kroppen att stå och gå rätt, utan de
kan använda sig av dansformens rörelserepertoar i improvisationer och
egna koreografier. Att uppnå detta stadium av självständighet i dansen
tar lång tid, och det är inte alla som uppnår det över huvud taget. För
den elev som uppnår detta stadium uppstår en ny känsla av frihet och
rörelseglädje. Det blir plötsligt dans av de mödosamt hopsatta rörelserna
och rörelsesekvenserna. I och med att man nu behärskar rörelserna på
samma sätt som en musiker behärskar sitt instrument öppnar sig en
möjlighet att variera sig och bli personlig i dansen. Man kommer att i
sin dans kunna börja uttrycka sig själv och sin egen tolkning av musiken,
att göra sin egen metaforiska koppling mellan de egna erfarenheterna,
musiken och rörelserna.
Precis som dansrörelserna kan musiken och dess upplevda annorlundahet också upplevas och tolkas på olika sätt. Ulrika säger att den för
henne helt okända musiken bidrog till den känsla av främlingskap hon i
början kände för dansen, men i takt med att hon har lärt sig dansens rörelser har också musiken börjat bli bekant, och hon har kommit att uppskatta
såväl musiken som dansrörelserna allt mer. För Lisa är det istället en viktig
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positiv kvalitet att hon upplever både dansen och musiken som främmande
och olik det hon är van vid. När hon får veta att det instrument som
gör de vindlande melodislingorna är ett för henne välbekant dragspel blir
hennes reaktion närmast besvikelse. Musiken framstår inte längre som
lika främmande, och därmed också som mindre lockande, autentisk och
ursprunglig. Den orientaliska dansen, musiken och ”kulturen” uppfattas alltså som annorlunda och främmande av både Ulrika och Lisa, men
denna annorlundahet värderas på olika sätt. För Ulrika framstår den som
lite skrämmande, och det kräver mod av henne att närma sig den. För Lisa
utgör den orientaliska dansens och musikens annorlundahet en lockelse i
sig. För de flesta danseleverna innebär dock den ökande kunskapen och
vanan vid arabisk musik som de får under kursens gång att de uppskattar
den alltmer, och förmår att uppfatta allt fler nyanser i den.
Många elever har i likhet med Emma, Lisa och Annika inledningsvis
svårt med de böljande rörelserna med bålen och att få just höfterna att
”lossna” och börja röra sig. Men det är inte alla ”obestridligt svenska”79 –
eller nordiska – elever som har svårt för detta. Camilla är en av flera elever
i de grupper jag deltagit i som istället har varit överrörliga. Camilla säger
att hon alltid har tyckt om att ”dansa med höfterna och med rumpan”,
och att hon innan hon började på kursen hade fått problem med ryggen
efter att ha varit ute på klubbar och fester och dansat på orientaliskt sätt
med rörliga höfter. På danskursen har hon fått hjälp av läraren med att
balansera och styra upp kroppen. Även Yvonne, som liksom Camilla dansat mycket tidigare, gör påtagligt yviga rörelser och Ann försöker snarare
få henne att dämpa och kontrollera kroppen, än hjälpa henne släppa loss.
Camilla och Yvonne är långt ifrån är ensamma om att särskilt i början
snarare överdriva rörelserna och ha problem med att vara alltför mjuk
och ”lös” i höfterna. Det hindrar emellertid inte att förståelseramen att
svenskar eller nordbor är stela och har svårt att släppa loss till skillnad
från ”orientaler” (eller sydlänningar) återkommer i många av intervjuerna
och i andra sammanhang.
Uppfattningen att musik och dans från Mellanöstern är annorlunda
och mystisk, kan liksom föreställningarna om svenska eller västerländska
kroppens stelhet och svårighet att släppa loss relateras till en väletablerad
orientalistisk diskurs. I denna betecknas västerlandet som stelt, överdrivet
rationellt och kallt, medan ”Orientalen” anses stå kvar på ett tidigare
utvecklingsstadium och därför ha kvar så väl en spännande mystik som
79 Denna beteckning använder Katarina Mattsson för att beteckna personer som i
de flesta sammanhang identifieras som svenska: har svenskt medborgarskap, svenska
som modersmål och ett utseende (ljust hår och ljus hud) som förknippas med svenskhet (Mattsson 2005).
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ett slags naturlig värme och enkel spontanitet som gått förlorad i västerlandet (Said 2000, jfr Berg 1998). Den orientaliska dansen kopplas av dessa
nordiska kvinnor samman med Orientens tänkta naturlighet, mjukhet och
mystik, värden som de eftersträvar.

Genuint eller oseriöst
Annika har i likhet med många andra elever på nybörjarkurs också själv
sett orientalisk dans, som hon uppfattar som direkt sexuellt utmanande.
Emma har på resor i Turkiet sett inte bara dans hon inspirerats av, utan
också den typ av dansöser som hon tycker bidrar till att förstöra dansens
rykte. Även Lisa har haft liknande erfarenheter, och är liksom Emma
och Annika noga med att skilja de olika typerna av framträdanden åt. I
början av intervjun säger Lisa att hon bara har haft positiva erfarenheter
av orientalisk dans i Mellanöstern. Senare visar det sig dock att hon också
sett ett dansframträdande som hon tyckte illa om, och som hon uppfattat
som ”oseriöst”. Den orientaliska dans som Lisa sett i Egypten och i Turkiet
och som hon tyckte om uppfattade hon inte som utmanande. Lisa tyckte
”att det var fint och … spännande. Inte att det skulle ha någon sån direkt
sexuell … betoning”. I Turkiet var Lisa dock också på vad hon betecknar
som en ”typisk turistafton” där publiken av hotellpersonalen uppmanades
att ge dricks i behån på dansösen:
Lisa: Hon [dansösen] var väl också bra på sitt sätt, men jag
tycker inte att … det är inte den bilden jag har av orientalisk
dans … Utan det kunde lika gärna ha varit en stripteaseshow.
Hon kunde ha haft några andra kläder på sig, så hade det på nåt
sätt blivit samma sak.
Lisa uppfattade denna tillställning som oseriös och kommersiell och som
något helt annat än den dans som hon sett vid andra tillfällen i Mellanöstern, då publiken till stor del bestått av familjer ur lokalbefolkningen. De
senare framträdandena betraktar Lisa som ”genuina”. Lisa säger: ”Det
är nästan så att […] Jag tycker att det är två olika … två olika danser.”
Det som Lisa själv ägnar sig åt på kursen tycker hon ”känns genuint och
seriöst”. Enligt Lisa är det inte dansrörelserna i sig som är seriösa eller
oseriösa, utan det är sammanhanget som avgör. Samma rörelser som görs
i danskursens skyddade och enkönade miljö skulle kunna riskera att bli
oseriösa framförda inför publik.
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Lisa gör en skarp uppdelning mellan å ena sidan oseriös dans, som
nästan är som striptease, å andra sidan ”genuin” och seriös dans som kan
få bära epitetet orientalisk dans, som alltså för Lisa per definition är något
annat än den dans som liknar striptease. Bidragande till Lisas uppfattning
om dans som ”oseriös” är också att hon uppfattar den som kommersiell
och till i första hand för utländska, västerländska turister. Den i Lisas
ögon alltför utmanande dansen kopplas alltså till västerlänningar och
kommersialism, medan den mer ”genuina” och opåverkade dansen också
framstår som inom anständighetens gränser. Lisa drar sig dock för att
peka ut något dansframträdande som utmanande, och framhåller att även
den dansös som ägnade sig åt det som Lisa uppfattade som gränsande till
striptease också var ”bra, på sitt sätt”. Också Ulrika och Yvonne menar
att gränsen mellan en dans som är eftersträvansvärt feminin och alltför
utmanande i mycket handlar om kläderna och sammanhanget för framförandet. Yvonne säger att den dans hon ägnar sig åt på kursen inte är
sexuellt utmanande, men skulle kunna bli det om män närvarade, eller
om kvinnorna vore klädda i utmanande kläder.
Danseleverna på nybörjarnivå vill alltså gärna dra skarpa gränser mellan å ena sidan genuin och seriös orientalisk dans – av den typ de själva
ägnar sig åt – och å andra sidan dans som är ”oseriös”, det vill säga alltför
sexuellt utmanande och oskickligt framförd. Samtidigt är de medvetna
om att gränserna mellan det seriösa och alltför sexiga är oklara och förhandlingsbara. De framhåller själva att tolkningen av ett visst dansframträdande varierar, och att även deras egen dans skulle kunna riskera att
uppfattas som utmanande om den skulle framföras i ett offentligt sammanhang med män i publiken.
De flesta danselever säger att deras make eller pojkvän och den närmaste
familjen tycker att deras dansande är spännande och roligt.80 Också arbetskamrater och bekanta har oftast kommit med positiva kommentarer,
även om målaren Ulrika och lastbilschauffören Katarina säger att deras arbetskamrater också verkat en smula förvånade över deras hobby. Annika
berättar om en mer komplicerad reaktion från omgivningen. Annika säger
att hennes man uppfattar det som ”lite pinsamt” att hon går på orientalisk
dans och att det gör att han hela tiden får försvara sig inför sina vänner.
Enligt Annika tror en av makens vänner att hennes dansande har att göra
med en annalkande fyrtioårskris som gör att hon vill visa upp sin kropp.
Han tror att Annika går och dansar för att sedan i sovrummet visa upp
för sin man vad hon har lärt sig:
80 Alla intervjuade är kvinnor, och alla partner som omtalats har varit män.
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Annika: Men jag sa [till makens vän] att ”det är inte därför jag
går där”. Jag har fortfarande aldrig dansat för någon … Jo, mina
barn brukar … de tycker penningbältet är jättekul, så då står vi
och skakar tillsammans. Men jag skulle aldrig till exempel … Jag
har inte dansat för min man heller, utan det gör jag för att jag
vill. Inte är det nånting jag vill visa upp, utan jag vill det.
Annika möter också på sin arbetsplats uttryck för en syn på den orientaliska dansen som hon inte uppfattar som rättvisande. Ett exempel kan
tydliggöra hur en framställning av orientalisk dans kan tillskrivas helt
olika betydelser av olika personer som intar helt olika positioner i relation
till dansen. Det visar också på danskostymens betydelse som tecken eller signal som kan styra hur framträdandet tolkas. Det gäller ett inslag i
TV4:s morgonprogram med en orientalisk dansös.81 Dansösen presenteras
av TV4:s programledare som gymnasielärare och dansös som sysslar med
”magdans, eller orientalisk dans som det egentligen heter”. När hon intervjuas för hon fram sin syn på dansen som en urgammal dansform för kvinnor. Inslaget avslutas med att dansösen genomför en kortare orientalisk
dans till musik spelad på cello, nyckelharpa och trumma. Hon är klädd
i den vanligaste dräkten inom orientalisk dans: en tvådelad kabarédräkt
bestående av en paljettbroderad behå och bälte med en lång kjol. Magen är
bar och benen kan anas genom kjolens transparenta tyg. Mitt eget intryck
av inslaget var att programmakarna i stort sett anammade dansösens
synsätt, och att inslaget som helhet snarast presenterade dansen på ett sätt
som kan utgöra ett alternativ till uppfattningen att den orientaliska dansen
är något kvinnor gör för att hetsa upp män. Detta intryck bekräftades av
ett omdöme om inslaget som publiceras samma dag på en mejlinglista
för aktiva inom orientalisk dans. ”Det var så skönt att få höra några bra
frågor istället för alla gamla klyschor om att rulla på magen eller att det
har med sex att göra.”82
Det är dock möjligt att tolka detta TV-inslag på ett helt annat sätt. Annika
säger att hon har kvinnliga arbetskamrater som tror att orientalisk dans är
avklädd och handlar om att ”vicka på rumpan och skaka på brösten”. Sådana kommentarer irriterar Annika som försöker förklara hur det egentligen
ligger till. Hon säger att hennes ambitioner att ändra på arbetskamraternas
inställning till orientalisk dans försvårades av inslaget med dansösen i TV4:s
morgonprogram, som både hon och arbetskamraterna sett:
81 TV4 ”Nyhetsmorgon” 5 mars 2004.
82 Mejl från Anna Sigfridsson till Danslistan 5 mars 2004. Danslistan är en mejlinglista för orientalisk dans där dansöser och lärare lägger ut aktuell information om
kurser och uppvisningar, frågor, svar och kommentarer.
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Annika: Den här [dansösen], hon var ju hyfsat lättklädd och så
säger jag här på jobbet att ”jamen vi har inte såna kläder, vi klär
oss inte så”. Och så ser de på TV4, och den första kommentaren
man fick höra var: ”Men de har ju visst lite kläder!” Och de tittade inte på dansen, de bara tittade på hennes kläder.
Trots att dansen och dansösen i detta inslag presenterats på ett sätt som
väckte gillande i de aktivas kretsar, såg Annikas arbetskamrater främst
dansösens uppenbarelse, som de uppfattade som avklädd. Den tvådelade
kabarédräkten verkar vara ett mycket betydelseladdat attribut, som här
fungerar som ett tecken som leder Annikas arbetskamraters tolkning av
det de ser in i den väl etablerade förståelsen av orientdansösen som lättklädd förförerska (se kapitel två).
För många som är mer vana vid orientalisk dans uppfattas det inte
som utmanande eller avklätt att uppträda i en tvådelad kabarédräkt, utan
gränsen går istället mellan olika typer av tvådelade dräkter. Nybörjaren
Annika som ännu inte sett så många framträdanden med orientalisk dans
hamnar i en motsägelsefull mellanposition. Hon säger att hon har kommit
att förstå att dansen inte handlar om sex i och med att hon själv börjat
dansa. Ändå blir hennes svar på arbetskamraternas kommentar om dansösens avkläddhet att hon framhåller att man inte är klädd på det sättet
på hennes danskurs. Hon tolkar alltså själv dansösens tvådelade dräkt
som (alltför) avklädd och detta som ett tecken på dansen som till för att
behaga män, en tolkning som hon vill motarbeta. De olika personer som
sett TV-inslaget tilldelade det olika betydelser. Utifrån vad de redan tyckte
sig veta om dansen såg och hörde de helt olika saker i ett och samma inslag.
Här räckte det med dansösens dräkt för att Annikas arbetskamrater skulle
tolka inslaget i en viss riktning, trots att dansösens berättelse och programledarens bemötande kunde leda tolkningen åt ett annat håll.

Skaka axlarna eller brösten?
Det är inte bara en del bekanta och arbetskamrater som hyser vad dans
eleverna uppfattar som missuppfattningen att orientalisk dans är sexuellt
utmanande. Flera av de kvinnor som själva börjat dansa orientaliskt säger
att också de själva tidigare trodde det. Hur man tolkar ett visst framträdande med orientalisk dans kan förändras i takt med att man får egna
kunskaper och erfarenheter på området och därmed kommer att inta ett
annat förhållningssätt. Det gäller exempelvis en rörelse med övre delen av
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överkroppen som av dansarna brukar kallas ”axelskak”, men som också
kan uppfattas som att dansösen skakar på brösten. I undervisningen visar
lärarna rörelsen genom att lyfta fram axlarna en efter en, medan de säger
att axlarna och hela bröstkorgen ska vridas fram och bak. Sedan sätts
dessa rörelser samman och snabbas på tills ett ”skak” uppstår. Annika såg
en orientdansös uppträda i Turkiet innan hon själv började dansa. När hon
nu tänker tillbaka på det uppträdandet tolkar hon det dansösen gjorde på
ett annat sätt än då hon såg det.
Annika: Det såg ut som om hon stod och skakade på brösten …
Sen var det ju axlarna hon använde. Det förstod ju inte jag då.
[…] När man står där på lektionen och gör de här rörelserna […]
då inser man att det har ju ingenting med sex att göra alls. […]
Skulle jag åka ner till Turkiet nu, och titta på den här tjejen igen,
så skulle jag nog uppskatta hennes dans ännu mer, fast på ett
annat sätt. […] Då skulle jag nog se vad hon faktiskt kan göra.
Annikas ändrade uppfattning om vad orientalisk dans är, hur rörelser och
attribut bör tolkas och förstås, har påverkat hennes tolkning av vad hon såg
den turkiska dansösen göra. Det visar hur förståelsen av det man varit med
om i det förflutna kan förändras då nya tolkningar uppstår i ett samspel
mellan tidigare erfarenheter och ny konkret varseblivning (Merleau-Ponty
2006:90, Bengtsson 2001:73). Att förståelsen av dansen och själva den fysiska aktiviteten hänger ihop blir tydligt när det gäller hur elever ändrar uppfattning efter att dels ha hört lärarnas förklaringar och instruktioner, dels
själva ha fått kroppsliga erfarenheter av att utföra rörelserna. Också Ulrika
säger att hon när hon tidigare såg en orientalisk dansös i en film tänkte ”jaha,
det där är en strippa”. Men nu har hon ändrat sig och tycker att det var ”fel
bild” hon fick i huvudet då. Ulrika säger att det var när hon själv utförde
rörelserna som hon insåg att orientalisk dans handlar om att koncentrera
sig på sig själv och kroppens rörelser och inte att visa upp sig och vara sexig
för andra. Genom dansundervisningens kombination av görande och tal
påverkas alltså Annikas och Ulrikas tolkning av tidigare erfarenheter.
Om danseleverna ogärna talar om utmanande orientalisk dans på
turistorter eller på restauranger drar de sig än mer för att koppla ihop sig
själva och sin egen dans med sex eller sexighet. Ett undantag är nybörjaren
Katarina som säger att det känns ”lite småsexigt” att röra på rumpan som
man gör på dansen.
Hos eleverna märks en ambivalens gentemot dansens koppling till sexualitet. Å ena sidan vill man inte att dansen ska betraktas som något som
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görs för att behaga män. Å andra sidan är en av de viktigaste orsakerna
till att kvinnor i Sverige dansar orientaliskt att man vill vara snygg och
attraktiv när man dansar och gärna bli beundrad och betraktad som sexig.
Det gäller alltså att vara sexig och bli beundrad på rätt sätt, så att man inte
riskerar att bli ett objekt på ett sätt som är utanför ens kontroll. Det gäller
också att undvika att gå över de gränser för ”seriös” dans som upprättats
av orientdansarna själva. Men var gränsen går mellan det sexiga och det
alltför utmanande är alltså inte självklart utan förhandlas och förändras
i olika situationer. Att hantera detta är en svår balansgång och kräver ett
förhållningssätt som lärarna förmedlar till eleverna på olika sätt. Det kan
ske exempelvis genom att som Ann lära ut rörelser som kan uppfattas
som sexiga men utan att sätta ord på den tänkbara sexuella kopplingen.
Läraren Irène väljer en delvis annorlunda taktik.

Rörelser och förhållningssätt
Danslärare Irène undervisar i orientalisk dans i en närförort till Stockholm. Under den allra första lektionen i en nybörjargrupp visar Irène den
orientaliska dansens olika rörelser, som eleverna sedan får prova på och
göra efter. Irène säger att rörelserna med accent uppåt respektive neråt
har olika karaktär. En höftrörelse uppåt kompletterad med att handen
sätts bakom huvudet kallar hon ”feminin”. Hon spelar upp en liten scen
där hon gör denna rörelse samtidigt som hon säger ”här är jag, titta vad
söt jag är!” med en ljus, flickaktig stämma. Detta får kvinnorna i gruppen att brista ut i skratt. Strax därefter säger Irène med allvarligare röst
att hon inte riktigt gillar den rörelsen. På så sätt bygger hon vidare på det
budskap hon också förmedlade genom den lilla pantomimen, som skulle
kunna uttydas ”denna sorts rörelse gör att jag framstår som kokett och
behagsjuk, och det är lite löjligt”. Därefter går hon över till att visa steget
med accent neråt. Hon tar ner höften och sätter foten distinkt i golvet
och säger samtidigt ”Så här är det!” med lägre stämma och allvarligt
ansiktsuttryck. Hon säger sedan att hon gillar den rörelsen bättre, och
att döma av det gillande mumlet i gruppen verkar eleverna hålla med
henne.
Både pantomimen och det verbala budskapet signalerar i det senare fallet
att man är en person med integritet som självklart kräver sin plats och att
bemötas med respekt. Irène fortsätter med att säga att vi också ska göra den
uppåtriktade rörelsen som hon betecknar som ”fjollig”. Beteckningen ”fjollig” antyder att rörelsen kan kopplas samman med en insmickrande, kanske
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”överdriven” femininitet som inte riktigt kan tas på allvar. Trots detta ska
vi alltså träna in och utföra även denna rörelse. Det finns en ambivalens i
förhållningssättet till den här typen av rörelser, något som jag själv känner
av i samband med danslektionerna. I min fältdagbok har jag efter en av mina
första lektioner i orientalisk dans noterat att jag känner mig ”lite fjollig” av
att göra vissa av rörelserna. Jag noterar att när höften tas upp, huvudet läggs
lätt på sned och handen sätts bakom nacken leder det till att jag känner mig
kokett och som att jag önskar bli betraktad som söt och tilltalande. Nästan
utan att det går att stoppa kommer ett småleende på läpparna. Mina egna
reaktioner på detta fenomen påminner om det förhållningssätt jag tycker
mig se hos många av informanterna; å ena sidan en barnslig lockelse att
visa upp sig och känna sig fin, å andra sidan rädsla att förlora värdighet och
integritet. Säkert är dessa känslor och reaktioner påverkade av de betydelser
som tillskrivs rörelserna utifrån etablerade förståelseramar. Men det finns
också en dimension av detta som väcks av själva kroppens rörelser. Det är en
känsla, ett tillstånd som börjar i kroppen, som det är omöjligt att distansera
sig från, man är i det, man är det i och med att kroppen utför rörelserna.
Detta visar kopplingen mellan kroppsrörelser, känslor och förhållningssätt. Kroppen tror på det den gör, framhåller Bourdieu. Om kroppen
mimar sorg känner man också sorg. Om man ler kan också en känsla
av glädje infinna sig. Kroppshållningar och förhållningssätt kan också
associeras med olika värden och egenskaper. Utifrån ett material insamlat i Nordafrika konstaterar Bourdieu att en rask målmedveten gångart,
upprätt hållning och fast blick kopplas till kraft och rättframhet, men
också till maskulinitet. Att böja kroppen, slå ned blicken eller titta under
lugg, att röra sig mer obestämt associeras däremot med det undergivna,
men också med det feminina (Bourdieu 1990:70–74). Dessa kroppsliga
förhållningssätt kan också kopplas samman med positioner som subjekt
och objekt. Den rättframma maskuliniteten Bourdieu beskriver ligger
nära Merleau-Pontys skildring av det kroppsliga subjektet, riktat utåt mot
omvärldens möjligheter. Bourdieus framställning av den undergivna feminina hållningen liknar det speciella kroppsliga förhållningssätt som enligt
Young blir följden av att kvinnor inte bara är förkroppsligade subjekt utan
också hela tiden i högre grad än män betraktas och betraktar sig själva
som objekt (Young 2000:264–275).
Relationen mellan å ena sidan ett visst rörelsemönster och å andra sidan
femininitet eller maskulinitet är naturligtvis inte enkel och entydig. Vad
som uppfattas som feminint och maskulint varierar i olika sammanhang,
det kan förändras och omförhandlas. Samtidigt tyder både lärare Irènes
och mina egna reaktioner på vissa rörelser och kroppshållningar att vi får
110

Karin_Hogstrom_avh.indd

110

10-03-19

09.51.46

associationer som liknar de Bourdieu beskriver från Nordafrika, där en
viss böjlighet kopplas till femininitet och samtidigt till undergivenhet. För
att komma ifrån dessa associationer och för att upprätta en större känsla
av värdighet måste också kroppens rörelser modifieras. Jag arbetade medvetet med att hålla armarna lite rakare, huvudet upprätt (och inte på sned),
att ha tyngdpunkt och bäcken hela tiden riktade nedåt. Min egen ovilja
mot att låta min kropp faktiskt göra dessa rörelser tror jag dock är större
än många av de andra utövarna av denna dansform, som istället lockas
av möjligheten att få visa upp sig och vara fin. En orsak till denna min
reaktion kan vara att jag redan tidigare skolats in i så kallad egyptisk dans,
där andra ideal råder och rörelsemönstret medvetet styrs bort från allt som
kan uppfattas som insmickrande.83
Danslärarna Ann och Irène intar olika förhållningssätt i sin undervisning. Medan Irène kommenterar de associationer som rörelserna väcker,
väljer Ann att oftast inte uttala dem. Jag har inte hört Ann säga någonting
om möjliga associationer till det insmickrande och söta, det hyperfeminina, i de rörelser som Irène betecknar som ”fjolliga”. Att vara lite söt och
insmickrande är heller ingenting som Ann eller hennes elever undviker,
utan snarare något de i alla fall i vissa sammanhang eftersträvar.

Hyperfeminin halvt på lek
Som framgått tidigare i kapitlet uppfattas orientalisk dans i allmänhet
som feminin på olika sätt. Den kan betecknas som både ”jordnära” och
”lätt”, beroende på vad den kontrasteras mot. Men båda aspekterna
finns också delvis inom den orientaliska dansen, något som Ann också
framhåller i sin presentation av dansen. Det finns som framgått i föregående kapitel ett antal olika danstyper eller stilar inom orientalisk dans.
Orientale eller kabarédans motsvarar den vanligaste uppfattningen om
magdans och utförs oftast i tvådelad glittrig dräkt, ibland med slöja.
Saidi, en dans från södra Egypten, framförs i heltäckande dräkt, ofta
med en käpp som tillbehör.84 Den som går på kurs i orientalisk dans får
prova på flera av de här dansstilarna. Varje termins koreografi ägnas en
av dessa stilar. Emma har förutom vanlig kabarédans (orientale) med
och utan slöja också gjort dans med käpp till saidi-musik. Orientalestilen uppfattar Emma som kvinnlig, i synnerhet när man dansar med
83 Egyptisk dans diskuteras ingående i kapitel sex.
84 Anns hemsida (www.orientaliskdans.se/info/faq/ 2007-01-16), El Kahiras hemsida
(www.elkahira.se/repertoar.html 2007-05-02).
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slöjor. Skälet till att just slöjdansen är extra feminin är att ”det är mer
lätta rörelser och lite på tå och sånt”. Saidin, särskilt dans med käppar,
uppfattar Emma däremot som mer manlig eftersom ”det är lite såna här
tunga rörelser”.
Inom dansformen finns alltså en repertoar av rörelser som uppfattas
som i olika grad ”kvinnliga” och ”manliga”, eller kanske snarare rörelser
som kopplas till olika femininiteter, som i lägre eller högre grad sammanfaller med den tydliga hyperfemininiteten. Även inom samma typ av
orientalisk dans, inom en och samma koreografi, kan det finnas rörelser
som uppfattas som i olika grad och på olika sätt feminina. Det gäller exempelvis den koreografi som Irène visar i exemplet ovan. Där tycks hon först
ta ställning för att inte vara behagsjuk utan gärna vilja ta plats och vara
bestämd, men strax därpå säga att gruppen ska utföra även den rörelse
som hon nyss betecknat som ”fjollig”. Detta menar jag är ett exempel på
den ambivalens som finns hos många dansare när det gäller rörelser som
signalerar hyperfemininitet och vilja att behaga. Jag tror att skälet till att
Irène och de flesta ändå väljer att fortsätta utföra rörelser som hon betecknar som ”fjolliga” är att de lockas av det slags hyperfemininitet som finns
i rörelsen. Samtidigt vill inte kvinnorna fullt ut bli identifierade med det
förhållningssätt som ofta associeras till denna kroppsliga praktik – önskan
att behaga och bli beundrad av män.
En lösning på detta dilemma är att delvis göra rörelserna på lek. I lek
upprättas enligt Gregory Bateson (1972:177ff) en särskild ram inom vilken det som sker inte är ”på riktigt” (jfr Gustafsson 2002:26–27). För att
leken ska fungera måste alla vara införstådda med att det som äger rum
är lek och alltså inte ”på riktigt”. Människor sänder därför ut budskap
till varandra om när beteendet ska tolkas som lek. Dessa budskap är ofta
i ickeverbal form och kan uppfattas mer eller mindre omedvetet. När Irène
visar den flickaktigt koketta rörelsen fungerar hennes leende och den tillgjort pipiga rösten som signaler för att det som sker är på lek. Att gruppen
skrattar tyder på att de uppfattar signalerna och tolkar dem rätt. När Irène
strax därpå säger att hon inte gillar rörelsen tyder hennes lägre tonläge
och allvarliga min på att hon åter är ”sig själv” och att leken upphört. När
Irène iscensätter rörelsen med accent neråt upprättar hon åter en lekram
med hjälp av distinkta rörelser, övertydligt bestämt ansiktsuttryck och
extra lågt röstläge. Kontrasten mellan det som utförs inom lekramen och
det som är Irène när hon är ”sig själv på riktigt” verkar dock vara mindre i
det senare fallet, något som bekräftas av att hon säger att hon gillar denna
rörelse bättre.
Richard Schechner menar liksom Bateson att lek innebär ett speciellt
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tillstånd i någon mån skilt från vardagstillvaron. Lek kan enligt Schechner
betraktas som ett slags performance, ett framträdande, där den agerande
inte riktigt är ”sig själv”. Schechner framhåller dock att precis som när det
gäller framträdanden i allmänhet kan lekens gränser vara oklara. Leken,
ironin, det spefulla, ligger enligt Schechner hela tiden nära tillhands och
kan visa sig exempelvis i form av en vits, en ironisk kommentar eller en
skämtsamt överdriven gest. Schechner betonar också att växlingarna
mellan ”allvar” och lek inte alltid är tydliga och markerade (Schechner
2002:25, 40–41, 1995:29–42). Inom den orientaliska dansen är inte beteendet nödvändigtvis antingen på ”lek” eller ”på riktigt”. Istället verkar
dansarna kunna inta olika förhållningssätt i relation till den egna rollen
och identiteten i dansen, placerade på en skala från allvar till lek. Graden
av lekfullhet och allvar kan också variera och framstå som oklar, både för
dansaren själv och för publiken.
Eftersom leken inte är ”på riktigt” ger den enligt Bateson möjlighet till
att leva ut paradoxer, att göra något och samtidigt inte riktigt göra det
(Bateson 1972:180–185). Schechner säger att leken skapar en möjlig distans
mellan handling och de konsekvenser som det skulle medföra om handlandet var ”på riktigt” (Schechner 1985:237). I samband med danslektioner
och föreställningar skapas ett slags frizoner som kan likna lekens, där det
blir möjligt att både förkroppsliga något och delvis ta avstånd från det
(Gustafsson 2002:26–27). Man skulle kunna tala om stora delar av den
orientaliska dansen som en arena för en lek, där kvinnorna både kan låta
sina kroppar göra dessa insmickrande rörelser och klä sig i sockersöta
glittrande dräkter och samtidigt hävda att detta inte är deras riktiga ”jag”.
Det som gestaltas i dansen är inte det ”jag” som de är till vardags och på
allvar. På så sätt kan de få gestalta och förkroppsliga en lockande tydlig
hyperfemininitet, utan att förknippas med den brist på makt och seriositet
som denna typ av femininitet kopplas samman med i samhället i övrigt.
Hyperfemininiteten är inte en position som intas helt och fullt, ”på
allvar”. Istället kan den hyperfeminina magdansösen vara en position som
dansaren intar enbart metaforiskt, genom att hävda ”nu är jag en magdansös”. Fernandez menar att metaforer kan användas för att man ska
kunna uppnå nya positioner, och nya förhållningssätt till sig själv och sin
omgivning. De ligger till grund för möjligheten att utvecklas och förändras
(Fernandez 1974:132–133). Barn väljer exempelvis att i sina lekar imitera
vissa djur i sin omgivning. Dessa djur har egenskaper som barnen metaforiskt tar på sig genom att ”bli” åsnor eller rovdjur på jakt (Fernandez
1974:124). Precis som när barn i sina lekar metaforiskt blir lejon genom
att säga ”nu är jag ett lejon” finns även i dansframträdandet hela tiden
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medvetenheten att den överdådiga magdansösfiguren inte är ”på riktigt”,
utan bara en lek.
Den tydligt feminina figuren skapas delvis i relation och kontrast till en
maskulinitet och till män, som är frånvarande så länge dansen och ”leken”
sker inne på den enkönade miljön på dansskolan. Så länge man är på
dansskolan och bland aktiva dansare befinner man sig i en miljö befolkad
av nästan enbart kvinnor. Här förekommer också ett sätt att prata och
skämta som förutsätter att det är en exklusivt kvinnlig miljö, eller kanske
snarare en miljö befriad från heterosexuella män.85 Ett exempel på sådant
skämtande är ett tillfälle under en danslektion när en skiva med manlig
sångare hakar upp sig. Ann utbrister då ”Man kan inte lita på karlar!” och
hela gruppen kvinnor skrattar gott i samförstånd. Som jag ser det skapar
och förstärker detta sätt att tala känslan av en kvinnlig gemenskap och
sammanhållningen gentemot en för tillfället utestängd omvärld befolkad
av potentiellt påträngande och svårhanterliga män. Jag uppfattar miljön
på den orientaliska danskursen som kvinnlig på ett sätt som om det istället
hade rört sig om en grupp män skulle kunna betecknas som ”grabbig”.

Förebilder och kanon
Den ambivalenta inställningen till dansens koppling till sexualitet, balansgången mellan det läckra och det alltför utmanande, förmedlas på olika
sätt till danseleverna. Det är inte bara på danslektionerna som kunskaper
och förhållningssätt förmedlas genom lärarnas tal och rörelser, utan också
i andra sammanhang. Lärarna hjälper eleverna att få tag i arabisk musik
och annan utrustning som anses nödvändig i dansen: höftsjalar, dräkter
och andra tillbehör, oftast tillverkade i Egypten.86 De tipsar också om
var man kan se dans och om klubbar och fester där man kan dansa till
orientalisk musik.
Ett sätt att förmedla kunskap om dansen till eleverna är de filmvisningar som lärarna ofta arrangerar i anslutning till undervisningen.
Efter det sista kurstillfället på terminen med läraren Irène visar hon en
videofilm sammansatt främst av klipp med olika kända dansöser från
Egypten från 1940- till 80-talet. Vid detta tillfälle är även dansläraren
Ann på plats och säljer myntsjalar och danskläder från Kairo. Efter trä85 Den eventuella närvaron av lesbiska kvinnor har aldrig aktualiserats i sammanhang
där jag har deltagit, trots att det är välkänt att minst en av de ledande kvinnliga lärarna
i Stockholm är homosexuell. Det gäller dock ej någon av dem som jag studerat närmare.
86 Lärarna brukar själva i alla fall vid något tillfälle per termin sälja höftsjalar. Om
terminens koreografi kräver tillbehör som käpp, fingercymbaler eller slöja säljs sådana
också ofta av läraren.
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ningen samlas gruppen i ett rum invid danssalen och Irène sätter igång
videon. En av de första sekvenserna är från 1940-talet, enligt Irène ”när
de började köpa det där orientalistiska själva”. Det är Samia Gamal,
som enligt Irène lanserade en ny balettinfluerad stil. Irène säger ”Det
är mycket armar, mycket utspel, hon är verkligen vamp”. Den svartvita
filmen visar en kvinna klädd i tvådelad dräkt som rör sig med stora, yviga
gester. Gruppen skrattar när Gamal rör sig ålande framför en man som
sitter på en säng.
Längre fram visas ett avsnitt med dansösen Suhair Zaki, som Irène
säger är en av hennes favoriter: ”Hon gör så lite, men det blir så bra.” Filmsekvensen är från 1970-talet och visar en dansös klädd i en heltäckande
hellång snäv klänning med slits, övertäckt av glittrande paljetter. Hon
har det långa svarta håret hängande rakt ner och dansar med återhållna
rörelser. Zaki dansar enligt Irène ”i den gamla skolan”, och var den första
som började tolka Om Kalsoum87, något som enligt Irène ökade respekten
för den orientaliska dansen. Också Ann kommenterar Zakis uppträdande:
”Det roliga är att hon inte är snygg heller.”
Även Azza Sharif presenterar Irène som en favorit, vars storhetstid inföll
i slutet av 70-talet och början på 80-talet. ”Det är väldigt mycket av allting
men hon har en enorm kontroll ändå”, kommenterar Irène. Kvinnan på
TV-skärmen är klädd i tvådelad dräkt med push-up behå. Över mellangärdet finns ett transparent gult tyg. Nederdelen på dräkten sitter så lågt
att man tydligt ser början av skåran mellan skinkorna. Dansen är yvig
och dramatisk, bland annat sätter dansösen den upplyfta bysten i rörelse.
På mig gör dansösen ett utmanande, nästan vulgärt intryck. Det visar sig
att även andra reagerar på dräkten. Efter en paus då alla tittar på TV:n
säger Irène:” och så har hon en extremt låg kjol”, vilket utlöser fniss i
gruppen. ”Den är nere på … Det är Ronny och Ragge-modell.” En elev
säger ”Den är otroligt låg, kjolen. Herregud! Tappar hon inte kjolen!?”
Medan vi ser vidare på dansösen berättar Irène att det stiftades en lag i
Egypten om att dansöserna måste ha tyg för magen. ”Dansen skulle inte
bli för slaskig.”88
Suheir Zakis dans i sin heltäckande dräkt fungerar utan problem som en
förebild för både lärarna och eleverna, även om inte alla elever imponeras
av henne. Samia Gamals framträdande var det som både lärare och elever
87 Legendarisk, mycket uppburen och respekterad egyptisk sångerska som var
verksam under en stor del av 1900-talet. Se vidare kapitel två.
88 I filmen visas förutom de nämnda dansöserna avsnitt med fler kända dansöser från
1940-talet till 80-talet. Bland dessa finns de egyptiska dansarna Naima Akif, Tahia
Carioca, Fifi Abdou, Hanan och Mona Said. Filmen avslutas med en sammanställning
av framstående svenska dansöser från 1980-talet och 90-talet. Bland dessa märks
både Ann och Kay. I kapitel två finns en beskrivning av den orientaliska dansens
historia och miljön dessa dansare var verksamma i.
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av kommentarer och reaktioner att döma tog mest avstånd från. Jag får
intrycket att eleverna låter sin tolkning av det de ser – eller i alla fall de
kommentarer de fäller – i hög grad styras av läraren Irènes berättelse om
det som syns på skärmen, och hennes förhållningssätt till det som visas.
Att lärarna visar filmklippen tyder på att kläderna och stilen som dansöserna dansar i är acceptabla. När det som syns på TV-skärmen är sådant
som synes strida mot de ideal som finns när det gäller dans, kläder och
förhållningssätt hos dansösen hanteras detta av lärarna med humoristiska
kommentarer. Distansen i tid till de äldsta klippen som exempelvis Samia
Gamals dans från 1940-talet gör det lättare att markera avstånd till den
genom humor. Själva avståndet i tid gör att framträdandet mer framstår
som komiskt än upprörande eller förnedrande.
I samband med de nyare numren med dansöser som jag och många
andra uppfattade som avklädda kommer Irène med både faktauppgifter för
att klargöra sammanhanget, och humoristiska och lätt avståndstagande
kommentarer. Irènes kommentarer visar eleverna att det är ”rätt” att tycka
att vissa av dräkterna är lite väl små, och en del rörelser lite överdrivna.
Ingen av dessa dansare avspisas dock som direkt vulgär. Jag uppfattar
dessa filmvisningar som ett led i inskolningen av danseleverna i det synsätt
som aktiva dansare har till det presumtivt sexuella i dansen.89 De dansare
som i de flestas ögon framstår som utmanande fungerar trots allt som förebilder för våra egna övningar på lektioner och elevuppvisningar. Genom
att förhålla sig med ironi och humor till både förebilderna och sitt eget
dansframträdande blir det möjligt att utföra rörelser efter dessa förebilder
och samtidigt behålla sin egen position som seriös och respektabel.
Genom att inta ett ironiskt och lätt distanserat förhållningssätt till det
potentiellt utmanande och insmickrande i den orientaliska dansen kan de
svenska orientdanseleverna ta till sig ett urval kroppsliga rörelser och mentala förhållningssätt, utan att förändra centrala aspekter av sitt habitus.
Det som strider mot deras habitus, alltså känslan för vad som är möjligt
och lämpligt, undviker de att ta till sig eller håller på avstånd genom ironi
och humor. När dessa kvinnor gått någon termin på orientalisk dans har
de lärt sig de grundläggande rörelserna inom dansen och därmed börjat
modifiera sitt kroppsschema (Merleau-Ponty 2006:51–54, 104–107). I och
89 Även om Ann inte berättar så mycket historia och kontext på lektionerna, har hon
information lätt tillgänglig för de elever som är intresserade. På hemsidan finns den
beskrivning av dansens historia som refererades i kapitel två. Ann ger också speciella
dansworkshops där man får information om och får prova på olika dansstilar. Mer
sällan förekommer filmer med dansöser som är verksamma under 1990-talet fram
till idag. Ann visar också film för sina elever i olika sammanhang. Till skillnad från
Irène har Ann med filmsekvenser med nutida dansare från Mellanöstern, bland annat
Amani.
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med dansundervisningen sker också en förmedling av vissa synsätt och
förståelser.
Habitus innefattar enligt Bourdieu så väl kroppsliga som mentala dispositioner som förmedlas huvudsakligen genom praktik – ofta i form av
härmande – och utan att inlärningen behöva passera det medvetna och
verbalt uttryckta (Bourdieu 1990:74). Dansundervisningens träning och
formande av kroppen och kroppsschemat i kombination med inlärning av
ett visst förhållningssätt kan ses som exempel på hur habitus kan modifieras. Det som sker bör dock inte betraktas som att danseleverna snabbt och
enkelt ”byter” till ett habitus från Mellanöstern. Snarare kan man säga att
deras habitus som kvinnor i Stockholm på 2000-talet gradvis omformas
och utvidgas med inspiration av vissa aspekter av habitus som är vanligare
i Mellanöstern eller Nordafrika. Bourdieu menar att habitus finns nedlagt i
kroppen och att det ligger till grund för människors oreflekterade agerande
och förhållningssätt (Bourdieu 1990:52–65). När det gäller danselever på
nybörjarnivå är förändringen ännu inte så genomgripande och varaktig att
den kan sägas ha blivit en del av deras habitus. På detta tidiga stadium i
elevernas danskarriärer har de inte ännu riktigt skolats in i var gränserna
för det acceptabla går inom orientalisk dans i Stockholm. Som exemplen
från filmvisningen och Annikas reaktion på dansösen på TV4 visar reagerar
vissa elever fortfarande med avståndstagande inför en del framträdanden
och dräkter som av lärarna och mer etablerade dansare betraktas som bra
dans och förebilder för den egna verksamheten. De första terminerna tycks
det alltså fortfarande i hög grad vara elevernas sedan tidigare etablerade
kroppsliga och mentala dispositioner som styr hur de uppfattar det de är
med om. Bourdieu menar att förändringar i habitus endast sker långsamt.
Även om människors förutsättningar förändras kan ett gammalt habitus
ofta hänga med och fortsätta vara verksamt (Bourdieu 1990:60–61). För
de elever som fortsätter att ägna sig åt orientalisk dans sker dock en gradvis
förskjutning i förhållningssätt som kan betraktas som en modifiering av
habitus, något som diskuteras vidare i kapitel fyra och fem. Just denna typ
av inlärnings- och modifieringsprocess berör dock främst de elever som inte
själva har närmare anknytning till länder i Mellanöstern eller Nordafrika.

Uppvuxen med orientalisk dans
De länder som brukar betraktas som den orientaliska dansens hemvist är
huvudsakligen Mellanöstern inklusive Iran, Nordafrika och Turkiet (Shay
& Sellers-Young 2005:2). Trots att det finns många immigranter från dessa
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områden i Sverige är bara en mycket liten andel av eleverna på de kurser jag
deltagit i själva födda i något av dessa länder eller områden, eller har föräldrar födda där.90 De allra flesta deltagarna har varit av nordeuropeiskt
ursprung. Ett relativt stort antal har anknytning till Finland. Både Camilla
och Ylva är födda och uppvuxna i Finland och har invandrat till Sverige
i vuxen ålder, medan Ulrika har finskfödda föräldrar. Tre deltagare har
ursprung i forna Östeuropa. Men den största andelen elever kan liksom
lärarna Ann och Irène betecknas som ”obestridliga svenskar” (Mattsson
2005).
Sara är en av det relativa fåtal elever som går på kurs i orientalisk dans
som själv har rötter i Mellanöstern. Hennes föräldrar flyttade till Sverige
från Libanon i slutet av 1960-talet, men Sara och hennes syskon är alla
födda och uppvuxna i Sverige. Sara är högskoleutbildad och har en hög
administrativ position på det företag där hon arbetar. Sara identifierar sig
som svensk, men också som assyrier, och hon ingår i vad hon betecknar
som ett assyriskt socialt sammanhang. Sara säger att hon är uppväxt med
dans, både assyrisk folkdans (en kedjedans med ”mycket hopp och studs”)
och orientalisk dans, som hon kallar magdans. I Saras barndom sjöngs
och dansades det vid festliga tillfällen som födelsedagar, dop och bröllop,
och Sara och andra barn kunde då se och härma de vuxnas rörelser. Mats
Nilsson (1998:47) kallar denna form av informellt dansande och dansinlärning för ”den lilla traditionen”, till skillnad från danser inom ”den stora
traditionen”, som framförs på scener och lärs ut på kurser och dansskolor.
Nilsson menar att de danser och steg som lärs ut i en ”liten tradition” är i
lägre grad formaliserade och fastslagna, medan de dansformer som lärs ut
i stora traditionens dansskolor har blivit formaliserade och reglerade. Sara
har länge också dansat mer organiserat. Hon har uppträtt och undervisat
i assyrisk folkdans, och även gjort en del framträdanden med magdans i
mindre sammanhang. Skälet till att Sara började på kurs var att hon efter
ett ganska långt uppehåll i dansandet ville hitta en träningsform som passade henne. Efter att ha tipsat en väninna om Anns kurser i orientalisk
dans började Sara själv på nybörjarkursen, trots att hon dansat en hel del
tidigare.
Den orientaliska dansen i Sverige tillhör huvudsakligen det Nilsson kallar den stora traditionen, medan den för personer med ursprung i Mellanöstern också är en del av den lilla (jfr Cohen Bull 1997:281). Sara som
har lärt sig dansa i den lilla traditionen möter på kursen ett i högre grad
formaliserat och fastslaget sätt att utöva orientalisk dans. Sara säger att
90 På den kurs jag följt har det varit två, ibland tre, personer som kan betecknas som
sådana.
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Ann ”kör väldigt strikt enligt boken”, något som Sara har noterat även
hos andra svenskfödda lärare, som ”inte har det liksom i … grunden”. Sara
tycker att Ann är en bra lärare och mycket pedagogisk i sin undervisning.
För Sara är dock det sätt som Ann lär ut rörelserna – grundligt, systematiskt och isärplockade i sina beståndsdelar – något nytt.
Sara: Ibland är det så roligt för när hon visar vissa rörelser så
tittar jag så där ”Vad sjuttsicken är det där för en rörelse?” Sen
när hon gör det snabbt, då är det inga problem, för att […] [då
blir det] ”Jaja, det där, den rörelsen!”
Till en början kan alltså det som Ann visar framstå som obekant och
främmande för Sara, men så fort Ann ökar hastigheten och Sara kan
identifiera rörelserna som något som hon har lärt sig som barn kan hon ta
tillbaka dem och göra dem till sina egna igen. För Sara är alltså varken den
orientaliska musiken eller dansens rörelser främmande och konstiga.
Sara: När jag hör musiken, jag sjunger ju med ibland och … det
är liksom, det är nånting som rör sig i mig automatiskt när jag
hör musiken och jag vill liksom bara röra mig […] Det är kanske
för att kanske man … är van och uppväxt med det på nåt sätt,
att det är en naturlig del av en själv.
Dansen och musiken är för Sara högst begripliga, sammanhängande delar
i en större välbekant helhet. Den orientaliska dansen och musiken ingår
som en del i det habitus som Sara – till skillnad från de flesta andra danselever – fått i sin uppväxtmiljö. För de svenskfödda eller nordiska eleverna
fungerar ofta danslärarna som guider in i den arabiska eller ”orientaliska”
kulturen och musiken. Så är det inte för Sara:
Sara: En del såna där svenska dansöser är otroligt duktiga tekniskt, men sen tar det faktiskt mycket längre tid att lära sig
kulturen och känslan för musiken och … och det kan jag sakna
ibland. Men Ann är ändå ganska bra på det […] i och med att
hon ändå älskar musiken.
På grund av sin bakgrund och sina kunskaper i arabiska är det Sara som
tycker hon kan bedöma att Ann – för att vara svensk – inte bara är bra
på att dansa orientaliskt, utan också är ovanligt bra på att lyssna till och
förstå musiken och dess sammanhang.
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Sara är alltså en av relativt få elever med egen anknytning till Mellanöstern. Dansläraren Ann säger att omkring tio tjejer varje termin hör av sig till
hennes dansskola och vill hoppa på direkt på fortsättningskursen eftersom
de anser att de redan kan dansen, att de ”har den i blodet”. Ann avråder då
från detta och ”försöker förklara för dem att det är en helt annan sak. Det
här är en dans för scenen, och det räcker inte att man har dansat på fester.”
Flera lärare91 har erfarenhet av elever som är födda i Mellanöstern eller har
föräldrar därifrån som börjar på kurser men sedan hoppar av ganska snart.
Dessa elever har liksom Sara lärt sig orientalisk dans på ett informellt sätt
i den ”lilla traditionen”. Att döma av lärarnas berättelser har dessa elever
liksom Sara uppfattat den mer formaliserade pedagogiken – i den stora
traditionen – som främmande och svårbegriplig. Elin, en dansare och lärare
med mångårig erfarenhet, säger att ”de här tjejerna brukar komma i början
av terminen. Sen får de svårt att hänga med, och många tycker då ’vad är
det här? Det är inte riktig dans, för läraren är svensk’ och slutar.” Inte alla
är som Sara beredda att ta till sig lärarnas budskap att de behöver lära om
mer ”strikt enligt boken” för att behärska den mer scenanpassade typ av
orientalisk dans som lärs ut på kurserna.92
Om många nybörjare helst framhåller dansformen som enbart en dans
kvinnor gör för sin egen skull och för varandra, är dansformens flirtiga och
inbjudande inslag svåra att bortse ifrån, i alla fall för de elever som fortsätter dansa några terminer. Bland de mer erfarna dansarna och eleverna
är också de flesta helt införstådda med att en viss flirtighet ingår. Emma
säger att orientalisk dans ska vara lite flirtig och sexig, men hon säger
också samtidigt att dansen inte ska vara för alltför sexig, snarare sensuell.
Camilla tycker att det i den orientaliska dansen finns något ”gäckande”
och lite flirtigt, som hon tycker om:
Camilla: Det är det som jag tycker om just när man går ut och
dansar, att man får en… kontakt med andra människor på en sån
nivå att det… det är kanske… det är flirtigt, men det är ändå på
en… sån där nivå… det är ganska oskyldigt, egentligen. Liksom
att man kanske… har roligt och dansar och ler och så där.
91 Ann, Irène, Cecilia och Emma som alla undervisat flera år.
92 Att döma av lärarnas berättelser tycker en del av dessa elever inte att de ”svenska”
lärarna har rätt sorts kunskaper och bakgrund för att lära ut denna dans. Även om
lärarna själva tycker sig besitta tillräckliga kunskaper tycker de att det är synd att
många av eleverna med egen bakgrund i Mellanöstern hoppar av då dessa elever skulle
kunna tillföra mycket i gruppen. Detta antyder att även lärarna trots allt tycker att
det finns ett speciellt slags kompetens hos dessa elever som är uppväxta i en miljö där
orientalisk dans förekommer.
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Till skillnad från de flesta andra tycker inte Camilla att hon känner sig
särskilt kvinnlig eller feminin på lektionerna i orientalisk dans. För henne
räcker det inte att sätta på sig myntbältet och ställa sig framför spegeln.
Camilla har också en stark längtan efter att visa upp sig för andra och få
bekräftelse som duktig dansare och som attraktiv och åtråvärd kvinna.
Nästa kapitel handlar om hur det är att uppträda inför publik med orientalisk dans, då dessa frågor blir något som dansarna tvingas förhålla sig
till.
Detta kapitel har visat hur danslektionerna för hobbydansaren ofta är
ett avbrott från en krävande vardag. Den utgör en avgränsad arena där
de kan prova sig fram genom att gestalta nya femininiteter; tillåtande och
tunga så väl som mjuka och hyperfeminina. Genom en kombination av
kroppsliga och verbala praktiker lär sig eleverna på danskurs den orientaliska dansens rörelser. Samtidigt förmedlar lärarna ett visst, något ambivalent, förhållningssätt till dansformens gestaltning av sexig femininitet.
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kapitel fyra
På scen!

Elevshow på Nybrokajen 11, Stockholm. Foto: Karin Högström

Detta kapitel handlar om när eleverna på kurs i orientalisk dans börjar visa
upp sin konst för publik och de repetitioner och andra förberedelser som sker
inför dessa mer offentliga framträdanden. I kurserna i orientalisk dans ingår
förberedelser för de elevuppvisningar som oftast ges i slutet av vårterminen,
och som ger riktning och mål för arbetet. Slutet av varje lektion ägnas åt
inövande och repetition av det dansnummer som ska visas upp på elevshowen. Dessa uppvisningar äger ofta rum på riktiga teaterscener men publiken
består till allra största delen av elevernas anhöriga och vänner. Några av
de duktigaste och mest engagerade eleverna börjar så småningom också
uppträda mot betalning för en utomstående publik. Vid dessa offentliga
framträdanden ställs nya krav på orientdansaren, som får utarbeta taktiker
för att få kontakt med en okänd publik, kontrollera vilket intryck hon gör
och hantera en ibland utsatt position. Så småningom kan detta komma att
påverka och förändra dansarens egen upplevelse och förståelsen av dansen.
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Inför mötet med publiken
På den elevuppvisning som avslutar första terminen hos Ann ska vi i
nybörjargruppen framträda med en ganska enkel och rättfram dans till en
arabisk poplåt. De rörelser som utgör koreografin övas in först en och en,
och sedan i stegsekvenser. Rörelser med fötter, ben och bål tränas in först,
senare kompletterade med tillhörande armrörelser. Så småningom sätts allt
samman till en hel dans (jfr Schechner 2002:202).93 Till en början dansar
Ann framför gruppen som vägledning. Snart ställer hon sig dock vid sidan
av och vägleder eleverna med tillrop och ibland en antydd rörelse. Emma
som i vanlig ordning står i främsta ledet är en av dem som har lärt sig
rörelserna snabbast. Vi andra som står bakom tjuvtittar på henne och de
andra i främsta ledet för att se vilka steg vi ska göra när vi själva blir osäkra.
När uppvisningen börjar närma sig och större delen av gruppen har lärt sig
koreografin ganska bra börjar Ann arbeta mer med gruppen som en helhet
och försöker få eleverna att inta positioner som ser bra ut från publikens
synvinkel. Det blir då viktigare att som elev se sig själv som en del i gruppen,
förhålla sig till de andra dansarna, till scenrummet, och till publiken.
Eleverna tränas också i ansiktsuttryck och gester och på så sätt ha rätt
attityd på scenen. I detta ingår hur gruppen ska göra entré. I slutet av en
lektion delar Ann upp gruppen i två delar och instruerar oss i hur vi ska
gå in på scenen ”kaxigt” och sen ställa oss och röra höften upp och ner på
stället tills musiken och dansen kommer igång. När Ann sätter på musiken
och ger ena halvan av gruppen tecken att börja händer ingenting, utan
Emma, Yvonne och de andra står kvar invid väggen. Ann får jaga på dem
innan de börjar röra sig. Från min plats på andra sidan danssalen framstår
deras rörelser som långt ifrån ”kaxiga”. Det är istället med tvekan, rodnad
och generade leenden som de för första gången gör de anvisade stegen i
dansnumrets början. Men när uppvisningen är ett faktum har gruppen
genom träning kommit över sin inledande tveksamhet och spelar upp en
mer övertygande kaxighet.
Under förberedelserna för showen tränas eleverna i att ha kontakt med
publiken. På en lektion ungefär en månad före uppvisningen förklarar
Ann att man använder gester i arabisk dans. Hon berättar att en textrad
i den arabiska poplåten handlar om hjärtat, elbi. Hon instruerar oss att
göra en gest mot hjärtat i dansen vid det ordet, ”och samtidigt”, säger
93 Dessa förberedelser stämmer väl in på Schechners beskrivning av hur repetitioner
inför offentliga framträdanden brukar gå till. Dessa börjar ofta med att framträdandet delas in i kortare block som repeteras in vart och ett för sig. Dessa sätts så
småningom samman till större enheter. Till slut repeteras framträdandet sin helhet
(Schechner 2002:202).
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Ann, ”kan ni se på nån snygging i publiken som ni vill ge hjärtat till”.
Ann vill också att vi ska vifta med händerna som om vi bränt oss lite när
sångerskan säger nar vilket betyder eld. Vi övar gesterna och testar sen till
musik. Det går inget vidare och Ann som sitter framme vid spegeln skrattar så hon nästan kiknar. Efteråt säger Ann att det inte riktigt funkade,
det blev ”säg hej till publiken”. ”Dessutom är det ingen som fattar, utom
de som pratar arabiska.” Detta är ett försök av lärare Ann att få gruppen
att inta rätt attityd gentemot publiken och därmed göra rätt intryck på
den. Nybörjargruppen lyckas dock inte genomföra det på ett bra sätt, och
försöken till gestik stryks från koreografin. Att lära sig om arabisk kultur
och hur man kommunicerar med publiken är en nödvändig förutsättning
för att man ska kunna betrakta sig som en ”fullfjädrad dansare” skriver
Ann på sin hemsida.94 Den kompletta dansaren bör ha tagit till sig inte
bara själva dansens rörelser utan även andra aspekter av det habitus som
den orientaliska dansen kan sägas vara en del av i Mellanöstern. Processen där elevernas habitus gradvis modifieras börjar alltså också på detta
konkreta sätt redan första terminen.
Goffman kallar den plats på vilken själva framträdandet sker, där aktören möter sin publik, för frontstage (på scen). Men det finns också en
plats kallad backstage (bakom kulisserna) där man kan slappna av och
inte behöver arbeta på att upprätthålla de intryck som skapas frontstage.
Här sker också förberedelserna inför framträdandet (Goffman 1974:97,
101–102). På dansskolan och kurserna i orientalisk dans sker just sådana
förberedelser, vilket gör att de i huvudsak kan betraktas som backstage.
Som framgick i förra kapitlet är dock också danslektionerna en arena där
man i någon mån visar upp sig och bedöms. Nybörjareleverna kämpar
med sina motsträviga kroppar, korrigeras och disciplineras av läraren
samtidigt som lektionen inför den stora spegeln ger en möjlighet att klä
sig i fina kläder och visa upp sig – om än mest inför sig själv, läraren
och de andra i gruppen. Danskursen och skolan kan alltså inte betraktas
som renodlat backstage. Snarare finns här aspekter av både backstage och
frontstage; av såväl avspända, informella förberedelser som uppvisning,
intryckskontroll och bedömning. Vartefter terminen går och uppvisningen
närmar sig sker allt fler och allt mer verklighetstrogna iscensättningar av
det som senare ska ske på scenen inför publik. Eleverna tränas inför sitt
scenframträdande genom att aktiviteterna på danskursen alltmer antar
formen av framträdande frontstage (jfr Schechner 2002:202).
Lärarens undervisning och kommentarer består alltmer i förmaningar
94 Anns presentation på Marikas dansskolas hemsida (www.marikas.se/kurser/studerande_och_vuxna/orientaliskt.shtml 2005-04-01).
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som har att göra med att göra rätt intryck på en publik. Med några veckor
kvar till uppvisningen framhåller Ann på lektionerna att vi ska le mot
publiken, och ”gärna ha glimten i ögat”. Vi kan göra hur mycket fel som
helst, säger Ann, det som folk tittar på är om vi ler och ”har utstrålning”.
När någon undrar hur man ska orka le hela tiden tipsar en annan om att
det kan hjälpa att stryka vaselin på tänderna. Ann har gett oss instruktioner om vilka kläder vi ska ha på scenen: röda eller orange toppar och
svarta byxor eller kjol och myntsjal. Vi får också veta att vi ska sminka
oss mycket mer än vanligt, lägga på underlagskräm och markera ögon
och ögonbryn kraftigt. Slutligen får alla förmaningen ”inga glasögon och
klockor på scenen!”
Människor vill göra bra intryck på varandra och bli väl behandlade av
andra. Enligt Goffman kan individer försöka uppnå detta genom intrycksstyrning, det vill säga att i mötet med andra styra sitt handlande så att
det ger det intryck som man önskar överföra. På så sätt kan individen
försöka kontrollera hur andra människor uppfattar en viss händelse, så
att de kommer att definiera situationen i enlighet med individens önskemål
(Goffman 1974:13, 103).
Förberedelserna inför dansuppvisningen innebär att fokus i undervisningen flyttas från att få in rörelserna i eleverna, få dem att ingå i deras
kroppsscheman, till hur dessa elevkroppar ter sig utifrån, från publikens
synvinkel. Elevernas och lärarens fokus flyttas från den egna kroppens förståelse och upplevelse av rörelsen, till en anpassning till det som förmedlar
rätt intryck till publiken. Tyngdpunkten ändras från eleverna som i huvudsak förkroppsligade subjekt, till eleverna som (fortfarande) förkroppsligade subjekt, men också objekt betraktade utifrån av en föreställd och så
småningom verklig publik. Precis som vid annan uppvisningsdans blir det,
när föreställningen närmar sig, det visuella, publikens tänkta blick, som
styr hur dansarna agerar (Thomas 2003:95ff). Fokus flyttas från eleven
som förkroppsligat subjekt till intrycksstyrning (Goffman 1974:103).
Att förbereda sig för en uppvisning innebär också att elevernas fokus
måste flyttas in i den egna kroppen och medvetandet. Det hänger samman med att relationen till den egna blicken ”utifrån” via spegeln ändras.
I början av terminen när gruppen tränar i studion riktas det mesta av
uppmärksamheten mot spegeln, där eleverna ser både lärarens och sina
egna kroppar. På uppvisningen kommer gruppen inte att dansa framför en
spegel, utan inför en publik. När showen närmar sig ber Ann därför gruppen att vända sig bort från spegeln, och genomföra dansen utan att titta på
den. Det för med sig stor förvirring i början och gruppens kunskaper tycks
ta flera steg bakåt. För att kunskaperna ska komma ”tillbaka” krävs att
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eleverna börjar tänka på ett annat sätt, att de riktar uppmärksamheten in
mot de egna kropparna, och litar på att de rörelser de nu inte längre kan
se sig själv göra i spegeln utan bara känner, är rätt och ser bra ut. Detta
kräver att dansens rörelser och koreografi verkligen har satt sig i elevernas
kroppar, kommit att införlivas i deras kroppsscheman (Merleau-Ponty
2006:54).
Så länge det rör sig om uppträdanden på elevshower krävs inte att alla
på scenen har uppnått denna kompetens och säkerhet. För att få ett så bra
framträdande som möjligt brukar lärarna placera de elever i främsta ledet
mot publiken som kan koreografin, alltså i högst grad gjort rörelserna
till sina egna, och som har självförtroende nog att lita till att den egna
kroppen ”kan”. Dessa elever kommer i viss mån att överta spegelns och
lärarens roll som förebild och rättesnöre, då de osäkrare eleverna i de
bakre leden kan se på dem för att få hjälp att orientera sig i rörelserna och
koreografins förlopp.
Ulrika framhåller att hon dansar för sin egen skull, inte för att visa upp
sig för någon annan. Detta gäller många av de kvinnor som gått en eller ett
par terminer, och som inte har uppträdande som mål. De allra flesta elever
vill dock vara med på elevuppvisningen i slutet av terminen. Ulrika tvekar
inte heller, utan passar inför detta tillfälle på att klä sig mer färgglatt och
glittrande och lägger på långt mer makeup än hon brukar göra. Trots att
de gärna ställer sig på scenen är det många som inför uppvisningen säger
sig vara nervösa, att de helst vill gömma sig längst bak och inte synas så
mycket. Många elever verkar tycka att det finns en lockelse i att visa upp
sig, men också samtidigt känna en viss tvekan eller motvilja inför det. En
position i de bakre leden ger möjlighet att se på det främre ledet om man
blir osäker på dansstegen. Dessutom kan den upplevas som mindre utsatt,
då det finns andra dansare mellan en själv och publiken. En position i de
bakre leden vid elevuppvisningen kan alltså erbjuda en möjlighet att både
visa upp sig och delvis dölja sig, att både ha dansstegen i sin kropp och
göra dem efter förebild.

Dags att stå på scen
Till elevföreställningarna får de flesta dansskolors elever chansen att göra
ett framträdande inför publik. Elevshowerna äger oftast rum i lokaler som
annars används för professionella framträdanden inom musik, dans eller
teater. Eleverna får en riktig teaterlokal med scen och salong. Läraren Ann
hyr scenen i Kungliga Musikaliska Akademiens stora sal på Nybrokajen 11
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i centrala Stockholm för sina elevers framträdanden.95 Föreställningens
början och slut är tydligt markerade. Ljud och ljus markerar och lyfter
fram det som sker på scenen, det finns lokaler backstage där de agerande
sköter förberedelserna och där de döljer sig när de inte framträder på
scenen. Dansframträdandet markeras på detta sätt, ramas in och upphöjs
till ett framträdande som tydligt kontrasteras mot det vanliga vardagslivet
(Schechner 2002:28). Det blir därmed ett framträdande som i högre grad
än aktiviteterna på dansskolan kan betraktas som frontstage (Goffman
1974). Platsen för Anns elevshow är en lokal där det annars oftast framförs
klassisk och modern västerländsk konstmusik. Den ståndsmässiga byggnaden från 1878 och läget mitt emot Dramaten teatern bidrar till intrycket
att dessa lokaler är en del av det etablerade svenska kulturlivet. Detta val
av scen är ett medvetet led i Anns arbete att göra den orientaliska dansen
till en respekterad konstform.
Det är dags för uppvisning i slutet av dansgruppens tredje termin hos Ann.
Vi danselever har vid det här laget gått och dansat i ett och ett halvt år
och detta är gruppens andra framträdande på en riktig scen inför publik.
Under terminens danslektioner har vi övat in stegen och med ökande elegans och säkerhet svept med slöjor i den dans till araboandalusisk musik
som vi ska visa upp på den elevshow som avslutar vårterminen. Dagen
för uppvisningen samlas förväntansfulla familjer och pojkvänner i den
stora foajén på bottenvåningen i det pampiga huset på Nybrokajen 11. De
hänger av sig, smusslande med blombuketter inslagna i papper, ser sig runt
i de vackra lokalerna innan de går upp för marmortrapporna till ett scenrum med sittplatser på parkett och balkonger, högt i tak, vackra förgyllda
stuckaturer och dekorationer. Bakom scenen råder kontrollerat kaos. Ann,
för kvällen klädd i en avancerat skuren klänning och skyhöga klackar,
försöker manövrera stora skaror nervösa danselever i de labyrintartade
utrymmena. Det gäller att alla grupper ska finnas på plats i rätt ögonblick
för att gå ut på scen och göra sitt nummer, och sedan omedelbart lämna
plats för nästa.
I provisoriska loger läggs kraftig makeup, glittrande färggranna scenkostymer plockas upp ur rullväskor och plastkassar och tas på. Medan vi
förbereder oss själva beundrar och förundras vi över varandras förvandling
från barnmorskor, studenter och ingenjörer till glamourösa orientdansare.
Det är bara Yvonne, som brukar passa på att sminka upp sig och klä sig i
glimmande tvådelat också på lektionerna, som är sig någotsånär lik från
95 Andra dansskolor hyr scener som Maximteatern på Östermalm i Stockholm
(Danscompagniet) eller Münchenbryggeriets lokaler och scener, också de i centrala
Stockholm (Egyptiskt Kultur Centrum).
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danslektionerna. Alla andra är påtagligt mer sminkade och uppklädda.
Första året vi uppträdde hade vi svarta byxor och färgglada toppar och
höftsjalar. Detta år är scenklädseln mer avancerad för de flesta. En av de
yngre tjejerna i gruppen är privat oftast klädd i rymliga byxor och tröjor
och brukar i vanliga fall dansa i linne, osminkad och med starka glasögon
med svarta bågar. Hon är svår att känna igen nu när hon har tagit av sig
glasögonen, sminkat sig omsorgsfullt och satt på sig kjol och en behå med
påsydda pärlor och paljetter som hon ägnat timtal åt att förfärdiga.
Camilla har lagt ner flera tusen kronor på att köpa sig en riktig tvådelad
så kallad kabarédräkt, eller badla, som består av en paljettbroderad behå
och kjol i mattglänsande blått. Det är den typ av dräkt som ofta används
av professionella orientdansöser där behån lyfter upp och trycker ihop
brösten och magen lämnas bar mellan överdelen och kjolen som börjar
en bit ner på höften. ”Man blir verkligen en bystdrottning i den!” säger
Camilla. ”Det känns verkligen annorlunda att dansa i den, man är inte
van att ha bar mage.” Hon känner sig lite avklädd och utlämnad i dräkten,
och hade egentligen inte tänkt bära den till uppvisningen. Men eftersom
hon inte hunnit med att sy färdigt den topp hon tänkt ha istället har hon
ändå på sig sin kabarédräkt idag. Det är ytterligare tre elever i gruppen
som bär riktig kabarédräkt, vi andra har kjolar och toppar och klirrande
höftsjalar, i enlighet med de instruktioner vi fått av Ann. Emma har lockat
sitt blonda hår och satt på sig en vid kjol och en vit åtsittande trikåtopp
som lämnar halva magen bar.
Anspänningen och koncentrationen ökar medan vi samlas bakom scenen när vårt nummer närmar sig. Förväntan och nervositet ligger i luften.
Det rasslar av mynten på höftsjalar och dräkter när kvinnorna rastlöst
rör sig. En av de yngre tjejerna som kikat på publiken bakom kulisserna
säger upphetsat ”Jag såg min mamma och min pojkvän och hans syster!”
Till slut avslutas det föregående numret, vår låt börjar och det är dags att
gå ut på scen. Vi möts av applåder och jubel från publiken. Det känns
annorlunda nu jämfört med repetitionerna. Jag är mer nervös vilket gör
mig spändare och stelare och vissa av rörelserna blir svåra att få till på
rätt sätt. Men vartefter numret framskrider släpper spänningen och jag
börjar trivas med att stå på scen. Trots att publiken inte syns särskilt bra
från scenen utan framträder som en mörk massa försöker jag få munnen
att le som vi har blivit instruerade. I takt med att jag blir mer avslappnad
börjar rörelserna flyta lättare och leendet kommer av sig självt. I ögonvrån
ser jag att någon av de andra missar något litet steg, men i övrigt verkar
allt gå bra. Det känns som om vi har publiken med oss, de klappar takten
i rytmiskt markerade delar av dansen. Snart är vårt nummer över och vi
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bugar oss och tar emot publikens applåder på det sätt vi har repeterat in.
Det känns som ett lyckat framträdande när vi tar oss bakom scen. Vi är
varma, lättade och upprymda och många tycker att det nästan gick över
för fort när vi väl stod på scenen. Nästa grupp har vid det här laget redan
börjat sin dans, och vi hänvisas upp till balkongen där vi får se resten
av föreställningen som åskådare. Vi har fortfarande våra scenkläder på
oss, eftersom vi ska ner på scen igen till det gemensamma finalnumret.
Under den paus som följer efter någon timmes show förenar sig dansarna
uppifrån balkongen med resten av publiken i foajén. När vi samlas igen ser
jag att många har blommor i händerna som de under pausen fått av sina
föräldrar, pojkvänner eller makar.

Att övertyga en publik
Från min plats i publiken studerar jag de återstående numren. De elever
som uppträder är på alla nivåer från nybörjare och uppåt.96 De flesta i
nybörjargrupperna är till synes mest upptagna av att försöka genomföra
alla stegen i rätt ordning. Många har koncentrerade, lätt frånvarande
ansiktsuttryck och få kommer ihåg att le mot publiken. I ett av numren
verkar det uppenbart att eleverna har fått instruktioner att komma in på
scen, låtsas upptäcka varandra och bli glada att ses, för att sedan börja
dansa. Pantomimen övertygar inte. Flera ser bortkomna ut och gör ett
närmast generat intryck. Det märks också i slutet av koreografin där det
ingår att gruppen pekar rakt ut mot publiken med handen i en gest som
troligen är avsedd att vara självsäker och lite lekfull. Istället gör det intryck
av att vara påklistrat och så inrepeterat som jag vet att det också är. De nya
gesterna har visserligen tränats in men tycks ännu inte riktigt kommit att
bli en del av elevernas kroppsscheman så att de kan utföras spontant.
Ju mer vana de elever är som framträder, desto säkrare framstår de i
rörelser och i relation till publiken. De har fått in rörelserna i sina kroppsscheman och de flesta gesterna ser ut att komma mer spontant. En av de mer
erfarna grupperna framträder med en orientale, den danstyp som också
kallas kabarédans och som mest motsvarar den gängse uppfattningen om
”magdans”. Det är omväxlande rytmiskt markerade och mjukt ormande
rörelser med höfter, bäcken, bröstkorg och mage. De flesta i denna grupp
96 Bland de danser som elevgrupperna framför denna kväll finns förutom min grupps
svepande slöjkoreografi en fartfylld dans till en arabisk poplåt, flera orientale-nummer, och en käppdans till tonerna av det pipande och gnällande egyptiska blåsinstrumentet mismar. De flesta grupperna är klädda i långa kjolar eller byxor i enhetliga
färger och åtsittande toppar, många så korta att nedre delen av magen lämnas bar.
Alla bär glimmande höftsjalar och stark scensminkning.
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är också klädda i tvådelade kabarédräkter, den typ av dräkter som brukar
förknippas särskilt med just orientale. Flertalet verkar relativt säkra och
verkar trivas på scenen, med dansen och i sina dräkter. Rörelserna sitter
som de ska, de lyfter blicken från golvet och ser ut mot salongen, många
med ett leende på läpparna. Några av kvinnorna på scen avviker dock från
huvudintrycket. En har en avancerad glänsande kabarédräkt, men verkar
inte riktigt hemma i den. Hon framstår som för liten och smal och det är
som om hon inte fyller ut den avancerade dräkten med kropp och självmedvetenhet. På scenen finns också en ung kvinna med håret uppsatt i två
små tofsar som står ut från huvudet. Det är något som inte stämmer med
de där tofsarna, de ser inte ut att höra hemma i sammanhanget. Tofsarna
signalerar en flickaktig, ”busig” och distanserad icke-vuxen femininitet
medan dansgenren orientale förutsätter en kropp som gestaltar en konventionell, fullvuxen, kroppslig femininitet, och viljan att visa upp sig på det
viset. Att detta inte gäller för alla elever blir uppenbart för oss som sitter
i publiken. Som mest hemmastadda på scenen framstår läraren Ann själv
när hon framträder, och medlemmar ur hennes halvprofessionella showgrupp som också gör offentliga uppträdanden på fester och restauranger.
I orientale-numret blir det mycket tydligt hur dansösernas rörelser och
dräkter drar uppmärksamheten till deras höfter, mage, bröstkorg och byst,
de kroppsdelar som är mest förknippade med sexualitet och barnafödande
och som oftast skiljer sig mest åt mellan mans- och kvinnokroppar. Det
intryck jag får från åskådarplats är att orientale framförd i tvådelad kabarédräkt förutom att visa på dansskicklighet och -glädje, också innebär att
visa upp kvinnokroppen som i presentförpackning. För att framträdandet
ska fungera måste dansaren själv vara övertygad om sin hyperfeminina
attraktionskraft, och hon måste också tycka om att visa upp sig som ett
åtråvärt objekt.97 Orientale kräver att dansaren gestaltar eller iscensätter sig själv som en ”fullblodskvinna”, kurvig, läcker, åtråvärd. Särskilt
dansformen orientale bygger på, visar upp, förkroppsligar, samtidigt som
den förutsätter, den typ av självmedveten hyperfemininitet som utgör en
av de stora lockelserna i dansen.
I intervjun med Emma bekräftas mina intryck. Emma ska efter att
nyligen ha blivit antagen i Anns showgrupp Layali just börja uppträda
offentligt. Emma säger att det är viktigt att ha bra självförtroende när
man dansar och i synnerhet när man är klädd i tvådelad kabarédräkt. För
Emma som haft problem med dåligt självförtroende var det besvärligt i
97 Vid just dessa tillfällen har det enbart varit kvinnor som dansat. Det förekommer
dock också att män gör det, något som diskuteras längre fram i detta kapitel. Hyperfemininiteten kan alltså lyftas från den fysiska kvinnokroppen och iscensättas och
gestaltas också av manskroppar.
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början att stå på scen i den avslöjande dräkten. Hon säger att ”i början så
kändes det jättefel, alltså uuh” samtidigt som hon ryggar av obehag. Hon
säger dock att hon har arbetat med att förbättra sitt självförtroende, och
att det numera känns bra att uppträda i tvådelad dräkt.
Att framgångsrikt framträda med orientale iklädd kabarédräkt förutsätter alltså att dansaren inte bara tränar in rörelser och koreografi, utan
också ett visst mentalt förhållningssätt och en viss relation till publiken.
Det innebär alltså att dansaren i någon mån har börjat modifiera sitt
habitus så det att bättre passar en orientdansös. När eleverna bara gått
någon termin på kurs har de nya gesterna och förhållningssätten dock
sällan hunnit sätta sig riktigt än, utan tycks fortfarande delvis vara aviga
och främmande. De har ännu inte sedimenterats i kroppen så att de blivit
spontana och man skulle kunna tala om en förändring av habitus.
Själv vill jag inte alls uppträda i tvådelad dräkt. Det har att göra med
den utsatthet som Emma och de andra danseleverna beskrivit. När jag
studerar kvinnorna på scen i orientale-numren och föreställer mig att
själv göra något liknande fylls jag av en känsla av obehag. Mitt beslut att
sluta efter dessa tre terminer förstärks. Då lämnar jag den orientaliska
dansen innan jag uppnått en nivå där det blir svårt att undvika att delta i
ett liknande framträdande. Som jag noterade i förra kapitlet är dock min
egen tvekan inför detta större än de andra kursdeltagarnas.
Aktören måste enligt Goffman lita på att publiken läser av attribut, gester
och handlingar på ett sätt som är någotsånär i enlighet med den tolkning
av situationen som aktören själv för fram (Goffman 1974:20, 50f). Den
definition av situationen som läraren Ann och danseleverna lanserar på
showen är att det är ett seriöst och njutbart dansframträdande, framfört av
duktiga dansare. Som framgått riskerar en orientale-dansare som inte är
tillräckligt skicklig och självsäker lätt att istället framstå som bortkommen
och utsatt och därmed inte förmedla det avsedda intrycket: sexig, självsäker, åtråvärd. Den orientale-dansare som med sina hårtofsar verkade
vilja iscensätta också en annan femininitet än den självsäkert hyperfeminina gjorde att framträdandet för mig framstod som motsägelsefullt och
svårtolkat. Inget i publikens reaktion tydde dock på att framträdandet
hade några brister. Även om det alltså på elevshowen är uppenbart stora
skillnader i skicklighet och vana mellan de olika grupperna, att vissa av
framträdandena skulle kunna betraktas som mindre lyckade och övertygande, får alla som framträder entusiastiskt bemötande från publiken. Till
och med när musiken hakar upp sig och framträdandet helt stannar av i
flera minuter är publiken tålmodig och ger dansarna varma applåder som
131

Karin_Hogstrom_avh.indd

131

10-03-19

09.51.49

tröst och stöd. Detta skulle kunna bero på att det vanligen ligger i både aktörens och publikens intresse att ett framträdande lyckas. Alla inblandade
är angelägna om att definiera situationen på ett sätt som alla kan godta,
deltagarna bidrar på så sätt till att en gemensam, allmän definition av
situationen upprättas. Detta behöver dock inte innebära att alla deltagare
uppfattar situationen på ett likartat sätt. Publiken kan ha missförstått aktörens avsikter, eller inte låtit sig övertygas av aktörens framträdande. Men
så länge som publiken beter sig som om aktören hade lyckats överföra ett
visst intryck menar Goffman att man kan säga att aktören på ett effektivt
sätt lanserat sin definition av situationen. Om störande händelser inträffar
eller aktörens framträdande inte är övertygande kan publiken vara taktfull och hjälpa aktören att rädda sin ”show” (Goffman 1974:15–21, 199).
Den definition av situationen som dansarna lanserar på elevuppvisningen
accepteras i detta fall till största delen av publiken. Genom den respons
publiken ger dansarnas framträdande bidrar de också aktivt till att situationsdefinitionen upprätthålls (Goffman 1974:17f).
Elevföreställningarna på Nybrokajen 11 är visserligen offentliga och äger
rum på scen inför betalande publik. Publiken hämtas dock fortfarande ur
en begränsad krets. De allra flesta är anhöriga till de dansande och kan
därför förväntas vara välvilligt och positivt inställda. Publiken delar i hög
grad arrangörens och dansarnas intresse av att upprätthålla intrycket av en
lyckad föreställning, utförd av duktiga och seriösa dansare. Dessa uppträdanden kan därför inte betraktas som fullt ut offentliga, eller i Goffmans
termer frontstage. På sätt och vis är de en fortsättning och utvidgning av den
skyddade skolmiljön, som i huvudsak kan betraktas som backstage.
En annan bidragande orsak till att framträdandet trots vissa brister blir
en succé kan vara en effekt av själva situationen, en stämningsfull kväll
fylld med dans och musik. Owe Ronström menar att det speciella med
musik, och andra icke-verbala uttryckssystem, är att de kan skapa känslor
av gemenskap och glädje trots att de betydelser folk investerar i dem också
kan vara olika, motverkande eller till och med kontrasterande (Ronström
1992:14–15, 28; Cohen 1985:73). Man kan alltså ha en positiv gemensam
upplevelse, men ändå tolka det som sker på vitt skilda sätt.

Att vara objekt
Iris Marion Young menar att kvinnor i högre grad än män delvis uppfattar
sina kroppar som objekt. Till grund för detta ligger andras blickar, men
kvinnan lever också ibland själv ut sin kropp som ett ting när hon betraktar
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den i spegeln, vårdar, formar om och smyckar den (Young 2000:264–275,
jfr Lindqvist 2002). Kvinnorna som går på kurs i orientalisk dans och njuter av att känna sig fina och feminina på danslektionerna och hemma för
sig själva uppfattar på detta sätt sina kroppar som objekt inför sig själva,
och ibland inför en tänkt, odelat beundrande och helt riskfri, betraktare.
Att ställa sig på en scen innebär ett mer formaliserat, tydligare markerat
framträdande (Schechner 2002:35). Detta för också med sig att eleverna
görs till objekt för en verklig publik som ser och kan bedöma deras framträdande.
Detta innebär både risker och lockelser. Som framgått är det inte alltid
eleverna motsätter sig det förföriska, eller ens det sexiga inslaget i dansen.
Detta innebär att kvinnorna ibland välkomnar att publiken uppfattar dem
som objekt för åtrå. Martha Nussbaum menar att begreppet objektifiering
syftar på att en person blir behandlad som ett ting, ett objekt. Detta kan i
sin tur syfta på en rad olika beteenden: att behandla en annan person som
ett verktyg för att uppnå egna syften, att förhålla sig som om han eller hon är
passiv och saknar egen handlingskraft eller att se någon som utbytbar, kanske en ägodel som kan köpas och säljas. Det kan också innebära att inte ta
hänsyn till en persons känslor och erfarenheter, alltså ett frånkännande av
subjektivitet. Ibland kan det innebära att betrakta en annan människa som
någon vars kroppsliga integritet kan kränkas genom våld eller andra intrång
(Nussbaum 1995:257). Nussbaum menar att beteende som kan betecknas
som objektifiering kan vara både av ondo och av godo. Det avgörande för
hur det ska värderas är enligt Nussbaum hur relationen inom vilken objektifieringen äger rum ser ut i sin helhet. Präglas relationen av jämlikhet, eller
intar den ena parten en underordnad position? Råder ömsesidighet och
respekt, eller brukar den ena parten behandla den andra utan hänsyn till
hans eller hennes erfarenheter och önskemål (Nussbaum 1995:271)?
Nussbaums resonemang fokuserar också på den objektifiering som görs
av andra, och som uppstår i relation till en eller flera utomstående personer.
Men hos de dansande kvinnorna finns alltså också självobjektifiering, som
består dels i att de frivilligt gör sig själva till objekt att betraktas av en publik,
dels att de njutningsfullt betraktar sig själva som objekt, utifrån en tänkt
åskådares position. För denna senare typ av objektifiering behövs ingen
utomstående publik, det räcker med den egna blicken, åsynen av den egna
uppenbarelsen i spegeln, känslan av frasande tyg och ljudet av rasslande
myntsjalar. Eventuellt erkännande utifrån, vad andra kan tänkas tycka eller
hur de kan tänkas värdera ens uppenbarelse är i detta läge irrelevant.
Ett framträdande inför publik innebär att förutsättningarna förändras.
Många av danseleverna ser elevshowerna och andra framträdanden som
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tillfällen att visa sig fina, uppklädda och attraktiva. Men tanken på ett
offentligt framträdande väcker också andra tankar och känslor hos kvinnorna. Om de på danslektionerna och hemma klär sig och dansar precis
som de själva vill, börjar de inför elevföreställningen också fundera på hur
de ter sig utifrån, se på sig själva med publikens blick. Som framgick i kapitel
tre tycker Lisa, Yvonne och Ulrika att de rörelser och dräkter som de i dansskolans enkönade och skyddade miljö uppfattar som njutbart feminina om
de utfördes inför en manlig publik skulle kunna riskera att bli ”oseriösa”
och sexuellt utmanande. Också Camilla som tycker om att visa upp sig
tvekar till en början inför att uppträda i sin tvådelade kabarédräkt. Detta
kan relateras till den riskmedvetenhet som Young menar hänger samman
med kvinnors speciella, ambivalenta kroppsliga förhållningssätt. Young
menar att kvinnor kan tveka inför rörelser som tar rummet och omvärlden
i besittning, eftersom de hela tiden är medvetna om att de samtidigt visar
upp och exponerar sin kropp som ett objekt som kan utsättas för andras
blickar och kanske komma till skada (Young 2000:264–275). När de föreställer sig en situation där de exponeras för utomståendes blickar verkar
danseleverna tillfälligt betrakta sina egna uppenbarelser på det sätt de kan
te sig utifrån. De bedömer då att de kan riskera att inte bara beundras
utan också uppfattas på ett sätt de inte själva uppskattar. För att undvika
detta väljer många alltså att inför offentliga framträdanden tona ner den
femininitet de själva njuter av i ensamhet och på danslektionerna.
Så fort det finns publik är dansaren per definition ett objekt. Hon kan
då riskera att hamna i den utsatta position som Iris Marion Young målar
upp. Hon blir beroende av att få sitt värde och sin definition av situationen
erkända av publiken. Arten av den objektifiering som dansaren utsätts för
bestäms av relationen till publiken och av det sammanhang som dansen
framförs i. Åskådarna på elevshowerna består mest av nära och kära. De
utgör en publik som redan har etablerade relationer med de danselever som
framträder och som liksom eleverna har ett intresse av att framträdandet
blir lyckat. I detta fall sammanfaller det som utgör dansens värde för
eleven själv – att få chansen att i orientalisk dans röra sig på ett nytt sätt
och känna sig fin – i stort sett med det som uppskattas också av publiken.
Det är alltså inte svårt för danseleverna att uppnå erkännande från denna
publik. Dansarnas skicklighet, attraktionskraft, värdighet och respektabilitet kommer inte att ifrågasättas. Dansen behöver därmed inte ha alla de
kvaliteter som krävs för att den ska tillmätas värde i vidare kretsar.
Utifrån den givna förutsättningen att alla elever får vara med, oavsett
utseende och grad av dansskicklighet, försöker Ann och andra lärare att på
elevshowerna ändå skapa maximalt värde för publiken. Om framträdandet
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blir underhållande att se på för publiken kan detta också omsättas i värde
för dansarna själva, då de dels känner att det de deltar i är en proffsig show,
dels har större möjligheter att få uppskattning från publiken. Jag uppfattar
det som att publikens uppgift på elevshowerna främst är att vara uppskattande och att därmed bekräfta det värde som dansarna själva upplever
i sin dans och i att stå på scen inför publik. Även om uppträdandena på
elevshowerna alltså sker inför publik är de mest till för elevernas egen skull,
då de kan njuta av att visa upp sig inför en uppskattande publik. Detta kan
i linje med Nussbaums (1995:265) resonemang betraktas som en positiv
aspekt av att vara ett objekt för andras beundran och kanske åtrå.
Kvinnorna på scenen på elevuppvisningen uppfattar sig själva som attraktiva och sexiga, men samtidigt som respektabla personer med integritet. Det är inga större problem att upprätthålla denna tolkning så länge
framträdandet sker inom kretsen av invigda på dansskolan, eller inför
en välvillig publik av närstående som på dessa uppvisningar. Risken för
att dansarna ska få sin respektabilitet ifrågasatt och reduceras till enbart
objekt vid en elevshow verkar vara liten.

Manliga orientdansare
Vid två av de elevshower jag bevittnat har det förekommit män som dansat. Det första tillfället var det en professionell manlig dansare som deltog
i ett avslutande nummer. Han uppträdde då som kvinna under namnet
Alissa och var försedd med lösbröst, långhårig peruk, stark sminkning
och tvådelad kabarédräkt. När han inte var på scen var han dock klädd i
manskläder och hans eget hår var kortklippt. Att vi under generalrepetitioner och uppvisning delade scen med denne dansare var inget som närmare
kommenterades av de andra i min grupp, trots att de i andra sammanhang
talat om dansen som ”kvinnlig”.
Vid en annan elevshow är en av eleverna som framträder en ung man
som äntrar scenen tillsammans med en grupp kvinnor i olika åldrar.98 I
vida svarta byxor, myntbälte och med en sjal knuten runt huvudet utför
han precis samma rörelser som de övriga i gruppen. Hans närvaro på
scenen bland idel kvinnor markeras inte på något särskilt sätt. Detta förvånar mig något, eftersom Ann precis före detta nummer berättat om ett
lotteri, i vilket man kan vinna presentkort på orientdanskurser och då
sagt till publiken: ”Ni som har oturen att vara killar och inte kan utnyttja
98 Denna show äger rum i slutet av vårterminen 2007, efter att jag avslutat mitt
fältarbete i Anns grupp.
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presentkorten kan ju ge bort dem till en fru, flickvän, syster eller kompis.”
Budskapet blir motsägelsefullt när vi i samma show får se exempel på att
det är fullt möjligt för killar att dansa orientaliskt, även utan att klä ut sig
till kvinna. Ann uttalar denna kommentar trots att hon själv känner flera
manliga orientdansare. Detta tyder på att hon förväntar sig att uppfattningen om den orientaliska dansens koppling till kvinnor och femininitet
är stark och självklar, i alla fall hos de personer som utgör publiken denna
afton. Jag tolkar frånvaron av kommentarer om den manlige dansaren
på vår elevshow på ett liknande sätt. Denne dansares existens tycks inte
ändra på danselevernas uppfattning om den orientaliska dansens femininitet. Detta kan tolkas som att konventionella uppfattningar om män och
kvinnor, maskulint och feminint, tas för så givna och självklara att man
helt enkelt bortser från det som talar emot dem (Butler 1990:22).99 Som
nämndes i kapitel tre kan det dock också bero på att de orientdansande
männen trots sina manliga anatomier uppfattas som feminina. Det blir
därmed möjligt att fortsätta förstå den orientaliska dansen som nästan
entydigt feminin, även om den inte nödvändigtvis alltid utövas av personer med kvinnokroppar (jfr Butler 1990:137–138). Oviljan att ifrågasätta
dansformens självklara koppling till kvinnor och femininitet hänger också
troligen samman med den starka längtan hos många svenska utövare att i
orientalisk dans finna just femininitet (se vidare kapitel tre). När det gäller
vana dansöser tycks det finnas mer öppenhet för den orientaliska dansens
femininitet som flytande och konstruerad. Under en period lät sig Irène
och en danskollega inspireras av dragshowartister. ” … de klädde ju också
ut sig till kvinnor, menade vi, på samma sätt som vi själva gjorde. Fast de
behövde lite fler attrapper. Men inte så mycket fler!”100 Även när den utförs
av kvinnor kan den orientaliska dansen innebära ett tydligt iscensättande
av hyperfemininitet med hjälp av attribut som löshår, lösögonfransar,
glittrande och glimmande dräkter.

Autenticitet och trovärdighet
I vissa elevföreställningar följer helt enkelt numren efter varandra. Vid
andra tillfällen binds föreställningen samman med hjälp av en berättelse
eller ett tema som bildar en ram kring framträdandet som helhet. En show
99 Detta kan alltså vara ett utslag av det som Judith Butler kallar heteronormativitet,
det vill säga uppfattningen att manskroppar med självklarhet hänger samman med
maskulinitet och med begär riktat mot kvinnor. Kvinnokroppar kopplas på motsvarande sätt samman med femininitet och med begär riktat mot män (Butler 1990:22).
100 Mejl från Irène Karlbom 2010-02-18.
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har fått formen av en presentation av olika typer av orientalisk dans under
rubriken ”Orientalisk dans förr och nu”.101 Före varje nummer berättar
Ann om den dansform som strax ska framföras på scenen. Berättelserna
liknar dem som dansare presenterar på sina hemsidor och kurser (se vidare
kapitel två). I det första numret kallat ”zigenare” säger Ann att gawazi,
”Egyptens zigenare”, haft en viktig roll för att sprida orientalisk dans.
Hon återger berättelsen om hur gawazi kördes bort från Kairos gator
på 1800-talet och istället förpassades till Luxor i södra Egypten. Ann
berättar också att man i Luxor fortfarande kan hitta dansande gawazi,
nämligen de berömda systrarna Mazin. På en duk exponeras en svartvit
bild på två ganska grovhuggna kvinnor som dansar, medan gäll musik
på blåsinstrumentet mismar klingar i högtalarna. Ljuset släcks ner och in
på scenen kommer medlemmar ur Anns showgrupp klädda i långa lösa
dräkter och med myntbälten kring höfterna. Dansrörelserna gruppen gör
skiljer sig från dem som vanligen görs inom orientalisk dans, de är större
och kraftfullare, samtidigt som tyngdpunkten är lägre och gesterna mindre avancerade. Längre fram under showen återger Ann också berättelsen
om dansgenren orientale och den tvådelade kabarédräktens uppkomst i
dynamik mellan USA och Egypten, och efter en filmsnutt med den kända
dansösen Tahia Carioca genomför två medlemmar ur showgruppen en
typisk orientale. Övriga nummer följer samma mönster. Ann berättar
om den orientaliska dansens utveckling, berömda dansöser som Samia
Gamal, Suhair Zaki, Mona Said och Fifi Abdou visas på film, varefter
elevgrupper eller delar av showgruppen genomför danser av den typ som
presenterats. Den historiska genomgången avslutas med att Ann berättar
att dansarna nu nästan är borta från Kairo på grund av ökad religiositet
och att ekonomin har försämrats när det inte längre kommer turister dit
från de arabiska gulfstaterna. Ann säger att Beirut nu istället har kommit tillbaka som dansstad och en bild visas på den libanesiska dansösen
Amani, som Ann presenterar som en stor stjärna inom nutida orientalisk
dans.
Ann berättar också om skillnaden på kabaréstilen orientale och folklore
danser som fellahi och saidi, där rörelserna är inspirerade av hur människor
rör sig i arbete. Inför numret ”hemma hos Fatima” berättar Ann att orientalisk dans utförs av vanliga kvinnor i hemmen i Mellanöstern. Sedan visas en
iscensättning av hur det skulle kunna se ut. På scenen sitter dansare klädda
i lösa heltäckande kläder och samspråkar med varandra. En efter en reser
de sig till synes spontant, knyter en sjal runt höfterna och börjar dansa för
varandra med enkla rörelser, medan övriga klappar händerna.
101 Dansskolan Marikas ”Orientshow” 2006-05-29 på Nybrokajen 11.
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Showen andas seriositet och en vilja att upplysa om det som av lärarna uppfattas som den korrekta tolkningen av dansen. Berättelsen om
och iscensättningen av dansens historia och ursprung är i linje med de
flesta historieskrivningar som förekommer på dansösers hemsidor och
på danslektioner. Här handlar det om att berätta om hur det verkligen
är, att visa de aspekter av dansens historiska och sociala kontext som
man vill lyfta fram, och därmed framställa den som en mångfacetterad
konstform med gamla anor och förankring i folklig kultur.
Som nämndes i kapitel två har det som i Sverige presenteras som
de egyptiska folkdanserna saidi, fellahi, och gawazi stora formmässiga
likheter med de insamlade, anpassade och delvis nybildade egyptiska
folkdanser som med början på 1950-talet började framföras på scen
i Egypten (Shay 2005a:77ff).102 Att det är sådana danser som sedan
spridits och av orientdansare runt om i världen framförs som ”egyptisk
folkdans” är ingenting som är okänt för de etablerade danslärarna i
Stockholm.103 Det nämns av exempelvis Irène i en av hennes böcker
(Karlbom 2002:18–19). Alla lärare betonar också i sin undervisning att
det som lärs ut och visas upp är dansformer anpassade för scenen. I sin
berättelse vid denna uppvisning hävdar inte Ann att de egyptiska folkdanser som framförs under kvällen har exakt samma form som något
som finns eller har funnits i Egypten. När hon säger att vissa steg inspirerats av rörelser under arbete antyder hon snarare att vissa av dessa dansformer är resultat av medvetna konstruktioner. De folkliga genrernas
bakgrund i 1950-talets nationella projekt i Egypten lyfts dock inte alls
fram på samma tydliga sätt som svenska dansare betonar att dansstilen
orientale är relativt modern och ett resultat av en internationell process.
En tänkbar orsak till dessa skillnader kan ligga i de olika associationer
som väcks av respektive dansform och vilka värden som kan finnas i
dem för dansarna i Stockholm. Att problematisera och dekonstruera den
etablerade, något tvivelaktiga, bilden av ”magdans” kan leda till att de
stockholmska orientdansarna vinner i seriositet och respektabilitet. De
egyptiska folkdansgenrerna betraktas som mer självklart respektabla än
den orientaliska dansen (Shay 2005a:77ff). Att distansera sig från saidi
eller fellahi genom att peka ut dem som resultat av sentida konstruktion
och bearbetningar för därför inte med sig samma trovärdighetsvinster.
Snarare kan orientdansarna i Stockholm själva vinna i autenticitet om
102 Källor till detta resonemang är förutom Shays text också föredrag av Aleksander
Dybowski, Bert Persson, Kay Artle och Annika Koskinen ”FramSteg”dansworkshop
och seminarium på Stallet 2006-12-06.
103 Bahi Barakat som var med och introducerade orientalisk dans i Sverige var också
tidigare medlem i en av dessa egyptiska nationella danstrupper (Barakat 1990:100).
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de egyptiska folkdanserna får behålla en air av äkthet och ursprunglighet.
Berättelserna om dansens historia och ursprung blir ett sätt att peka på
dansformens autenticitet på flera plan. Det autentiska mäts på en rumslig,
en tidslig och en etnisk axel. Precis som Regina Bendix (1997:16–17) konstaterat verkar det som tillmäts autenticitet vara något som är skilt från oss,
avlägset från och helst opåverkat av det västerländska, moderna samhället.
Den orientaliska dansen kan framstå som autentisk eftersom den är gammal, kanske uråldrig. Äktheten understryks också genom kopplingen till
en etnisk grupp, de egyptiska romerna gawazi, som framställs som bärare
och förvaltare av gamla, ursprungliga danstraditioner. Dans utförd långt ut
på den egyptiska landsbygden framställs också som laddad med en speciell
autenticitet (jfr Berg 2001:162). Dans i södra Egypten utförd av gawazi laddas av såväl rumslig och tidslig som etnisk autenticitet. Som framgått har
den orientaliska dansen enligt den etablerade historieskrivningen ett uråldrigt ursprung. ”Gawazi-folket” beskrivs som viktiga traditionsbärare som
bidragit till att bevara och sprida danskonsten. Därför menar många att det
är hos gawazi man kan se rester av hur dansen kan ha sett ut en gång.
Att peka på dansens autenticitet kan öka det värde den har för dansarna
själva. Men berättelserna är också försök att få erkännande för dansens
respektabilitet utanför de aktiva dansarnas kretsar. Genom att återberätta
historien om kabarédansens internationella ursprung pekar dansarna dels
på att dansformen bär på en större komplexitet än många kanske tror, dels
ökas den egna auktoriteten och trovärdigheten genom att man visar upp
sina kunskaper och ett reflekterande förhållningssätt gentemot den egna
konstformen. Som Ann framhåller på en av showerna: ”Det är inte bara
att vicka lite på höfterna, som en del kanske tror.”

Ironisk lek med haremsfantasi
Det är inte alltid som inramningen av elevshowerna är pedagogiska och på
detta sätt för fram bilden av orientalisk dans som respektabel konstform.
Ibland verkar showens iscensättning tvärtom bekräfta spridda orientalistiska föreställningar kring orientalisk dans och ”Orienten” i allmänhet. I
en av elevföreställningarna där Anns elever framträder finns en ramhandling som binder samman dansnumren.104 En inhyrd manlig skådespelare
gestaltar en ”shejk” som i första akten beger sig till Hollywood i USA på
104 Dansskolan Marikas ”Orientshow” 2005-06-01. Det är vid detta tillfälle som
min grupp framträder med slöjdansen.
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jakt efter dansare till sitt harem. På låtsat bruten engelska och svenska
berättar denne ”shejk” om alla sina fruar och kameler och alla pengar som
han kan erbjuda de dansare som blir utvalda. I andra akten förvandlas
scenrummet till shejkens ”harem” genom att orientaliska mattor rullas ut;
sittpuffar, vattenpipor och små bord med tekannor och glas ställs fram.
Kring dessa sitter och halvligger ett tiotal kvinnor klädda i haremsbyxor
och korta tajta toppar. Det är nybörjargruppen som på detta sätt agerar
haremsdamer under hela andra akten. I centrum av scenen tronar ”shejken”
i en stol, och bakom honom sitter två unga män med bara överkroppar
klädda i blanka byxor. Det är lärare från dansskolans street-danskurser
som i denna del av föreställningen får agera ”eunucker”. Dansnumren äger
sedan rum framför den sittande ”shejken”. Ann genomför själv en dans,
varefter hon tar plats vid shejkens fötter, och av honom presenteras som
”min hustru Aminah”.105
Denna iscensättning stämmer väl överens med gängse västerländska
orientalistiska schablonbilder om den rike arabiske shejken och hans
harem som fullt av sysslolösa, halvnakna kvinnor. Även skådespelaren
som agerar shejk, en svensk man med rötter i Mellanöstern, går med entusiasm in i rollen, som innebär att han förkroppsligar (van)föreställningar
om rika arabiska shejker. Ann som har utformat showen är högst medveten om att denna framställning är en schablonbild som har föga att göra
med det verkliga Mellanöstern. I själva verket är detta en av poängerna
med iscensättningen. Det blev tydligt när Ann på en lektion berättade om
den kommande showen. ”Andra akten heter harem”, sade hon, och de
lyssnande eleverna skrattade lite. Ann fortsatte att beskriva hur scenen
skulle se ut:
Då är det jättemycket grejer på scenen, verkligen som en västerländsk fantasi om haremet, med en massa kvinnor … Inte som
det var på riktigt – ett fängelse fullt med intriger. Det hade ju
inte vart lika roligt att visa på scen. I showen blir det över huvud
taget mycket den västerländska bilden av Orienten.
I haremet ska det alltså vara en massa folk, nybörjarna ska
sitta uppe på trappan och röka vattenpipa och dricka te och
shejken kommer att ha en jättefin turban i andra akten.
Jag uppfattar schablonbildernas uppenbara övertydlighet som i huvudsak
en ironisk och distanserande lek med dessa schabloner, men också som ett
sätt att ta loven av dem genom att ikläda sig dem och överdriva dem. Ironi
105 Aminah är det artistnamn Ann använder när hon uppträder som dansös.
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är dock svårhanterligt, inte minst när det handlar om att reproducera så
etablerade förståelseramar som detta handlar om. Ironin och distansen
som Ann och de flesta vana orientdansare har till dessa västerländska
fantasibilder uppfattas eller delas inte av alla deltagare och åskådare. Just
den här inramningen väckte också reaktioner, visade det sig senare. Ann
fick motta klagomål från några besökare som menade att showen varit
fördomsfull, till och med ”rasistisk”. Ironin i budskapet hade alltså inte
gått fram till alla åskådare.
I dansarnas kretsar är den här typen av skämt med schabloner vanliga.
Man uttalar, iscensätter, överdriver och på så sätt driver med schabloner
om ”araber”, om ”blondiner” och ”karlar” i allmänhet. Detta bygger på
att alla är medvetna om att den som skämtar har ingående kännedom
om och djup respekt för länder och människor i Mellanöstern och i vissa
fall själv identifierar sig som ”arab”. Att skämtaren inte på allvar skriver
under på schabloner om ”araber” tas som lika självklart som att hon inte
på allvar tror att blondiner är dummare än andra, eller att alla ”karlar”
är stöpta i samma förutsägbara form. Även vid de fester och dansfestivaler
med gästlärare och uppträdanden som Ann och andra dansare arrangerar
ett par gånger om året i Stockholm brukar man anstränga sig för att bygga
upp en ”orientalisk” miljö med hjälp av kuddar, textilier och ljuseffekter.
Denna elevshow var dock det tillfälle när man gick längst i iscensättandet
av en föreställd Orient.
De dansnummer som framförs vid de olika tillfällen som beskrivits
liknar varandra, några är till och med identiska. De olika inramningarna
gör dock att showerna som helheter framstår som annorlunda. Showen
som ägde rum i ”shejkens” harem förkroppsligade och drev med de schablonartade – och enligt dansarna felaktiga – västerländska idéerna om
Orienten och orientalisk dans. Samtidigt iscensatte den en dröm om en
romantisk och sensuell Orient som utgör en av lockelserna både för de
kvinnor som väljer att dansa och den publik som ser dansen. Genom att
man under framträdandet upprättar en lekram där det som sker är ”på
skoj” kan dansarna samtidigt både närma sig och ta avstånd från en lockande men problematisk västerländsk Orientbild (jfr Bateson 1972:177ff,
Schechner 1985:237). Man ifrågasätter och försöker underminera den
etablerade schablonbilden av Orienten genom att överdriva den, visa upp
den som karikatyr. Dansarna väljer att frivilligt stiga in i den roll som de
oftast tilldelas, men spela den överdrivet och ironiskt. Men, som reaktionerna visar, är det svårt med ironi. Den uppfattas inte av alla. Risken
finns att åskådarna inte på avsett sätt uppfattar de överdrifter som signalerar att det handlar om lek, utan istället tar det de ser framför sig på
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allvar. Resultatet blir då istället att dansarna iscensätter en reproduktion
av precis de schabloner som man vill ta avstånd från.106 I showen med
historieskrivningen använder sig arrangörerna av en annan strategi. Här
berättas på allvar den historia som dansare vill lyfta fram. Det handlar
om att korrigera samma schablonartade föreställningar, och visa på hur
det egentligen ligger till. Man vill bättra på dansens och det egna anseendet genom att inta en reflekterande och seriös attityd och visa dansens
komplexa bakgrund.
Ann anordnar en återkommande orientalisk dansfestival i Stockholm
där hon bjuder in framstående dansare från olika länder för att under
några dagar fungera som gästlärare och artister.107 Inom ramen för festivalen ges kurser och dansuppvisningar med dansare och gästlärare
från Sverige, Mellanöstern och övriga världen. Också denna festival
kan betraktas som en del av arbetet att göra orientalisk dans till en
respekterad konstform. Bland annat sker det genom att man på den
avslutande galashowen visar upp en orientalisk dans som anses vara av
god kvalitet, framförd av ledande artister på området.108 Vid en sådan
show framträder Irène i ett talat inslag och säger att man ofta på libanesiska restauranger kan träffa på dansöser som är ”snälla, medgörliga,
underåriga och med F-kupa”. ”Det är därför vi har den här festivalen”,
fortsätter Irène, ”för att ni ska få se dansöser som står på scen för att de
kan dansa.” Här framgår det indirekt hur de dansframträdanden ter sig
som Ann, Irène och andra etablerade lärare tar avstånd från. Det Irène
syftar på är något som betraktas som ett problem bland många etablerade danslärare och som är ett vanligt föremål för diskussioner dem
emellan, nämligen de restaurangägare som engagerar unga, okunniga
dansöser som gärna ska ha genomfört en bröstförstoring. Detta slags
framträdanden tycks utgöra den antites som de etablerade dansarna och
lärarna vill distansera sig från.

106 Detta liknar den strategiskt överdrivna iscensättning av traditionella femininiteter som vissa feministiska aktivister – ofta lesbiska kvinnor – ägnar sig åt. Genom att
överdriva, parodiera, femininitet vill man visa att den är en konstruktion och därmed
underminera etablerade uppfattningar om kvinnligt och manligt. Förutsättningen för
att detta ska lyckas är dock att ironin i budskapet uppfattas av omgivningen, något
som inte alltid är fallet (Ambjörnsson 2009:188–192, Bell m fl 1994:42 jfr Butler
1990:137–138). Se också kapitel tre och sju.
107 Anns festival heter Layali och har anordnats 2004–2006 och 2009. I Stockholm
finns flera andra orientdansfestivaler. Den största är den årligen återkommande internationella orientdansfestivalen Stockholm Belly Dance Festival (SBDF), arrangerad av
Egyptiskt Kultur Centrum.
108 Vid Layalifestivalen har en rad av världens ledande dansare och lärare framträtt
och gett undervisning, bland andra Raqia Hassan, Amani, Randa Kamel och Josephine Wise.
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Stegen ut i offentlighet
Vissa danselever tar steget ut i det offentliga och börjar uppträda professionellt, mot betalning och inför publik som de inte känner. Karriären
börjar ofta i så kallade showgrupper, som består av en dansskolas eller
lärares bästa och mest engagerade elever. Ann är konstnärlig ledare och
koreograf för en sådan showgrupp, och ibland gör hon också egna framträdanden tillsammans med dem. Showgruppen uppträder mot betalning
på företagsfester, festivaler, restauranger och liknande. Liknande hel- eller
halvprofessionella showgrupper är knutna till flera av de skolor som lär ut
orientalisk dans i Stockholm.109
I början av den tredje terminen på kursen frågar Ann om det är någon i
vår grupp som är intresserad av att gå på en särskild klass som förbereder
dem som vill bli medlemmar i showgruppen. Ann säger att detta innebär
att ”satsa lite mer på dansen”, och att eleverna på specialkursen tränas i
att ”bygga upp en repertoar, träna framför live-publik, anpassa repertoaren efter de olika förutsättningar som finns gällande scen och publik, ge
och få konstruktiv feedback”.110 Flera från min kurs anmäler sitt intresse
och börjar i den förberedande klassen. I slutet av terminen meddelar Ann
vilka som uppnått en nivå som motsvarar kraven för att bli medlemmar
av showgruppen. Bland de utvalda finns Camilla och Emma.
Showgruppens framträdanden är mer formaliserade och äger rum i miljöer som i högre grad är frontstage än den dans som utförs på kurser och
elevshower (Goffman 1974:97, Schechner 2002:143–145). Detta ställer
andra och högre krav på dansarna. Det räcker inte längre att bara dansa
för sin egen skull, eller för att roa nära anförvanter. Offentliga framträdanden på halv- eller helprofessionell nivå måste ha ett värde som erkänns
också utanför den egna dansgruppen och de anhörigas krets. De ska vara
njutbara för en utomstående publik i sådan utsträckning att människor
är beredda att betala för att se dem. Den förberedande klassen fungerar
som ett mellansteg, som en backstage-arena, där dansarna tränar upp sina
färdigheter inför de offentliga framträdandena. Vem som helst kan börja
i den förberedande klassen, men för att få vara med i showgruppen måste
man alltså bli utvald och godkänd av Ann.
På sin hemsida berättar Ann att hon till showgruppen väljer ”de som är
ambitiösa, duktiga och som passar bra i ålder, och som uttrycker en egen
önskan om att få vara med, samt är beredda på att jobba hårt. Mycket
109 Anns grupp heter Layali. De marknadsför sig bland annat på Internet, en länk
finns på dansskolans hemsida, och från Anns hemsida. Även andra skolor och lärare
har egna showgrupper, det gäller t ex EKC och Nadjas orientaliska dansskola.
110 Anns hemsida (www.orientaliskdans.se/kurser/terminskurser/ 2007-10-12).
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viktig är att personkemin stämmer med övriga gruppmedlemmar.”111
Den egna viljan att dansa och uppträda är alltså en förutsättning, och
dynamiken inom gruppen framhålls som viktig. Men Ann lägger också
vikt vid att dansaren är skicklig och ”passar bra i ålder”, vilket sannolikt
innebär över 18 år men inte heller för gammal för att vara tilltalande att se
på. I egenskap av ledare för showgruppen har här Ann i hög grad intagit
den utomstående åskådarens position. Bedömningen av dansarna styrs i
mycket högre grad än i samband med elevuppvisningen av det intryck som
förmedlas till en utomstående publik.
Ett drygt halvår efter att Emma och Camilla tagits upp i showgruppen
ser jag ett framträdande med dem i samband med en dansfestival. Det
tar ett tag innan jag känner igen Emma, som har färgat sitt blonda hår
mörkare och även på andra sätt förändrats sedan jag såg henne vid vår
uppvisning bara några månader tidigare. Vid vår uppvisning bar hon en
vit, enkel dräkt med trikåtopp och kjol, en kostym som bidrog till att hon
gjorde ett oskyldigt och flickaktigt intryck. Vid detta andra tillfälle är hon
klädd i en riktig, tvådelad kabarédräkt. Jag tycker också att Emma har
förändrats när det gäller utstrålning och kroppslig attityd. Vid det tidigare
framträdandet verkade hon visserligen duktig och säker på koreografin,
men samtidigt blyg och en smula sårbar och utlämnad inför publikens
blickar. Hon gör nu ett säkrare och mer övertygande intryck på scenen,
mer erfaren och medveten, mer avancerad och mognare. Emma verkar
under dessa månader ha vuxit i rollen som självmedvetet hyperfeminin
”magdansös”. De unga kvinnorna som ingår i showgruppen blir vartefter
allt skickligare och framstår som allt mer hemmastadda på scenen. För
mig som åskådare blir det samtidigt svårare att undgå att associera framträdandena till förförelse och sexualitet.
En typ av orientalisk dans där det förföriska är uppenbart är så kallad
mileya-dans. Anns showgrupp uppträder med en sådan dans på en show.
Före numret berättar Ann att mileya är ett stort svart tygstycke som kvinnorna i Kairo har när de går ut för svepa omkring sig. ”Egentligen är det
meningen att det ska dölja kroppen, men givetvis använder de det istället
för att framhäva kroppen. Den här dansen är flirtig, kaxig och rolig”,
säger Ann.
Sedan gör showgruppen entré, iklädda så kallade tober, klänningar
som till skillnad från badlas är hellånga och täckande. Dräkterna är dock
mycket åtsittande, har slitsar som visar benen upp på låren, och är upptill
försedda med en mycket generös urringning i vilken man ser stora delar
111 Anns hemsida (www.orientaliskdans.se/info/faq/ 2007-10-12).
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av de svarta broderade push-up-behåar som kvinnorna bär undertill.
Intrycket av dessa kostymer blir minst lika avslöjande som tvådelade kabarédräkter, eftersom kroppens kurvor syns mycket tydligt i de åtsittande
dräkterna och bysten ”bullas upp” i urringningen. När de gör rörelser
med bröstkorgen är det omöjligt att inte fokusera på bysten. Precis som
Ann berättat beter sig dansarna flirtigt i detta nummer. De använder sjalarna för att ömsom gömma sig, ömsom titta fram lite retfullt och leende.
Intrycket blir en förförisk lek med att dölja och visa fram som ansluter
till både västerländsk striptease som den orientalistiska erotiska koppling
som görs till den beslöjade men samtidigt utmanande orientaliska kvinnan
(Yegenoglu 1998:10–11).
Emma bekräftar de intryck jag fått av henne på scenen. Hon tycker att
orientalisk dans, eller ”magdans” som hon säger, kan vara förförisk. Magdans är och måste vara flirtig, säger hon, men den ska inte vara ”verkligen
sexig”. När hon själv dansar tycker hon att vissa rörelser känns lite extra
sexiga. Det är ungefär samma rörelser som jag själv också uppfattat som
sexiga när jag sitter i publiken och tittar på, ålandet med bålen, när höfterna
sätts i skakning och, inte minst när dansarna gör stora cirklar med stjärten
rakt ut och sedan vänder baken mot publiken och skakar på den och samtidigt tittar skälmskt över axeln. Emma tycker att det känns bra att de här
rörelserna är lite sexiga, att det inte är jobbigt utan kul att visa upp dem för
publik. Första gångerna var hon väldigt nervös, men ju vanare hon blir att
uppträda, desto bättre känns det. Vid det tillfälle då hon säger detta har hon
dock ännu inte börjat göra uppträdanden för en betalande publik.

Flirtig och sexig men inte vulgär
Emma säger att magdansen ska vara flirtig och lite ”fräck”. Hon medger
också efter viss tvekan att det ”fräcka” innebär att den gärna ska innefatta
lite sexuella anspelningar. Dansen ska enligt Emma vara sensuell, men den
får inte bli vulgär. Var gränsen går mellan det ena och andra går tycker
hon dock är svårt att säga. Emma och några andra av de unga kvinnorna
på dansskolan har agerat orientdansöser i en musikvideoinspelning. Ann
gjorde koreografin och instruerade dansarna vid detta tillfälle.
Emma: […] när vi skulle spela in musikvideon så sa Ann hela
tiden bara: ”Se ut som sexiga oskulder!” Det var ju för att det
var en video. Men lite flirtigt ska det ju vara, men det ska inte
vara verkligen sexigt. Flirtigt men inte …
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När det gäller hur Emma bedömer andra dansöser är det också svårt att
säga något bestämt om var gränsen för det acceptabla går. ”Alla uppfattar väl det olika, men för mig så, när jag ser så vet jag ungefär ’Ja men nu
börjar det bli lite för vulgärt’, eller ’det här är bra’.” Emma har i Turkiet
sett dans som hon uppfattade som vulgär, till och med ”porrig”. Det som
avgjorde omdömet var dels att dansösen var alltför avklädd för Emmas
smak, men viktigare var att dansösen gjorde vad Emma uppfattade som
utmanande rörelser ”i ansiktet” på en utvald man i publiken. Att hon
tyckte att dansösen var dålig på att dansa bidrog också till att Emma
tyckte framträdandet var vulgärt.
För att framträda med orientalisk dans krävs alltså självförtroende och
(själv)övertygelse om att förkroppsliga hyperfemininitet; sexig, men på
rätt sätt. Det är en delikat balansgång för dansare att upprätthålla denna
gräns. Det inte lätt att definiera vad det är som blir ”för mycket”. Det
handlar om en kombination av klädsel, dansrörelser, ansiktsuttryck och
kommunikation med publiken. Jag har själv noterat att det intryck jag
får av dansaren vid framträdanden kan förändras på ett avgörande sätt
av hennes ansiktsuttryck och sätt att hålla huvudet. En tekniskt skicklig
dansare som utför en orientale med väl avvägda rörelser och håller huvudet upprätt och ser rakt på publiken med ett rättframt leende framstår
som hyperfeminin, men också som medveten om sitt eget värde. Hon
presenterar visserligen sin dans och sin kropp som tilltalande objekt för
publiken, men hon framstår ändå i mina ögon som en person med värdighet och integritet. Om en dansare däremot genomför samma nummer
med huvudet på sned, med sänkt haka, blickande på publiken lite snett
underifrån och med ett halvt eller tveksamt leende framstår hon som mindre självsäker och medveten om sitt eget värde. Det sänkta huvudet och
blicken ”under lugg” signalerar tvekan och blygsel som i kombination
med den avslöjande dräkten och de mjukt böljande rörelserna bildar en
kombination av ofarlighet och tillgänglighet som blir både till ett vädjande
om bekräftelse och till en invit. Om dansaren genomför samma nummer
med halvt slutna ögonlock eller öppen mun uppfattas hon inte bara som
inbjudande, utan som utmanande. Dansen blir till en sexuell invit. Camilla
berättar vid det första intervjutillfället hur hon vid ett framträdande i
Sverige sett en dansare som hon tyckte gick över gränsen, och avgörande
för det var minspelet. ”Där var det en som var … som blir så där grov, blir
så där … […] Jag tycker hon … blev för mycket. […] Det var nånting hon
gjorde med tungan.”
För de dansare som ingår i min undersökning verkar gränsen för det
acceptabla gå mellan det inbjudande och det sexuellt utmanande. Att lägga
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huvudet på sned och framstå som kokett och lite förförisk är acceptabelt,
ja till och med påbjudet i vissa sammanhang och dansgenrer som dansen
med mileya och koreografin till rockvideon. Att däremot framstå som
direkt sexuellt utmanande är inte acceptabelt. Då upphävs den gräns mellan den orientaliska dansösen och stripteasedansösen som man hela tiden
kämpar med att upprätta och upprätthålla.

Restaurangdans på rätt sätt
De framträdanden med orientalisk dans som sker på dansskolor och scener
är långt ifrån de enda som äger rum i Stockholm. Förutom att dansformen
utövas av självlärda dansare på fester, bröllop och nattklubbar sker också på
restauranger och fester runt om i staden och dess förorter varje vecka professionella uppträdanden. Dessa framträdanden kan både ha likheter och skillnader med dem som sker på den scen i huvudstadens centrum som jag har
beskrivit. De dansare som uppträder på en restaurang eller fest börjar ofta
med att dansa en stund på en liten scen eller öppen plats, för att sedan gå runt
i lokalen och rikta sin uppmärksamhet mer direkt mot gästerna. Ibland bjuds
enskilda personer upp att göra en liten dans tillsammans med dansösen. Det
förekommer att dansösen får dricks i form av sedlar instuckna i dräkten.
De flesta av de etablerade lärarna och dansarna gör själva uppträdanden på
restaurang, eller har tidigare gjort det. Samtidigt verkar de vilja distansera
sig från detta slags framträdanden, eller rättare sagt mot hur restaurangdans
kan te sig när integritetens och anständighetens gränser överskridits.
Som framgått får eleverna på danskurserna och vid elevshowerna inte
bara lära sig danssteg utan också ett visst förhållningssätt. Dansare och
lärare som Ann och Irène ägnar sig också på andra sätt åt ett medvetet
arbete för att göra dansen till en respekterad konstform. Ibland har detta
formen av uttalade råd och anvisningar för hur dansframträdanden bör gå
till för att vara acceptabla. På sin hemsida ger Ann under rubriken ”vett
och etikett” råd om vad en manlig gäst bör tänka på om orientdansös
skulle bjuda upp honom till dans:
Emma: Stå på lagom avstånd från dansösen (inte för nära!)
Skjut inte fram underlivet (och jucka framför allt inte fram och tillbaka!)
Ta inte på dansösen
Visa INTE din egen mage, genom att t ex dra upp tröjan
Vråla inte ”ÖÖH”112
112 ”Vett och etikett” www.orientaliskdans.se 2004-09-11.
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Här får man indirekt en bild av hur möten mellan dansös och publik kan
te sig när anständighetens gräns har passerats. Att Ann tycker det finns
behov av att upplysa publiken om det korrekta beteendet kan bero på att
åskådare som inte är bekanta med den kulturella kontexten inte förmår
att ”rätt” uppfatta alla de budskap som sänds ut av dansaren. Därmed
blir det också svårt att ge adekvat respons (Cohen Bull 1997:270). Men det
är inte bara publiken som kan riskera att göra fel, utan även dansöserna.
Både på Larssons hemsida och i ett upprop från orientdansarföreningen
SODA ges exempel på hur dansösen bör – och inte bör – se ut och uppföra
sig.113 Dansösen bör inte ha ”för utmanande” sminkning eller dansdräkt,
hon ska dansa både med män och kvinnor, och ”[…] inte gör[a] sexuellt
utmanande rörelser framför utvalda män”. Ann framhåller att en gäst
som råkar ut för en dansös som bryter mot dessa regler bör klaga hos
restaurangägaren. Men restaurangägaren kan också själv vara en del av
problemet: ”en del oseriösa krogägare engagerar okunniga och naiva
’dansöser’ som dom dirigerar runt och utnyttjar på ett smaklöst sätt.”114
Det är för att bemöta ”orimliga sexistiska krav från oseriösa krogägare”
som SODA:s upprop kommit till. Till det som dansösen inte ska behöva
tolerera hör krav på att ta emot betalning i behån, dans på borden och
silikoninlägg i brösten. Slutligen bör dansösen kräva sin rätt att verkligen
dansa; ”om krogägaren kräver att du endast skall skaka på brösten och
vicka på rumpan, gå därifrån”. Ann avslutar avsnittet om vett och etikett
med att fastställa vilka färdigheter en dansös bör ha innan hon börjar
uppträda offentligt; kännedom om den orientaliska dansens olika rytmer
och steg, att ha studerat kända dansösers teknik och stilar, att känna till
och kunna tolka arabisk musik och dessutom att ”kunna kommunicera
med en publik” samt ha flera olika kostymer.
I Anns råd om vett och etikett och SODA:s upprop framstår krav från
sexistiska krogägare som ett stort problem. Men man pekar också ut vissa
beteenden och attribut hos dansösen som tecken på att hon inte är seriös.
Även om man anser att det egentligen är krogägarnas krav som lett till
ett visst beteende faller alltså ändå en del av skulden och skammen på
dansöserna.
Fanny Ambjörnsson skriver i sin avhandling om hur gymnasietjejer iscensätter olika femininiteter. Ambjörnsson menar att de tjejer –
huvudsakligen med medelklassbakgrund – som går på ett studieförberedande program frammanar en normativ medelklassfemininitet bland
annat genom att ta avstånd från de tjejer med arbetarklassbakgrund på
113 Uppropet från SODA publicerades på deras hemsida och är signerat av Natasja
Mrdjanov, 31 maj 2002.
114 ”Vett och etikett” www.orientaliskdans.se 2004-09-11.
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barn- och fritidsprogrammet som de betecknar som överdrivna, alltför
sminkade, sexuellt tillgängliga och högljudda. Tjejerna på samhällsprogrammet vill dock inte visa upp sexuell avhållsamhet, utan snarare är det
enligt Ambjörnsson behärskning och kontroll som krävs för att undvika
att stämplas som ”hora”. För att tjejerna på samhällsprogrammet ska
iscensätta rätt sorts femininitet gäller det att de noga kontrollerar och
balanserar sitt beteende så att de inte framstår som vare sig tråkiga och
asexuella eller alltför sexuellt tillgängliga (Ambjörnsson 2004:57, 98–118,
204–205; Tseëlon 1998:45). Det som sker på den orientaliska dansens
olika arenor kännetecknas av en liknande balansgång. Som framgått läggs
mycket arbete på att upprätta och upprätthålla gränser. Det handlar dels
om att distansera sig själv och den egna verksamheten från dansframträdanden som betraktas som oseriösa och dåliga, dels om att motverka att
det egna dansframträdandet (miss)tolkas som liktydigt med att ”vifta lite
på höfterna” för att visa upp sin kropp inför män. Samtidigt ligger det en
njutning i att vara ett sexobjekt. Dansöserna vill betraktas som sexiga och
attraktiva. Som framgick i kapitel tre har just möjligheten att visa upp sig
och få bekräftelse hela tiden varit en viktig drivkraft för Camilla.

Att framträda som Magdansösen
Även Camilla har sedan elevuppvisningen som jag deltog i tagits upp i
Anns showgrupp, och börjat uppträda offentligt. Camilla har genomgått
en ännu större förändring än Emma. Hon framträder på en av showerna
med ett nummer som av Ann presenteras som ”en orientale i bästa kabaréstil”. Camilla gör entré i en klarröd dräkt och det långa blonda håret
uppfluffat. Hon dansar med stora, distinkta rörelser. Det är inte diskret,
men gör heller inte ett utmanande intryck. Istället framstår Camillas framträdande som skickligt och professionellt. Hon har uppenbart fått rutin,
och framstår som säker och hemmastadd på scenen.
Camilla har sedan den första intervjun hoppat av sin utbildning till förskollärare för att satsa på dansen. Hon kan nu betraktas som en professionell
dansös, även om hon fortfarande också arbetar som barnskötare tre dagar i
veckan. Camilla har under de senaste två åren inte bara blivit en av de mer
framstående medlemmarna i showgruppen, utan också inlett en karriär som
solodansös. Hon har nu omfattande erfarenheter av uppträdanden på olika
slags arenor, både som medlem i showgruppen och som solodansös, och har
vidareutbildat sig och uppträtt som dansare i både Beirut och Kairo. I takt
med att Camilla har blivit en mer erfaren dansös har hon ändrat sin syn på
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dansen, till kostymer och till dansarens relation till publiken. Dansen har
blivit ”ett jobb”. Att klä sig i de glänsande dräkterna, sätta på löshår och
lösögonfransar och gå upp och dansa är nu i mindre utsträckning en befriande lek och mer ett arbete där hon förväntas leva upp till de krav publiken
ställer. Det är dock ett roligt arbete, där Camilla har möjlighet att få sin
starka önskan om att bli sedd och bekräftad tillfredsställd.
Olika slags framträdanden ställer olika krav på dansaren. Enklast
att hantera är enligt Camilla uppträdanden som sker på en scen, som
alltså liknar de elevshower som sker i dansskolornas regi. Vid dessa
tillfällen kan publiken betraktas som en enhet på ett visst avstånd och
dansaren behöver bara vända blicken och i den riktningen. Det finns
inga krav på att upprätta personliga relationer till enskilda personer.
På scen kan Camilla koncentrera sig på sin dans. Att uppträda bland
borden på en restaurang eller på en fest ställer andra och högre krav på
dansösens förmåga till kommunikation och improvisation. Det gäller
att upprätta kontakt med publiken och få gensvar. Ibland misslyckas
detta, och sådana tillfällen upplever Camilla som mycket frustrerande.
Camilla säger att det vid denna typ av uppträdanden finns en risk att
man ”tappar bort sig själv” och tänker för mycket på publiken och dess
behov. Camilla beskriver sitt första framträdande på restaurang som en
ganska plågsam upplevelse.
Camilla: Det var så här ”ååååå” [i ljus och räddhågsen ton]
”åh, nej” liksom. För fast det ger så mycket glädje, så ger det så
mycket ångest ändå på nåt sätt. Ingen ångest, men så här att …
ja man … man utsätter ju sig själv ändå för … För kritik, eller för
liksom … värdering, att man är … nästan halvnaken och dansar
inför folk och … så där, men… Ja, det var jobbigt i början. Jag
ville knappt uppträda. Då kände jag mig mycket tryggare på
scen. Jag tyckte att det var mycket roligare på scen.
Med tiden har Camilla fått ökad erfarenhet och uppfattar inte längre
liknande situationer som lika svårhanterliga. Hon tycker att det är roligt
att dansa och njuter av det, i synnerhet numera när hon är så säker på
rörelser och steg att de sitter i kroppen och inte kräver samma koncentration och ansträngning som förut. Hon säger också att hon tycker det
är kul att kommunicera med publiken, att flirta lite med dem, att spela
ett spel. Camilla har lärt sig hur hon ska hantera den utsatta situationen
vid den här typen av uppträdanden. Hon har lärt sig att upprätta kontakt
och kommunikation med publiken, och anpassa sitt framträdande efter
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dem. Det gör hon genom att medvetet bygga upp en ny roll att träda in
i vid uppträdanden. Camilla beskriver det som att hon skapar en ytterligare identitet till sig själv, en scenpersonlighet som är någon annan
och delvis annorlunda än den ”privata” Camilla. Det har blivit tydligt
för henne när hon har sett sig själv inspelad på video. ”Då är det så här
’Vem är den där bruden!?’ alltså jag känner knappt igen mig själv. Det
är liksom nån sån annan som har liksom … kommit fram där.” Den
andra person som träder fram vid dessa tillfällen beskriver Camilla som
”magdansösen”.
Enligt Schechner (2002:143–146) råder olika omständigheter vid å ena
sidan de framträdanden som sker i vardagslivet och de roller människor
har hemma eller på jobbet och å andra sidan de framträdanden och de
roller som spelas upp på offentliga scener. Man kan i Goffmans termer
beskriva skillnaderna som olika grader av frontstage och backstage. Om
man befinner sig i en skyddad miljö backstage går det att uppträda på ett
avslappnat sätt med garden nere. Vid offentliga, formaliserade framträdanden behöver aktören vara mycket mer självmedveten och konstruera
sitt beteende för att göra rätt intryck på tittare och lyssnare. Ett sätt att
skaffa sig kontroll över de intryck som förmedlas till publiken – och samtidigt i någon mån skydda sig själv – är att gå in i en tydlig roll, att bära
rollfigurens kläder, utföra hennes gester, uttala hennes ord och kanske
också känna figurens känslor (Schechner 2002:146, Goffman 1974:97–
102, 121–122). Det verkar vara detta som sker när Camilla vid framträdandena förvandlas till Magdansösen. Scenpersonligheten bygger Camilla
upp inför framträdandena. ”Det är hela det här liksom konceptet att man
sätter på sig kläderna och scensmink och hår och allting som gör den
där … helheten. Så kopplar man bara på det, och går ut och dansar.” Det
är ett tillstånd där Camilla alltså i framträdandet blir till en annan. Denna
scenpersonlighet har vissa kännetecken.
Camilla: Dels är man väldigt liksom … glamourös, men också
det här klassiska då man är dansös liksom, den här … man är …
den här moderliga … och den här … eller att man är … älskarinnan. Hela den här […] Alltså man växlar mellan dem. Och det
här känslosamma, man går in i musiken och att man växlar
mellan olika uttryck på något sätt. Och sen kan man ju vara
jättekaxig och lite … liksom man står och … skojar, skojar jättemycket och så där, i relation till publiken. Står och liksom
skämtar med dem om vad som helst. Även verbalt.
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För att framträda med orientalisk dans krävs självförtroende och (själv)övertygelse om att förkroppsliga läcker hyperfemininitet. För Camilla kommer
detta när hon inför framträdandet på detta sätt träder in i rollen som ”magdansös”.
Som framgick i föregående kapitel ger eleverna på nybörjarnivå uttryck för
åsikten att den orientaliska dansen inte ska handla om att dansaren visar
upp sin kropp för publiken. Efter att Camilla har uppträtt offentligt en tid
har det dock för henne blivit uppenbart att en viktig del av uppträdandet
trots allt består i att dansösen visar upp sin kropp. Camilla har börjat
betrakta sin kropp på ett annat sätt sedan hon börjat uppträda professionellt. Numera ser hon den som ett redskap som måste tas om hand och
hållas i trim, för att kunna leva upp till de krav som ställs på den att kunna
leverera bra dans, och vara snygg att se på. Man kan säga att Camilla själv
är införstådd med att hon är ett objekt för publiken i flera av de aspekter
som Nussbaum (1995:257) räknar upp; hennes gestalt vid uppträdandet
är ett instrument för att tillfredsställa andras behov snarare än hennes
egna och hon är troligen för publiken utbytbar mot någon annan liknande
dansös (Nussbaum 1995:257). Även om Camilla alltså även i sina egna
ögon på vissa sätt har blivit alltmer av ett objekt ser hon sig fortfarande
som en person med integritet, respektabilitet och självbestämmande. Hon
uppträder visserligen ”halvnaken” inför främmande människor, hon agerar flirtigt och kaxigt mot främlingar, iscensätter sig själv som förförisk
älskarinna. Men den som gör detta är inte den ”privata” Camilla, utan
”scenpersonen”. Vartefter har Camilla blivit alltmer medveten om att hon
måste spela en viss roll vid framträdandet.
Camilla beskriver skillnaden mellan sina första offentliga framträdanden och dem hon gör som vanare dansös: ”man kände sig så utsatt. Det
var väl att man inte liksom var stålsatt. Nu är jag ju stålsatt.” Den tydliga
rollen hjälper alltså Camilla att hålla distansen i utsatta situationer. Hennes fysiska närhet till en publik som kan vara mer eller mindre berusad
leder också till en större risk för att bli utsatt för nedsättande kommentarer
och kanske närgångenhet. Även om det inte är vanligt händer det att hon
av delar av publiken uppfattas som föga mer än en stripteasedansös. Hon
berättar om ett tillfälle på den turkiska restaurang där hon uppträder
varje fredag.
Camilla: [Det var] … såna här fulla killar som ”Jamen det är
väl bättre om du tar av dig den där kjolen” typ så där. Det var
svenska killar. Och då kan man bara liksom [leende] ”jag förstår
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inte vad du säger” och liksom fortsätta dansa. Det är inte att
jag börjar tjafsa med dem. Jag är liksom trevlig och vänlig gör
mitt liksom … Och då kan jag inte vara den där Camilla som
är liksom … då måste jag liksom vara mycket starkare, och stå
emot …
Karin: Då kan du inte vara ditt privatjag så att säga?
Camilla: Nej, nej.
Karin: Men den här scenpersonen är hon som något slags lite
skydd liksom då, eller vad man ska säga?
Camilla: Jo, lite grann skulle jag säga, är hon nog delvis det. Och
sen så… allting, att jag vågar gå in i musiken och vågar verkligen
gå in i rörelserna och så … Det ger mycket mera utrymme på ett
sätt. Det är inte som att jag förnekar mig själv, men jag bara liksom förstärker vissa egenskaper kanske. Att jag blir mera liksom
kvinnlig och så.
Som scenperson kan Camilla iscensätta hyperfemininitet, samtidigt som
hon skyddar sig själv som privatperson. Scenpersonen fungerar alltså som
ett skydd för den ”privata” Camilla och ger också möjlighet för Camilla att
koncentrera sig på sin dans och gå djupare in i den. Den privatperson vars
integritet måste skyddas lämnas symboliskt utanför uppträdandet. Det är
istället scenpersonen Camilla som framträder. Scenpersonen tål nästan
vad som helst. Hon är kaxig och kan vara fräck. Det är skillnad när och
om det är privatpersonen Camilla som hamnar på dansgolvet. Det kunde
hända precis i början och kan hända även numera, om hon inte har chans
att ”klä på sig” sin scenperson. I sådana situationer känner Camilla att
hon inte kan ta ut svängarna lika mycket.
Schechner menar att det finns en tvetydighet i beteendet under framträdanden, något som möjliggör paradoxer. Den figur som man agerar som
är som Schechner uttrycker det både icke-jag och icke-icke-jag (Schechner
1985:110). Camilla agerar som Magdansösen, vilket innebär att Camilla
inte är identisk med Magdansösen. Det ger möjlighet för Camilla att i viss
mån distansera sig från de konsekvenser Magdansösens handlingar skulle
kunna föra med sig om de utförts av Camilla ”som sig själv” (Schechner
1995:29–30, 1985:237). Det senare ledet i Schechners beskrivning av rolltagandet, att rollfiguren är icke-icke-jag, blir dock också viktigt i detta
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sammanhang. Det är ju trots allt Camilla som under sina framträdanden
dansar och skämtar med publiken. Gränsen mellan rollfiguren och privatpersonen är inte lika tydlig för dansöser som för skådespelare som står
på scen och agerar i en pjäs. Det är lättare hänt att lekramen som Camilla
och andra dansöser upprättar kring sina framträdanden och dansösfigurer
inte uppfattas eller respekteras av publiken. Dansöserna kan då hamna
i den utsatta situation som Young beskriver, där de visar upp sin kropp
utsätter sig för andras blickar, och riskerar att bli objekt på ett sätt som
de inte själva kan kontrollera. De kan riskera att uppfattas som objekt inte
bara på så sätt att de är till för andras tillfredsställelse, utan också i värsta fall frånkännas integritet, självbestämmande och subjektivitet (Young
2000:264–265, Nussbaum 1995:257).

Att freda sig från närmanden
Om en ”felaktig” tolkning och situationsdefinition slår igenom vid ett
framträdande kan det leda till att dansösens position som en respektabel
person med integritet hotas. Hon kan känna sig utsatt när hon framträder,
och ibland till och med riskera att bli fysiskt antastad. Detta kunde anas i
Anns råd om vett och etikett och SODA:s upprop, och framgår i Camillas
berättelse. Att Camilla inte är den enda dansös som ställs inför liknande
problem och som skaffar sig strategier för att hantera dem framgår av att
den erfarna dansaren Irène skrivit en Manual för hakdans, för blivande
och nyblivna hakdansöser där hon ger tips till andra dansöser om hur man
hanterar uppträdanden på enklare krogar, så kallade ”hak” (Karlbom
2002:50ff). Karlbom tipsar den presumtiva dansösen om att komma till
”haken” ”välklädd och sminkad, inte som ditt vardagsjag. Om du ser ut
som en dansös förväntas se ut, blir du bättre bemött”. Dansösen bör inte
ta med sig en kille, eftersom ”du förutsätts ha en sexuell relation med varje
kille du tar med dig. Ryktet går. Hugade spekulanter står på kö”. Dansösen
bör inte sitta i restaurangen mellan danserna, då folk kan skicka drinkar
och bli arga när dansösen tackar nej, eller när drinken tas emot och ”det
hela inte avlöper som de hoppats” (Karlbom 2002:50–51). Dansösen bör
aldrig gå till ett bord där man ropar på henne, eftersom ”[…] I länder där
dansöserna ibland även är prostituerade kan man beställa dem till sitt bord
för att diskutera priset. […] Går du snällt dit på anmodan har du eventuellt
bekräftat att du är till salu för ett överkomligt pris. Don’t do it!” (Karlbom
2002:51–52). En dansös som låter sig ”beställas” till ett bord riskerar inte
bara att klassas som prostituerad utan också ”att finna sig själv stående
154

Karin_Hogstrom_avh.indd

154

10-03-19

09.51.53

på ett bord med åtta karlar som ’ger dricks’ samtidigt som två försöker
bedriva Dirty Dancing med dig. Det är mycket svårare att sätta stopp för
sånt när det väl är igång. Det är bättre att undvika situationen från början”
(Karlbom 2002:54).
De tips som Irène ger den presumtiva ”hakdansösen” verkar till stor del
handla om vikten av att hålla isär frontstage och backstage, så att publiken inte får inblick backstage, en teknik för intrycksstyrning (Goffman
1974:103). Det är många dansöser som i likhet med Camilla markerar
skillnaden mellan sina privata vardagsjag och den de är när de uppträder
med att inför framträdandet byta om till glimmande färgrika scenkostymer, överdådig sminkning, löshår och lösögonfransar (jfr Goffman
1974:121–122, Schechner 2002:146). Många understryker också det
faktum att scenpersonligheten är någon annan än de själva som privatpersoner genom att använda orientaliskt klingande artistnamn när de
uppträder.115 När dansösen kommer färdigsminkad och färdigklädd är
detta uppträdandejag det enda publiken får möta. Detta kan betraktas
som intrycksstyrning och ett sätt att skydda det privata vardagsjaget, i och
med att publiken inte får en chans att få en inblick backstage. Gränsen
mot privatjaget upprätthålls också om dansösen undviker situationer då
det är oklart om hon är sitt uppträdandejag eller privatjag, som att sitta
ute i restaurangen eller låta sig beställas till ett bord.
Kvinnors kroppar uppfattas som nämnt i högre grad än mäns som ting,
som objekt. Detta innebär enligt Iris Marion Young att kvinnor riskerar
utsättas för objektifierande blickar, men också att de i högre grad än män
lever under hot om intrång i sitt kroppsliga rum, som i sin mest extrema
form innebär hot om våldtäkt. Även om detta hot sällan verkställs menar
Young att kvinnor hela tiden måste räkna med risken att bli fysiskt berörda
på sätt som män aldrig skulle godta (Young 2000:264f). Hur stor denna
risk är varierar beroende på plats och sammanhang. Av stor betydelse är
vilken tolkning av skeendet som slår igenom, alltså hur situationen definieras (Goffman 1974:13). En dansös som uppträder på ett ”hak” befinner sig
enligt Irènes skildring i en situation där hon knappast kan räkna med att
få något eget förslag på situationsdefinition av typen ”dansen är en seriös
konstform” accepterat (jämför Berg 2001). Dansösens brist på makt och
inflytande på denna arena gör att hon helt enkelt får räkna med att utsättas
för objektifierande blickar från män. Dansösen får inrikta sig på att försöka styra intrycken för att avvärja risken att definitionen av situationen
blir sådan att hon uppfattas som sexuellt tillgänglig för män i publiken,
115 Långt ifrån alla dansöser använder artistnamn, men det är relativt vanligt.
Exempelvis använder Ann artistnamnet Aminah (jfr Dahl 2006).
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att hon blir definierad som ”lovligt byte”. Skulle denna tolkning få genomslag innebär det en ökad risk för kränkningar även av dansösens fysiska
integritet. En vägran att låta sig beställas till ett bord kan betraktas som
intrycksstyrning, i och med att det innebär ett budskap om att dansösen
inte vill bli betraktad som prostituerad. Men det är också ett sätt att helt
enkelt undvika en situation som lätt kan bli ohanterlig för dansösen och
där det finns risk för ovälkomna fysiska närmanden.

Välja arena, kläder och rörelsemönster
Enligt Goffman försöker den försiktige aktören välja en typ av publik som
ger henne så lite besvär som möjligt i det agerande som hon vill visa upp
(Goffman 1974:191). Många dansöser kan betraktas som sådana försiktiga aktörer i och med att de i möjligaste mån undviker att dansa på ”hak”,
och andra arenor där de bedömer att sannolikheten är stor att publiken
betraktar dem som lättfotade, förföriska kvinnor, och där de dessutom
kan riskera att få sin fysiska integritet kränkt. De flesta dansöser undviker
bland annat av dessa orsaker att dansa på svensexor. Om framträdanden
på ”hak” eller svensexor är de tillfällen när dansösen löper störst risk
att i publikens ögon hamna i kategorin sexobjekt, torde den minska vid
framträdanden på ”seriösa” krogar och organiserade större fester. Ofta
drar dansöser gränsen mellan ”seriösa” och ”oseriösa” restauranger och
uppträder ogärna vid de senare. Många som har en väl etablerad position
undviker helst helt att dansa på krogar, men gör däremot gärna uppträdanden på större fester med slutna sällskap, som födelsedags- eller firmafester.
Risken att bli betraktad på ett sätt man uppfattar som oacceptabelt minskar än mer om man väljer att enbart dansa för en publik som med stor sannolikhet är välvilligt inställd och betraktar dansarens som en person med
integritet och respektabilitet: sällskap som består av bekanta eller personer
som själva ingår i orientdansarvärlden. Ett sätt att undvika utomståendes
blickar och omdömen är att inte delta i några uppträdanden alls, utan bara
dansa på lektionerna i den enkönade och trygga dansskolemiljön. I Goffmans termer skulle man kunna säga att behovet av gränsdragning mellan
frontstage och backstage minskar ju mindre risken är att utsättas för en
publik som ställer höga krav på framträdandets kvalitet eller som uppfattar
ens dans och ens uppenbarelse på ett annat sätt än man själv. Dansskolemiljön skulle i sin helhet kunna betraktas som huvudsakligen backstage, där
de dansande kvinnorna inte behöver upprätthålla intryckskontrollen utan
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kan slappna av och förbereda sig för eventuella framträdanden frontstage
(Schechner 2002:146, Goffman 1974:97–102)
Attribut är betydelsefulla för hur ett framträdande tolkas av publiken.
De allra flesta dansande kvinnor har också principer för vilka kläder
som är lämpliga att använda. En seriös dansös ska inte ha en ”alltför
utmanande” klädsel, går det att läsa i exempelvis Anns text om vett och
etikett. Hur en sådan klädsel kan se ut preciseras dock inte. Hur ser då en
tillräckligt påklädd dräkt ut? Många av de etablerade orientdansöser som
är verksamma i Stockholm kan tänka sig att dansa i tvådelad kabarédräkt
som lämnar magen bar. Vissa kan tänka sig att uppträda i en tvådelad
dräkt, men med den viktiga detaljen att dräkten aldrig får sakna ett slags
transparent kroppsstrumpa som täcker det annars bara området mellan
behå och bälte. Denna är ofta i hudfärgat material, och knappt synlig på
avstånd.116 Det finns också dansare som inte har något principiellt emot
tvådelade dräkter men som inte vill uppträda på alltför offentliga arenor
i sådana. Ju tryggare arena som väljs för framträdandet, desto mindre
behöver dansösen vidta åtgärder för att klädseln inte ska riskera att bidra
till att situationen definieras på ett sätt som hon ogillar, uppfattar som
obehagligt eller hotfullt.
Även dansrörelser och minspel har, som framgått, betydelse för hur
framträdandet bedöms. Som framgick i kapitel tre har många av de kvinnor som går på kurs i orientalisk dans sett vad de uppfattar som alltför
sexuellt utmanande orientalisk dans på olika arenor, utomlands och på
krogar i Stockholm.117 Men det kan vara svårt att avgöra var gränsen går
mellan en godtagbar flirtighet och sensualism, kanske också sexighet, och
det alltför utmanande. Ylva, som har dansat orientaliskt i drygt tio år,
beskriver den utstrålning som en dansös bör ha för att kunna betraktas
som seriös:
Ylva: […] Hon ska liksom utstråla den här glädjen i dansen. Hon
dansar för att hon tycker om att dansa, inte för att direkt visa
upp sig. Visst, hon vill visa upp sin dans, men det är liksom inte
det huvudsakliga syftet, att visa upp sig själv … som en kropp,
utan det är att visa upp sin kunnighet i dansen. Och då är det
ju liksom blicken där då … den här … helt oskyldiga flirtande
som … klart i det långa loppet kan leda till nånting, men … som
oftast inte […] [Hon ska utstråla att] ”jag är här för att ni ska
titta på mig”, men… egentligen ska hon ju liksom som en seriös
116 Dräkter med nät eller transparent tyg över magen började användas i Egypten på
1950-talet när dans med bar mage förbjöds av bl a religiösa skäl (Nieuwkerk 1995:49).
117 Detta diskuteras också i kapitel fem.
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dansös, ha ändå en liten … skyddsmur runt omkring sig, att ”här
är min privatsfär … […] Jag visar upp min konst att dansa och,
visst, min kropp också, i dansen. Men, hit men inte längre.”
[…]
Karin: Men är det ändå nåt inslag av förförelse …
Ylva: Ja, visst är det det! Det är det. Det köper jag helt fullt.
Och det är jag fullt medveten om, att ställer jag mig upp och
dansar så …
Karin: Och det känns OK liksom?
Ylva: Ja.
Karin: Till den här gränsen som vi pratade om?
Ylva: Ja. Den här privatsfären, för … jag bjuder bara ut min dans,
inte mig själv.
Det en seriös dansös enligt Ylva ska göra är att bjuda ut själva dansen –
inte sig själv. Främst ska dansösen visa upp sin skicklighet i dansen, men
det kan också vara acceptabelt att hon visar upp sin kropp, att hon flirtar
och är förförisk mot publiken. Dock understryker Ylva att detta beteende
bara får förekomma i dansen, alltså i den speciella situation som definieras i samband med ett dansframträdande. Dansösen måste upprätthålla
gränserna till en okränkbar privatsfär, inom vilken det finns som måste
vara undantaget från att bjudas ut: dansösens konkreta, verkliga kropp
och dansösen som (privat)person. Att bjuda ut sin dans men inte sig själv
blir möjligt om dansösen som framträder är ett uppträdandejag snarare än
dansösen som privatperson, och om hon hela tiden med hjälp av intrycksstyrning försöker upprätthålla en situationsdefinition som inte förpassar
henne till en position som ”lovligt byte”.
Ylva hävdar att det som bjuds ut måste vara dansen, inte dansösen själv.
Camilla som dansat professionellt en tid inser att hennes kropp utgör en
del av det som är till salu. Hon bjuder alltså i viss mån ut ”sig själv” och
inte bara sin dans. För att behålla sin personliga integritet intakt har hon
dock skapat sig en scenperson, en roll skild från hennes privatjag, som är
den som framträder, visar sin kropp och flirtar med publiken. Trots att hon
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alltså närmat sig att vara ett objekt i meningen att kunna säljas och köpas
för pengar, strävar Camilla genom intryckskontroll och andra strategier
efter att upprätthålla sig själv som en autonom, okränkbar person med
bibehållen subjektivitet (Nussbaum 1995:257). Som framgått är detta inte
lätt att genomföra i praktiken, och såväl dansösens självuppfattning som
kroppsliga integritet kan bli kränkta vid framträdanden inför en publik
som tolkar dansen som något en kvinna gör för att behaga och förföra
män och dansösen reduceras till objekt.
Gränserna mellan det acceptabla och oacceptabla tycks vid närmare
betraktande lösas upp och relativiseras. Camilla, som betraktar sig som en
högst respektabel dansare och lärts upp av Ann, verkar inte alls så främmande för det som Ann och andra dansare i uppropet slår fast att dansare
inte ska behöva acceptera. Camilla dansar på restaurang, även på ”hak”,
hon tar betalt i behåbandet och hon är införstådd med att det mycket handlar om att visa upp kvinnokropp och kurvor. Hon betraktar till och med
själv sin kropp som ett objekt. Camilla föredrar dessutom riktigt små och
avslöjande dräkter. På vilket sätt är då Camilla respektabel eller ”seriös”,
till skillnad från vissa andra dansöser? Om hon bedöms mot de riktlinjer
som Ann har lagt fast torde Camilla få mer än godkänt när det gäller
kunskaper i dansens praktik och kulturella sammanhang. Camilla är en
skicklig dansös som både lärt sig lite arabiska och har kunskaper om livet
i Mellanöstern. Det är dock inte säkert att publiken uppfattar skillnaden
mellan Camilla och en restaurangdansös av den typ som Ann och Irène
menar ger dansen dåligt rykte. Camilla bemöts med respekt inom dansarnas kretsar, men inte alltid när hon uppträder i andra sammanhang. Det
händer till och med att Camilla blir betraktad som en stripteasedansös.
Detta väljer hon dock att bortse från, ”tar inte åt sig”. Genom att inte framträda som ”sig själv” utan kliva in i rollen som Magdansösen, skyddar hon
sin personliga integritet och Camilla som privatperson löper mindre risk att
förlora i respektabilitet. Många dansöser som varit aktiva en längre tid har i
början av sina karriärer gärna framträtt på krogar och ”hak”, men så småningom alltmer försökt att undvika det på grund av den utsatta situation
dessa framträdanden innebär (jfr Berg 2001:171).118 För Camilla som inte
har dansat offentligt mer än något år verkar även restaurangframträdanden
och än så länge vara lockande, trots de uppoffringar de för med sig.

118 Magnus Berg har beskrivit hur en sådan process, när en övertygad ”hakdansös”
slutligen får nog av att få sin respektabilitet ifrågasatt och upphör med att framträda
på sådana ställen (Berg 2001:171). Berg diskuterar detta som den ”ideologiska”
tolkningen av dansen har litet genomslag på ”hak”.

159

Karin_Hogstrom_avh.indd

159

10-03-19

09.51.53

Förändrade gränser för det acceptabla
Vid offentliga dansuppträdanden är de yttre ramarna kring framträdandet
tydliga. Camilla har också skapat en separat scenperson som fungerar som
ett skydd för henne som privatperson. Detta innebär dock inte att hon som
privatperson förblir opåverkad. Camillas dans har när hon uppträtt i drygt
ett år kommit att bli en alltmer dominerande del i hennes liv. Livet med
dansen beskriver hon som ”jätteroligt”, men samtidigt som att hon blivit
”väldigt insnöad”. Alla hennes val utgår från dansen och hon umgås mest
med vänner inom dansen och att de mest talar om musik och dansöser.
Camilla säger att livet som proffsdansös har påverkat hur hon för sig,
kanske i större utsträckning än vad hon varit medveten om. Det har lett till
att hon har förändrats även utanför dansuppträdandena. Hon som tidigare
har betraktat sig själv som något av en pojkflicka har börjat sminka sig mer
och klär sig på ett annat sätt. De handlingar, känslor och erfarenheter som
Camilla upplever och utför i rollen som magdansösen påverkar och börjar
förändra även ”privatpersonen Camilla” utanför dansframträdandenas
ramar (Schechner 1985:125ff, jfr Wulff 1998:3).
Allt mer har blivit acceptabelt för Camilla. Hon betraktar sitt dansande som något som måste anpassas till publikens förväntningar och
krav. Inte heller kroppen är längre Camillas privata när hon uppträder som
scenpersonen. Den integritet och respektabilitet som måste upprätthållas
kopplar hon mer samman med den privata Camilla, den aspekt av henne
själv som hon uppfattar finns utanför danslivet. Här har det alltså skett
en förändring jämfört med hur det var innan Camilla började uppträda
inför publik.
Camilla: Jag var ju väldigt pryd förr. Nu har jag blivit [skrattar
till lite] väldigt o-pryd … på det där sättet. Jag tyckte [förut] att
”ååh” [drar efter andan, låter chockerad]. Jag kommer ihåg att
jag tänkte på det liksom. I början reagerade jag ju över Samasems
119
dräkter! [skrattar] Men nu finns det inte, utan nu liksom …
Nej, jag tycker det är jättesnyggt när det är kort och så där.
Det Camilla tycker är snyggt med en liten och åtsittande dräkt är att
rörelserna syns bra och där kroppens kvinnliga former framträder tydligt.
119 Samasem är dansösen och läraren Marita Fahléns artistnamn. Fahlén som är född
i Sverige var under många år en av Egyptens ledande orientdansöser, men har numera
återvänt till Sverige. Fahlén har också tillverkat egna dansdräkter. När de hade dansat
själva ett par terminer uppfattade Camilla, Yvonne och många andra danselever vissa
av Samasems dräkter som alltför tygsnåla och avslöjande.
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”För det är ändå viktigt att man är snygg. Det är det […] Det är ändå så …
branschen är.” Samma tygsnåla, åtsittande och avslöjande dräkter som
hon fann chockerande för några år sedan tycker hon nu är snygga, och kan
mycket väl tänka sig att själv uppträda i. Samma dräkter och situationer
som hon kände sig naken och utsatt i bär hon nu med självmedvetenhet
och bekvämlighet. Samma kropp som hon för några år sedan uppfattade
som utlämnad och utsatt på scen i små dräkter betraktar hon nu som ett
redskap, som hon och publiken kräver ska vara vältränad och frisk, men
också lagom kurvig och tilltalande för publiken att se på. För Camilla
är det numera en självklarhet att hon inte bara dansar för sin egen skull,
utan i minst lika hög utsträckning för publikens skull. Camilla har kommit att förändra både sitt kroppsschema och sina preferenser och känslor
inför rörelser, situationer och kläder så mycket att man kan tala om en
förändring av hennes habitus (Bourdieu 1990:52–65).
Även om Camilla alltså kan tänka sig att ha små och åtsittande kläder och vara förförisk mot publiken har hon en klar uppfattning om var
gränserna går för dans som inte är ”seriös”. Det som avgör för Camilla är
dansösens uttryck och hennes relation till publiken. ”Det är inte kläderna
som avgör, utan om man är för … alltså om det blir … om de har en utstrålning som en strippa liksom.” En sådan dansös menar Camilla utmärks
av en ”brist på känsla”. Det som krävs för ett seriöst framträdande är att
”det ska vara den där orientaliska känslan i det. Det är huvudsaken, det
här med känslan”. Denna känsla innebär för Camilla ”Att man lyssnar på
musiken och går in och har publikkontakt”.
”Den orientaliska känslan” består alltså för Camilla i kännedom och
intresse för musiken, liksom förmåga att kommunicera med publiken på
rätt sätt. Detta liknar Anns beskrivning av ”en fullfjädrad dansare”, som
förutom rent tekniska färdigheter måste ha kunskaper om arabisk musik
och dansens kulturella kontext i Mellanöstern. Det avgörande för dansarnas bedömning av andra dansares respektabilitet verkar alltså inte i
huvudsak vara graden av återhållsamhet eller påkläddhet, utan i vilken
grad dansaren besitter vissa kunskaper. Det går bra att dansa i små kläder
och vara sexig och kaxig, men inte att brista i kunskaper om arabisk musik
och dansens kulturella kontext i Mellanöstern. Detta kan tolkas som att
orientdansare för att accepteras av Camilla och Ann måste ha tagit till
sig fler aspekter av habitus från Mellanöstern än enbart dansrörelserna.
Det ska dock vara ”rätt” mellanösternhabitus, ett som kännetecknas av
djupgående kunskaper, känsla och intresse för musik.
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Att inte tappa bort sig själv
Camillas dansaridentitet har blivit allt viktigare för henne, men samtidigt
betonar hon att dansen inte är det enda som finns i hennes liv: ”Min existens… Det hänger ju inte på dansen.” Camillas erfarenheter som scenpersonen Magdansösen har som framgått börjat påverka också Camilla som
privatperson, men hon har fortfarande en uppfattning om vad som skiljer
dem åt.
Camilla: […] när det kommer till kontentan … jag är ju ändå
mig själv liksom. Men nog har det ändrats, men egentligen är jag
mycket blygare än … När jag dansar så är jag ju väldigt så där…
självsäker och så här. Privat är jag ju mycket blygare.
När dansen har tagit alltmer av hennes tid och engagemang har det privata
fått stå tillbaka. Gränsen mellan Camilla ”som sig själv” och Camilla
som scenpersonen är som nämnt inte självklar, och den verkar med tiden
ha kommit att bli allt mindre skarp och tydlig (jfr Schechner 2002:42).
Ibland känner Camilla att hon måste ”backa tillbaka lite” för att dansen
tar så stort utrymme ”att jag nästan … inte tappar bort mig själv, men lite
liksom att man … glömmer bort att det finns en annan sida av mig också”.
Camilla har förändrats av sina erfarenheter som dansare, men det verkar
fortfarande viktigt för henne att upprätthålla en gräns till aspekter av livet
som hon uppfattar som mer privata. När dansen har tagit allt större plats
i hennes liv har scenpersonen blivit så dominerande att den ibland nästan
tagit över, så pass att Camilla riskerat förlora andra aspekter av sig själv
ur sikte.120
Den typ av uppträdanden Camilla sysslar med verkar föra med sig risken att förlora sig själv ur sikte också i en något annorlunda bemärkelse.
Camilla säger att det finns en risk för att man ”tappar bort sig själv” när
man uppträder ute bland folk. Camilla beskriver att hon ”lämnade sig
själv” och ”bara var till för publiken” när hon uppträdde på restaurang
första gången. Det var en obehaglig upplevelse som Camilla vill undvika.
Trots att hon numera har blivit mer van är detta något som hon fortfarande
tycker att hon har problem med. Idealet hon beskriver är en balansgång.
120 Camillas sätt att kontrastera scenpersonen från ”sig själv” kan betraktas som ett
uttryck för en sedan upplysningen spridd föreställning i västerlandet. Enligt denna idé
har varje individ en inre verklig kärna, en essens, som han eller hon kan vara mer eller
mindre sann mot själv, och som kan förmedlas till omvärlden genom mer eller mindre
autentiska uttryck (Handler 1986:3). Camillas berättelse visar dock att identiteten
i betydelsen uppfattningen om vem ”jag” är kan vara betydligt mer komplex och
föränderlig. Se vidare kapitel sex och sju.
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Camilla: [Det är fint] när det är långsamt och det är introvert
och det är ingen brådska. Så publiken får tid. Att man inte är
på publiken hela tiden liksom, för det är också ett uttryck för
osäkerhet. Att man tar sin tid. Och det är jättesvårt. Det är så
lätt att man stressar. Utan låt … ja, sist och slutligen ska man ju
ändå dansa för sig själv, för att det är roligt och att man njuter
av det och så där …
Det finns alltså en risk att vid uppträdanden bara fokusera utåt mot publiken och glömma bort sig själv och den egna upplevelsen och njutningen av
dansen. Detta gäller i synnerhet på ställen där publiken är på nära håll och
dansösen går runt bland borden. I dessa fall är dansösen helt fokuserad
på att uppsnappa och tillfredsställa de behov och förväntningar som finns
hos publiken och dansen blir helt och hållet för publikens skull. I början av
citatet motiverar Camilla också värdet med en mer introvert dans med att
det blir bättre för publiken, som får tid och lugn med en dansös som klarar
att stanna upp och vända sig inåt. Först efter detta är det som om hon
påminner sig själv om att dansen ju egentligen ska utföras för dansarens
eget nöje och njutning. Att dansa för sin egen skull uppfattar jag som ett
uttalat ideal för alla dansare, och en del av det som definierar dansaren
som ett subjekt med integritet och respektabilitet.
Camillas förhållningssätt till sin dans har förändrats radikalt. Från att
enbart ha varit en källa till egen njutning har den blivit till ett arbete där
hon nu är så fokuserad på att tillfredsställa publikens behov att hon riskerar att tappa fokus på det värde hon själv får ut av dansen. Det är emellertid inte så enkelt att Camilla antingen väljer att fokusera sin egen njutning
av dansen eller publikens. De båda hänger samman. Som framgick i citatet
ovan är det mer njutbart även för publiken med en dansös som kan växla
mellan att i olika partier i musik och dans å ena sidan vara utåtriktad och
söka kontakt, och å andra sidan vara mer introvert, stanna upp och fokusera inåt i långsamma och koncentrerade rörelser. Att göra detta kräver
mod, att ha självförtroende nog att inte hela tiden söka publikens manifesterade bekräftelse. Camillas egen njutning och tillfredsställelse av att
dansa hänger också nära samman med det faktum att hon uppträder inför
en publik och får bekräftelse från den. Om Camilla alltså lyckas tillfredsställa publikens behov så bra att hon får deras bekräftelse, bidrar detta
också starkt till det värde hon själv får ut av dansen. Danslektionerna och
möjligheten att där njuta av den egna gestalten i spegeln har inte inneburit
samma lockelse för Camilla som för många andra danselever. Camilla vill
ha uppmärksamhet från andra, något hon får när hon uppträder.
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Camilla: Jo, men man får det. Mycket. Jag har tänkt på det
ibland att liksom … man blir ju nästan … man blir ju nästan
som beroende av det. Det är ju värsta uppmärksamheten, värsta
bekräftelsen. Så någonstans måste man ju vara lite … man måste
ju vara liksom lagd åt det hållet att man tycker om [skrattar lite]
eller liksom att man gillar det.
Camilla tycker alltså om att uppträda, att flirta och kommunicera med publiken. Hon njuter av att få bekräftelse när hon framträder. Att uppträda
innebär dock som framgått också risker. Som dansare på restaurang riskerar Camilla att möta publik som helt ignorerar hennes dans och som inte
ger henne någon bekräftelse alls, hur hon än försöker upprätta kontakt.
Den mest utsatta situationen är dock att framträda inför berusade personer på ett ”ölhak”, där hon som framgått kan riskera att jämställas med en
stripteasedansös, få sin integritet kränkt och sin respektabilitet ifrågasatt.
Camilla hävdar att detta inte bekommer henne så mycket. ”Jag är inte så
känslig, så där. Inte tar jag ju åt mig på något sätt.” Denna förmåga att slå
ifrån sig och inte låta sig kränkas är dock ingenting självklart, utan något
som Camilla har övat upp genom att skapa en tuff och tålig scenperson
som är skild från den privata Camilla. Om offentliga framträdanden i
riskfyllda miljöer numera inte utgör något hot mot Camilla beror det på
att hon numera ”är stålsatt”.

Femininitet som värde
De kvinnor som går på kurs i orientalisk dans gör det ofta för att få tillgång till nya aspekter av sig själva, finna nya möjliga femininiteter. Att gå
på danskurs kan alltså vara ett led i att hitta sig själv. När man uppträder
professionellt finns det, som framgått av Camillas berättelse, istället en
risk att tappa bort sig själv. Eleverna på kurserna dansar ”för sin egen
skull”, och visar också upp sig mest för sin egen skull. Ylva är den av
danseleverna som fokuserar mest på sin egen upplevelse. Hennes njutning
av dansen innefattar även en bild av hur hon ter sig: ”jag är stor, stark och
vacker”, bara att acceptera för en eventuell publik. ”Den som prutar kan
gå, för jag tål att tittas på.” För Camilla är läget ett annat. Även om hon
njuter av sin dans och av att få bekräftelse är hon mest inriktad på publiken
och det intryck hon och hennes dans ger.
Beverly Skeggs (2000, 2004a) har studerat brittiska arbetarklasskvinnor och deras strävan efter respektabilitet. Skeggs menar att dessa arbe164
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tarklasskvinnor aldrig kan uppnå den dominerande typen av timid och
diskret medelklassfemininitet utan stämplas som smaklösa, vulgära och
”för mycket”. Istället för att bara stillatigande acceptera denna situation
menar Skeggs att de i alla fall avvisar delvis medelklassens dom mot dem,
och istället tillerkänner sig själva kompetens när det gäller att vara snygg
och ha ”stil”, mätt med andra måttstockar än medelklassens (Skeggs
2004a:24–25). Detta kan ge kvinnorna ett visst värde i relation till män.
De svenska orientdansarnas situation både liknar och skiljer sig från dessa
brittiska arbetarklasskvinnors. En likhet är att de svenska orientdansarna
kan sägas lansera en annan uppfattning om femininitet än den allmänt
gångbara och respekterade när de klär sig i glitter och glamour och stolt
förkroppsligar hyperfemininitet, trots att de inte alltid motsvarar det etablerade smala, unga och vältränade kroppsidealet.121 De tillerkänner då sig
själva och varandra värde i form av attraktionskraft och respektabilitet,
trots att det de gör bryter mot konventionella regler om hur kvinnor bör
akta sig för att vara ”för mycket” (Skeggs 2004a:24–25).
Trots att Skeggs alltså framhåller att de brittiska arbetarklasskvinnorna
hon beskriver i sin studie tillerkänner sig själva värde och respektabilitet,
framstår deras tillvaro och position som ytterst kringskuren (jfr Martinsson
2005:41–43).122 De har visserligen vissa möjligheter omsätta sin femininitet
till värden som bekräftelse och pengar, men detta är riskfyllt. För att uppleva
sig som åtråvärda och värdefulla är arbetarklasskvinnorna enligt Skeggs
trots allt i hög utsträckning beroende av bekräftelse utifrån, från män. Det
som värderas med femininiteten – skönhet och sexighet – försvinner också
med åldern. Utanför de egna kretsarna, i relation till personer från medelklassen, på arbetsmarknaden eller i utbildningsvärlden tillmäts dessutom
arbetarklasskvinnornas variant av femininitet lågt värde. Den erkänns inte
som respektabel. Skeggs menar att den till och med kan föra med sig värdeförlust för kvinnorna, då de riskerar att klassas som vulgära, billiga och
”lättfotade” (Skeggs 2000:169–179). Med Bourdieus termer kan man säga
att dessa kvinnor har små möjligheter att omsätta sitt kulturella kapital i
form av femininitet till andra former av kapital, därmed fungerar deras
form av femininitet inte som en tillgång för dem i relation till samhället i
stort (Broady 1990:171–172, Skeggs 2000:163). För kvinnorna i min studie
är läget ett annat. Ann och Irène har högskoleutbildning och är välartikulerade. Alla danselever är väl etablerade i arbetsliv eller utbildning. Dessa
121 Skeggs använder begreppet glamour för ett liknande fenomen, som ger möjlighet
att kombinera sexualitet och respektabilitet (Skeggs 2000:176).
122 Lena Martinsson (2005:41–42) menar att Skeggs – trots ambitioner om motsatsen – framställer arbetarklasskvinnorna som offer utan möjlighet att förändra sin
situation.
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kvinnor har till skillnad från kvinnorna i Skeggs studie möjligheter att på
ett effektivt sätt själva föra ut sin egen tolkning av det de håller på med. De
har större möjligheter att få uppfattningen om sitt eget värde erkänd i vidare
kretsar, och har fler olika möjliga vägar att göra det än kvinnorna i Skeggs
undersökning.
Skeggs beskriver i en annan artikel (Skeggs 1994) iscensättningen av
en annan alternativ femininitet, som verkar mindre sårbar och beroende
av bekräftelse utifrån. Skeggs skildrar hur en grupp kvinnliga rappare för
fram en femininitet som är sexuell och kvinnlig och samtidigt aktiv och
kraftfull. I sina texter tilldelar rapparna sig själva värde, och fäster mindre
avseende vid hur de betraktas utifrån (av män). De tycker sig inte behöva
vara attraktiva för en yttre betraktare. Istället framställs den egna sexuella tillfredsställelsen som det centrala och männens sexuella prestationer
bedöms – och skåpas ut – utifrån dessa måttstockar. Man kan säga att de
brittiska arbetarklasskvinnorna i Skeggs studie försatts i en position som
objekt som de har små möjligheter att själva kontrollera. Även om de lanserar sin egen uppfattning om stil kommer de inte ur en position som innebär
att de är beroende av bekräftelse utifrån för att uppleva sig ha ett värde.
Rapparna däremot intar i sina texter en position som aktiva subjekt. De
säger sig inte bry sig om hur de betraktas utifrån utan är istället inriktade
på att ta det de själva vill ha. Det senare förhållningssättet liknar det som
Ylva ger uttryck för, medan Camilla och många av de andra kvinnorna i
sina berättelser omväxlande närmar sig båda positionerna.
De svenska dansare som varit aktiva under en längre tid menar att dansens anseende till följd av aktivt upplysningsarbete från de aktiva avsevärt
förbättrats under de senaste decennierna. Det finns en ökande publik som
uppskattar orientalisk dans som en chans för kvinnor att röra sig på nya
sätt, där även kvinnor som inte uppfyller gängse skönhetsideal i dansen
får en chans att blomma ut och känna sig fina. Den kan uppskattas och
fungera som inspiration inte minst för andra kvinnor i publiken. I dessa
fall kan det värde i form av attraktionskraft, integritet och respektabilitet
som dansarna ser hos sig själva och varandra också erkännas av utomstående publik.
När det gäller framträdanden med orientalisk dans inför okänd publik
kan dock ibland dansarna ha ett värde som i någon mån bygger på att de
visar upp sina kroppar som objekt. Att som kvinna för pengar visa upp
sin kropp som ett sexigt objekt och samtidigt behålla sin respektabilitet
är något som är svårt att uppnå. Respektabilitet som erkänt värde kopplas
ofta till sexualitet. I synnerhet när det gäller kvinnor bygger respektabili166
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teten på att kvinnan inte är alltför öppet sexuell. Skeggs menar exempelvis
att arbetarklasskvinnorna i hennes studie måste ta avstånd från det aktivt
och öppet sexuella för att kunna närma sig den erkända medelklassfemininitetens respektabilitet (Skeggs 2000:160ff). Samtidigt är femininitet
och sexuell åtråvärdhet något som har både ett värde i och med att man
själv känner sig åtråvärd, och kan uppskattas av utomstående. Dessa båda
aspekter påverkar också varandra. Detta är en motsägelsefullhet som dansare som uppträder offentligt måste hantera.

På scen – att balansera sexighet och respektabilitet
Att vara ett objekt och samtidigt behålla sin integritet och respektabilitet
framstår som svårt, kanske ouppnåeligt. Ändå borde det inte vara omöjligt, om man betraktar det ur Martha Nussbaums perspektiv (Nussbaum
1995). De dansande kvinnorna hävdar rätten och möjligheten att vara ett
objekt i viss utsträckning – att vara attraktiv och åtråvärd för andra och
njuta av det – och samtidigt vara ett subjekt med integritet och respektabilitet. Budskapet till elever på nybörjarnivå och till publiken på vid orientdansframträdanden går mycket ut på att visa att orientalisk dans inte
handlar om att kvinnor visar upp sina kroppar för män. Trots detta går det
inte att bortse från kopplingen mellan orientalisk dans och kvinnokroppen
uppvisad som i presentförpackning och rörelser som brukar förknippas
med inbjudande feminin förföriskhet. Att denna form av orientalisk dans
handlar om att vara attraktiv och feminin är uppenbart och acceptabelt
för alla. Att det också handlar om att vara sexig och förförisk är heller
ingenting som egentligen förnekas av dansarna, i synnerhet inte de som
fortsätter längre tid än några terminer. Det sker en process av tillvänjning
där gränsen för vad som är okej för en själv som respektabel kvinna och
dansare vartefter flyttas allt längre från det ”pryda” mot det sexuellt explicita. Gränsen för vilka dräkter, vilket beteende och vilket bemötande som
uppfattas som alltför utmanande eller fräckt flyttas bortåt.
För Camilla är det en självklarhet att gestalta såväl ”modern” som ”älskarinnan” i sin dans, att vara kaxig och lite utmanande. Hon är också
helt införstådd med att det som förväntas av henne delvis är ”kvinnliga
kurvor” till beskådande för publiken.
Var gränsen går mellan det acceptabla och det som blir ”för mycket”
verkar vara ganska enkelt att avgöra för de flesta dansare och åskådare vid varje given tidpunkt. Däremot förändras ofta uppfattningen
om var gränsen går ju mer bekant man blir med orientalisk dans och
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ju fler dansare man sett.123 De danselever som går några terminer på
kurs i orientalisk dans och som nöjer sig med att uppträda på elevshowerna har förändrat sitt kroppsschema men har inte genomgått så stora
förändringar att de kan sägas ha förändrar sitt habitus. När det gäller
Camilla och andra dansare som satsar mer på dansen kan man tala om
en modifiering av habitus. Camilla har inte bara genom att lära sig nya
rörelser förändrat sitt kroppsschema, utan också förändrat sin syn på vad
som är görbart och inte, vad hon själv kan tänkas göra och inte. Hon
har förändrat sin syn på sig själv i relation till omgivningen, också när
det gäller kroppen.
Det budskap som förmedlas till publik och danselever präglas av en
viss ambivalens. Å ena sidan lägger exempelvis Ann i sina framställningar stor vikt vid att dansen är en seriös konstform och att bilden av den
som förknippad med ”[…] striptease, ohämmad sexualitet, förföriska
och utmanande rörelser som till synes utförs för att egga upp mannen”
(Larsson 2000:2) är felaktig. Å andra sidan uppmanas eleverna att klä
sig i små läckra dräkter, att le intagande och gärna vara flirtiga mot
publiken. Deltagarna i musikvideon uppmanades att agera som ”sexiga
oskulder”. Både i de miljöer som byggs upp och i de budskap som förmedlas till elever kan det alltså vid första påseende verka som om Ann
förmedlar dubbla budskap. Jag uppfattar det emellertid som att det är
möjligt att förstå helheten av dessa signaler som ett sammanhängande
budskap: det ska vara möjligt att samtidigt både njuta av att iscensätta
en orientalistiskt dröm eller vara läcker och attraktiv och betraktas som
respektabel, i betydelsen inte reduceras till ett objekt utan egenvärde.
Det ska vara möjligt att framställa både den orientaliska dansösen och
”Orienten” som njutbara objekt och samtidigt hävda deras respektabilitet. Såväl den exotiska ”Orienten” som den förföriska ”Dansösen” både
är och är inte objekt. En nyckel till förståelsen av dem inom denna ram
är graden av distans i form av lek och ironi. Signaler om att det som
sker inte riktigt är på allvar ligger i Anns presentation av mileya-dansen
som ”kul och lite fräck”. Camilla och andra dansöser som flirtar med
sin publik när de uppträder talar om att de gör det ”på skoj”. Inom de
lekramar som upprättas blir det möjligt att göra något och samtidigt
hävda att det inte är ”på riktigt”. De budskap som sänds ut ska förstås
som försedda med en brasklapp: ”Det är inte på riktigt.” ”Det här är
123 Jag har under fältarbetets gång själv blivit alltmer van vid att se orientalisk dans.
De sexuella signaler som ingår i dans och attribut har blivit välbekanta och därmed
delvis förlorat sin laddning, eller i alla fall upphört att vara en överraskning. När jag
till danstillställningar har tagit med mig bekanta som är ovana vid orientalisk dans
har jag noterat att det jag uppfattat som ett vanligt framträdande i deras ögon ibland
kunnat framstå som fyllt av uppseendeväckande tydliga sexuella anspelningar.
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inte jag.” Som framgått är dock lekramen ibland sårbar och det är inte
alltid som ironin går fram.
I detta kapitel har jag beskrivit processen där eleverna på kurs i orientalisk dans börjar visa upp sin konst för publik. De flesta nöjer sig med
att framträda på elevshowerna och möts då av en välvillig publik som
bekräftar deras värde som attraktiva kvinnor och duktiga dansare. Inom
lekens och framträdandets ramar blir det möjligt att samtidigt iscensätta
både hyperfemininitet och orientfantasi och samtidigt i viss mån behålla
distansen. De dansare som uppträder för en utomstående publik måste
motsvara mer allmänt erkända kriterier på kvinnlig attraktionskraft och
underhållande dans. Camilla som blivit en professionell dansös har varefter anpassat sig till de nya villkoren och kommit att dansa mindre för sin
egen skull och istället bedöma sin dans mer utifrån hur hon framstår ur
publikens synvinkel. För att hantera den utsatta situationen vid offentlig
dans upprättar dansarna tydliga ramar kring framträdandet och skiljer
det från sig själva som privatpersoner. Samtidigt arbetar man för att ge den
orientaliska dansen status som autentisk och seriös konstform. Detta sker
genom upplysningsarbete och gränssättningar gentemot såväl oförstående
omgivning som vad som betecknas som ”oseriösa” dansare.
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kapitel fem
Möten med Mellanöstern, drömmar och besvikelser

Vattenpipor att hyra på Re:Orient Club, Kulturhuset i Stockholm. Foto: Karin Högström

Detta kapitel handlar om relationen mellan å ena sidan ett slags föreställd
Orient som får härbärgera de stockholmska orientdansarnas drömmar
och önskningar och å andra sidan deras erfarenheter av olika aspekter av
den geografiska och sociala ”verklighet” som brukar associeras till begreppet. I kapitlet beskrivs och analyseras hur dansare från nybörjarnivå till
professionella förhåller sig till möten med Orienten, både i Stockholm
och på plats i Turkiet, Mellanöstern eller Nordafrika. I slutet av kapitlet
skildras den resa till Libanon jag genomförde tillsammans med en grupp
dansare från Stockholm.
Bland de kvinnor som dansar orientaliskt är det vanligt att man söker sig
till vad som kan betraktas som en föreställd Orient i Stockholm och Sverige:
restauranger, klubbar, musik, kläder, inredningsaffärer och så vidare. Som
framgått i de tidigare kapitlen tillskriver dansarna i Stockholm den orientaliska dansen och Orienten vissa värden som de finner lockande och eftersträvansvärda. Den Orient som lockar dem är spännande, varm, naturlig,
sensuell, färg- och smakrik. Här finns, menar vissa, också en värme och sammanhållning som saknas i Sverige. Kvinnorna tar också del av och förhåller
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sig till en mer negativ bild. Den framställer Mellanöstern och Nordafrika
som platser präglade av fundamentalism, terror och kvinnoförtryck som ofta
syns i medier. De olika aspekter av Orienten som är relevanta för detta kapitel är för det första ett antal verkliga länder eller ett geografiskt område med
flytande gränser, för det andra människor som bor i länderna eller området,
för det tredje människor som bor i Sverige som har sitt ursprung i området
och för det fjärde de bilder av dessa länder och människor som förekommer
i nyhetsmedier och i populärkultur (jfr Andersson & Berg 2001:110–114).
Danseleverna på nybörjarnivå har i olika grad tidigare erfarenheter
av kontakt med Mellanöstern och Nordafrika. Ulrika har knappt varit i
kontakt med vare sig personer, mat, musik eller andra företeelser därifrån,
medan t ex Lisa har rest runt ganska mycket i Mellanöstern. De flesta
har gjort någon turistresa, ofta till Turkiet eller Tunisien. Innan de själva
börjar dansa har de flesta vid något tillfälle ätit libanesisk eller turkisk mat,
hört arabisk musik och sett framträdanden med orientalisk dans. Flertalet
danselever har bekanta och arbetskamrater men inga nära vänner med
ursprung i området. Emma är en av få som privat umgås mycket med personer med rötter i Mellanöstern. En generell tendens är att förtrogenheten
med olika aspekter av Mellanöstern ökar ju längre tid man dansar.

Orienten på hemmaplan
I samband med kurser i orientalisk dans är det vanligt att grupper av elever
tillsammans uppsöker miljöer där de kan uppleva musik, dans och mat
från Mellanöstern. Sådana initiativ har tagits på alla danskurser som jag
har följt. Mot slutet av vår första danstermin gör en grupp kvinnor från
läraren Anns danskurs ett gemensamt besök på en libanesisk restaurang
i en förort till Stockholm, vars annons Yvonne sett i en dagstidning.124
Med på restaurangbesöket är Yvonne, Lisa, jag och Eva från Anns elevgrupp.125 Yvonne har också tagit med sig arbetskamraterna Lennart och
Kalle. Ulrika som talat om att eventuellt följa med drar sig ur i sista stund.
Senare framkommer att en orsak till hennes tvekan är att hon tror att
maten kanske skulle vara för kryddstark för hennes smak.
Restaurangen ligger i en förort norr om Stockholm. Lokalen är luftig
och ljus, bord och stolar står i raka rader. I mitten av lokalen finns ett dans124 Att valet föll på just denna restaurang berodde på att Yvonne sett en annons i en
dagstidning, med en bild på en kvinna i magdanskläder som står i en danspose lutad
bakåt så att håret hänger ner nästan till marken. Miljön känns som hämtad från
Tusen och en natt: det är en damm i en miljö som ska likna ett palats i ”Orienten”.
125 Eva slutade dansa hos Ann efter en termin.
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golv, och vid sidan av det står en synthesizer och en mikrofon uppställda.
Några orientaliska mattor ligger på golvet och på en hylla står vattenpipor
som senare under kvällen prepareras och bärs ut till borden.126 På väggen
finns en plakett med ett cederträd, en symbol för Libanon. Lisa kommenterar inredningen: ”Det är rätt fint”, säger hon. ”Det är inte så pråligt som
jag hade trott. Jag hade förväntat mig mer … glitter och glamour.” Kalle
tycker att det är för ljust i lokalen och att man borde släcka ner.
De flesta gästerna denna kväll ingår i stora sällskap, till synes familjer med
finklädda vuxna, barn och gamla. Nästan alla beställer in menyer med ett
otal smårätter som dukas fram i omgångar. Det gör även vårt sällskap, och
vi får av kyparen pedagogiska instruktioner om vad som serveras och hur
kvällen kommer att förlöpa. Så småningom kommer två män in på scenen.
En sätter sig vid synthesizern och den andre ställer sig vid mikrofonen. Musiken som snart strömmar ut i lokalen har de typiska arabiska rytmerna och
slingrande melodierna, och sångtexterna är på arabiska. Några av gästerna
går upp och dansar lite på golvet framför sångaren, samtidigt som de sjunger
med i texten. De dansande är i olika åldrar, några av dem ser ut att kunna
vara mor, barn och mormor. Eva kommenterar den smäktande sången: ”det
här är ju verkligen smörigt. Smöret smälter!”
När de vuxna går och sätter sig igen blir några finklädda flickor i
4–5-årsåldern ensamma kvar på golvet framför sångaren. Två av flickorna
har mörkt hår och en har blont hår uppsatt i tofsar. Den största av de
mörka småtjejerna vickar på stjärten och rör sig mjukt ormande på ett sätt
som efterliknar orientaliska dansösers rörelser. Den ljusa flickans rörelser
verkar mer planlösa, där hon skuttande springer fram och tillbaka utmed
dansgolvets kant. Sällskapet vid vårt bord ser på dem och ler, och följande
samtal utspinner sig.
Yvonne: De är uppfödda med det. De har det i blodet.
Eva: Titta, en kamel gjorde den lilla! 127
Lisa: Det finns inte nån sån där kultur från där jag kommer.
Eva: Den lilla svenska tjejen har ingen takt… Hon har inte en
susning.
126 Detta besök ägde rum medan det fortfarande var tillåtet med rökning på restauranger i Sverige.
127 Kamel eller Camel walk är beteckning på ett vanligt steg inom orientalisk dans
där man tar ett steg framåt och samtidigt låter en vågrörelse gå genom bål och mage.
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I detta samtal betraktas de mörka småflickorna av Yvonne, Lisa och
Eva som representanter för Orienten där man på ett naturligt sätt har
dansen med sig ”i blodet”, till skillnad från den lilla ljusa flickan, vars
rörelser tolkas som en brist på känsla för rytm och som identifieras som
”svensk”.
Efter några timmars ätande och sångunderhållning gör en orientalisk
dansös entré. Hon går runt bland borden och bjuder upp gäster av båda
könen. Hon dansar med både Yvonne och Kalle. Reaktionen på dansösens
framträdande är i huvudsak positiv vid vårt bord, men Eva tycker att
dansösen hade alltför lite utstrålning och för uttryckslöst ansikte. Efter
dansframträdandet diskuterar sällskapet kvällens upplevelser.
Kalle: Det är så annorlunda, den här kulturen … Positivt alltså.
Karin: Vad är det som är bra?
Kalle: Gemenskapen, rytmen. Det är annorlunda mat …
Eva: jag är övertygad om att jag i ett annat liv har levt i denna
miljö. Jag känner mig mer orientalisk än svensk.
[…]
Kalle: Svenskar är så jävla stela, de måste ha nåt innanför västen
innan de kan dansa.
Eva: Man kanske kan skylla på klimatet, på vintern …
Lisa: Vi har det inte i vår kultur, liksom. Det är synd.
Eva: De vet hur man uppvaktar en kvinna … Hur de tittar på en.
De visar att de tycker man är vacker.
Lisa: De är chevalereska.
[…]
Kalle: Vi svenskar är ganska rädda för kroppskontakt. Vi är
misstänksamma.
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Eva: Svenskar är så präktiga. Svenskar får inte sticka ut, man vill
inte visa vad man tycker och tänker liksom.
Även i detta samtal kopplas det ”svenska” till negativt laddad stelhet och
brist på spontanitet, och kontrasteras mot en positivt laddad ”annorlundahet” som tillskrivs araber och andra sydlänningar. Detta kan relateras
till en väletablerad orientalistisk diskurs. I denna betecknas som tidigare
nämnts västerlandet som stelt, överdrivet rationellt och kallt, medan
”Orientalen” anses stå kvar på ett tidigare utvecklingsstadium och därför
har kvar så väl en spännande mystik som ett slags naturlig värme och enkel
spontanitet som gått förlorad i västerlandet (Said 2000, jfr Berg 1998).
I detta samtal mot slutet av kvällen diskuterar sällskapet sina upplevelser, och etablerar därmed en delvis gemensam uppfattning om vad
det är man har varit med om under kvällen. I Erving Goffmans termer
kommer sällskapet fram till en delvis gemensam definition av situationen.
Det är inte bara det som utspelar sig under denna kväll som bestämmer
hur restaurangbesöket uppfattas, hur situationen kommer att definieras.
Till detta bidrar också etablerade föreställningar och förväntningar på
libanesiska restauranger och människor från arabvärlden. Det blir här
tydligt att de erfarenheter som sällskapet gör under kvällen uppfattas och
förstås genom ett raster av redan etablerade föreställningar om å ena sidan
”araber” och ”annorlunda kulturer” och å andra sidan ”svenskar”. De
etablerade förståelseramarna och andra aspekter av sällskapets habitus
bidrar till hur man tolkar upplevelserna under kvällen, och till att restaurangbesöket i detta fall definieras som en situation som till största delen
motsvarar förväntningarna.
Men som framgått når inte kvällens upplevelser riktigt upp till förväntningarna på alla punkter. Denna libanesiska förortskrog ser i huvudsak ut
som vilken restaurang som helst. Det är enbart ett fåtal och ganska subtila
tecken i inredningen och miljön som signalerar ”detta är en libanesisk
restaurang”. Både Kalles och Lisas kommentarer om inredningen antyder
att den inte riktigt motsvarar deras förväntningar, utan är för ljus och inte
tillräckligt ”glamourös”. Eva tycker att dansösen var för uttryckslös och
sångaren överdrivet ”smörig”. Visst missnöje uppstår också i sällskapet
när man får klart för sig att alla förväntas beställa de stora och ganska
dyra menyerna.
Förortsrestaurangernas utseende och vad som sker under en kväll där
sammanfaller med hur det kan gå till på krogar i Libanon. Till stor del verkar de vända sig till en införstådd publik. Tecken på detta är att sångaren
talar till publiken på både arabiska och svenska, och att det är sparsamt
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med markörer av ”orientaliskhet”, men däremot finns gott om bilder på
cederträd, en symbol för nationen Libanon. Dess betydelse torde dock
förbigå de flesta besökare som inte är väl bekanta med Libanon och dess
historia och politik. Visserligen finns ambitioner att göra det lätt även för
ovana gäster på de libanesiska förortskrogarna, men en ovan besökare
kan ändå riskera att bryta mot de konventioner som gäller på en libanesisk
restaurang av denna typ. Detta bekräftas av att Ann på sin hemsida ser sig
föranledd att under rubriken ”vett och etikett” instruera svenska besökare
på sådana här ställen, inte bara om hur man agerar gentemot dansösen
utan också om hur det går till när man ger dricks (var inte snål!), ”dricker”
vattenpipa (vänd inte munstycket mot någon annan!), och att det inte är
hasch i vattenpipan.128
Allt fler restauranger med kök från Mellanöstern, framför allt libanesiska, har öppnats i stockholmsområdet under de senaste decennierna.
Hur mycket arrangörerna anstränger sig för att möta förväntningarna från
en publik som inte är insatt skiljer sig mellan å ena sidan restaurangerna
i förorterna, och å andra sidan de restauranger och klubbar som finns i
Stockholms innerstad. De krogar jag besökt i Stockholms innerstad använder en inredningsestetik som skiljer sig från den som beskrivits i exemplet
ovan. På en libanesisk restaurang i Stockholms city kan gästerna, varav en
ganska liten del verkar ha egna rötter i Mellanöstern, slå sig ner i plyschsoffor med kuddar under det dämpade ljuset från ornamenterade lyktor.
När gästerna hunnit äta en stund höjs musiken, och en orientalisk dansös
gör ett framträdande på ungefär femton minuter. Såväl mat och inredning
som underhållning på denna restaurang motsvarade förväntningarna hos
mitt sällskap denna kväll, en grupp personer utan egna rötter i Mellanöstern. Här serveras en för utomstående lätt tillgänglig Orient som är varm,
sensuell, färg-, doft- och smakrik. Restaurangägaren kan sägas använda
föreställningar om Orienten på ett strategiskt sätt, den positiva aspekten
av orientalismen (jfr Rasmussen 2005). Miljön på denna restaurang liknar
den som Ann byggde upp på scen när hon skulle gestalta ”harem”. Den
slanka, unga och vackra dansös som framträdde denna kväll väckte dock
en viss besvikelse hos några kvinnor i mitt sällskap: ”Det var synd att hon
var så smal, dansösen. Idealet för den delen av världen är väl att man ska
ha lite hull.”
Dansösen kan alltså väcka besvikelse om hon framstår som alltför
uttryckslös eller är smalare än förväntat. Vid andra tillfällen är besvikelsen
på dansösen större; hon är inte bara ”alltför” ung och smal, utan dessutom
uppenbart plastikopererad och uppfattas inte som speciellt duktig på att
128 ”Vett och etikett” på Ann Larssons hemsida www.orientaliskdans.se 2004-09-11.
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dansa. Upplevelserna på orientklubbarna och de libanesiska restaurangerna lever alltså bara till viss del upp till besökarnas förväntningar och
önskningar. En del av besvikelsen grundar sig i att miljön visar sig vara
alltför lik den som man är van vid, och dansösernas utseende inte motsvarar förhoppningarna om att orientalisk dans ska vara en arena med ett
tillåtande kroppsideal där kvinnor kan få ”vara som de är”.
Förutom restauranger som serverar mat från länder som Libanon och
Turkiet finns också flera återkommande klubbar i Stockholm där dansmusik från Mellanöstern spelas och där ”orientaliska” miljöer omsorgsfullt
byggs upp. På klubbarna Re:Orient och Ali Baba Shejk’n’belly Club sätts
färgrika textilier upp på väggar och i tak, gamla magdansfilmer exponeras på väggarna och så länge det var tillåtet bidrog doft från rökelse och
vattenpipor till stämningen. 129 På dessa klubbar är publiken en blandning
av personer med ursprung i Mellanöstern och sådana som kan betecknas
som obestridliga svenskar (Mattsson 2005).130 På klubbarna är det inte
ovanligt med grupper av kvinnor som går på kurser i orientalisk dans och
på klubbens dansgolv får tillfälle att pröva sina inövade steg och rörelser.
De libanesiska restauranger jag besökt i Stockholms förorter tycks i
första hand rikta sig till en avgränsad etniskt och/eller nationellt definierad målgrupp: arabisktalande personer med ursprung i Mellanöstern. Till skillnad från dessa verkar orientklubbar och restauranger i
Stockholms innerstad i huvudsak riktade utåt mot hela den svenska
allmänheten, och har också anpassat sin miljö, mat och underhållning
till förväntningar från en publik som inte är hemmastadd i Libanon
och arabvärlden. Anders Hammarlund (1990) har diskuterat likartade
funktioner hos olika typer av musik hos immigranter i Sverige. Den typ
av musik som riktar sig mot den egna gruppen kallar han katalytisk och
den som riktar sig mot en utomstående publik betecknar han som emblematisk. Den emblematiska musiken framförs på traditionella instrument
och fungerar som ett slags tydlig och lättfattlig symbol för en viss grupp
eller nation. Den katalytiska musiken däremot är den som i praktiken
används vid sociala sammankomster inom en viss grupp. Denna musik
kan framföras på moderna instrument och gärna hämtas från ”hemlan129 Re:Orient Club har funnits sedan 1997 och drivs av organisationen Re:Orient
som sedan 1993 har arbetat för att presentera kultur från ”Orienten” till stockholmarna. Re:Orient har sedan många år huserat i Södra Teaterns lokaler på Söder i
Stockholm. Ali Baba Shejk’n’belly Club återkommer med oregelbundna intervall
och drivs av tre kvinnor som också är orientdansöser. Klubben har hyrt in sig i olika
lokaler, oftast i Stockholms innerstad.
130 Denna beteckning använder Katarina Mattsson för att beteckna personer som i
de flesta sammanhang identifieras som svenska: har svenskt medborgarskap, svenska
som modersmål och ett utseende (ljust hår och ljus hud) som förknippas med svenskhet (Mattsson 2005).
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dets” aktuella topplistor (Hammarlund 1990:92ff, Lundberg & Ternhag
1996:135). Förortskrogarna fungerar i högre grad som katalytiska än
innerstadskrogarna och klubbar som Re:Orient, som kan betraktas som
emblematiska, alltså tillhandahålla en variant av ”Orienten” som passar
och är anpassad till förväntningarna från en utomstående publik.
Miljöerna på klubbar som Re:Orient och Ali Baba shejk’n’belly Club
verkar alltså sträva efter att uttrycka det ”typiskt orientaliska”. De kan
betraktas som exotiserade miljöer som byggts upp genom att vissa expressiva kulturformer knutna till kropp, ögon, lukt och smak har lyfts ur sina
ursprungliga sammanhang. De har sedan omformats och anpassats så
att man för de västerländska besökarna kan presentera en annorlundahet
som är en lagom avvägning mellan det spännande och potentiellt farliga
annorlunda å ena sidan och det tryggt välbekanta å den andra (Huggan
2001:13–14, Ronström 1992:21, jfr Staub 1981). Precis som Barbro Klein
konstaterar när det gäller ”svenska” traditioner i Kansas kan en exotisk
etnisk tradition vara lockande, men de etniska beståndsdelarna måste i så
fall presenteras så att de inte hotar eller utmanar majoritetsbefolkningens
livsstil och ideologiska övertygelser (Klein 1988:62). På detta sätt tycks
inredningen på dessa klubbar riktas främst utåt, mot en publik utanför den
egna etniska/kulturella gruppen. Men många av besökarna har själva rötter
i Mellanöstern, på Ali Baba Shejk’n’belly Club oftast en majoritet.131 Även
för dessa verkar det lustfyllt att iscensätta och använda schablonerna om
Orienten. De får gärna en överdriven och humoristisk prägel, som när man
en kväll på Ali Baba Shejk’n’belly Club hade ställt fram en liten plastfigur
föreställande Ali Baba ridande på en kamel. De tre kvinnor som driver
klubben kallar sig Ali Babes. Detta påminner om det lekfulla och ironiska
iscensättandet av schabloner på Anns show som beskrevs i förra kapitlet.
Ironin går inte fram till alla heller när det gäller klubbarna. Vissa besökare
uppfattar inte de skämtsamma överdrifterna och uppfattar istället miljöerna
som exotiskt orientaliska på ett autentiskt sätt (Högström 2001).

Orienten i Mellanöstern och Nordafrika
Det är inte bara på hemmaplan i Stockholm som danseleverna hoppas
finna den Orient de längtar efter. Orientens speciella kvaliteter söks också
på resor till Nordafrika, Mellanöstern och Turkiet. Emma har varit i Tuni131 Vid ett besök där talade jag med ett flertal av besökarna. Trots att alla var
mycket väl etablerade i det svenska samhället och en stor majoritet säkerligen svenska
medborgare beskrev en majoritet av dem sig själva som något annat än ”svenskar”. De
betecknade de sig själva som iranier, turkar, kurder, greker, armenier etc.
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sien och Turkiet på turistresor. Tunisien var något av en besvikelse: ”det
var inte så orientaliskt där som jag hade hoppats på.” Miljön i Sousse och
Tunis var enligt Emma som i ”en turistort”. Hon kan inte riktigt sätta
fingret på vad som var fel, men husen saknade något sirligt och speciellt
som hon hade förväntat sig av hus i Orienten. Basarerna i Tunisien var
också en besvikelse: ”Det var inte så bra basarer, utan det var mest ploj.”
Alanya i Turkiet erbjöd en miljö som mer motsvarar Emmas förväntningar
på Orienten.
Emma: Ja, för där [i Turkiet] så var det … Vi hade två moskéer
som låg en bit ifrån, och … det är böneutrop fem gånger om dan.
Och jag tycker det är så himla härligt! En gång så tog jag min –
jag hade med mig en digitalkamera – så filmade jag ut i svarta
natten, när det var böneutrop. Alltså man såg ingenting, men
man hörde. Och det var så här … jättemysigt var det.
Karin: Det bidrar till den där orientaliska känslan?
Emma: Ja, jo. På nåt sätt så gör det det. Sen så var vi inne i
en moské. Det var häftigt. Där var det ju, i Turkiet, så var det
mycket mer basarer, och där var det så att man fick pruta.
Böneutrop i natten och basarer där man prutar ingår i den bild av Orienten
som Emma bär med sig, och hoppas få möta i verklighetens Nordafrika
och Turkiet. Hennes förväntningar stämmer väl överens med den etablerade bilden av det mystiska och exotiska Orienten som det framställts
i västerländska skildringar under lång tid (Said 2000, Berg 1998). Det
Emma och andra västerlänningar längtar efter i Orienten verkar vara
en annorlundahetens autenticitet, präglad av mer andlighet och närmare
gemenskap än det vardagslivet erbjuder i hemlandet (Bendix 1997:15–17).
När Tunisien inte visar sig motsvara Emmas förväntningar på något spännande och annorlunda leder detta inte till att hon omprövar sin föreställning om Nordafrika, utan istället att hon dömer ut Tunisien som en
plats som inte är tillräckligt ”orientalisk”, som inte lever upp till förväntningarna på autenticitet, utan har basarer som är ”mest ploj”. Här är det
uppenbarligen Emmas redan på förhand etablerade förväntningar på det
autentiska Orienten som styr hur hon tolkar sina upplevelser, mer än de
intryck hon får på plats i Tunisien.
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Man kan inte vara bara kompis
Medan vissa av kursdeltagarnas kontakter med Mellanöstern inskränker
sig till enstaka turistresor och restaurangbesök vill andra få närmare,
personlig kontakt med människor från området. Det gäller bland annat
Camilla, som är född i den svenskspråkiga delen av Finland och vid det
första intervjutillfället har bott i Sverige i tre år och dansat orientaliskt i
tre terminer. När hon kom till Stockholm introducerades hon av en bekant
till stadens utbud av klubbar och konserter med musik från Mellanöstern,
Balkanländerna och Indien. Camilla blev mycket förtjust i detta, inte minst
chansen att få dansa till denna sorts musik på klubbar som Re:Orient på
Södra Teatern. Det var dansen och musiken där som inspirerade henne att
börja på kurs i orientalisk dans. Camilla trivs bra på orientklubbar och
andra sammanhang med många människor från olika delar av världen.
Hon säger att det nog beror på att hon själv är invandrare, att hennes finskhet inte blir så tydlig på klubbarna som i helt ”svenska” sammanhang.
Camillas intresse för människor, musik och dans från avlägsna länder
hänger dock inte bara samman med hennes eget invandrarskap. Redan
när hon bodde i Finland tyckte hon om att umgås med den lilla grupp
människor från andra länder som fanns i den stad där hon växte upp. Även
om Camilla alltså säger att hon identifierar sig som ”invandrare” i Sverige
kan hon också konstatera att hon som blond, blåögd och svenskspråkig
inte tillhör den kategori som tydligast pekas ut som invandrare i Sverige.
Den samhörighet hon känner med andra ”invandrare” på klubbar som
Re:Orient är inte heller entydig och samspelet med personer med ursprung
i Mellanöstern är inte friktionsfritt. På klubbarna tycker Camilla om att
kommunicera med andra på dansgolvet, hon tar exempelvis gärna kontakt med människor med olika ursprung, och ber dem visa henne danser
från sina hemtrakter. Camilla är förtjust i att få uppmärksamhet, och
vill gärna vara lite flirtig på dansgolvet. Ibland kan detta emellertid vara
komplicerat.
Camilla: Jag tycker det är jobbigt … om de börjar … stöta på en
och så där. Utan jag har den … Jag dansar bara med såna som
tycker om att dansa, inte såna som bara liksom … är där för
att … träffa tjejer. Men samtidigt det är ju … samtidigt kanske
det är många som är där [för att träffa tjejer] … Men samtidigt
att det är nåt sånt här samförstånd att man … tycker om att
dansa, tycker jag är det viktigaste. Sen spelar det ingen roll vem
det är, bara att man har den där känslan av samhörighet.
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Att vara vänlig, trevlig och få kontakt men samtidigt behålla det avstånd
hon själv önskar kräver avvägningar och strategier. Camilla försöker vara
försiktig så att hon inte ger ”fel signaler” och verkar alltför inbjudande.
För att inte bli missuppfattad måste Camilla vara tydlig. ”Åt svenska killar behöver jag sällan säga att jag har en pojkvän. Men det brukar jag
göra åt … kanske killar från Mellanöstern.” Även om Camilla alltså gärna
skulle vilja har hon inga vänner från Mellanöstern som hon umgås regelbundet med.
Camilla: Det är problemet liksom för att ändå är det ju så där
att… ofta träffar man ju killar, det är ju dem man träffar. Men …
sist och slutligen är de för det mesta intresserade … av mig som …
kvinna, inte som … vän. […] Skulle jag ringa dem, det skulle vara
en direkt invit. Tyvärr! Tyvärr kan jag känna, för det är ofta man
träffar trevliga människor ute, men det går inte för nu är jag ju
upptagen …
Att ha återkommande kontakt med män utan att det uppfattas som en
sexuell invit verkar alltså vara omöjligt för Camilla. Inte heller kvinnorna
är lätta att få kontakt med.
Camilla: Ofta är de kvinnorna … de är så hållna i hemmet. Det
beror på hur länge man har bott här, om man är andra generationen och så där vidare, men just de som har flyttat hit för ett
tag sen, de är lite barnsligare ofta.
Att kvinnor och flickor hålls i hemmet leder alltså både till att de är svåra för
Camilla att upprätta kontakt med, och att de i sin brist på erfarenheter från
tillvaron utanför hemmets väggar framstår som omogna i Camillas ögon.
Camilla söker kontakt också i andra sammanhang. Vid en resa till
Finland med färja blev hon bekant med en familj från Irak. När de efter
hemkomsten till Sverige fortsatte att umgås visade det sig dock att familjen, som Camilla framhåller är kristen, hade uppfattningar och önskemål
som radikalt skilde sig från Camillas egna. Vid ett tillfälle då Camilla hade
bjudits hem till familjen visade de henne en stor mängd guld, och fadern i
familjen sade: ”Du får allt det här om du gifter dig med min son.” Camilla
som var osäker på om han skämtade eller menade allvar tyckte att detta
var en besvärlig situation, ”det blev liksom fel”. Dessutom hade familjen
synpunkter på att Camilla lever i ett samboförhållande.

180

Karin_Hogstrom_avh.indd

180

10-03-19

09.51.59

Camilla: De har en sån annorlunda kultur, så det blir väldigt
strikt […] de är så … de är jättestrikt katolska. Och det var
liksom … jag kunde inte ta det till slut, för det var så väldigt
dömande. De fattar inte att jag bor med nån och jag är inte gift,
och hela den grejen …
Camilla ser sig gärna som en invandrare bland andra på klubbens dansgolv. Men när hon försöker upprätta vänskapsband med personer från
Mellanöstern verkar problemet vara att dessa människors erfarenheter,
deras synsätt och förståelse av relationen är alltför olika hennes egna.
Hon funderar kring tänkbara orsaker till den stränga syn på sexualitet
och samliv som fadern i familjen visade prov på. ”Det kan inte vara lätt att
flytta hit när man är runt sextio”, säger Camilla. ”Han är inte intresserad
av att lära sig svenska, utan tänker att han ska flytta tillbaka till Irak.”
Orsaken till den strikthet som denna familj visade prov på vill Camilla
gärna se i de förhållanden som familjen kommer från, att de hållit kvar i
traditionerna. ”De har ju levt ganska isolerade … Jag förstår det för de är
ju förföljda just kristna i … de är ju väldigt förföljda. Så jag förstår att de
har hållit kvar, fast i de traditionerna.”

Mellanöstern på gott och ont
Även på resor har Camilla upplevt en tillvaro som skiljer sig från den
egna i Norden på ett sätt som inte enbart är positivt. På en turistresa till
Marocko upplevde Camilla att det bara var män som syntes utomhus, i
synnerhet på kvällar och nätter. ”Det var ju bara män, för man [skrattar
till] träffade ju knappt någon kvinna.” Hon tycker frånvaron av kvinnor
är ”ganska tråkig […] men samtidigt kan jag tycka det är kul att sitta med
en massa … män från Mellanöstern”.
Trots dessa upplevelser vill Camilla se i huvudsak positivt på länderna
i Mellanöstern och Nordafrika. Camilla funderar på det hon uppfattar
som en ensidigt och onyanserat negativ mediebild som finns av människor
och länder i Mellanöstern. Hon tycker att det som lyfts fram är ett litet
fåtal människor som gör terrordåd och liknande, och att de förstör för alla
andra, inte minst i dessa länder. ”Jag tycker mera synd om de vanliga människorna, att det liksom … lyfts fram som att … de är likadana.” När det
gäller bilden av kvinnoförtryck i Mellanöstern vet inte Camilla riktigt vad
hon ska säga. Det är en svår fråga, och hon tycker inte hon har tillräckligt
med kunskap för att uttala sig. Hon tycker dock att man lyfter fram de
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negativa sakerna för mycket och pekar på att det finns kvinnoförtryck
överallt, även i Sverige.
Många av kvinnorna som går på kurs i orientalisk dans har precis som
Camilla sett exempel hos bekanta med ursprung i länder som Iran och
Irak på en begränsning av kvinnors och flickors rörelsefrihet. De vill dock
ogärna ge uttryck för uppfattningar om Mellanöstern som på en eller flera
punkter skulle kunna riskera att sammanfalla med en av den etablerade
västerländska bilden av regionen som präglad av våld, religiös fanatism och
kvinnoförtryck. För att hantera detta används olika taktiker. En är att söka
alternativa förklaringar. Camilla söker exempelvis orsaken till den irakiske
mannens beteende i svårigheterna att ändra beteende vid hög ålder. På så
sätt lägger hon i sin tolkning av skeendet vikt vid andra möjliga förklaringar än mannens ”kultur” eller ursprung i Mellanöstern. En annan taktik
att minska den ofta gjorda kopplingen mellan ett negativt laddat beteende
och Mellanöstern är att relativisera. Camilla använder denna taktik när
hon pekar på att det förekommer kvinnoförtryck också i Sverige.
Också Emma tycker att det är en alltför negativ bild av Mellanöstern i
media. Emma vill istället lyfta fram och betona det som kan tolkas positivt
i de sociala förhållandena i Mellanöstern: den värme och samhörighet som
man föreställer sig finns i den nära gemenskapen.
Emma: Jag tycker att vi i Sverige skulle försöka tänka på det. För
många [i Sverige] är det så här liksom ”Åh, jag ska på släktträff
på lördag [suck!]”. Men det är liksom, familjen är din familj.
Utan dem så skulle du inte finnas. Det är så viktigt, vi ska försöka hålla kvar de banden. För i Mellanöstern så är det verkligen
så. […] Jag tycker det är mysigt [med familj]. Det har också med
Orienten och Mellanöstern att göra.
På ett liknande sätt som gruppen på restaurangen i Stockholms förort
kopplar Emma människor i Mellanöstern samman med något positivt
laddat, en värme och gemenskap, som ”vi i Sverige” saknar. Emma säger
att hon uppskattar och gärna tar till sig det allra mesta av det hon uppfattar som utmärkande för Mellanöstern. Det gäller till skillnad från de
andra intervjuade även religionen islam och synen på relationen mellan
könen.
Emma: Min bästa killkompis, han är från Irak, och han är muslim, eller hans familj är muslimer som inte är så troende. Men …
så han har ändå ganska liksom … lika värderingar som jag. Men
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det är mycket att kvinnan ska ta hand om barnen och huset.
Mannen är och jobbar och … Han ska försörja familjen.
Karin: Tycker han det, din kompis?
Emma: Ja. Och … många muslimer också. Och jag tycker också
det. Jag är ganska gammaldags i mitt tyckande.
Karin: Mm. Så du har inga problem med det?
Emma: Nej, verkligen inte.
Emmas inställning till relationen mellan man och kvinna tolkar jag som en
följd av hennes positivt laddade uppfattning om nära och varma relationer
inom familjer i Mellanöstern, något som fungerar som en kontrast mot
hur hon betraktar förhållandena i Sverige. Det är exempel på den positiva
orientalism där man kan kritisera det egna samhället utifrån en positiv
framställning av den andre (Berg 1998). Det handlar på denna nivå troligen minst lika mycket om Emmas liv i Sverige som om hennes relation till
Mellanöstern i praktiken.

Män och kvinnor
Camilla säger sig alltså gärna umgås med människor från Mellanöstern.
Dock uttalar hon inget intresse för att inleda kärleksförhållanden, utan
anstränger sig istället för att ”bara vara kompis”. För andra av Stockholms
orientdansare utgör dock männen i sig själva en del av lockelsen med Mellanöstern och den stockholmska Orienten. I ett stå-upp-nummer på en av
showerna skämtar Irène om att ”svartmuskiga karlar” är en orsak till att
svenska kvinnor dansar orientaliskt. Lockelsen hos dessa män finns i förhoppningen om mer inkännande, ridderlighet och bättre sex, då man har
hört att de svartmuskiga karlarna ”ska vara lite mer… ’ugh’”.
Det här talet anknyter på ett skämtsamt sätt till uppfattningen att män
från Mellanöstern kan förväntas erbjuda en tydlig och kraftfull sexuellt
högpresterande maskulinitet. Bilden av den för västerländska kvinnor
lockande erotiske Orientalen är etablerad sedan länge och kan betraktas
som en aspekt av positiv orientalism. Män från Orienten som en väg för
västerländska kvinnor att finna sin sensualism och sexualitet återfinns i så
kallade shejkromantiska filmer från tidigt 1900-tal, ofta med italienskät183
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tade Rudolf Valentino i rollen som den oemotståndlige shejken, men har
också återkommit senare i t ex Den skyddande himlen (Zander 2002:6,
Berg 1998:57–59, 94–96).
Emma är en av de svenska orientdansarna som attraheras av män med
rötter i Mellanöstern. Hon säger att hon tycker att ljusa killar är ointressanta, och att hon nästan bara blir intresserad av mörka. Emma har haft
en pojkvän med ursprung i Libanon och umgås också i övrigt mycket med
personer med ursprung i Mellanöstern. Emmas upplevelser av möten med
människorna i Tunisien och Turkiet är dock inte odelat positiva.
Emma: När jag var i Tunisien så var det … där var de ganska
ovana vid turister. Och det var verkligen … När man gick på
gatorna, det gick inte att gå, utan min familj fick gå runt mig
för att alla männen var på en som … flugor … Det var väldigt
jobbigt. […] Första dan kanske det var lite spännande, för man
var inte van vid det. Lite kul att få uppmärksamhet. Men sen
blev det bara jobbigt.
Emmas förklaring till männens beteende är att de inte är vana vid turister.
Hon tror också att en orsak till att männen dras till ljusa kvinnor kan vara
att många män i länder som Tunisien eller Turkiet har föreställningen att
västerländska kvinnor är mer lättillgängliga. Detta får också konsekvenser
för de kvinnliga turisterna, bland annat för Emmas kompisar under deras
vistelse i Turkiet.
Emma: Så som de, vissa … män från Mellanöstern eller Nordafrika, som de behandlar svenska tjejer, de skulle aldrig våga ….
behandla tjejer från liksom deras land eller deras religion på
samma sätt. När vi var nu i Turkiet så … Mina kompisar stod
och pratade när vi hade varit ute. Så kom det några män dit, och
så tog de dem på rumpan och … […] Inte en chans att de skulle
våga göra så mot en turkisk kvinna! För de vet vad de skulle få,
de skulle … de skulle ju slå ihjäl dem, nästan … Men… det är ju
så, ja, det är jättesynd att de har en sån bild. Många har en sån
bild.
Att männen har en uppfattning om västerländska kvinnor som sexuellt
tillgängliga tror Emma beror på att vissa kvinnliga turister ”skickar ut fel
signaler”, när de visar sig lättklädda, dricker och dansar på ett sätt som
verkar utmanande.
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Även om Emma alltså gärna vill lyfta fram en positiv bild av livet i Mellanöstern menar hon att det trots allt finns aspekter av det sociala livet och
relationen mellan könen som inte riktigt möter hennes gillande.
Emma: Ja, men det är att … kvinnan …måste bära slöja. Vissa
blir tvingade till det, samtidigt som vissa kvinnor, de vill bära
slöja för att de vill visa sin tro. Och när de blir tvingade … Mannen är ofta ganska … ja han har mer makt eller vad man ska
säga, än kvinnan. Det är lite dåligt för det ska ju ändå vara en
viss jämställdhet tycker jag.
Emma uppvisar här ambivalens i relation till det hon beskriver som typiskt
för livet i Mellanöstern. Å ena sidan uppskattar hon den nära gemenskapen och de tydliga könsroller som hon förknippar med Mellanöstern, å
andra sidan reagerar hon mot det hon uppfattar som ojämlikhet i makt
mellan könen. En liknande ambivalens återfinns hos många av de kvinnor som dansar orientaliskt. Förhållanden i Mellanöstern och Nordafrika
kan användas som positivt laddade motbilder som används i en kritik av
den egna vardagstillvaron i Sverige. Detta fungerar dock bäst så länge
Orienten befinner sig på ett visst geografiskt och/eller socialt avstånd. I
närkontakt med Orienten i praktiken framkommer också andra aspekter
av det ”orientaliska”, som framstår som mindre lockande, kanske rent av
oacceptabla.
Som alla danselever är Annika lockad av den orientaliska dansen och
andra aspekter av kultur från Mellanöstern. I sitt arbete träffar hon dagligen människor från många olika länder. Om dessa möten säger hon: ”de
tänker ju inte som jag tänker. Fast jag brottas ju hela tiden med att försöka
tänka på ett annat sätt, på deras sätt kanske.” Annika har vid olika tillfällen haft nära kontakt med två manliga arbetskamrater med rötter i Iran
respektive Algeriet.
Annika: Deras syn på kvinnor är ju hemskt konstig. Den
kan störa mig fortfarande än idag. Ibland på ett positivt
sätt, ibland sätter de sina tjejer på en piedestal och hon är ju
”Åh!” … Till en del andra som tycker då att ”jamen hon ska
vara hemma och hon ska föda barn, hon ska tvätta, städa,
laga mat och …”
[…]
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Annika: Han som jag jobbar mycket med nu, han är från Algeriet.
Vad han är mest stolt över i hela världen är sin fru och sina döttrar
[…] hans döttrar är så otroliga och han är ju otroligt stolt över
dem. Han tycker att de ska utbildas, de är bara värda det bästa.
Och sen om man tittar på [en tidigare arbetskamrat från Iran],
hans fru hon ska stå hemma och vakta barn och laga mat, och
ändå så är hon väldigt uppsatt på en piedestal. Hon får i stort sett
allt, han har just nu tre jobb, för att hon ska få allt. […]
Hon [den iranske mannens fru] får inte gå in med oss och
handla om inte han är med. Då blir det fel. Det får hon inte göra.
Så att han trycker ner henne lite mer. Och barnen får inte gå på
dagis för att de ska va hemma med sin mamma tills de börjar
skolan.
Annika har alltså omfattande och relativt nära kontakter med personer
från Mellanöstern. Hennes uttalanden pekar på en öppenhet för olikheter
mellan olika personers inställning samtidigt som hon ger tydligt uttryck
för en skeptisk och kritisk attityd gentemot vissa synsätt och beteenden.
Även Sara, som identifierar sig som assyrier och vars föräldrar kommer
från Libanon lyfter fram negativa aspekter av synsätt kopplade till Mellanöstern. Sara talar om att hennes far har understött henne i allt hon har
gjort, men att hon känt att hon har varit tvungen att vara försiktig i sitt
agerande, eftersom hennes far annars skulle riskera att få dåligt rykte i
kretsen av assyrier/syrianer. Kontrollen och begränsningen av hennes och
andra assyriska kvinnors och flickors frihet beskriver Sara som orsakad
av assyrisk/syriansk ”tradition”, särskilt bland personer som kommer
från små bondbyar och har låg utbildning. Sara säger att denna inställning har förändrats hos många och att de har kunnat ge sina döttrar mer
frihet efter att de vistats i Sverige en tid, skaffat sig mer utbildning och
erfarenhet av omvärlden. Hon uppfattar dock fortfarande de assyriska
miljöerna som ”väldigt kollektivistiska”, något som Sara som ser sig som
”individualist”har svårt för (jfr Sjögren 1993:78–81, 145–147).132
132 I Saras beskrivning av de regler och normer som gäller bland ”assyrier” syns
likheter med det synsätt Annick Sjögren beskriver som vanligt kring Medelhavet.
Sjögren menar att det finns en skillnad mellan Sverige och länder kring Medelhavet
när det gäller synen på individen i relation till kollektiv som familjen eller klanen.
Hon menar att medan individen i Sverige anses självständig och ansvarig för sina
egna handlingar, betraktas hon vid Medelhavet i högre grad som en del av en familj
eller klan. I enlighet med detta får en individs felsteg i Sverige konsekvenser mest för
henne själv. I samhällena kring Medelhavet menar Sjögren däremot att en hel familj
eller klan kan drabbas av ett felsteg begått av en familjemedlem, i synnerhet om det
är en flicka eller en kvinna. Fadern fungerar som familjens överhuvud och kvinnornas
sexuella moral och framför allt flickornas oskuld är ett viktigt symboliskt värde för
familjens ställning och integritet (Sjögren 1993:78–81, 145–147). En annan sida av det
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Även om det finns tecken på att fokus på individen är större i Sverige och
kollektivets väl kan framstå som mer centralt i miljöer förknippade med
Mellanöstern måste detta betraktas som två uppsättningar principer som
i realiteten tillämpas i varierande grad. När det gäller flickors och kvinnors rörelsefrihet i Mellanöstern finns i praktiken stora variationer. För de
flesta, både kristna och muslimer, varierar åsikterna om vad som är lämpligt
och inte mellan familjer och individer, och kan förhandlas och förändras i
olika sammanhang (Adra 2005:38, jfr Andersson 2003:100ff ). De nära och
starka familjeband som Camilla, Emma, Sara och Annika uppfattar finns
i Mellanöstern kan betraktas på olika sätt och vara flera saker samtidigt:
värme och gemenskap men också kontroll och ofrihet.
För danseleverna blir det motsägelsefullt och svårt att hantera att det
finns en rad företeelser från Mellanöstern och Nordafrika som de tycker
mycket om: dans, musik, intressanta människor; samtidigt som det är
besvärligt att det i Marocko bara är män ute och att det inte går att vara
kompis med en kille. Lösningen blir för Camilla att försöka lyfta fram de
företeelser som hon gillar och bortse från de hon ogillar.
Camilla: Nej, inte köper jag allt så där, utan jag plockar fram
det som jag tycker … Det finns ju fantastisk musik och … dans
och människor och så där. Då får jag ta det. Då får det lämna
[i betydelsen räcka, vara tillräckligt] där, då får det lämna med
de här ytliga bekantskaperna och sån där enkvälls-bekantskaper.
Camilla är medveten om att hennes tolkning av situationen på Re:Orients
dansgolv – att det handlar om två personer som helt enkelt tycker om att
dansa och möts på dansgolvet under en kväll – inte alltid tolkas på samma
sätt av de män hon dansar med. ”De [män från Mellanöstern] kanske har
en helt annan bild än mig, att man är en slampa [skrattar till lite] eller
nåt sånt där! Man vet ju inte!” Camilla tycker att det är något hon får lov
att acceptera, eftersom ”det är ju … ändå så, kvinnor döms så hårt ändå”.
Camilla gillar dock inte tanken på att hon riskerar att bli klassad på detta
sätt. ”Jag vill bli respekterad”, understryker hon.
För Annika är det svårt att förstå hur orientalisk dans och det hon
uppfattar som positivt hos personer från Mellanöstern hänger ihop med
det som framstår som främmande, obegripligt och oacceptabelt.
ömsesidiga beroendet inom gruppen är en nära relation till familj och släkt, medan
individens självständighet i Sverige kan ha sitt pris i form av ensamhet.
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Annika: Jag hoppas ju att det ska ändra sig, allt det här … när
de skriver om hedersmord och det här att förtrycka … Jag tycker
att han [mannen från Iran] förtrycker sin fru, och det vet han.
Och det kopplar jag inte ihop till det här med ”Orienten”, för att
”Orienten” är ändå nånting … det blir nånting positivt.
Till den positiva Orienten räknar Annika dansen och maten, och även den
före detta arbetskamraten från Algeriet som talar med sådan värme om
sin fru och sina döttrar.
Annika: Ja, han finns i det positiva Orienten, medan [mannen
från Iran] och hans sätt att trycka ner och … det här negativa,
lite nedsättande om kvinnor, det är den negativa delen, som jag
inte gärna vill ha in i den här Orientbiten. Utan … den får stå
bredvid.
Karin: Men blir det på nåt sätt nåt problem för dig att liksom
tycka att det är kul med det här positiva och så finns det här
negativa samtidigt liksom?
Annika: … Jag tänker nog inte … Jag försöker att inte tänka på
det.
Kvinnorna delar alltså mer eller mindre medvetet upp ”Orienten” i olika
aspekter som de förhåller sig till på olika sätt. Å ena sidan finns dans,
musik och mat, som de betraktar positivt, uppskattar och självmant söker sig till. Å andra sidan finns synsätt och traditioner som ofta har med
kvinnans ställning att göra. Detta väljer de helt enkelt att bortse ifrån. De
väljer alltså ut vissa aspekter av den Orient de har erfarenhet av, närmare
bestämt det de själva får ut något av, det som motsvarar de egna behoven
och önskningarna. Det är också företeelser som inte riskerar att komma
i konflikt med kvinnornas egna centrala värden och ideal, som jämlikhet
mellan könen och allas lika rättigheter (jfr Runfors 2003:126ff).133
För många av danseleverna framstår mer kontakt mellan olika grupper
och mer information som lösningen på missförstånd och oförståelse. I sitt
kunskapssökande letar de upp information från källor som de bedömer
133 I sin avhandling om hur invandrarskap formas i skolan konstaterar Ann Runfors
att främmande ”kultur” i form av expressiva företeelser som mat och dans accepteras
och uppfattas som positivt av lärarna i den svenska skolan. Däremot betraktas det
som problematiskt med ”kultur” i betydelsen tankesätt och principer som avviker från
”svenska” ideal när det gäller relationer mellan människor (Runfors 2003:126ff).

188

Karin_Hogstrom_avh.indd

188

10-03-19

09.52.00

som tillförlitliga. Lisa tycker till exempel att morgontidningarnas längre
reportage och kulturartiklar hjälper henne att förstå förhållandena i länder i Mellanöstern bättre än korta nyhetstexter. Andra söker information
på Internet och i olika böcker som lärarna tipsar om eller som de söker
upp själva. Precis som de svenskfödda personerna i den i ”invandrartäta”
förort som Åsa Andersson och Magnus Berg skriver om (Andersson &
Berg 2001) förhåller sig kvinnorna i min undersökning kritiska till de källor de har tillgång till. De bedömer nyheternas bild av läget i Mellanöstern
som ”snedvriden” och överdrivet negativ, fokuserad på våld, krig, fundamentalism och kvinnoförtryck. Samtidigt har de alltså svårt att hantera
sina konfrontationer med sådana aspekter av Mellanöstern som de har
svårt att förstå, och i synnerhet när det finns tecken på förhållanden som
strider mot deras ideal om alla människors lika värde och individens rätt
att bestämma över sig själv.

Att välja ut en passande Orient
Även om dansen för det mesta framstår som en del i den positiva sidan
av Orienten har många av eleverna på danskurserna både på libanesiska
restauranger och under resor i Mellanöstern sett orientalisk dans som inte
motsvarar deras förväntningar. Att dansöserna är smala och plastikopererade gör att de framstår som mindre autentiskt orientaliska. Många elever
har också på turistresor sett dansöser som de tycker framstod som vulgära.
Emma berättar om en ”porrig” dansös i Turkiet. Vid Annikas vistelse i
Turkiet såg hon inte bara den dansös på hotellet som hon uppfattade som
duktig och inspirerande, utan också en annan dansös på en klubb.
Annika: Det hon hade på sig för det första …Det var genomskinligt och så över bröstvårtorna så var det varsin paljett och
så nåra tofsar. Och sen var det typ genomskinliga stringtrosor
med lite paljetter på och liksom bara en slöja som hon hade
knutit runt midjan. Och allt gick ut på att gnugga sina bröst
mot alla karlars ansikte. Så det blev lite fel när vi satt där med
barnen. Jag fick förklara för [dottern] att det här inte var det jag
trodde de skulle få se. Det jag trodde var att det skulle vara som
på hotellet där de var påklädda, de hade tröja och haremsbyxor
på sig. Visst kunde även den här tjejen röra på sin kropp till
musiken, men det var inte det det gick ut på riktigt. Utan det
gick ut mera på sex. Däremot där på hotellet, hon hade en tröja
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som var så hög i halsen att rundningen gick precis i halsen, lite
fladdriga ärmar. Hon var fullt påklädd, och så haremsbyxor
och barfota.
I Turkiet upplever alltså Annika såväl dans som fungerar som en förebild
och inspiration, som dans som enbart förefaller ha med sex att göra. Den
senare varianten blir en källa till besvikelse för Annika, som också har
svårt att förstå hur denna utmanande dans kan gå ihop med den kontroll
av kvinnor som hon har sett hos vissa personer med ursprung i Mellanöstern.
Kvinnorna försöker orientera sig och bilda sig en egen uppfattning,
och förhålla sig till både erfarenheter och olika mediebilder på detta
minerade område. Det kräver arbete och är ofta besvärligt. Olika ideal
krockar. Å ena sidan vill man vara för jämställdhet, demokrati och allas
lika rättigheter. Å andra sidan vill man inte vara fördomsfull, islamofob
eller främlingsfientlig och peka ut fel i Mellanöstern, peka på skillnader,
och framställa sig själv och Sverige som bättre. De här svårigheterna blir
än mer påtagliga när kvinnorna har egna erfarenheter i eller på olika
sätt kopplade till Mellanöstern som de tolkar som uttryck för brist på
jämställdhet och demokrati. Det blir svårt att samtidigt vara å ena sidan
demokrat och feminist som insisterar på att i alla lägen erkännas som
respektabel och å andra sidan vara positiv mot alla företeelser som finns
i och från Mellanöstern.
I den process som kallas exotisering tillskrivs vissa aspekter av det
annorlunda betydelser som svarar mot västerlänningarnas drömmar och
behov av det autentiska och ursprungliga. Andra aspekter, som upplevs
annorlunda på fel sätt, som strider egna grundläggande ideal väljs bort. De
utvalda objekten förvandlas till varor och konsumeras sedan av västerlänningarna, som samtidigt gör sitt bästa för att bortse från de aspekter av
det annorlunda som inte uppfattas som så lockande. På detta sätt anpassas
Orienten till egna behov utan att någon hänsyn tas till det konsumerades
roll i den ursprungliga kulturella kontexten (Huggan 2001, hooks 1999).
Huggan menar att exotiseringsprocesser maskerar de ojämlika maktförhållanden som är deras förutsättning (Huggan 2001:13–14). bell hooks
har beskrivit detta slags ”konsumtion” av annorlunda kultur som att ”äta
den Andre” (hooks 1999). Danselevernas besök på restauranger och klubbar, och i viss mån deras turistresor, skulle kunna betraktas som sådan
exotisering och konsumtion av annorlunda kultur. De tar som framgått
bara till sig vissa aspekter av det de finner i Mellanöstern och avvisar det
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som inte passar deras egna ideal.134 Samtidigt finns det drag i danselevernas möten med Mellanöstern som talar emot en sådan tolkning, eller i
alla fall mot att dra den alltför långt. Även om de inte beredvilligt tar till
sig allt som finns i Mellanöstern menar jag att det hos de flesta danselever
finns en vilja att också få kunskap om och förståelse för de förhållanden
som råder i Mellanöstern. Även om man i någon mån löser de inneboende
motsägelserna med att bara att ta till sig dans, musik och mat och bortse
från resten finns en önskan att göra mer än så.
Dessutom utgår resonemang om ”konsumtionen av det Annorlunda”
ofta från en större och mer allomfattande ojämlikhet när det gäller makt
och handlingsfrihet än jag stött på i mitt fältarbete. Nästan alla jag talat
med som har ursprung i Mellanöstern har en positiv inställning till att
även ”svenskar” lär sig orientalisk dans och äter mat och lyssnar på musik
från Mellanöstern. Många uttrycker förtjusning över att personer från
majoritetsbefolkningen visar intresse för det de uppfattar som ”sin” kultur, även om många anser att svenskar och andra utifrån inte kan lära sig
förstå det på riktigt samma sätt som en person med bakgrund i de rätta
länderna. Majoritetsbefolkningens intresse för orientalisk kultur ger dessutom möjlighet till försörjning för ett antal personer från Mellanöstern.
Även om det kan betraktas som en underordnad position kan tillskriven
autenticitet också användas strategiskt av de ”autentiska” själva för att
uppnå egna ideologiska ändamål (Huggan 2001:176).

Dansresor till Mellanöstern
Som framgick i kapitel två har mellanösterndansen under hela sin historia
varit internationell. Dansformer utförda av människor i och från Mellanöstern har utvecklats i samspel med influenser framför allt från Europa
och Nordamerika. Orientalisk dans är idag spridd över hela världen och
det finns erkänt duktiga dansare i alla världsdelar. Dansen sprids och
kontakt upprättas och upprätthålls inte minst genom Internet. Den orientaliska dansen sprids också genom internationella festivaler, där orientdansare från olika delar av världen samlas. Sedan mitten av 1980-talet
finns återkommande festivaler i bland annat USA, Tyskland, Australien
och Japan. År 2000 startade den egyptiska dansösen och läraren Raqia
Hassan en festival i Kairo, Egypten (Sellers-Young 2005:297), och 2005
134 Flera forskare gör denna typ av analys när de beskriver utövandet av orientalisk
dans i USA som främst utslag av orientalism och exotisering, se t ex Donnalee Dox
(2006) och Sunaina Maira (2008).
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anordnade Amani sin första egna festival i Beirut, Libanon.135 Festivalerna
ger möjlighet för amatördansare att ta klasser från och se på framträdanden med internationellt erkända professionella utövare. Åtminstone någon
stjärna från Mellanöstern bjuds ofta in till dessa festivaler, där det också
finns möjlighet att köpa videoband och DVD:er, CD-skivor, kostymer och
smycken (Sellers-Young 2005:297). I Stockholm finns flera internationella
festivaler uppbyggda på liknande sätt. Den största är den sedan år 2000
årligen återkommande Stockholm Belly Dance Festival (SBDF)136. Ann
anordnar också en egen internationell festival i Stockholm. På både SBDF
och Anns festivaler finns alltid internationellt kända dansare och minst
ett par inbjudna stjärnor från Mellanöstern.137
Trots att den orientaliska dansen måste betraktas som ett globalt fenomen
och att festivalerna i väst och Japan funnits mycket längre än motsvarigheterna i Mellanöstern har dansare med ursprung i Mellanöstern en
särskild status, liksom de dansare från andra håll som har bott och arbetat
en längre tid i Mellanöstern. I presentationen av den svenska dansösen
Samasem/Marita Fahlén framhålls som mycket viktiga meriter att hon
arbetat på de bästa hotellen i Kairo.
Marita var den första västerländska dansös som lyckades i Kairo,
och den enda som har gått så långt. Hon dansade på alla femstjärniga hotell och nattklubbar i Kairo, och gjorde ibland sju
shower per kväll. Hennes lysande danskarriär i Kairo varade i 15
år, och hon var den mest eftersökta dansösen tillsammans med
stjärnor som Fifi Abdou, Lucy och Dina.138 Höjdpunkten i hennes karriär var kanske när hon dansade på Anwar Sadats dotters
bröllop, då societeten från hela arabvärlden var på plats.139
Som framgått menar Ann att en dansös för att betraktas som seriös bör
känna till så väl klassisk arabisk musik som nya hits och folklorerytmer
från Egypten och Libanon (saidi respektive dabke). Dessutom ska dansösen ”ha studerat de mest kända dansöserna från mellanöstern på video
eller live” samt kunna kommunicera med en publik på rätt sätt.140 Allt
detta kräver närmare bekantskap med Mellanöstern och gör att de flesta
135 Raqia Hassans festival heter Ahlan wa Sahlan, och är ett populärt mål för
dansare från hela världen.
136 Arrangerad av Egyptiskt Kultur Centrum.
137 Gäster på SBDF har varit bland andra Mahmoud Reda, Farida Fahmy, Youssry Sharif
och Aida Nour. På Anns festival bland andra Amani, Raqia Hassan och Randa Kamel.
138 Dessa tre är mycket välkända och har stjärnstatus i hela Mellanöstern.
139 Ann Larssons hemsida (www.orientaliskdans.se/larare/ 2007-11-28).
140 Ann Larssons hemsida (www.orientaliskdans.se 2004-03-18).
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dansöser som väljer att fördjupa sig i orientalisk dans förr eller senare reser
till Mellanöstern för att på plats se dansframträdanden, vidareutbilda sig,
köpa musik, kläder och annan utrustning.
Många amerikanska dansare och lärare som amerikanska Morocco har
sedan sent 1970-tal anordnat ”pilgrimsresor” till Egypten och Turkiet där
deras elever kunnat ta klasser och se lokala dansare i Kairo, Beirut och
Istanbul (Shay & Sellers-Young 2005:16).141 Det förekommer ett flertal
sådana resor från Stockholm och Sverige, kopplade till danskurser och
ledda av lärare.

Resan till Beirut
Det år som jag följer med är fjärde året som läraren Ann arrangerar en
gruppresa från Stockholm tillsammans med en annan lärare som jag kallar
för Mona. Mona är dansare och lärare i Stockholm, men är född i Libanon
och har delar av sin familj där. Andra år har denna resa inkluderat besök
i både Beirut och Kairo, men detta år valdes Egypten bort. Resorna till
Mellanöstern i jakt på dans är inte problemfria. Som nämndes i kapitel
två finns i Egypten ett ökat tryck från islamister som begränsar dansen
och gör villkoren för professionella dansare allt svårare. Även Beirut som
resmål är förknippat med svårigheter. Just 2005, det år jag följde med till
Beirut, var läget i Libanon relativt lugnt och stabilt. Året efter hamnade
delar av sällskapet på motsvarande resa mitt i Israels bombningar av Libanon och var tvungna att ta sig ur landet via Turkiet. Möjligheterna att
genomföra dessa resor på jakt efter dans och andra positiva upplevelser
begränsas alltså på ett påtagligt sätt just av den typ av krigshandlingar och
religiösa konflikter i Mellanöstern som många av orientdansarna i Sverige
helst vill bortse från.
Huvudattraktionen just detta år är en dansfestival anordnad av den
libanesiska storstjärnan Amani. Inom ramen för denna festival deltar resenärerna i dansundervisning, ser på shower och köper dräkter och annan
utrustning. Minst lika viktigt som att förkovra sig i danskonsten är emellertid vistelsen i Beirut och Libanon, med dess möjligheter till shopping och
besök på glamourösa nattklubbar och kasinon. Under resan görs också
gemensamma utflykter till Libanons största sevärdheter och till städer i
olika delar av landet.
Vi är en skara kvinnor i åldrar från 25 till över 50. En stor andel av
141 ”Morocco” är en mycket välkänd amerikansk orientdansare och lärare baserad i
New York. Hon har varit verksam sedan 1960-talet.
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resenärerna är erfarna dansare som själva undervisar i orientalisk dans,
en av dem är läraren Irène. Bara tre kan klassas som rena amatörer: jag
själv, Selma och Birgitta. Alla utom jag och Cecilia har tidigare erfarenheter av att resa i Mellanöstern, och två av deltagarna på resan har själva
rötter i länder i Mellanöstern respektive södra Balkan. Sammantaget är
resenärerna från Sverige ganska väl bekanta med Mellanöstern och djupt
engagerade i orientalisk dans. Att ingen på denna resa är nybörjare beror
troligen dels på att priset är ganska högt, dels på att nybörjarna inte känner sig tillräckligt kunniga för att få fullt utbyte av resan. Ytterligare en
orsak kan vara att resan kan uppfattas som potentiellt riskfylld, eftersom
den går till Beirut, Libanon, en plats som ofta präglats av våld, inte minst
i de bilder som förmedlas i massmedierna i västvärlden.
Resenärerna är alltså inte främmande inför Mellanöstern. Hos dessa
kvinnor finns inte samma förväntningar och förhoppningar på Orienten
som hos dem som nyss börjat dansa orientaliskt. Ingen förväntar sig en
mystisk och mysig miljö full med kuddar, ingen blir förvånad eller besviken när de allra flesta libaneser visar sig bära kläder av västerländskt snitt
och köra nya bilar. Ingen är heller oförberedd eller särskilt osäker inför
risken eller möjligheten att få mycket uppmärksamhet från libanesiska
män. Även i denna grupp finns dock en dröm om och en förväntan på vad
Orienten kan erbjuda, förväntningar som färgar upplevelsen av vistelsen i
Beirut, och som verkligheten de möter bara delvis lever upp till.
Några veckor innan vi åker iväg anordnas ett möte där deltagarna träffas
och får information inför resan. Ann och Mona berättar att Libanon inte
är någon plats där kvinnor är beslöjade, utan att vi tvärtom gärna får
vara elegant och raffinerat klädda. Libanesiskorna är enligt Ann mycket
eleganta på kvällarna: ”Ja även på dagarna tror man att de klätt sig för
någon galaföreställning där de trippar fram på höga klackar.” Ann säger
att det inte spelar någon roll hur hon försöker, ”jag känner mig ändå som
kusinen från landet”, och gör en liten pantomim där hon flämtar i hettan,
är svettig och sandalklädd i kontrast mot de svala och eleganta libanesiskorna. Ann säger halvt på skämt att libanesiskorna alltid har ”någon
kille i Mercedes” som skjutsar runt dem. Libaneserna är enligt Ann väldigt
gästfria och bjuder gärna, och hon berättar att det vid tidigare resor till
samma ställe hänt att resenärerna från Sverige vid tiden för hemresan haft
så mycket pengar över att de inte vetat vad de skulle göra av sina pengar.
Det slutade med att de gick och köpte guld.
En vecka senare får jag höra en annan berättelse från Mimmi, en medlem i Anns showgrupp, som deltagit i libanonresan ett tidigare år. Hon
194

Karin_Hogstrom_avh.indd

194

10-03-19

09.52.01

berättar hur hon och hennes medresenärer blev ”tagna för ryska fnask”
i Maameltein, den badort utanför Beirut där vi ska bo. ”Det bor bara
sådana där”, säger Mimmi, ”de jobbar på de dyra nattklubbarna.” Hon
berättar att män som inte har råd att gå på nattklubbarna på dagarna
åker runt, runt i sina bilar på gatorna i Maameltein i hopp om att stöta på
några av de ryska kvinnorna. Men enligt Mimmi får kvinnorna knappt
gå ut från de ställen de jobbar på, så chansen för männen att verkligen
få tag på en rysk dansös är liten. När männen i bilarna får syn på någon
med ljust hår smyger de fram med bilen, och frågar genom den nedrullade bilrutan ”Hallo, hallo, where are you from? How much?” Mimmi
gör en sparkande gest med ena benet och säger ”det är bra att ta med sig
sylvassa klackar så kan man sparka till bilarna, bara ’stick iväg!’”
Denna bild stämmer inte överens med det som sades på informationsmötet, där inget nämndes om att vi kan komma att betraktas som prostituerade. Mimmis berättelse liknar dock många andra om hur europeiska
kvinnor i Mellanöstern riskerar att utsättas för närmanden från män,
och kan på så sätt motsvara andra förväntningar på Libanon eller Mellanöstern och relationen till män där än de berättelser som lanserades på
informationsmötet. Mimmis berättelse anknyter också till en i dansvärlden vanlig uppfattning om dansöser från Ryssland. Dessa anses ha dykt
upp i allt större antal i Mellanöstern, och ”tagit över”, samtidigt som de
dragit ner kvaliteten på dansen.
När resan till Libanon väl är påbörjad återkommer berättelser liknande
Mimmis flera gånger. Under flygresan till Beirut hör vi den från Elin, som
varit med på flera tidigare resor. Vi förstagångsresenärer informeras också
om att det nästan är nödvändigt att bära en ring och låtsas att man är gift
om man vill få en chans att vara ifred. De som varit med tidigare talar om
hur mycket uppmärksamhet vi kommer att dra till oss. Elin säger ”alla
står i tjocka led och tittar på en när man kommer från flyget”. När vi väl
har landat i Beirut och så småningom kommer ut i ankomsthallen visar
det sig att det mycket riktigt är tjocka led med människor i ankomsthallen. För mig framstår det dock som att de väntar på någon anhörig eller
bekant, inte på oss.
Hotellet vi bor på i badorten Maameltein strax norr om Beirut, Libanon,
ser ut som många andra vid Medelhavet, en vit vinkelrät byggnad med
pool. Vid poolen finns solstolar, en restaurang och bar med stolar och bord
i vit plast. Hotellets ägare som bott i Sverige under några år talar svenska
med oss. Runt poolen och serveringen hörs ett flertal svenska dialekter.
Många av gästerna är svenskar med libanesiskt ursprung som kommer på
somrarna och hyr lägenheter under ett antal veckor. Vår grupp är dock
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den enda där flertalet av resenärerna inte har närmare band med Libanon,
och den enda där en majoritet har utseenden som gör vårt ursprung i norra
Europa tydligt; ljust eller rött hår och blå eller gröna ögon.
Ingenting i hotellets inredning eller arkitektur försöker ge intryck av
Orienten. Här finns inga böjda fönsterbågar, inga färgglada kuddar, inga
låga mässingsbord, inga äkta mattor. Detsamma gällde alla restauranger
och nattklubbar som jag besöker under den två veckor långa vistelsen i
Libanon. Restaurangpersonal är klädd i ljusa skjortor och mörka byxor,
i elegantare sammanhang kompletterade med fluga. Av de attribut som
brukar användas för att bygga upp en orientalisk miljö i Stockholms restauranger och klubbar finns bara vattenpipor. Dessa finns dock i stort
antal överallt. De beställs och röks vid poolen eller vid restaurangborden
både på dagen och på kvällen. De identifikationsmarkörer som förekommer pekar snarare på Libanon som nation än Orienten eller arabvärlden
som helhet. Mycket vanliga är olika slags återgivningar av cederträd, som
fungerar som en symbol för Libanon och även finns på landets flagga.
Cederträden finns på otaliga bilder, som hängsmycken, på de många politiska affischer som syns i landet i samband med det val som äger rum under
vår vistelse, på turistbroschyrer o s v. Något som emellertid fungerar som
en påminnelse om vilken del av världen man befinner sig är den arabiska
popmusik som hörs överallt. Det är den musik som strömmar ur högtalarna på restauranger, dånar i bussens stereo, hörs ur öppna bilfönster, i
butiker och spelas i teveapparaterna på hotellrummen.

Orientalisk dans i Libanon –
det handlar om att förföra män
Ett av de viktigaste målen med denna resa är deltagandet i Amanis dansfestival, som äger rum för första gången detta år på ett exklusivt hotell
utanför Beirut. Festivalen omfattar lektioner med olika lärare, två shower
och en danstävling som alla festivaldeltagare kan delta i. Amani anses vara
en av de främsta samtida orientdansarna, och till denna hennes första egna
festival har orientdansare rest från stora delar av världen. Deltagare finns
från bland annat Japan, Mexiko, USA, Sydafrika, Storbritannien, Italien,
Norge, Danmark och Sverige.
Jag deltar i en av hennes klasser, kallad ”Amani in a Historical Sword
Dance workshop, focusing on helping switching Oriental Dance from
night clubs to theatres”. Lektionen börjar med att Amani berättar att den
koreografi som vi ska arbeta med är en historisk dans, där vi ska agera
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som kurtisaner vid sultanens hov. Amani sätter oss in i hur denna kurtisan
agerar: ”Hon vill förföra och på det sättet komma sig upp i världen. För
att förbättra sin position är hon beroende av att göra intryck på sultanen.
Hon måste vara sensuell, förförisk och sexig för att locka männen.” Amani
avbryter sig och säger ”Jag vet inte varför män inte är intresserade av en
kvinnas intellekt, utan bara av sex. Men så är det, I’m sorry ladies!” Alla
skrattar. Amani fortsätter med att visa det ansiktsuttryck och de rörelser
som vi ska använda för att uppnå den förföriska effekten. Det är mycket
exakt avvägt och uträknat. Vi ska vara noga med att puta ut på rätt sätt
med stjärten så att kurvan mellan rygg och stjärt framhävs. Vi ska inte
ha axlarna bakåt, utan lite uppdragna inåt bröstkorgen, för det är också
förföriskt och kvinnligt enligt Amani. Till detta läggs ett ansiktsuttryck
som vi ska ha när vi närmar oss sultanen, med blick under lugg och halvöppen mun. Amani berättar att kurtisanen är ivrig att vara till lags och
behaga, och vi får öva på de rätta förföriska rörelserna, bland annat lära
oss exakt hur och när vi ska slänga med håret. Amani går runt och korrigerar oss som inte har stjärten tillräckligt mycket uppåt genom att mjukt
men bestämt peta på våra kroppar så vi står i rätt position. Jag tycker det
känns obekvämt, eftersom kroppshållningen gör att jag känner mig som
om jag bjuder ut mig, något som förstärks av ansiktsuttrycket och hur vi
håller axlarna. Min tveksamhet förstärks av att det finns publik i lokalen
i form av en manlig fotograf och en annan funktionär som sitter och tittar
på. Med manlig publik känns den iscensatta förföriskheten alltför verklighetsnära. Amani manar på oss: ”Be sexy! Att alltid vara feminin, det är det
viktigaste. Vi är kvinnor, vi måste framhäva vår kvinnlighet, OK?”
Här råder alltså ingen tvekan om att det som vi som dansöser ska uppnå
är en feminin sexighet som syftar till att förföra män. Detta förhållningssätt lärs ut med en kombination av rörelser och tal på liknande sätt som på
danslektionerna i Sverige. Här är dock det uttalade budskapet ett annat: ni
ska vara förföriska, det handlar om att vara sexig. Som framgick av kapitel
tre och fyra är det som lärs ut på kurserna i Sverige mindre entydigt: å
ena sidan ska man gärna vara lite sexig, men å andra sidan framhålls det
att dansen inte handlar om att förföra män. Under danslektionen i Libanon kommer uppmaningen att vara sexig och förförisk inte från någon
”slampig” nattklubbsdansös, då vore det lätt att ta avstånd från. Istället
lärs detta ut av Amani, en av de ledande och mest respekterade artisterna
inom orientalisk dans idag. Det blir svårt att fortsätta att hävda att dansen
inte ska gå ut på att förföra män, och samtidigt ha dansare som Amani
som förebild för den egna dansen. Detta dilemma illustreras av hur Cecilia
resonerade efter att hon deltagit i den klass som beskrevs ovan.
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Cecilia: Det är det där som jag vill komma bort från egentligen.
Men det är bra med det historiska perspektivet, jag gillar hennes
förklaringar. Man vill känna till varför det ser ut som det ser ut.
Men egentligen är jag emot det där att sälja in en viss sex appeal.
Men att hon var så där cool och sa ”I’m sorry ladies, men så är
det.” Jag blev lite splittrad där. Det blev en kul workshop, även
om det kanske inte var det jag velat uttrycka hittills. Man kan
ju använda det lite på kul. Även om det i Sverige skulle kunna
bli fel, om man sätter upp en dans om en kurtisan blir det att
framhäva nåt som man inte vill framhäva.
Cecilia är den i gruppen som har minst erfarenhet av dans i Mellanöstern
sedan tidigare. De mer erfarna i gruppen intar ett mer krasst förhållningssätt, där de accepterat som sakernas tillstånd att dansen i Mellanöstern
handlar om att förföra män, även om detta inte är vad man själv vill med
sin dans. I en annan klass under festivalen är målet att deltagarna ska lära
sig att dansa med känsla och inlevelse. Den öppet homosexuelle manlige
läraren lär ut en koreografi som ska utföras med en käpp som attribut. Den
känsla som dansarna ska leva sig in i och förmedla till sin publik verkar
vara av explicit sexuell natur. Med skräckblandad förtjusning berättar de
svenska deltagarna för oss andra att de av läraren instruerats att smeka
sig över kroppen och att han för att få dem att göra som han ville utropat
”make sex with the stick!”
De svenska dansarna konfronteras här alltså med ledande dansare från
Mellanöstern, förebilder för den egna dansen, som uppmanar dem att göra
precis det som de brukar undvika, att i både ord och rörelser iscensätta
precis den typ av femininitet som de vill komma ifrån och koppla loss från
den orientaliska dansen. Som Bourdieu framhåller (1990:73) tror kroppen på det den gör då jag under övningarna med Amani börjar känna
mig undergivet förförisk. Dessa rörelser och sätt att hålla kroppen känns
helt främmande och fel för mig, motviljan sitter i själva kroppen och gör
det svårt att genomföra koreografin med inlevelse. De svårigheter och
tveksamheter vi upplevde tyder på att jag och Cecilia i dessa övningar
uppmanas utföra rörelser och inta attityder som strider mot normer och
förhållningssätt, inte bara sådana som finns i våra tankar utan som också
sitter i våra kroppar. Med andra ord konfronteras vi här med företeelser
som inte passar vårt habitus (Bourdieu 1990:52–65). Övningarna i Amanis
och Sami Khourys klasser kan betraktas som sätt att träna in ett kroppsschema som hämtas från ett feminint habitus som är vanligare i Libanon
än i Sverige, och som alltså formats i ett annat socialt och kulturellt sam198
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manhang än vårt vardagliga. Det är ett habitus som formats i en miljö
där kvinnors situation också skiljer sig från den i det samtida Sverige och
Stockholm. Hur läget ser ut i Libanon och vad man rimligen kan tänkas
förändra och vad som måste accepteras framgår delvis i Amanis instruktioner och tal till oss under klassen.
Inte heller den orientaliska dansen och dansarnas ställning i Mellanöstern motsvarar alltså den typ av femininitet och respektabilitet som de
svenska dansarna – med viss framgång – kämpat för att orientalisk dans
ska förknippas med i Sverige. Respektabiliteten hos denna femininitet är
som framgått i tidigare kapitel beroende av att dansösen inte ska sträva
efter att behaga och förföra män. Om hon gör det är detta ett tecken på
att hon och den dans hon utför inte är att betrakta som seriös. En vanlig
förklaring till att orientalisk dans ändå förknippas med förförelse och
sexuell tillgänglighet är att detta rör sig om ett västerländskt missförstånd,
en del av de utbredda orientalistiska fördomarna om Orienten. Denna
förklaring förfäktas mest av dansare som inte har så stor erfarenhet av
dans på plats i Mellanöstern. Om man reser till länder som Libanon och
Egypten konfronteras man med dansare, även djupt respekterade sådana,
som betraktar det förföriska och insmickrande inslaget i orientalisk dans
som något ofrånkomligt och självklart.

En respektabel konstart för scenen
Amani är en uppburen artist med uttalad ambition att göra den orientaliska
dansen till en respekterad konstart för sceniskt bruk. Denna respektabilitet
byggs dock upp på andra sätt än den som är central för dansarna i Sverige.
Amanis intentioner med sin festival är att lära ut hur orientalisk dans kan
bli en konst för scenen istället för kroggolvet. Amani har alltså inte någon
förhoppning om att ändra på dansösens uppgift – att förföra publiken.
Dansarens och konstformens respektabilitet ska istället ökas genom ett
byte av plats och inramning, det ska ske på scenen istället för på kroggolvet. I en presentation av festivalen säger Amani att man måste ha kunskap
om ”orientalisk kultur” för att förstå den orientaliska dansens ”essens”.
Den orientaliskhet som Amani lyfter fram beskriver hon som ursprunglig
och autentisk, genom att koppla den till både historiska perioder och geografiska platser. Dessa är i flera fall identiska med de främsta historiska
sevärdheterna i Libanon, bland annat de antika lämningarna i Baalbek
och palatset Beit Edine. Båda dessa platser lyfts i turistbroschyrer och i presentationer fram som viktiga turistmål för besökare i Libanon, och tycks
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centrala för den libanesiska nationella identiteten. Amanis presentation av
dem är ett exempel på hur de används för att skriva en specifikt libanesisk
historia.142 Amanis festival framstår på så sätt som ett försök att dels göra
dansen till en respekterad konstform, dels koppla den och det orientaliska
till det specifikt libanesiska. Hon klargör i ett samtal att hon har som
ambition att skapa en alternativ geografisk och historisk identifikation för
orientalisk dans, att den ska börja förknippas med Libanon i lika hög eller
högre utsträckning än den förknippas med Egypten. I andra sammanhang
berättar dock Amani en historia som liknar den som andra etablerade
dansare brukar återge. Amanis historieskrivning och genreindelning av
orientalisk dans påminner starkt om den som är etablerad bland dansare
också i väst, och som är starkt påverkad av de danser som Mahmoud
Reda samlade in och bearbetade till ett antal ”folkdanser” i det nationella
egyptiska projektet på 1950-talet.143 Även gawazi förekommer i Amanis
berättelse. Hon menar precis som andra dansare som har beskrivit den
orientaliska dansens historia att dessa Mellanösterns romer har stått för
dansens spridning. I de flesta versionerna av denna historieskrivning som
jag hört har gawazis geografiska hemvist förlagts till Egypten. I Amanis
berättelse kopplas istället gawazi till Libanon. På Amanis festival undervisas också i något som beskrivs som Baalbek Bedouin dance. Till skillnad
från andra sammanhang då orientdansare utför koreografier inspirerade
av beduiner i Mellanösterns öknar kopplar Amani genom hänvisningen
till Baalbek samman beduinerna med en speciell geografisk plats, starkt
förknippad med nationen Libanon.144

På nattklubb i Beirut
Ett viktigt inslag i Libanonresan är restaurang- och nattklubbsbesöken.
Medan vi håller på att göra oss i ordning för en utekväll säger Cecilia att
hon haft som ambition att hon ska ”plocka fram sin kvinnliga sida” på
denna resa, samtidigt som hon väljer mellan olika små sandaletter med
klack, halsband, handväskor och toppar för att matcha. Hon är lite ovan
142 Behovet av en sådan historieskrivning kan vara stort, eftersom Libanon är en skör
nationsbildning som bara funnits sedan 1943. Förutom de interna motsättningar mellan olika etniska och religiösa grupper som låg bakom det långa inbördeskriget hotas
landet också av grannländer som Syrien och Israel. Syrien har inte erkänt Libanons
självständighet utan betraktar det som en syrisk provins.
143 Se vidare kapitel två, bakgrund.
144 Suraya Hilal har skapat sådana koreografier, som utförts av hennes danskompani.
Dessa koreografier har i sin tur inspirerat svenska orientdansare. Denna dans betecknades då som ”beduindans”, men det gjordes också vissa specifika referenser till de ”verkliga” beduiner som finns i Sinaiöknen, alltså en del av Egypten. Se vidare kapitel sex.
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med dessa attiraljer antyder hon, och det märks också på att prislappen
är kvar inuti en liten chic handväska. De flesta av de andra deltagarna på
resan är mer vana vid att klä upp sig och sminka sig också i Sverige, men
även de passar på att göra sig extra fina inför utekvällarna här i Libanon.
Irène har på sig en turkos blus med påsydda paljetter och pärlor som
glimmar vackert. Hon säger ”jag tänkte att ’var kan man ha användning
för den om inte i Libanon’”. Birgitta som har en genomskinlig topp med
ett mönster av glitter säger att hon brukar ha ett linne under i vanliga
fall i Sverige, ”men det här är Libanon”, säger hon och gör en gest mot
den svarta behå som skymtar under toppen. Elin är vackert sminkad, har
löshår, leopardmönstrad blus och svarta byxor. Själv är jag relativt diskret
klädd i volangblus och kjol. Jag är den enda i vårt sällskap som inte bär
högklackade skor.
Nattlivet i Beirut har delvis andra förutsättningar än det i Stockholm.
I Beirut finns visserligen gott om restauranger och nattklubbar, men för
ett sällskap utan bil bestående av enbart kvinnor kan det bli svårt att
genomföra en festnatt utan hjälp. Möjligheten att förflyttas självständigt
begränsas på flera sätt för dem som inte har tillgång till bil. Kollektivtrafiken är dåligt utbyggd och infrastrukturen är inte avpassad för fotgängare.
Trottoarer finns bara inne i centrala Beirut och Jounieh. I utkanterna av
dessa städer och i orter som Maameltein, där många hotell och nattklubbar finns, saknas de nästan helt. Resan till och från nattklubbar görs
därför oftast med taxi eller privatbil, oftast med manliga chaufförer som
Mona har engagerat för uppdraget. Det är Mona som organiserar vår resa.
Hon agerar översättare, hon ordnar kontakter, fixar skjuts och för ständiga förhandlingar kring priser och villkor för gruppens räkning. Denna
gång är det dock vårt hotells ägare som ringer chefen på nattklubben
och ordnar så att vi får hela kvällen, med middag, dans och musik till ett
reducerat pris.
Denna kväll ligger nattklubben nära vårt hotell så vi bestämmer oss
för att gå dit till fots. Trots att promenaden är mindre än en kilometer
för den med sig en rad svårigheter. Trottoar finns bara bitvis, och där
den finns har den mycket höga kanter, stora hål och tar plötsligt slut.
Trafiken på vägen vi går intill är livlig. Många bilar bromsar in, och män
säger ”hello” eller ”hi, how are you” eller ”welcome to Lebanon”. Men
det är ändå inte så farligt som jag trott med tanke på vad jag hört tidigare. När vi kommer in på restaurangen strax före elva är det fortfarande
halvtomt. Ann säger att folk kommer nog senare, vid tolv. ”Sångaren
har ju inte ens börjat än.” Bord och stolar i trä står kring en öppen plats
framför en upphöjd scen, på vilken det står en synt. Det finns inga stäm201
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ningshöjande element i inredningen. Dekorationerna inskränker sig till
nattklubbens namn på mörka gardiner ut mot natten, och tavlor med
motiv från Beirut före inbördeskriget. Ljuset från lampor i taket är svagt
men kallt. Mitt intryck av lokalen är att den ser ut som en gammaldags
nattklubb, kanske från 1950-talet. Kypare i vit skjorta och fluga visar
oss tillrätta. Några män klädda i fez, pösiga byxor och väst går runt och
serverar vattenpipor och underhåller glöden på de pipor som står ute
bland borden.
Ägaren kommer fram till vårt bord och bekräftar det han avtalat med
ägaren till vårt hotell. Vid de andra borden sitter till synes helt libanesiska sällskap, de flesta blandade med både män och kvinnor i varierande
åldrar. Vi är det enda sällskapet som består av enbart kvinnor. Vi får in
kalla meze. Faten med smårätter fyller snart nästan hela bordsytan. Snart
kommer en man in och börjar spela på synten. Irène, som är en van dansös
och har uppträtt mycket på olika scener i Sverige, säger ”det där är en
sån där budgetorkester som de brukar ha på haken där jag dansade”. På
mer exklusiva ställen har man istället en hel orkester. En sångare dyker
upp, klädd i kostym och långa smala svarta skor. Han börjar sjunga med
smäktande stil, det ser ut att handla om hjärta och smärta. När låten
kommer igång med ett mer rytmiskt parti går några kvinnor från publiken
upp och dansar. Alla här kan den orientaliska dansens rörelser, alla rör
höfterna, snirklar med armarna, skakar på höfterna. Vanliga kvinnor gör
dock oftast lite mindre och mer tillbakahållna rörelser än professionella
dansöser.
Dansgolven ligger så centralt och är så upplysta att man får uppfattningen att det är meningen att de dansande ska visa upp sig för den övriga
publiken. Det tyder också dansstilen på, särskilt hos kvinnorna. Visserligen tycks de njuta själva av att dansa, men det verkar också handla mycket
om att visa upp sig, att visa sig sexig. De använder ålande och snirklande
rörelser med höfter, armar och händer. De lyfter håret i förföriska gester
och putar ut med stjärten. Även om dessa kvinnor rör sig med mindre och
mer diskreta rörelser än professionella dansöser påminner deras dans om
det som vi lärt oss under dagens lektion med den libanesiska dansstjärnan
Amani.
Najwa Adra (2005) som beskriver dans i dagens Mellanöstern menar att
dans med personer av det andra könet på stora offentliga arenor i princip
inte är tillåtet. Detta har emellertid enligt Adra kommit att förändras
på senare tid och det finns dessutom stort utrymme för förhandling när
det gäller vad som utgör en offentlig eller privat arena (Adra 2005:36).
Nuförtiden framhåller Adra att könsblandade grupper av vänner och
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släktingar kan ses dansa på bra nattklubbar i Mellanösterns storstäder,
och detta utan att förlora respektabilitet. Detta dansande innefattar dock
inte samma bäckenrörelser som skulle kunna framföras hemma eller på
könssegregerade fester. Istället utförs en anpassad variant av orientalisk
dans som kombinerar inslag från lokala traditionella kedjedanser med
utarbetade armrörelser, minimerade skakningar med axlar och bäcken.
Detta är den variant av dans som oftast utförs i grupper med båda könen
i arabiska storstäder och i diasporan i Europa och USA (Adra 2005:37).
Så småningom kommer också män upp på dansgolvet på nattklubben i
Beirut. Även om de också rör på höfterna lite liknar deras mer vanlig discodans. Flera av dem rör sig på ett sätt som ramar in och ger uppmärksamhet
åt de kvinnor de dansar med; öppnar armarna mot dem. Jag tolkar det
som om de ville säga till omgivningen ”titta här, vilken sexig kvinna jag
har”. Adra beskriver att när en man dansar med en kvinna, formar hans
armar en skyddande cirkel som omringar hennes dans (Adra 2005:32).
Kvinnornas dans har alltså förföriska inslag som liknar Amanis övningar.
Dessa åtbörder liksom männens ”skyddande” attityd på dansgolvet och de
sätt att disciplinera och kontrollera rörelser som Adra beskriver kan alla
betraktas som uttryck för ett habitus som är vanligare i Mellanöstern än
på de flesta arenor i det samtida Stockholm och Sverige.
Jag noterar att de libanesiska kvinnorna inte riktigt är så glittrigt uppklädda som jag väntat mig efter de beskrivningar jag fått inför resan till
Libanon. På denna nattklubb är människor klädda på ungefär samma
sätt som dagtid. Männen bär jeans och skjorta eller t-shirt. Kvinnorna
är omsorgsfullt men inte påtagligt bjärt sminkade, de bär tajta byxor och
toppar, ofta med en glittrande applikation som dekoration. Alla kvinnor
bär höga klackar. Precis som många andra kvällar är vi i gruppen från
Sverige bland de mer uppklädda och uppsminkade på stället.
Efter en stund går Ann och Cecilia upp och dansar. Det är uppenbart
att de kan sina saker, men deras dans är ganska tillbakahållen och i en stil
som skiljer sig från de andra kvinnornas, det gäller speciellt Cecilia. Hon
har mer tyngd i stegen och avstår från att puta ut med stjärten och göra
insmickrande gester. På en annan nattklubb har hon fått kommentaren
att hon dansar på egyptiskt sätt, att det är fint men lite gammaldags.
Det dyker upp en man i vit långskjorta och arabisk huvudduk följd av en
kvinna i heltäckande svart dräkt som bara lämnar en springa för ögonen.
Kvinnan går som en skugga bakom sin man in på nattklubben. De slår sig
ner vid ett bord i ett hörn. Jag kan inte låta bli att titta på dem, fascinerad.
Det måste vara turister från Saudiarabien. Efter kalla meze kommer varma
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meze och därefter dukas olika typer av grillat kött fram på bordet. Det
dansas, äts och sjungs. Elin äter med glatt humör och beställer en vattenpipa, och sitter sedan som så ofta med vattenpipsmunstycket i handen
och ser nöjd ut.
Maten dukas bort och frukt ställs fram. En sångerska avlöser sångaren.
Det ska också bli dansunderhållning denna kväll. Inför detta framträdande är förväntningarna i gruppen inte särskilt höga. Ann säger ”det
är väl en slampig dansös som vanligt”. Ann och de andra vana Mellanösternresenärerna är medvetna om att restaurangdansösernas låga status,
som Mona säger ”dansöser på vanliga restauranger och nattklubbar, det
är bara skit här i Libanon”. Bra dans anser de möjligen kan återfinnas
på riktigt bra nattklubbar, och på teaterscener som sådana där Amani
uppträder. Till slut dyker så dansösen upp. Hon är ung och smal men har
en fyllig byst, och sveper in klädd i guldfärgade utställda glitterbyxor med
långa fransar som svänger ut när hon snurrar, glitterbehå och högklackade
guldskor. Ann säger ”det var en rätt häftig dräkt”. Dansösen ser inte påfallande ”slampig” ut tycker jag, och när hon gör några inledande rörelser
är kommentaren från kännarna runt bordet: ”hon kan ju, det syns bara
på det där.” Och dansösen är faktiskt ganska duktig, trots allt negativt
jag hört om restaurangdansöser. Hennes dans påminner om det Amani
lär ut, dansösen framhäver tydligt linjen mellan rygg och stjärt. Även om
hon ägnar sig åt trick som att luta sig bakåt och skaka på brösten tycker
jag inte det ser så särskilt vulgärt ut. Dansösen har en trevlig utstrålning
då hon går runt mellan borden och bjuder upp människor till dans, både
män och kvinnor. Även jag får dansa lite med henne, sittande vid bordet.
Efteråt frågar jag Ann vad hon tyckte om dansösen, var hon ”slampig”?
Ann säger ”jag har sett värre”. Dansösen denna kväll motsvarade alltså
inte riktigt gruppens förväntningar på lågklassig dans utförd av en vulgär
dansös.
De flesta kvällar på libanesiska restauranger, både i Libanon och i
andra länder, har ett liknande förlopp. Maträtterna är desamma, och
serveras alltid i samma ordning. Även underhållningen verkar följa en
likartad mall överallt. Det som varierar är antalet musiker, sångare och
dansare, samt kvaliteten på framträdandet. På en exklusivare nattklubb
i Beirut är det tre manliga sångare och två kvinnliga sångare och flera
nummer med en folkdansgrupp innan det till slut är dags för den orientaliska solodansösen.
Vid ett annat nattklubbsbesök är dansösen en bekant till Ann och
Mona. De säger att det är uppenbart att denna dansös har lärt sig att dansa
mycket bättre sen de såg henne sist, nu är hon riktigt duktig. Men hon har
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opererat sig till nästan oigenkännlighet. Även för mig är det tydligt att
dansösen har genomgått plastikoperationer med inte helt lyckat resultat.
Näsan är förminskad, brösten förstorade och hon har fettsugit magen.
Mona säger senare att det är synd om tjejen, för nattklubbsägarna har sagt
till henne att hon måste göra operationerna för att få jobb.

Glitter, glamour och exotiska saudier
Viktiga inslag i vår resa är glamourösa miljöer. Vi besöker nattklubbar,
casinon och exklusiva hotell och shoppingcenter inne i Beirut. Ett inslag i
den lyxiga glamouren är saudierna. Libanon är ett turistland, men turisterna är inte västerlänningar utan framför allt saudier. Libanons ekonomi
är enligt Mona uppbyggd mycket på turism, och då kanske framför allt
turister från Saudiarabien. De flyr sitt lands hetta och kontroll och kommer till Libanon för svalka från havet och inte minst för att släppa loss och
roa sig, tillfälligt befriade hemlandets stränga lagar och moralregler. Enligt
uppgift är det delvis saudiska pengar som använts till återuppbyggnaden
av centrala Beirut, eftersom saudierna ville ha tillbaka sitt semesterparadis. På många platser kan dessa personer som vi tolkar som saudier iakttas.
De känns igen på att männen bär fotsida vita dräkter och traditionella
arabiska huvuddukar, ibland i rutigt mönster, och att kvinnorna oftast
är klädda i svart dräkt med bara en springa för ögonen. Men saudierna
är också närvarande som ständigt tema i samtalen vi för i gruppen från
Stockholm och som föremål för våra mer eller mindre verklighetsbaserade
fantasier och drömmar.
Ett mål för en av gruppens utflykter är ett lyxigt hotell och shoppingcenter i Beirut, uppbyggt av den saudiske prinsen Abdullah. Mona berättar
att prinsen har fyra fruar och är välvilligt inställd till Libanon eftersom
hans mor är libanes. Mona guidar oss runt i anläggningen och skämtar
hela tiden om att vi snart ska få träffa prinsen. Vi går länge och tittar på
anläggningens blänkande marmorlounger och eleganta restauranger. Vi
beundrar och drömmer om klänningar för 3–4000 dollar som visas i skyltfönster till butiker med låsta dörrar. Någon säger att de här klänningarna
är för de saudiska prinsessorna. Det som Mona förutsätter ska locka och
fascinera oss är platsens lyx, prinsens rikedom och exotiska saudiskhet.
Någon säger ”det är tur att det bara är kvinnor på de här resorna, män
skulle bli trötta på bara shopping och lyx”.
För kvinnorna i vår grupp framstår saudierna i högre grad än libaneserna som främmande och fascinerande. I förhållningssättet gentemot
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saudierna finns en antydan till orientromantik. Prins Abdullah och andra
saudier framställs i resenärernas berättelser som något av den romantiska
nutida ”shejken” som är rik på oljepengar och kan erbjuda omätliga rikedomar, men som också är konservativ och kanske har ett flertal fruar som
han styr och kontrollerar. Elin berättar att hon, när hon första gången
kom till en nattklubb i Beirut, var helt fascinerad av saudierna som fanns
där, i sina traditionella dräkter och med sin speciella dans och musik. ”Jag
tyckte det var … exotiskt! Jag var helt fascinerad och tänkte ’hit måste jag
komma tillbaka!’”
Under vistelsen i Libanon omtalas detta land som främmande på olika
sätt som brukar tillskrivas Orienten, men Libanon framstår i berättelserna
inte som lika ”orientaliskt” som Saudiarabien eller Egypten, som av de
resande i vårt sällskap i större mått än Libanon tilldelas olika egenskaper
som brukar förknippas med Orienten. Libanon framstår som mer välordnat på ett ”västerländskt” sätt än både Egypten och Saudiarabien, på
gott och ont. Saudiarabien och dess oljeförmögna prinsar står för en exotisk glamour och romantik som ”vanliga” libaneser har svårt att matcha.
Egypten och Kairo omtalas som mer kaotiskt och mer besvärligt än det vi
möter i Libanon. Det verkligt svåra kvinnoförtrycket och kvinnoföraktet
förläggs också till Saudiarabien, där någon vet berätta att prinsarnas fruar
visserligen är rika, men inte kan göra något annat än att shoppa. I viss
mån uppfattar man också föraktet för västerländska kvinnor som större i
Egypten. Birgitta berättar att människor i Kairo tittar på henne som om
hon är motbjudande. Så är det inte i Libanon, säger hon, där känner hon
sig alltid välkommen. Den potentiellt hotfulla och kaotiska ”Orienten”
verkar alltså i dessa berättelser uttalade i Libanon förläggas någon annanstans än där man för ögonblicket befinner sig.

Förebilder med begränsningar
Under veckorna i Libanon kretsar gruppens diskussioner mycket kring
dans. Vi har åkt dit för att förkovra oss i orientalisk dans, men det är inte
mycket av den dans vi ser på plats som finner nåd i stockholmsdansarnas
ögon. Den enda inhemska dansare av dem vi ser som bedöms som riktigt
bra är Amani, annars döms de framträdanden vi ser som alltför yviga,
spretiga, teatraliska och ibland vulgära och utmanande. Här sammanfaller i stort mina egna intryck med de andra deltagarnas omdömen.
Något som ogillas av resenärerna från Sverige är de krav som ställs
på dansarnas utseende i Libanon. För att få arbeta här måste hon vara
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ung, snygg och smal, och dessutom gärna ha gjort en bröstförstoring.
Dessa ideal blir tydliga för oss genom mötet med en av nattklubbsdansöserna. Men dessa ideal gör sig gällande även på Amanis dansfestival. Som
höjdpunkt på festivalen ordnar Amani en danstävling. En av deltagarna
är en kvinna från Italien som är ganska rundlagd, men som av alla i
gruppen från Sverige anses vara den klart bästa dansaren. Hon får dock
en placering långt ifrån prispallen. Vinnaren så väl som andra- och tredjepristagarna är smala unga kvinnor. Italienskan berättar senare för oss
att Amani sagt åt henne att hon visserligen är en mycket duktig dansare,
men att hon måste gå ner i vikt om hon vill arbeta i Mellanöstern. Ann
pratar om fixeringen vid vikt i Libanon som att det finns en ”fettfobi” i
landet. Även om ”fettfobin” enligt henne och andra vana dansöser inte är
lika genomgripande i Egypten är även de ledande dansöserna där numera
smala och plastikopererade.
Det är inte längre någon av deltagarna på min resa som tror att dansöser
i Mellanöstern ska vara mulliga och naturliga. Detta verkar man istället
betrakta som en naiv och ganska inskränkt fördom hos personer som inte
är så insatta i Mellanösterns verkliga förhållanden.
Ann och andra vana dansare berättar för oss andra om hur vissa västerländska kvinnor blir besvikna när de kommer till Mellanöstern och
upptäcker att skönhetsidealet för dansöser i Mellanöstern i själva verket
väl överensstämmer med västerländska ideal om ungdom och slankhet. De
västerländska kvinnorna har hoppats få komma till en miljö som uppfattar
deras runda kroppar och fettvalkar som naturliga och vackra.
I vår grupp förväntar man sig inte heller att restaurangdansöser ska
bete sig eller betraktas som respektabla kvinnor. Man tror att man ska
få se ”slampiga” och undermåliga dansöser på restaurangerna. Vid det
nattklubbsbesök jag beskrev ovan infriades dock inte dessa negativa förväntningar till fullo. Dansösen visade sig faktiskt vara ganska duktig,
och dessutom mindre utmanande än vi hade förväntat oss. De svenska
dansarna växlar mellan att ta avstånd från dansöser som uppfattas som
vulgära, och att försätta sig i deras situation och sympatisera med dem.
Bland de dansöser som arbetar för att få den orientaliska dansen accepterad som seriös konst- och kulturform finns en ambivalens och oklarhet
inte bara när det gäller vad som är acceptabelt för en själv och andra
dansöser, utan också kring vem det är som bär ansvaret när anständighetens gränser överskrids. Som framgick i kapitel fyra framstår krav
från sexistiska krogägare som ett stort problem. Men man pekar också
ut vissa beteenden och attribut hos dansösen som tecken på att hon inte
är seriös. Även om man anser att det egentligen är krogägarnas krav som
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lett till ett visst beteende faller alltså ändå en del av skulden och skammen på dansöserna.
Något som diskuteras är den orientaliska dansens olika stilar. Mona
säger att det inte är modernt med den tillbakahållna egyptiska stilen längre
i Libanon, och den börjar försvinna också från Egypten. Den är för tråkig.
Ann håller inte med. ”Jag tycker det är tråkigt att den egyptiska stilen har
försvunnit. Nu är de som dansar hysteriska. Även musiken har förändrats,
och rytmen.” De allra flesta i vår grupp, med undantag av Mona, verkar
föredra det de kallar egyptisk stil, när det gäller orientalisk dans. Den
egyptiska stilen och dans i Egypten kommer ofta upp som jämförelse med
det vi ser här, och det egyptiska föredras nästan alltid.
De svenska dansarna använder dans i Mellanöstern som förebild, men
det verkar ske med en viss tidsfördröjning. Den egyptiska dansstil som de
flesta av dem föredrar var mest populär i Mellanöstern för några decennier sedan. De förebilder Stockholms orientdansöser har för sin egen dans
hämtas också gärna från denna tid. Som framgått är det vanligt att hämta
inspiration från filmer med de främsta dansöserna från 1940-talet fram
till 1980-talet. Dessa dansöser kan vara relativt lättklädda och uppträda
förföriskt mot män, men det är som om själva tidsavståndet tar loven av
det utmanande, och gör det till något harmlöst och kitschigt.145
Om deltagarna i gruppen föredrar egyptisk dans framför libanesisk, så
finns dock, givet det som sägs under denna vistelse, också vissa fördelar
med Beirut som plats i jämförelse med Kairo. Som framgått framstår Kairo
och Egypten i vissa berättelser som en farligare och mindre gästvänlig plats
än Beirut. De festivaler som anordnas i Kairo beskrevs också ibland som
sämre organiserade än den vi just bevistade i Beirut. Att just under denna
resa tala om det som är bra i Libanon kan också vara ett sätt att legitimera
att vi befinner oss just i Libanon och inte i det Kairo och Egypten som
de flesta av dansarna egentligen anser vara en plats mer kopplad till en
dansform de föredrar.

Männens blickar lockar och stör
Libanon uppfattas som ett land där kvinnor lägger ner mycket möda på
sitt utseende, och där de svenska kvinnorna får tillfälle att klä upp sig –
nästan klä ut sig – och leva ut hyperfemininitet. I detta ingår också en
145 Detta verkar också gälla de pin-up-artade bilder på avklädda orientdansöser som
kan återfnnas på hemsidor som Omphalo-Stepses: Ancient and tribal bellydance, Bellydancers and Harem Girls – A Historical/Cheesecake Gallery (www.shanmonster.
com/belly/gallery/ 2005-09-26). Se vidare kapitel tre.
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ständig medvetenhet om och förväntan om en manlig blick, att av män
bli betraktad som ett attraktivt objekt. Som jag tolkar det både sökte och
skydde stockholmskvinnorna denna uppmärksamhet. Trots att man oftast
talade om männen som besvärliga och efterhängsna ville de – och i viss
mån även jag själv – gärna ha bekräftelse på att vi betraktades som vackra
och åtråvärda.
Under resan i Libanon sker ett ständigt skämtande med positioner som
har med kön, sexualitet och (brist på) respektabilitet att göra. Kvinnorna
i gruppen tar å ena sidan avstånd från det vulgära, från ”slampiga” magdansöser, men är i nästa ögonblick beredda att ge dansösen erkännande
för ett bra framträdande. Ett återkommande samtalsämne är också hur
vi kan riskera att förväxlas med ”ryskor” som arbetar på de ”super night
clubs” som finns i området runt vårt hotell. På dessa nattklubbar står
enligt Ann tjejer och dansar och män i publiken får betala 70 dollar för
en flaska läsk och möjligheten att få prata med en kvinna i några minuter.
De här kvinnorna bor i närheten av vårt hotell och männen som kör runt
här hoppas på att stöta på dem när de gå ut och handlar en kort stund på
dagen, för att slippa betala 70 dollar. Det inträffade att vi råkade ut för
närmanden från sådana män, bland annat under den nattklubbskväll som
beskrevs ovan. Men resenärerna från Stockholm bjuder också till själva;
de klär sig och sminkar sig uppseendeväckande, svajar fram på skyhöga
klackar med svängande höfter på gatorna. Det framstår inte som överraskande om männen i bilarna förväxlar dem med de ryskor som kanske
skulle kunna vara möjliga att plocka upp. Skälet till bilarnas smygkörning
och männens väsningar är enligt Anns förklaring ”den sexuella nöden i
Libanon”. Hon säger att det är så svårt att träffa tjejer att männen blir
desperata. Det beror på att de libanesiska tjejerna är kontrollerade, och
alltid tillsammans med familjen. Om en kille vill bjuda en tjej på en drink
ska hela familjen kolla upp honom: Vad jobbar du med? Vad jobbar din
pappa med? ”Det är så svårt att … ja, få sex.” Detta gör enligt Ann att
männen i sin nöd försöker söka upp de tjejer som jobbar på så kallade
super night clubs.
I gruppen resenärer från Sverige talas det mycket om det ”besvär” som
uppmärksamheten från män innebär, men samtidigt vore sannolikt många
besvikna om den inte fanns där. Jag själv blir sällan utsatt för närmanden
när jag rör mig ute i Maameltein eller Beirut på egen hand. Vid dessa
tillfällen får jag knappt någon uppmärksamhet alls från män. Detta kan
ha att göra med att jag dagtid är klädd i en lång vid kjol, enkla sandaler
och löst sittande skjorta, ofta helt osminkad.
Utifrån mina egna erfarenheter uppfattar jag det som att andra i vårt
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sällskap tolkar in mer intresse för oss än jag tycker verkar motiverat av
omgivningens reaktioner. Mycket av det som män gör och säger tolkas
som att de är intresserade av oss eller ute efter oss som kvinnor. Ett ständigt samtalsämne i vår grupp är kvinnor och män, flirt och sex. Jag får
intrycket att flera av kvinnorna i gruppen nog gärna vill bli omsvärmade.
Under denna resa nöjer sig de flesta av oss med att titta på och tala om de
libanesiska männen, men några av kvinnorna tar dock ett steg längre och
låter unga libaneser bjuda ut dem på restauranger och nattklubbar och
skjutsa dem runt i sina bilar.
Det verkar som om deltagarna i resan delvis uppskattar den större tydlighet som finns i relationen mellan könen här, med män som uppmärksammar och uppvaktar kvinnor som gör sig vackra. Samtidigt tar man
avstånd från och driver med dessa mönster. Vi har roligt åt att många
libaneser tycker det är konstigt att vi tjejer kan gå ut och ha roligt på egen
hand, utan karlar vid bordet. Ibland deltar vi mer eller mindre på lek i det
tydliga spelet mellan könen i Libanon. Men gränsen mot det påträngande
är oklar och riskerar hela tiden att överträdas. När man inte leker, utan är
sig själv på allvar kan uppmärksamheten och närgångenheten bli störande.
När övergår uppmärksamhet från att vara smickrande och rolig till att bli
obehaglig?
Något som ogillades av alla deltagarna på Libanonresan var när tecken
på att vi uppfattades som attraktiva av de libanesiska männen sammanföll
och omärkligt övergick i tecken på att vi betraktades som sexuellt tillgängliga objekt, vars integritet inte behöver respekteras (Nussbaum 1995:257).
Något jag själv upplevde som obehagligt var ett tillfälle när vi var ute och
gick och männen i bilarna grep efter oss och en fick tag i min hand. Även
om det bara var min hand mannen fick tag i upplevde jag detta som en
kränkning av min fysiska integritet.
De miljöer vi besöker i form av nattklubbar, casinon och exklusiva
hotell och shoppingcenter präglas av en glamour som kan kopplas till den
hyperfemininitet som lockar många kvinnor till den orientaliska dansen.
På libanonresan ägnar vi oss åt dans, shopping, karlar och skvaller. Som
framgått passar flera av resenärerna på att iscensätta och förkroppsliga
en tydligare och mer glamourös femininitet än vad som är möjligt i vardagslivet i Sverige. Det är ett slags femininitet som resenärerna tycker
passar bättre i Libanon än i Sverige, och som de förväntar sig få tillgång
till på resan. Resan och tillvaron i Libanon verkar kunna fungera på
samma sätt som den orientaliska dansen hemma i Sverige; som en arena
där glittrande hyperfemininitet kan levas ut. Ett tecken på att det finns
en sådan förväntan och förhoppning hos kvinnorna i gruppen är att jag
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ibland under resan får intrycket att de andra deltagarna gärna vill göra
Libanon och libaneserna mer entydigt glittriga (kvinnorna) respektive
flirtiga och intresserade av oss (männen) än de kanske i själva verket är.
Till viss del motsvarar de människor vi möter dessa föreställningar, men
vi möter under vår resa också libanesiska kvinnor som är inriktade på
sitt arbete och oglamouröst klädda och libanesiska män som är sakliga
och bemöter oss som intelligenta samtalspartners snarare än presumtiva
sexobjekt. När gruppen diskuterar libaneser bortser man dock oftast
från dessa personer (som ibland avfärdas som ”tråkiga”) och väljer att
lyfta fram de erfarenheter som motsvarar förväntningarna.
Vår grupp agerar i enlighet med förväntningarna på en glamourös plats
med tydliga könsroller. En följd av detta blev att vårt sällskap ofta kunde
vara det mest uppklädda och uppsminkade på nattklubbar och restauranger. Man kan säga att resenärerna under libanonresan som helhet upprättade en lekram (Bateson 1972:177ff, Schechner 1995:29–30) inom vilken
det blev möjligt att förkroppsliga hyperfemininitet och iscensätta ett (över)
tydligt heterosexuellt spel mellan könen, på ett sätt som liknar hur den
orientaliska dansen kan fungera i Sverige för de dansande kvinnorna.

Nära gemenskap och kontroll
När det gäller hur professionella orientaliska dansöser betraktas finns det
likheter mellan länder i väst och i Mellanöstern. Det är inte bara västerlänningar som tolkar orientalisk dans som syftande till att behaga en manlig
publik och signalerande sexuell tillgänglighet. Det är en utbredd uppfattning
också i Mellanöstern och Nordafrika, även om föreställningen om dansösernas brist på respektabilitet har delvis andra grunder än i väst. I Mellanöstern
anser många att ärbara kvinnor inte dansar offentligt (Wikan 2004:197,
jfr Mernissi 2003). Enligt denna uppfattning går det bra för kvinnor att
dansa i slutna sällskap, fullt påklädda i festliga sammanhang. Men att dansa
som en orientalisk dansös på nattklubb – d v s offentligt inför främmande
män, klädd så att hennes kvinnliga former framhävs snarare än döljs – är
inget en anständig kvinna gör. Även om vissa dansöser i Mellanöstern och
Nordafrika kan vara stora stjärnor och tjäna mycket pengar, är det många
i dessa länder som betraktar professionella dansöser som likställda med
prostituerade (Nieuwkerk 1995, Adra 2005).
Dessa förhållanden är inga nyheter för kvinnorna som deltar i resan till
Libanon. Deras tidigare erfarenheter från området gör att de har andra
förväntningar på Mellanöstern än de svenskfödda nybörjarna på dans211
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kurserna. Förutom att libanonresenärerna känner till och förväntar sig
att se magdansöser med lågt moraliskt anseende tar de också med andra
aspekter av dessa synsätt i sina berättelser och sin förståelse av det som
sker under resan.
Ett samtalsämne som regelbundet kom upp var den ”balkongsittning”
man förväntas ägna sig åt som kvinna i dessa länder. Elin, med ursprung
i ett land på södra Balkan, Ann och flera av de andra har erfarenheter
av detta, som innebär att kvinnor i en familj eller släkt umgås genom att
sitta på varandras balkonger dagar och kvällar i ända och prata medan de
ägnar sig åt handarbete och att äta nötter. Att fastna i ”balkongsittning”
hos kvinnliga släktingar till en reell eller presumtiv pojkvän från Mellanöstern beskrevs som något som var svårt att undvika, men kunde bli
väldigt långdraget och tråkigt, eftersom man självklart hellre vill gå ut
och röra sig i det offentliga rummet, på gator, i affärer och på nattklubbar. Denna ”balkongsittning” kan beskrivas som en aspekt av den tätare
gemenskap mellan människor som många uppfattar finns i Mellanöstern.
Den starka gemenskapen har två sidor: en varm och inneslutande, och
en begränsande och kontrollerande. ”Balkongsittningen” framstår dock
i berättelserna varken som entydigt varm och mysig eller kontrollerande
och begränsande, utan med inslag av båda. Kvinnorna i gruppen verkar
både ha sympati och antipati för denna gemenskap, som de förhåller sig
till halvt på skämt och halvt på allvar.

Kontraster och växlande identifikation
I sina samtal verkar kvinnorna alltså lekfullt både närma sig och ta avstånd
från ”balkongsittningens” täta gemenskap eller kontroll. Kvinnorna leker
också själva med att halvt om halvt inta positionen som ”hora”, när de
med en blandning av avsmak och fascination berättar om de tillfällen de
förväxlats med ”super night club”-dansöser och när de försätter sig själva
i de ”slampiga” nattklubbsdansösernas situation.
Dansarna från Sverige ägnar sig under resan i Libanon åt ständiga positioneringar och spel med olika identifikationer. Än omtalas Sverige som
stelt och trist i kontrast mot det färgrika Mellanöstern, än pekas Libanon
ut som en oordnad och besvärlig plats där ingen kommer i tid och där man
inte får vara ifred. I nästa ögonblick framhålls istället Libanon som relativt
välordnat, då i jämförelse med ett Egypten, som framställs som svårare att
hantera och med långt värre trafikkaos än Beirut. Dansen, dräkterna och
musiken i Egypten framhålls dock som mycket bättre än i Libanon. Den
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libanesiska stilen beskrivs som ytlig och ointressant, full av tomma gester.
Det ena kontrasteras mot det andra, och positionerna varierar hela tiden.
Det blir uppenbart att identifikationer och värderingar är situationella och
relationella. Motsägelsefullheten i bedömningarna framstår som uppenbar, men samtidigt verkar ingen i gruppen störas av det. Alla tycks på
någon nivå medvetna om det relativa och tillfälliga i alla positioneringar
som görs. Som jag tolkar det handlar det om att hitta möjliga förhållningssätt i en situation som på vissa sätt är svår att finna sig till rätta i, som i sig
själv bär på motsägelser. Gruppen från Stockholm vistas i en miljö som
kan upplevas som besvärlig på flera sätt: här finns ”slampiga” magdansöser, krav på silikonbröst och smal kropp, fettfobi, sexism, ryska dansöser,
politiskt kaos, inga trottoarer, tutande och väsande karlar. Samtidigt finns
i denna miljö något som man så gärna vill åt: den autentiska Orienten,
den riktiga dansen i den riktiga miljön. Men denna verklighetens Orient är
besvärlig att hantera. Den svenska gruppen klagar och beundrar, trivs och
vantrivs i samma andetag. De avvisar och längtar efter uppmärksamhet
från männen. Klagar på utseendefixering och ytlighet och bär själv de
högsta klackarna av alla.
De önskningar och förväntningar som kopplas till Orienten förändras
i takt med ökade erfarenheter av Mellanöstern, i form av miljöer i Mellanöstern eller kontakt med människor därifrån. Ju mer vana dansöserna
blir, desto mer kommer deras agerande och förhållningssätt att utgå från
de förhållanden de faktiskt finner på plats i Mellanöstern. De hittar sätt att
hantera denna konkreta verklighet med dess i deras ögon både tilltalande
och avskräckande sidor. Istället för att försöka upprätthålla en önskebild
av ett idealiserat Orienten finner de olika taktiker för att hantera motsägelsen som ligger i att de befinner sig på en plats där det bland många
invånare finns beteenden och förhållanden som strider mot egna ideal
och grundläggande åsikter om sådant som jämställdhet mellan könen
och individens frihet. Samtidigt finns det även hos de vana dansarna och
mellanösternresenärerna förväntningar som färgar de upplevelser man gör
på plats. Dessa förväntningar ser dock annorlunda ut jämfört med dem
som omfattas av nybörjardansare och nya besökare i Mellanöstern.
Ann talar vid ett tillfälle om dansens betydelse för västerlänningar respektive människor från Mellanöstern.
Ann: Ibland får jag en känsla av att västerlänningar inte accepterar dansen som den är [i Egypten eller Libanon] utan vill göra
om den … Dansen tas emot på olika sätt i Egypten och Sverige.
Jag har diskuterat det här med Marita [Fahlén]. I Egypten har
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alla ett sånt tryck på sig, så dansen fungerar som en säkerhetsventil, inte bara för männen utan också för kvinnorna. I dansen
får man vara sexig och leva ut. Men det gäller inte bara själva
dansen. Dansöserna gifter sig och skiljer sig och håller på, som
inte andra kvinnor gör. Vi ser dansen med helt andra ögon: ”Oj,
nu exploaterar hon sig.” Så tänker inte egyptierna.
Ann förklarar här synsätten i Mellanöstern och dansösernas sociala ställning med lokala sociala förhållanden och kulturella mönster, bland annat
säger hon att dansen fungerar som en säkerhetsventil i ett system där
männen inte får sex, där allt är extremt kontrollerat. Detta innebär att
hon sätter beteendet och även dansen i en social och kulturell kontext, ger
beteenden som hon inte uppfattar som acceptabla (att karlar jagar kvinnor
som dansar för sex) en godtagbar förklaring. Det innebär dock inte att hon
tycker att beteendet är bra, eller ens tolerabelt när det riktar sig mot henne
själv. Ann och andra resenärer från Stockholm blir arga och upprörda
när den delvis eftersträvade uppmärksamheten från män i Mellanöstern
övergår i vad som uppfattas som ren förföljelse och antastande.

Att vara orientdansös i Mellanöstern
Camilla har under de två år som gått efter den intervju där hon berättade
om hur svårt det är att vara vän med män från Mellanöstern blivit en professionell dansös. Hon har varit flera gånger i Beirut och Kairo och dansat.
Hon har blivit mer van vid att umgås med personer från Mellanöstern.
Camilla: … Jo, man kan … jag gillar det här att snacka med folk
och flirta lite och så där. Och ofta är det väldigt oskyldigt. Inte
är det liksom så där gravallvarligt. Jag tycker här [i Sverige] är
det värre liksom. Direkt om man flirtar med nån så blir de helt
livrädda och tror att … jag ska släpa dem hem och gifta mig med
dem! [båda skrattar lite] Jag tycker om det här liksom vardagliga
kontakten med folk … Ja, mycket skoj.
Camilla har lärt sig att flirta på ett sätt som hon tycker fungerar i Mellanöstern. Hon har lärt sig hur man i denna kontext kan upprätta en
lekram kring flirten, något som gör att hon inte behöver ta ansvar för allt
som sker inom ramen på samma sätt som hon behövt göra om det vore
”på allvar” (Schechner 1985:237). Utifrån sina nya referensramar uppfat214
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tar hon istället det som sker i Sverige som överdrivet allvarligt. Camilla
säger att det i Mellanöstern finns det hon beskriver som ”förutfattade
meningar” om kvinnor från Norden. ”Många tror att ’ni har … sex med
vem som helst och jättemycket sex’ och så där …” Camilla säger att det
är många i Beirut som tror att hon är ryska, något som framstår som ett
större problem. ”Det är ju mycket prostitution där […] med tjejer, de är
ofta ryska … Så det kan vara irriterande just där …” Camilla vill dock inte
låta detta bekomma henne.
Camilla: ”Ah, de får tro vad de vill då!” Det är inte mitt problem.
Tror de att jag är liksom … det är inte mitt problem, jag har
ingenting jag måste bevisa. […] De kanske tycker att man är lite
så där… lösaktig eller att man är det ena eller det andra så där …
Fast man inte är det, men det är deras uppfattning om en.
Karin: Då får de tycka det, och ”skit samma” liksom?
Camilla: Ja, skit samma liksom. Man kanske har blivit lite mer
tuffare.
Karin: Ja men då har du inte kvar den där drömmen eller vad det
nu var förut att vara kompis med nån kille därifrån på svenskt
eller nordiskt sätt liksom?
Camilla: Nej, för de är alltid liksom … jag kanske kan hantera
det bättre så där. ”De får väl vara lite förtjusta då, det är väl inte
så farligt”, liksom.
Camilla är högst medveten om att hon när hon dansar i Kairo och Beirut
kan betraktas som en ”oanständig” kvinna. Hon vet att det gäller alla
dansöser och finner sig i det, eftersom hon knappast har något val om hon
vill vistas i dessa miljöer. Hon erkänns inte som respektabel i dessa sammanhang, men det är något hon är beredd att acceptera för att få vara del
av det som hon uppfattar som dansens autentiska miljö. Hon har en syn på
sig själv som avviker från omgivningens. Hon är medveten om synsätten
på dansöser som kvinnor som bjuder ut sig, men hon ”köper” dem inte
själv. Istället betraktar hon sig i relation till dessa sociala sammanhang
som en utomstående med ett annat synsätt och andra möjligheter. Även
en entusiastisk dansare och mellanösternresenär som Camilla väljer alltså
att ta till sig vissa aspekter av det hon finner på plats, men avvisar andra.
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Hon vet att hon av omgivningen i Mellanöstern betraktas som en kvinna
utan respektabilitet, men hon tilldelar sig själv respektabilitet utifrån sina
egna värderingar.
Camilla har förändrats inte bara genom att lära sig nya rörelser och på
så sätt förändra sitt kroppsschema, utan också förskjutit sin syn på vad
som är görbart och inte, vad hon själv kan tänkas göra och inte. Hon har
förändrat sin syn på sig själv i relation till omgivningen, också när det
gäller kroppen. Camilla har genomgått så pass stora förändringar att man
kan tala om en förändring eller modifiering av habitus. Detta har skett
delvis genom hennes inlärning av nya rörelser och ideal, delvis genom
en påtvingad anpassning till omgivningen. Hon har delvis helt frivilligt
tagit till sig en del nya ideal, men har också utsatts för situationer där,
för att tala med Bourdieu, en persons habitus inte stämmer överens med
omgivningens, och förändring eller anpassning sker (Bourdieu 1990:62,
Broady 1990:241). Man kan säga att Camillas situation har förändrats
både genom en ny omgivning och genom att hennes eget förhållningssätt
har förändrats.
Dock har hon kvar grundläggande värderingar som kan kopplas till
det habitus hon fått med sig i sin uppväxt. Camilla uppfattar att hon inte
får sin respektabilitet erkänd i den omgivning hon möter när hon dansar i
Mellanöstern. Detta är ett problem som inte bara drabbar västerlänningar
i Mellanöstern, utan måste hanteras av alla dansare. Enligt Karin van
Nieuwkerk betraktas dansare i Egypten inte som respektabla kvinnor.
Dansarna själva vill enligt Nieuwkerk se sin dans som ”ett yrke vilket
som helst” och tillerkänner därmed sig själva viss status och respektabilitet. Nieuwkerk konstaterar att framstående dansare kan ha stjärnstatus
och tjäna mycket pengar, men att de knappast erkänns som respektabla
av omgivningen (Nieuwkerk1995:113–114, 138–140). På ett liknande sätt
agerar alltså Camilla, som tillerkänner sig själv en respektabilitet som inte
erkänns av omgivningen. Camilla har dock som västerländsk dansare en
annan möjlighet än de inhemska dansarna. Hon kan i detta avseende se
sig själv som någon som inte riktigt hör till, och på så sätt skilja ut sig från
det sammanhang hon arbetar i.
De flesta kvinnor i Sverige som fortsätter med orientalisk dans en
längre tid och kommer i närmare kontakt med Mellanöstern finner att
det på sina håll i Mellanöstern är svårare än i Norden att som kvinna, i
synnerhet dansande kvinna, erkännas som ett respektabelt, självständigt
subjekt. Det är dock viktigt att påpeka att synsättet att kvinnor inte
har riktigt samma rätt att vistas överallt i offentligheten som män och
att ärbara kvinnor bör dölja sin kropp inte enbart finns i Mellanöstern.
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Liknande resonemang uttrycks i den i Sverige vanliga åsikten att de kvinnor som i utmanande kläder rör sig på fel plats vid fel tid i någon mån
har sig själva att skylla om de blir sexuellt ofredade av män (Ekström
2002:89). Även detta kan beskrivas som ett sätt att begränsa kvinnors
rörelsefrihet.

Sara – när Orienten inte är
längtan efter det annorlunda
På ett liknande sätt som Beverly Skeggs (2004b:2) menar att vita kan
”låna” det svartas coolhet, kan ljusa orientdansöser välja att låna, ikläda
sig, förkroppsliga den sensualism och femininitet som förknippas med
orientdansösen. De ljushyade och blonda orientdansöserna gör sig i en
svensk eller västerländsk miljö enkelt kvitt de problem som detta för med
sig. Kopplingen till den orientalistiska sexistiska förståelsen av orientdansaren/den orientaliska kvinnan försvinner i och med att de klär om och
blir till privata ”självklart svenska” personer. Mörka kvinnor kan inte på
samma sätt kliva ur rollen som orientalisk, sensuell och erotiskt tillgänglig
kvinna. Tecknen som leder till förståelsen av dem som orientaliska kvinnor
sitter inte bara i dräkter och dans, utan i hud och hår, ibland i sätt att tala.
De mörka kvinnorna drabbas av utsatthet på ett annat sätt: deras utseende
utgör en grund för diskriminering och sexistiska och rasistiska påhopp i
den svenska miljön.
Sara, vars föräldrar invandrat till Sverige från Mellanöstern, beskriver
sin position som kvinna som förknippad med begränsad handlingsfrihet, något hon kopplar samman med sin assyrisk/syrianska bakgrund.
Hon har inte så som kvinnorna med nordisk bakgrund möjlighet ”välja
bort” den aspekten av ”Orienten”. Hon lever med begränsningar, men
arbetar för att tänja dem utan att utsätta sig själv och sin familj för alltför stora sociala påfrestningar. Efter personliga uppoffringar och med
stark integritet har hon skapat sig en karriär och ett liv som på viktiga
punkter står i opposition till det hon beskriver som normen inom den
grupp hon vuxit upp i och som hon identifierar sig med. Sara beskriver
hur hon utkämpar en kamp åt flera håll: å ena sidan gentemot det svenska
samhället runt henne som stämplar henne som invandrare, annorlunda,
icke-svensk; å andra sidan mot det etnisk-religiösa kollektiv som begränsar hennes rörelse- och handlingsfrihet genom att koppla det till hennes
fars heder.
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Annorlunda på rätt sätt
Kvinnorna som beskrivs i detta kapitel förhåller sig till företeelser och
föreställningar som bär prägel av såväl fantasi som realism. Sagofantasin
och realistiska förväntningar ligger som ytterligheter på ett kontinuum,
längs vilket kvinnornas förhållningssätt rör sig. Graden av medvetenhet
om drömmar, romantik och realism varierar (jfr Andersson & Berg 2001).
Dels finns en drömd och önskad Orient som ligger på ett medvetet fantasiplan. Ingen förväntar sig att verkligen se flygande mattor. Dels finns en
föreställning om hur Mellanöstern verkligen är. Det är Mellanöstern på ett
plan som skulle kunna motsvaras av verkligheten, men som i många fall
är präglad mer av kvinnornas egna önskningar än faktiska förhållanden.
För de mindre vana dansarna framstår Mellanöstern som en plats med mer
värme, kryddighet och gemenskap än i väst, en plats som är mer naturlig
och autentisk; där kvinnor får ha runda former, en plats dit modernitetens
rationalitet och kyla inte nått.
Den Orient som presenteras på de libanesiska restaurangerna i Stockholms
city är färgrik, mustig, doftande. Det är också en gammal och traditionell
Orient, som verkar ursprunglig och opåverkad, genuin och autentisk. Eller
kanske hellre: den är inte modern, urban och påverkad av västerländska
influenser. Kanske kan det faktum att jag – och förmodligen många andra
västerlänningar – lättare tar till oss stockholmsrestaurangernas exotiserade
”autentiska”, gammaldags Orient än den besvärliga och bullriga miljön i det
verkliga Mellanöstern handla om att det orientaliska som vi längtar efter ska
vara något annat än det modernt urbana som präglar vår egen vardag. Det
ska vara en oas av kryddighet, sensualism och färggrann sinnlighet, och denna dröm iscensätts bättre på restaurangerna och klubbarna i Stockholm eller
andra platser i väst. Detta kan stämma med orientalismens principer som
enligt Said innebär att västerlänningen föredrar en forntida Orient framför
den samtida, moderna Orienten (Said 2000:445, Berg 1998:145ff).
När dansarnas drömmar om Mellanöstern visar sig inte riktigt motsvaras av verkligheten kan den första reaktionen ofta bli besvikelse. Vid mer
och närmare kontakt med Mellanöstern kan så småningom förväntningarna förändras och istället komma att handla om att Mellanöstern ska vara
en plats där relationen mellan man och kvinna är tydligare, där man kan
förkroppsliga och leva ut hyperfemininitet. De förväntningar som finns på
Orienten hos gruppen som reser till Libanon handlar om en tydligare och
mer polariserad relation mellan könen; en glittrande och behagfull hyperfemininitet formad i relation till en hypermaskulinitet företrädd av mörka,
ömsom spännande, ömsom motbjudande svartmuskiga män i stora bilar,
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som styr sina kvinnor och ständigt är ute efter sex. Ett mått av romantisk
exotism kvarstår. Saudierna framstår som extra tydliga representanter för
denna både lockande och hotfulla hypermaskulinitet.
De svenska dansarna uppfattar Mellanösterns dans som ursprunglig
och Mellanöstern som den plats där den autentiska dansen finns. Samtidigt förhåller de sig selektivt. Även den som eftersträvar en autentisk dans
och upplevelse av ”Mellanöstern” på plats eller på vissa klubbar i Sverige
gör medvetna val. Ingen accepterar och tar till sig allt som har med Mellanöstern att göra.
När det gäller grundläggande idéer om hur livet ska levas försöker de
flesta svenska danseleverna på nybörjarnivå se tecken i Mellanöstern på
synsätt som liknar de egna. Samtidigt ska inte Mellanöstern vara alltför
likt den egna västerländska vardagen. Det ska vara olikt på så sätt att det
kan ge vad man tycker sig sakna i Sverige: värme, sensualism, exotism,
färgrikedom, tillåtande attityd till runda kvinnor. Det är sådana värden
som utgör den annorlundahetens autenticitet som man söker i Orienten
(Bendix 1997:15–17).
Mer vana dansare har lägre förväntningar både på Mellanösterns likhet
när det gäller synsätt och olikhet när det gäller det man vill få ut av vistelsen eller kontakten. Många har kommit fram till en inställning där de
ser att det finns skillnader från synsätt de själva uppfattar som centrala,
och hittat sätt att förhålla sig till dessa skillnader så att det blir möjligt
att leva med dem. De har på så sätt anpassat sig till vad de uppfattar som
rådande ideal som de inte vare sig kan förändra eller förneka. Samtidigt
verkar den närmare bekantskapen med Mellanöstern också öppna större
möjligheter att vara kritisk. Camilla ogillar en del av det bemötande hon
får som nordisk kvinna och dansös. Ann som är väl bekant med området
och har en nära relation till det kan kosta på sig att framhålla också det
hon uppfattar som negativt i Mellanöstern, som den i hennes ögon överdrivet kontrollerande och hämmande synen på sex.
För vissa dansare har relationen till Mellanöstern i praktiken blivit så
problematisk att man mer eller mindre har släppt taget om den, och eftersträvar inte längre att efterlikna dansen i det moderna Mellanöstern. I
nästa kapitel ska jag skildra en sådan grupp dansare i Stockholm, som
ägnar sig åt en variant av mellanösterndans, som de givit beteckningen
egyptisk dans.

Karin_Hogstrom_avh.indd

219

10-03-19

09.52.04

kapitel sex
Egyptisk dans – frihet och kontroll

Föreställning med as-Sayf på Fylkingen, Stockholm. Foto: Karin Högström

Bland Stockholms utövare av mellanösterndans finns det en grupp som
förändrat sin konst på ett genomgripande sätt, i huvudsak för att komma
ifrån ”de fördomar som fanns om dansformen”.146 Den egyptiska dansens
företrädare utgör en egen underavdelning bland Stockholms och Sveriges
mellanösterndansare och centrerar sig kring dansgruppen as-Sayf och dess
tidigare konstnärliga ledare Kay Artle. Dansformen som gruppen ägnar
sig åt beskrivs som ”egyptisk dans med rörelser som ger ett ökat flöde i
kroppen och ett kraftfullare uttryck – en dynamisk dans till traditionell
egyptisk musik”.147 Detta kapitel innehåller en beskrivning och analys av
egyptisk dans i Stockholm. Jag ställer också den egyptiska dansens praktik
och ideal i relation till den orientaliska dansen.
För att komma ifrån kopplingen till något kvinnor gör för att behaga
män och transformera dansen till en utpräglad scenkonst har företrädarna
146 Artle u. å. Raqs Sharqi – den egyptiska danskonsten, informationsblad till dans
elever. Se också Hilal Dance hemsida (www.hilaldance.co.uk/hilaldance/hilaldance.
html. 2005-09-29).
147 as-Sayfs hemsida (www.as-sayf.com/index_historik.html 2005-09-29).
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för den egyptiska dansen vidtagit genomgripande åtgärder. Förutom de
redan nämnda strategierna att undvika riskfyllda arenor och i text föra
fram sin egen tolkning av dansen har man också förändrat rörelsemönster,
kläder och förhållningssätt till publiken. Man undviker alla rörelser som
ligger i riskzonen för att uppfattas som sexuellt utmanande. Inom denna
dans har man tagit bort, omformat och minimerat nästan allt som skulle
kunna väcka associationer till dansen som något som syftar till att visa
upp kvinnokroppen och förföra män. Att det man gör är något annat
markeras också genom att dansformen sedan ett par år går under namnet ”egyptisk dans”, efter att tidigare ha funnits med under beteckningen
”orientalisk dans” i kurskataloger och presentationer.

En föreställning
Det är dags för egyptisk dans med as-Sayf på en mindre scen i Stockholm.
De kvinnor som en efter en gör entré på scenen har alla allvarliga ansiktsuttryck och är klädda i tunikor, hellånga kjolar i röd-blå-lila nyanser och
huvuddukar. Dansen är utförligt koreograferad och ömsom rytmisk,
ömsom mjuk och flödande. Rörelserna har ofta fokus på höfterna, som
också markeras med enfärgade sjalar. Dansens flödande karaktär tillsammans med de heltäckande, svepande dräkterna gör att uppmärksamheten
inte bara dras till höfter eller bröstkorg, utan också till gestalterna som
helhet. I dansen rör sig också hela gruppen som en enhet.
Liksom de flesta uppvisningar i vanlig orientalisk dans förmedlar framträdandet glädje och entusiasm samtidigt som det visar fram dansarnas
skicklighet. Ändå är det något som skiljer de båda typerna av framträdande från varandra. Från min plats i publiken kan jag inte se något
insmickrande i denna föreställning, än mindre något som kan uppfattas
utmanande eller vulgärt. Det handlar inte bara om att klädseln är heltäckande istället för glittrig och avslöjande. Det finns också skillnader i
dansrörelser och i attityd gentemot publiken; inga huvuden på sned, inga
inbjudande gester mot publiken. Tvärtom är värdighet ett ord som ligger
nära till hands. Dansarna rör sig med självklarhet och auktoritet och tar
stor plats på scenen. Vid uppvisningar i orientalisk dans är det uppenbart
att dansarna vill vara läckra på scenen och gärna visa upp sig för publiken.
Här är förhållningssättet gentemot publiken mer ambivalent. Dansarna
förefaller till en början något slutna, det förekommer inte mycket leenden
och försök till kommunikation med publiken. Efter en stund och då koreografin blir mer rytmisk ändrar dock framträdandet karaktär. Då märks
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ett samspel och en kommunikation mellan dansarna, då blir det också
leenden och en starkare känsla av dansglädje och kontakt med publiken.
Publiken klappar i takt när dansarna visar sin skicklighet i att fånga upp
och markera musikens rytmer i sina rörelser. Stämningen i lokalen blir allt
högre, och till slut ler både dansarna på scenen och de flesta i publiken.

Vad är egyptisk dans?
Termen ”egyptisk dans” som beteckning på denna dansform är inte
okontroversiell i dansarkretsar. Jag väljer ändå den beteckningen i min
framställning eftersom det är den term som används av utövarna själva.
Antalet aktiva inom det som kallas egyptisk dans är förhållandevis litet. I
Stockholm finns uppskattningsvis ett tiotal dansare och lärare, de flesta i
kretsen kring Kay Artle och dansgruppen as-Sayf. Lärare som undervisar i
egyptisk dans finns också i Uppsala och några mindre städer i Sverige, men
dansformen är långt ifrån lika utbredd och känd som vanlig orientalisk
dans. Sammantaget finns i Stockholm något hundratal elever i egyptisk
dans på nivåer från nybörjare till avancerade. Precis som när det gäller
orientalisk dans ges kurser både på privata skolor och hos studieförbund.
Jag har själv deltagit i kurser i egyptisk dans under flera år, oftast med
Kay som lärare.
Kay började dansa orientaliskt på 1980-talet med Rozita Auer som första lärare. Så småningom började Kay själv undervisa och tog över några
av Auers klasser. I presentationen på dansskolans hemsida framkommer
att Kay precis som Ann och Irène har tränat för många lärare både i väst
och i Mellanöstern, varav Suraya Hilal framhålls som huvudlärare. Kay
har liksom Ann genomgått Danshögskolans utbildning ”Många kulturers dans” och var under 13 år konstnärlig ledare för dansgruppen asSayf.148 Gruppen satte upp flera föreställningar i Stockholm och turnerade
i Finland, Norge och USA. Nu arbetar hon vidare med undervisning och
uppvisningar i olika konstellationer samt som soloartist.149 Mellan 1997
och 2002 arbetade Kay på heltid med dans. I likhet med Irène och Ann
har hon alltså under en stor del av sin danskarriär försörjt sig på annat
än dansen. Hon har arbetat i olika serviceyrken, men också skaffat sig en
högskoleutbildning i bland annat religionshistoria.
I än högre grad än i vanlig orientalisk dans är de kvinnor som väljer
egyptisk dans välutbildade och väletablerade på arbetsmarknaden. Den
148 De föreställningar med as-Sayf som jag beskriver och analyserar i detta kapitel
ägde rum under den tid då Kay var konstnärlig ledare för gruppen.
149 Danscompagniets katalog VT 08, sidan 11.
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egyptiska dansen verkar inte ha samma dragningskraft på riktigt unga
tjejer som den orientaliska dansen. I grupper på nybörjarnivå finns det
visserligen ibland tonåringar, men i de grupper som har dansat i flera år är
flertalet utövare i Stockholm över 40, och många också över 50 år gamla.
Elever som själva har ursprung i Mellanöstern eller Nordafrika är än mer
sällsynta inom denna dansform än inom vanlig orientalisk dans.
Inom den egyptiska dansen finns ett speciellt sätt att tänka kring rörelserna, där det centrala är det man kallar helkroppsintegrering. Det innebär att hela kroppen ska röra sig och hänga samman som en organisk
helhet. Rörelserna utgår från benen och fötternas kontakt med golvet, och
fortplantar sig genom hela kroppen och påverkar hur höfter, bål, armar
och händer rör sig. Detta är något som skiljer sig från den isolation som
förekommer inom orientalisk dans, som innebär en strävan efter att kunna
röra olika kroppsdelar oberoende av varandra, att t ex kunna skaka enbart
på höfterna medan resten av kroppen är stilla.150
En skillnad mot vanlig orientalisk dans är att det inom den egyptiska
dansen inte förekommer några roterande bäckenrörelser, magrullningar
eller rörelser som fokuserar bröstkorgen. Axelskakningar är också sällsynta, och utförs med försiktighet när de förekommer. Det finns emellertid också stora likheter mellan egyptisk och orientalisk dans. Många
av stegen är i princip desamma och även i den egyptiska dansen utgör
höftrörelser – både mjuka och rytmiskt distinkta – viktiga inslag i koreografierna.
Den dansform och det förhållningssätt till dansen som as-Sayf företräder
bygger till stor del på den utveckling och reformering av den orientaliska
dansen som genomförts av Suraya Hilal.151 Dansösen och koreografen
Hilal är född i Egypten men är sedan många år bosatt i Storbritannien.152
Som framgått i tidigare kapitel har många etablerade dansöser inom olika
former av orientalisk dans valt att enbart uppträda på scener och genomfört andra förändringar av sina framträdanden. Ett viktigt skäl för detta
är att försöka öka möjligheterna att bli erkända som respektabla. Suraya
Hilal har drivit detta längre än de flesta andra. Med målet att göra dansen
till en respekterad konstform har Hilal genomfört förändringar av dansens
rörelser, arenor, kläder och förhållningssättet till publiken. Hon uppträder över huvud taget inte i lokaler där det dricks alkohol, utan enbart på
scener och arenor dit människor tagit sig just för att se dansen. Hon har
150 Det gäller dock långt ifrån alla orientdansöser. Varken Ann eller Irène
arbetade under den tid jag följde dem med utpräglad isolationsteknik.
151 Hilal kallar den dansform hon själv och hennes kompani utövar för Hilal Dance
(www.hilaldance.co.uk/hilaldance/ 2005-09-29).
152 Hilals mor var från Egypten och fadern från Jemen (Artle u.å, www.hilaldance.
co.uk/hilaldance/surayahilal.html 2010-02-03).
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frångått den tvådelade kabarédräkten och dansar istället konsekvent i
heltäckande, långärmade dräkter med hellånga kjolar. Inspirerad av bland
annat modern dans har hon också utvecklat en speciell teknik för dansens
rörelser.153 Dansformen är till skillnad från vanlig orientalisk dans inte
spridd i hela världen utan utövas främst i Västeuropa och Australien. Det
förekommer framträdanden med denna form av egyptisk dans i Egypten
och andra länder i Mellanöstern, men dansformen är inte särskilt spridd
eller känd i denna del av världen.154
Utöver Hilals eget kompani och dansare knutna direkt till henne finns
flera grupper av dansare och lärare som utgår från Hilals arbete, men som
inte strikt tillämpar hennes riktlinjer. Suraya Hilals dans och pedagogik
fungerar till stor del som den främsta inspirationskällan för den egyptiska
dansen i Stockholm. Samtidigt förekommer en viss omprövning och förhandling när det gäller hur den egyptiska dansen bör utföras och betraktas. Dansgruppen as-Sayf som är bland de främsta uttolkarna av den egyptiska dansen i Sverige följer dock Hilals ideal i sin uttalade ambition att
arbeta med dansen ”som scenkonst snarare än som underhållning”(Artle
2004:2). Detta får konsekvenser för såväl vilka arenor man uppträder på
och vilka kläder man använder som för vilket förhållningssätt man intar
till musik och dansrörelser. Många av gruppens framträdanden sker på
små alternativa teaterscener eller kulturfestivaler.155

Genrer inom egyptisk dans
Precis som i den orientaliska finns det olika undergenrer inom den egyptiska dansen. Det finns tre varianter av egyptisk dans och dessa kallas
shaabi, baladi och classical sharqi. Dessa danstyper bygger – precis som
den egyptiska dansen i allmänhet – huvudsakligen på stilar som utformats och namngivits av Suraya Hilal. Den egyptiska dansens tre stilar har
delvis namn som förekommer också inom vanlig orientalisk dans, dock
syftar beteckningarna på olika rörelse- och musikstilar. Det arabiska ordet
153 www.hilaldance.co.uk/hilaldance/hilaldance. 2005-09-29.
154 Den kända libanesiska dansösen Amani har exempelvis inte hört talas om denna
dansform. Marie al Fajr, en av de främsta utövarna av egyptisk dans i Hilals stil,
bor delar av året i Kairo. Annika Koskinen i as-Sayf säger att det utöver al Fajr finns
åtminstone en person i Kairo som utövar en dansform som liknar as-Sayfs. Enligt
Annika Koskinen kan personer som är verksamma inom folkmusik och teater i
Egypten känna till deras slags dans, medan det är troligt att Hilal-stilen är okänd för
människor i nöjesbranschen, eller som håller på med pop (samtal 2007-11-07).
155 as-Sayf har uppträtt i Stockholm bland annat på Dramalabbet, Fylkingen, Dansmuseet, och en feministfestival. Som jämförelse kan nämnas att Ann Larsson framför
allt lyfter fram framträdanden på stora företagsfester på sin hemsida. Även Larsson
och hennes dansgrupp har dock uppträtt på festivaler.
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shaabi betyder folk eller folklig. Inom både den orientaliska och egyptiska
dansen förekommer dans som betecknas som shaabi, men det som utövas
av orientaliska respektive egyptiska dansöser under denna beteckning
har fler skillnader än likheter. Medan orientdansösernas shaabi är urban,
modern och ”streetsmart”, gärna framförd i jeans och höftsjal till arabiska
poplåtar från aktuella topplistor; är de egyptiska dansarnas shaabi lantlig,
enkel, tung och grundad. Den egyptiska dansens shaabi framförs i heltäckande kläder och sjalar knutna runt huvudet så att inget hår sticker ut
och musiken framförs ofta på några få, enkla instrument, ibland bara den
arabiska trumman tabla och sång. Ofta förekommer också tamburiner,
instrument som den gällt klingande mismar eller rababah, ett traditionellt
ensträngat stråkinstrument. Inom den egyptiska dansens shaabi finns
koreografier som inspirerats av olika folkgrupper som gawazi (egyptiska
romer), beduiner eller av ”nubisk” dans och musik från ett område i södra
Egypten och Sudan.156
Bakgrunden till orientdansens folkliga genrer torde vara Mahmoud
Redas anpassning av folkliga danser för sceniskt bruk under 1950-talet
som beskrevs i kapitel två. Till grund för den egyptiska dansens stilar
ligger istället framför allt Suraya Hilals nytolkning av folkliga egyptiska
dansgenrer, något hon ägnat sig åt från 1980-talet och framåt.157 Suraya
Hilal har också gjort historiska efterforskningar kring hur dans kan
ha sett ut vid arabvärldens hov under historisk tid, särskilt Osmanska
rikets storhetstid, och ur detta skapat genren classical sharqi (Artle u.å).
I denna dansstil används klassisk arabisk musik, spelad av orkestrar
med en sättning som liknar den som används i ”magdansmusik”.158
Inom den egyptiska dansen används endast i undantagsfall inspelningar
med synthesizers eller andra elektriska instrument. Däremot förekommer förutom tabla, violin och kontrabas ofta den egyptiska lutan oud,
vassflöjten ney och hackbräde quanon. Rörelsemässigt utmärks classical sharqi av elegant svepande rörelser som tar stor plats i rummet,
och en kroppsposition som är mer utsträckt uppåt och utåt än inom
shaabi.
156 En del av den egyptiska dansens underavdelningar till shaabi sammanfaller med
namn på stilar inom vanlig orientalisk dans: gawazi (egyptiska romer), fellahi (bondedans), saidi (dans, musik och rytmer från södra Egypten). När det gäller de olika
underavdelningarna finns både likheter och skillnader. Gawazi-dansare inom båda
formerna använder sig exempelvis gärna av fingercymbaler, inom fellahi ska gärna
kläderna ha volanger och i saidi används ibland käppar som attribut. Men det finns
också avgörande skillnader i form. Volangkjolarna i orientdansens fellahi är gärna
korta och åtsittande, medan de i egyptisk dans är hellånga och lösa. Käppen som
används inom orientalisk dans är lätt och guldglänsande, medan den som används i
egyptisk är ofärgad, rak och tung.
157 www.hilaldance.co.uk/company/chronology.html 2005-09-29, Artle u.å.
158 Se vidare kapitel två.
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Den tredje genren inom egyptisk dans kallas baladi, en beteckning som
förekommer inom så väl egyptisk som annan orientalisk dans. Termen
baladi syftar på något som kommer från landsbygden, men har också
kommit att beteckna en mer urbaniserad ”folklig” dansstil.159 Skillnaderna mellan orientalisk och egyptisk dans är inte så stora när det gäller
baladi. Även om orientdansare kan bära tvådelad dräkt även i baladi,
framförs just denna danstyp ofta i dräkter som är heltäckande, åtsittande
och försedda med slitsar. De ”egyptiska” dansarnas dräkter är i baladi
som alltid heltäckande och löst sittande och dansaren har ett tygstycke
knutet runt huvudet på ett speciellt sätt som anses passa just denna dansform. Den vida kjolen fästs i den egyptiska dansens baladi ofta upp så att
dansarens siluett blir slankare än i shaabi eller classical sharqi. Inom både
den orientaliska och egyptiska dansens baladi är rörelserna återhållna
och omväxlande mjuka och rytmiska och dansen utförs på ett relativt
litet utrymme. Den egyptiska dansens baladi är dock mer grundad och
flödande och har färre ornamenterade rörelser med händer och armar.
Också denna dansform kan i viss mån betraktas som ett återskapande
av en historisk dans, då både orientdansöser och egyptiska dansöser har
dans på Kairos kaféer under tidigt 1900-tal som förebild. När det gäller
baladi fungerar också gamla stjärnor som Suhair Zaki som förebild inom
båda skolorna.

På kurs i egyptisk dans
Det är första gången på terminen på kursen i egyptisk dans på nivån fortsättning/mellan160. Denna termin ska ägnas åt folklig shaabi, och läraren
Kay gör entré med en sjal knuten runt huvudet på det sätt som hör till
just shaabi-dans.161 Dräkterna som både erfarna elever och lärare bär på
lektionen är i stort sett identiska med dem som används vid föreställ159 Baladi kan syfta både på något med ursprung på landsbygden och som någon
eller något som är äkta och fritt från pretentioner och förkonstling. Både orientdansare och egyptiska dansare beskriver bakgrunden till baladi på liknande sätt. Termen
baladi betyder ”från landsbygden”, eller ”från kvarteret” och syftar på en form av
dans och musik som utvecklades i början av 1900-talet då människor från landet flyttade in till Egyptens storstäder. Musiker från landet som uppträdde på storstädernas
kaféer började då använda västerländska instrument som exempelvis dragspel, som är
vanligt i baladi-musik. Dansösernas rörelsemönster anpassades efter framträdanden
på det begränsade utrymmet mellan kaféborden (Artle u.å, http://sv.wikipedia.org/
wiki/Orientalisk_dans 2010-02-03).
160 Denna beteckning innebär att man ska ha minst tre års danserfarenhet.
161 Huvudduken ska knytas på olika sätt beroende på vilken form av egyptisk dans
man utövar. Shaabi, baladi och classical kräver alla sin speciella typ av huvudklut.
Inom dessa genrer finns också varianter med speciella typer av huvuddukar. Exempelvis dansas baladi ibland med slöja, och då kompletteras huvudkluten med en stor slöja
fäst på huvudet. Slöjan används sedan i koreografin.
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ningar: hellånga vida kjolar, löst sittande toppar och enfärgade tygsjalar
runt höfterna. Många har också sjalar knutna runt huvudet. Själv hör jag
till det fåtal elever som dansar utan huvudklut. Det är bara en person som
inte bär kjol. Hon är istället klädd i svarta tajts och avviker också genom
att tidigare ha dansat orientaliskt för andra lärare som lär ut dans i en
helt annan stil. Under nybörjarterminerna är klädseln hos eleverna ofta
varierande, vissa kommer i tajts och klirrande myntsjalar som i orientalisk
dans. Men de som fortsätter att dansa egyptiskt syr sig efter någon termin
en kjol av det rundskurna snitt som lärarna bär och rekommenderar eleverna att skaffa sig. Lärarna tipsar om hur man ska sy, och var man hittar
bra och billiga tyger till kjolar, toppar och sjalar.
Undervisningen är uppbyggd på samma sätt som inom orientalisk dans
och börjar med uppvärmning. Läraren gör rörelserna framför gruppen,
som ser på och gör efter. Precis som läraren Ann är Kay noggrann i sina
instruktioner och kontrollerar att eleverna gör rätt. Till skillnad från Ann
arbetar Kay med yogarörelser, där det också är viktigt att andas på rätt sätt
i takt med att kroppen rör sig. Varje termin arbetar gruppen med någon
av dansformerna shaabi, baladi eller classical sharqi. Under lektionerna
tränar eleverna in steg och rörelser som är viktiga att kunna inom den
aktuella dansformen och mot slutet av varje lektion tränas den koreografi
som ska visas upp vid avslutningens elevshow. Den här terminen har den
dans gruppen ska framföra nubiska inslag och innan Kay sätter på skivan
med enkel musik med trummor och sång förhör hon gruppen om Nubien,
dess folk, dans och musik.
Den orientaliska dansen har låg tyngdpunkt jämfört med exempelvis västerländsk balett. Inom den egyptiska dansen betonas detta i än högre grad.
Att få in den rätta tyngden, riktningen nedåt och känslan av koppling mellan
olika kroppsdelar är kärnan i helkroppsintegrering, det som utmärker just
denna dansform. Det krävs långvarig träning innan eleverna får in detta i
sina kroppar; innan deras kroppsschema modifierats så att det innefattar
den egyptiska dansens speciella rörelser och förhållningssätt.
Precis som inom den orientaliska dansen sker detta genom att eleverna
dels ser på och härmar läraren som dansar före, dels lyssnar på lärarens
instruktioner som beskriver dansens rörelser, riktningar och förhållningssätt (se vidare kapitel tre). I detta arbete använder sig Kay av metaforer i
än högre utsträckning än Ann och Irène gör när de undervisar i orientalisk
dans. Vid undervisningen av nybörjare ägnar läraren en stor del av tiden
och mödan åt att försöka få eleverna att inta rätt kroppsposition och
förhållningssätt. Detta visar sig tydligt vid ett tillfälle då dansskolan ger
möjlighet för presumtiva elever att prova på olika dansstilar.
227

Karin_Hogstrom_avh.indd

227

10-03-19

09.52.08

Då Kay introducerar en grupp kvinnor i den egyptiska dansens grunder börjar hon med att få eleverna att ställa sig i den så kallade grundpositionen.162 Kay säger att man ska tänka på att hålla bäckenet under
sig och att benen hela tiden ska vara lite böjda. För att få in den rätta
kroppshållningen uppmanar hon eleverna att tänka sig att de har tunga
kängurusvansar som drar bäckenet neråt. Därefter visar Kay några
grundläggande steg. I pendeln ska kroppen röra sig böljande i sidled.
Kay påminner eleverna om att de ska röra på hela kroppen, inte bara
en del av den. Huvudet ska däremot hela tiden vara stilla, ”vi får inte
tappa vår drottningkrona, för vi är drottningar”. Denna kommentar får
gruppen att fnissa lite. Hon visar också så kallad saxgång, och berättar samtidigt hur man sätter fram det ena benet och samtidigt för fram
motsatta axeln. För att få gruppen att få in rätt kroppsposition säger
Kay ”man ska ha världens tyngsta rumpor och gärna sumobrottarlår”.
Detta utlöser skratt hos de församlade kvinnorna. Kay säger också att
man kan testa den här gångstilen när man känner sig nere, och att det
”fungerar om man vill komma förbi kön på Café Opera”. Mer skratt
hörs från gruppen. Eleverna kämpar med varierande framgång med att
gå runt och göra allt rätt. Deras spända kroppshållning och stora, ganska
ryckiga rörelser avslöjar att de koncentrerat försöker få kroppen att göra
något som känns ovant och svårt.
De flesta av de mest erfarna ”egyptiska” dansöserna har tidigare sysslat med
vanlig orientalisk dans. Från början dansade även Kay och gruppen as-Sayf
vanlig orientalisk dans och bar tvådelade glittriga kläder. Kristina, som är
54 år och började dansa orientaliskt redan på 1980- talet gick på kurs för
Kay redan under denna tid. Efter att Kristina på 1990-talet gjort några års
uppehåll i dansandet återkom hon till Kays kurs. Då märkte Kristina att
det hade skett förändringar. En skillnad Kristina noterade var att det hade
blivit ”så noga hur man rörde sig”. Kay hade börjat undervisa mer med hjälp
metaforer som att man i ”pendeln” ska trampa ner foten så mjukt och med
sådant motstånd som om man har en liten luftfylld ballong under hälen.
Kristina: Hon tjatade ju liksom om att man skulle trampa på den
där ballongen i den här … vad heter den? Pendeln. Det fick vi ju
träna hur mycket som helst på. Man kunde liksom inte fatta hur
man skulle göra.
[…]
162 Detta avsnitt baserar sig mest på en så kallad prova-på-klass jag besökte 2007-03-23.
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Man fick tänka … Jag försökte tänka och det gick inte att röra
sig samtidigt. Då sa hon ofta ”tänk inte på det!” Men jag måste
ju tänka … för annars blir det ju fel också. Jag tyckte det var
väldigt jobbigt där ett tag …
Den egyptiska dansens rörelserepertoar och hållning skilde sig alltså
så pass mycket från den orientaliska dansens att Kristina i viss mån
fick ”börja om” och modifiera sitt kroppsschema på det grundläggande
sätt som annars sker på nybörjarnivå.163 Även om det var svårt tycker
Kristina att hon så småningom har hittat den egyptiska dansens rörelser och attityd. Kristina tycker fortfarande att den egyptiska dansen är
”ganska ansträngande”, men samtidigt tycker hon att sättet att röra sig
och tänka är skönt och avslappnande, ”det är nästan … det blir lite …
yoga, meditativt”.
Kay arbetar alltså mycket med metaforer och instruktioner i sin
undervisning för att få eleverna att även mentalt inta rätt positioner och
därmed också få kroppshållning och rörelser rätt. Metaforer används
också i undervisningen av mer vana danselever. Eftersom det är så svårt
att få in i kroppen och så lätt att ”tappa” påminner läraren om att
man ska ”sitta” och inte tappa kontakten med marken, det vill säga ha
en grundad kroppshållning med bäckenbottenmuskulaturen aktiverad
och tyngden riktad nedåt. Men när de grundläggande rörelserna och
den kroppsliga hållningen efter några terminers träning satt sig bättre
i elevernas kroppar börjar metaforerna också riktas mot att få eleverna
att ha ”rätt” känsla. Därmed kan de lättare fås att röra sig och inta
en attityd som är i överensstämmelse med den aktuella musiken och
koreografin. När en grupp erfarna elever går en workshop i en speciell,
återhållen variant av folklig shaabi ger Kay gruppen en rad metaforer
att ”tänka med”. För att få rätt mental inställning, rätt känsla och
därmed rätt hållning och rörelsemönster ber hon eleverna att försätta
sig i en stämning av trygghet och lugn, intala sig att ingenting hotar.
Kay ger tipset att lägga handen på bröstkorgen och andas ut, och sen
behålla den lugna och trygga känsla man fick då. Det blir vid sådana
tillfällen tydligt att om man med hjälp av en beskrivning eller metafor
från läraren målmedvetet föreställer sig något, påverkas upplevelsen av
det man är med om och att detta i sin tur påverkar kroppens hållning
och rörelser.

163 För en mer omfattande analys av denna process se kapitel tre.
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Nya mognare femininiteter
När Kristina började dansa orientaliskt på 1980- talet fungerade kursen
i orientalisk dans som en frizon där hon kunde passa på att klä sig och
röra sig som hon ville utan att behöva tänka på omgivningens reaktioner.
”Man bejakade sina … behag så att säga. Var stolt över det, istället för att
skämmas [ …] Man bejakar sin … kvinnlighet utan att nån har nån aspekt
på det.” Kristina säger dock att hon tröttnade på orientalisk dans efter
ett tag och hon är numera noga med att påpeka att det inte är ”magdans”
hon sysslar med. Hon föredrar alltså den egyptiska dansen, som hon uppfattar som stram men ändå ståtlig. Kristina beskriver skillnaden mellan
orientalisk och egyptisk dans:
Kristina: Magdans är ju mer lustfylld så där. Det är lite okontrollerat, man kan göra vilken rörelse som helst egentligen. Det är
glatt och man ska le och … så där. Ungefär så … som man gör på
en fest. Festlig stämning. Medan den egyptiska, den känner jag
är mer som en konstform, den är ju mera … Det är mer arbete,
det är mer … ja, mer seriöst helt enkelt.
När Kay undervisade i orientalisk dans hade hon enligt Kristina haft ”gröna trikåer och en liten sjal” på sig, men när Kristina efter sitt uppehåll kom
tillbaka till danskursen var Kay klädd i den egyptiska dansens långa, vida
kjol och heltäckande topp. Detta gjorde intryck på Kristina:
Kristina: Jag … tyckte det var elegant. Jag tyckte det var tjusigt
med den där långa [kjolen] … Det var ju liksom en … annan
uppenbarelse. Det kändes mera seriöst, konstnärlig form på nåt
sätt. Man behövde inte se hur benen rörde sig, man liksom kunde
uppfatta en hel form så att säga som … Nej, det blev mera elegant, lite drottninglikt, så.
Nina som är 55 år har dansat egyptiskt i ett tiotal år. Innan dess dansade
hon orientaliskt i många år, och har också uppträtt i några mindre svenska
städer. Några av de saker som Nina uppskattade med orientalisk dans
var att den kändes ”kvinnlig”, och gav chansen att kunna få klä sig lite i
guld och glamour. Eftersom hon var nyskild när hon uppträdde roade det
henne också att kunna dansa inför män och visa sig lite sensuell och på så
sätt väcka deras intresse. Nina säger dock att hon fastnade direkt för den
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egyptiska dansen när hon senare kom i kontakt med den. Hon kände att
hon då hade ”vuxit från” att dansa med bar mage.
Nina: Det var så befriande med de här kläderna, jag bara [en
stor befriad suck av lättnad]. Och den här tyngden, efter att ha
varit uppe här så fick man liksom landa. […] Det var en befrielse
att inte isolera utan ha linjer. Jag kände att jag var i den tyngden
själv, det passade helt mitt sätt att vara.
Nina, som sedan dess fortsatt med egyptisk dans, tycker alltså att inte
bara att dansformens täckande kläder utan också dess tyngre och mer
flödande rörelsemönster vid denna tidpunkt stämde väl överens med hennes livssituation i övrigt.
Nina: Hilal-stilen [egyptisk dans] var för mig … en mogen kvinna och orientalisk var det här mer … ung kvinna, eller vad ska
jag säga. Sen vet jag ju att många … äldre kvinnor som dansar
orientaliskt sätter ju in den här tyngden också. Men för mig var
det den skillnaden. Och att jag tycker den dans som vi dansar nu,
den tillåter en att vara en mogen kvinna, och liksom ta fram lite
– om man ska prata filosofiskt – den där kvinnan som är jordad
i sin kropp och i sig själv. Som inte behöver behaga mannen. Och
när hon behagar mannen … – eller kvinnor, de som tittar – så
är det sina egna villkor, jag väljer. Medan i orientaliskt, då är
det lite så att man … man liksom dansar ”okej, kolla på mig nu,
kolla!” mer. Det är på männens villkor, för det blir männens
villkor, det blir inte kvinnorna, de har inte såna krav.
Alla kvinnor som dansar egyptiskt beskriver den dansformen som något
man gör för sin egen skull, utan att försöka behaga andra. Genomgående
är också att man uppfattar att dansen har en tyngd och ett allvar som
saknas i många andra dansformer. Särskilt i den folkliga shaabin tycker
Kristina att det finns en stark kraft, som hon menar är både manlig och
kvinnlig när hon försöker beskriva den.
Kristina: […] det är moderkraft, mera. Nån gammal …
moderskult [skrattar till lite] eller vad man ska säga. Så känns
det. Som när man står och bakar, då känner man också sån där
kraftfull jättekvinna, det är den känslan. Det är ju kvinnligt,
men det är en stark kvinna.
231

Karin_Hogstrom_avh.indd

231

10-03-19

09.52.08

Marianne, som är drygt 60 år, dansade också hon orientaliskt innan
hon började med egyptisk dans. När hennes lärare i orientalisk dans blev
mammaledig hamnade Marianne på en kurs som gavs av medlemmar i
as-Sayf, som vid den tidpunkten hade gått över till Hilal-stilen. Marianne
tycker att den egyptiska dansen har många fördelar. Hon uppfattar att
den med sin helkroppsintegrering är mer skonsam för kroppen, och att
det finns större möjligheter för henne att inom egyptisk dans anpassa
rörelser och framträdande till det som hon kan klara av rent fysiskt.
Marianne menar att det i den egyptiska dansen finns tillgång till en tung
kvinnlighet som innefattar ett mer tillåtande förhållande till kroppen än
i andra danser. ”I egyptisk dans spelar det ju faktiskt inte så stor roll hur
du ser ut i kroppen. Och det tycker jag kan vara bra. […] Här kan du ju
dansa och se ut nästan hur som helst.” Att man ”kan se ut hur som helst”
i egyptisk dans betyder inte att det saknas värdighet och elegans. Istället
vill Marianne beskriva det som att man får skaffa ”nån sorts drottning
identitet”, som utmärks av att den är tung och har pondus, men framför
allt är mycket värdig.
Nina, Marianne och Kristina talar alla om att den egyptiska dansen i
högre grad än den orientaliska dansen är en bra arena för kvinnlig gemenskap. Detta kopplar de samman bland annat med att den egyptiska dansen
oftare bygger på gruppkoreografier. ”Alla är i en dynamisk grupp”, säger
Kristina. ”Det är det ju det som blir så häftigt när man dansar tillsammans
med alla de här färgerna och rörelserna.” Inom den egyptiska dansen finns
också enligt Kristina och Nina en solidaritet och tillåtande attityd mellan
dansarna.
Nina: jag tänker på när kvinnor är tillsammans på ett bra sätt.
För man pratar så mycket om kvinnlig rivalitet och kvinnor är …
ja … Men det upplever jag aldrig i dansen. Utan det är det här
när kvinnor kan skratta … med varandra och inte åt varandra.
Och man kan skoja med varandra, men det är aldrig nåt sånt
här … elakt … Och [det är] tillåtande. För vi är ju väldigt olika
i våra kroppar och uttryckssätt. Den är en tillåtande dans, och
oberoende av var du är på stegen om man säger så, så är det
ändå vackert.
Att den egyptiska dansen kan framstå som seriösare och tyngre än den
orientaliska innebär alltså inte att det saknas lustfyllda inslag i den. Den
egyptiska dansen tycks enligt Ninas, Mariannes och Kristinas berättelser
ge tillgång till en annan, femininitet än den orientaliska dansens ibland
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insmickrande hyperfemininitet. I den egyptiska dansen finns istället möjlighet att iscensätta och förkroppsliga en femininitet som uppfattas som
mer grundad och mogen, mindre inriktad på bekräftelse utifrån.
Den egyptiska dansen kan dock också ge möjligheter att vara fåfäng,
även om estetiken skiljer sig från den som gäller inom orientalisk dans. När
Marianne dansade orientaliskt tyckte hon att det var roligt med paljetter
och rasslande höftsjalar. Men när hon hade gått över till egyptisk dans
ändrades detta, ”då tyckte man ju att det [myntbältet] var skramligt. Då
ville man inte höra på det där”. Marianne finner nu en stor glädje och
njutning i de kläder som hör till den egyptiska dansen.
Marianne: Jag tycker att en del av det som jag håller på med nu
är ren narcissism. Här klär jag mig i långa prinsesskjolar och
grejer och färgkoordinerat, och så står jag och tittar i en spegel
i timmavis, medan jag hoppar runt. Det är ju inte för att behaga
nån alltså … Jo, mig själv.
Den egyptiska förknippas av såväl läraren Kay som eleverna Kristina och
Marianne med möjligheten till en vuxen och värdig drottningidentitet.
När Marianne beskriver den egyptiska dansens möjlighet till att leva ut
fåfänga och klädglädje beskriver hon dock dansens hellånga dräkt som
”prinsesskjolar”. Denna beteckning och Mariannes beskrivning av det
lustfyllda i att sätta på sig dessa kläder och njuta av sin egen uppenbarelse i
spegeln associerar till en annan, flickaktigare femininitet. Den har likheter
med den orientaliska dansens hyperfemininitet, som ibland också beskrivs
i termer av att leva ut ”prinsessdrömmar”.164
Kristina, Nina och Marianne som beskriver fördelarna med den egyptiska dansens ”mognare” femininitet är alla över 50 år gamla. Som framkommit i tidigare kapitel är en ganska stor andel av de kvinnor som utövar
orientalisk dans relativt unga, under trettio år. Man kan alltså i viss mån
koppla samman iscensättandet av den orientaliska dansens ”ungdomliga”
hyperfemininitet med unga dansare och av den egyptiska dansens ”mognare” drottningvärdighet med äldre. Men som Nina framhåller och som
framkommit i tidigare kapitel behöver lockelsen hos olika femininiteter
inte nödvändigtvis hänga samman med en persons biologiska ålder. Yvonne som är över 50 år njuter av den orientaliska dansens hyperfemininitet
samtidigt som också yngre kvinnor söker sig till egyptisk dans just för
möjligheten till en mer värdig och ”mogen” femininitet. Det finns flera som
164 Ingen av mina informanter använder just termen ”prinsessdrömmar” när de talar
om möjligheten till fåfäng femininitet i den orientaliska dansen. Däremot förekommer
beteckningen i denna betydelse i Gudrun Dahls artikel (Dahl 2006).
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börjat dansa egyptiskt i trettioårsåldern som sedan har fortsatt för Kay
och andra lärare kring as-Sayf, en av dem är jag själv. Att döma av ålderssammansättningen på kurser i egyptisk dans torde dock dragningskraften
på flickor i tonåren och kvinnor i tjugoårsåldern vara lägre för egyptisk
än för orientalisk dans.

Måttfullhet i rörelser och klädsel
Inom den egyptiska dansen ska alla rörelser med höfter, bäcken och bröstkorg vara måttfulla och det framgår av undervisningen och lärarens anvisningar att det i denna dansform är mycket viktigt att inte röra sig på ett sätt
som kan uppfattas som sexuellt utmanande eller inbjudande. Något som
aktivt korrigeras av läraren är tendenser att puta ut med stjärten alltför
mycket, liksom att utföra rörelser med höfterna snett uppåt och framåt. De
elever som gör rörelserna fel drillas tills de lärt sig att hålla och röra höfter
och stuss på rätt sätt, med tyngdpunkt och rörelseriktning hela tiden fokuserad neråt, inte bakåt, framåt eller utåt. Också på lärare Anns lektioner
händer det att elever korrigeras som putar ut alltför mycket med stjärten eller
gör alltför stora höftrörelser. De rörelser som hon korrigerar är dock mycket
större och mer markerade än de som korrigeras inom egyptisk dans, och till
skillnad från vid undervisningen i egyptisk dans har jag aldrig hört henne
göra korrigeringen med den uttalade motiveringen att rörelsen ser alltför
utmanande eller vulgär ut. Den vanligaste motiveringen för korrigeringar
inom båda dansformerna är att en position utan svank och med tyngden riktad neråt dels minskar risken för skador, dels underlättar rörelsefriheten.
En av as-Sayfs tidigare medlemmar heter Lotta och är knappt 40 år
gammal. Lotta började i as-Sayf redan när gruppen ägnade sig åt vanlig
orientalisk dans. Enligt Lotta uppträdde de på den tiden gärna lite flirtigt
och sexigt mot publiken. Men gruppen hade påbörjat en förändringsprocess och redan när Lotta kom in i gruppen hade nya tankar börjat dyka
upp. Lotta beskriver det som att medlemmarna i as-Sayf ville komma förbi
det man uppfattade som orientalistiskt och påklistrat och istället sträva
efter en renare och enklare dans. Seriös blev ett viktigt ledord för den nya
inriktningen, och det innebar enligt Lotta att ”gå ifrån det tjusiga och
glamourösa” inom den orientaliska dansen. Samtidigt upplevde Lotta det
som att det blev tabu att flirta med publiken och vara sexig. Lotta, som
vid denna tidpunkt var en relativt orutinerad dansös, uppfattade den nya
inriktningen som överdrivet präktig och tyckte att gruppens tolkning av
”seriös” ibland verkade vara ”motsatsen till att ha kul”.
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Även några av de elever som dansat egyptiskt i flera år säger att de
till en början uppfattade Hilal-stilen som ganska sträng. En av dem fick
associationer till talibaner när hon såg egyptiska dansare i full kostym för
första gången. Själv bär jag ogärna huvudduken, framför allt eftersom det
blir varmt och svettigt. Jag känner också en vag olust inför den eftersom
den ger mig associationer till bruket att kvinnor ska täcka sitt hår för att
inte fresta männen med sin skönhet, och indirekt till en begränsning och
kontroll av kvinnor som ofta hänger samman med detta bruk.165 En annan
elev säger sig i början ha tänkt på liknande sätt, men att hon nu undviker
sjal på träningen mest eftersom det blir för varmt. De flesta andra elever
verkar ha vant sig och numera är jag ganska ensam i gruppen om att
uttrycka någon motvilja mot huvudduken. Flera har tvärtom framhållit att
det som en befrielse att man inte behöver visa håret, och att huvudduken
bidrar till de rena linjerna i dansen.

Allvar och lek
Nina säger att hon känner sig mest hemma i den egyptiska dansen, men
samtidigt tycker hon att den orientaliska dansen kan bidra med en mer
spontan glädje, en känsla av att livet inte behöver vara så allvarligt, att
man helt enkelt kan gå ut och ha kul. Nina säger att hon kom att sakna en
lite ”flamsig” sida av sig själv. Därför har hon under den senaste terminen
parallellt med den egyptiska dansen också gått en kurs i orientalisk dans.
Nina säger att hon alltid blir glad när hon dansar orientaliskt. En egyptisk
dansklass tycker hon går djupare och väcker mer komplexa känslor. Oftast
är det glädje, men Nina kan också ibland uppleva att den egyptiska dansen
släpper fram sorg och förstämning hos henne.
I både den egyptiska och orientaliska dansen äger dansuppträdanden
inför publik rum inom ramar som anger att det som sker är något som
skiljer sig från det vanliga vardagslivet. Också den dans som utövas på lektioner och under repetitioner kan betraktas som framträdanden, men med
mindre tydliga gränser och ramar (Schechner 2002:28–35). Den sinnesstämning och attityd som etableras inom den orientaliska och egyptiska
dansens framträdanderamar skiljer sig dock åt.
I den orientaliska dansen etablerar man inte bara en framträdande165 Det är inte bara i muslimska sammanhang som kvinnor förväntas täcka sitt hår
för att inte ”fresta männen”. Det finns påbud om att kvinnan bör dölja sitt hår också
i de judiska och kristna skrifterna. Bruket att kvinnor döljer sitt hår har varit utbrett
också i Sverige och än idag finns äldre personer som anser att kvinnor bör ha huvudbonad på sig i kyrkan (Karlsson 1998:111–114).
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ram utan ofta också en lekram som markerar att det som sker är ”på
skoj” (Bateson 1972:177ff, Schechner 1995:29–30). Som framgått är det
de orientaliska dansarna gör på scen och i relation till publiken ofta ”på
skämt”. Det gäller inte minst de sexuella anspelningar som förekommer.
Genom att framträdandet är ”på lek” och ofta utförs i gestalt av en scenperson som upplevs som skild från det privata ”jaget” kan orientdansarna
iscensätta en sexig hyperfemininitet utan att behöva ta alla konsekvenser
som ett sådant beteende skulle kunna föra med sig om det utfördes ”på
riktigt” och av dansarna i egenskap av privatpersoner (Schechner 1985:237
jfr Gustafsson 2002:26–27, se vidare kapitel fyra).
Den egyptiska dansen däremot är inte bara seriös, den är också i mycket
högre grad än den orientaliska på allvar. Det tycks inte finnas samma behov
för utövarna att markera skillnaden mellan privatjaget och den person som
man gestaltar i dansen, vare sig på lektionerna eller vid framträdanden på
scen. I den egyptiska dansen säger Nina att hon är sig själv.
Nina: När jag går in och dansar egyptiskt, när jag är i flowet om
jag säger så, då är jag alltid mig själv till hundra procent, alltså
jag dansar för att jag vill det, inte för att behaga någon annan.
Det struntar jag i just då. Tycker de det är fint, då är jag jätteglad.
Tycker de inte det så, ”okej”. Men nu gör jag det här för att jag
tycker det är kul, och min kropp tycker om det.
Lotta som i början av sin tid i as-Sayf upplevde den egyptiska dansen
som överdrivet seriös ändrade uppfattning efter en tid. Det hade att göra
med att hon började fundera över sin egen identitet i relation till vad hon
förmedlade på scenen. Lotta säger att hon egentligen tycker att man borde
kunna vara ”renodlad orientdansös” utan att bli betraktad som ett objekt
av publiken. Men i praktiken tycker inte Lotta att det fungerar. Hon konstaterar att ”dansen verkar väcka nåt hos ’vanliga män’, samma sak som
korta kjolar väcker”. När hon i efterhand tänker tillbaka konstaterar Lotta
att hon inte kände sig bekväm då hon uppträdde som orientdansös.
Lotta: Särskilt när jag uppträdde så såg jag mest livrädd ut. För
att jag kände mig inte hemma där. […] Att jag inte var jag, heller.
Om man inte är nån gullig, behagfull … flicka, så är jag ju inte
det när jag är på scenen heller.
[…]
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Då hade jag blivit fast i en … kvinnobild … som jag inte vanligtvis
är bekväm med. […] Det var först när jag liksom hade … nått
tillräckligt långt för att kunna se mig själv lite grann utifrån som
jag fattade att ”Nej men nej, det där är inte, det är liksom inte
OK. Det stämmer inte överens med den jag är i vanliga fall, så
varför ska jag pyssla med det nu?”
Den gestalt som Lotta iscensätter vid framträdanden med egyptisk dans
tycker hon stämmer bättre med andra aspekter av hennes liv, som hennes
arbete som socionom och hemlivet med man och två barn.
Det verkar alltså finnas en skillnad mellan egyptisk och orientalisk dans
när det gäller i vilken utsträckning det som sker på lektioner och på scen
betecknas som allvar eller lek. Detta allvar eller lek betecknar inte bara de
olika sinnesstämningar som förknippas med dansformerna utan också i
vilken grad dansaren identifierar sig själv som person med det hon gör på
scen eller i lektionssalen; i vilken grad den figur som framträder uppfattas
som kvalitativt lik den person som dansaren anser sig vara i andra sammanhang. I den egyptiska dansen uppfattar utövarna att det de gör på
scenen stämmer bättre överens med den de uppfattar sig vara till vardags,
eller kanske rättare sagt så som de skulle vilja vara till vardags.
Egyptisk och orientalisk dans har olika värden både för utövarna och
för publiken. Några av dessa värden för utövarna kan rubriceras som att
ha kul respektive att få ta sig själv på allvar. Dessa värden söker dansarna
genom att gestalta de olika femininiteter som de olika dansformerna erbjuder. Inom den orientaliska dansen söker de dansande en läcker och fåfäng
hyperfemininitet, inom den egyptiska en tyngd, värdighet och auktoritet
som uppfattas som mer passande för en mogen kvinna. I den egyptiska
dansen kan man säga att dansarna metaforiskt gestaltar drottninglik värdighet och kraftfullhet. Genom att göra detta kan de metaforiskt förflytta
sig på skalan mot större värdighet och kraftfullhet också i vardagslivet
(Fernandez 1974:132–133, jfr Schechner 1985:125ff).
Det är dock inte så enkelt som att den orientaliska dansen erbjuder en
femininitet – attraktiv och fåfäng – och den egyptiska en annan – värdig,
mogen och kraftfull. I själva verket finns det inom både den orientaliska
och den egyptiska dansen möjlighet att gestalta olika femininiteter. Som
framkommit i tidigare kapitel finns inom vanlig orientalisk dans såväl
orientalens extravaganta hyperfemininitet som saidins mer kraftfulla
åtbörder och mileya-dansens mer busiga lekfullhet. Inom ramarna för
den egyptiska dansen finns också möjlighet att gestalta olika femininiteter. Suraya Hilal beskriver några typiska karaktärer som dansaren kan
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gestalta inom den egyptiska dansens olika genrer eller för att tydliggöra
musikens skiftande uttryck under ett och samma dansnummer.166 Dessa
gestalter kan sägas förkroppsliga olika typer av femininitet. Det är Alma,
den visa kvinnan. Hon har ett upphöjt lugn, och är en karaktär som man
kan använda i mawal, den improviserade delar av musiken. Gestalten
Ma’alima som översätts till det engelska ”boss-lady” är en kvinna med
självklar auktoritet. Hon är den kraftfullt beslutsamma kvinnan som
utstrålar ”det här är mitt utrymme, kom inte nära!” Bint el balad är den
unga, enkla och jordnära ”flickan från landet” som passar särskilt bra i
shaabi. Det finns också en lekfull ”pojkflicka”, Ya wad, och De lua, en
kokett ung flicka som söker omgivningens beundran och bekräftelse.167
När man gestaltar De lua kan man ibland få lägga huvudet på sned och le
lite ”under lugg” mot publiken. Även i den egyptiska dansen finns alltså
en möjlighet att iscensätta och förkroppsliga en ungdomligt fåfäng femininitet i form av gestaltande av karaktären De lua. Detta ska dock – som
jag uppfattat undervisningen vid klasser då vi gestaltat De lua – vara högst
medvetet och kontrollerat, användas sparsamt och med försiktighet.

Noga utvalt från Egypten
I den information som presenterar de olika dansformerna för presumtiva
elever är det inte alltid lätt att förstå skillnaden mellan den egyptiska och
annan orientalisk dans. Så här beskrivs egyptisk dans i en broschyr från
Studiefrämjandet.
Egyptisk dans (orientalisk)
Egyptisk dans tros vara en av världens äldsta dansformer och
har i generationer förts vidare inom familjen. Den finns i sin folkliga variant på den egyptiska landsbygden och i mer utvecklade,
sceniska former i storstäderna. Dansen är eldig och dynamisk,
mjuk och flödande, vacker och lyrisk. Genom rörelserna skapas en
förståelse för rytmerna och musiken. Vi arbetar enligt en metod
där hela kroppens rörelser integreras med musiken, rytmen och
känslan till en flödande helhet.168
166 Suraya Hilal och Claudia Heinle som undervisar i egyptisk dans i Tyskland
och Schweiz betecknar dessa karaktärer som arketyper. Jag undviker att använda
det begreppet i min text för att minimera risken för sammanblandning med andra
definitioner av begreppet arketyp.
167 Källan till vilka dessa gestalter är dels Suraya Hilals uppsats Baladi personae
(Hilal u.å.), dels Kay Artles minnesanteckningar från en kurs hon gått för Suraya
Hilal (mejl från Kay Artle 2010-02-03).
168 Studiefrämjandet i Stockholms kursprogram våren/sommaren 2006, sidan 11.
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Den första halvan av texten liknar läraren Anns presentation av orientalisk dans (som beskrevs i kapitel två). Både den orientaliska och den
egyptiska dansen framställs som gamla och med kopplingar till det
”folkliga” Egypten, och det framhålls att de kan vara så väl jordnära
som vackra. Vissa formuleringar i presentationen av egyptisk dans pekar
dock ut skillnader mellan de olika dansformerna och antyder indirekt en
distansering från den ”andra” dansformen. För att en läsare ska uppfatta
dessa markeringar krävs dock att hon eller han har kunskaper om centrala värden och begrepp inom den egyptiska dansen. I sista meningen
nämns den särskilda metod, genom vilken ”hela kroppens rörelser ska
integreras med musik till en flödande helhet”. Denna formulering tydliggör för den insatta en distansering från den isolation som förekommer
inom orientalisk dans.
I beskrivningen som riktas mot presumtiva danselever beskrivs alltså
den egyptiska dansen som något som ”finns” i olika former på landsbygden och i städerna i Egypten. När dansformen presenteras på as-Sayfs
hemsida framkommer dock tydligare att dansformens utformning också
har influerats från andra håll i världen.
as-Sayf lånar sina arbetsmetoder för att göra scenkonst av den
fascinerande egyptiska dansen, från såväl det traditionella sättet
att dansa på byfesten, som den moderna västerländska dansens
metoder att bygga dansföreställningar.169
Samtidigt som man även här framhåller att dansformen bygger på danser
med egyptiskt ursprung, anger man också öppet att detta egyptiska ”original” har omformats, delvis med inspiration från västerländsk modern
dans.
De förändringar som de egyptiska dansarna har gjort är så genomgripande att det är uppenbart även för en utomstående att det han eller hon
ser på scen inte är utmanande magdans utan något helt annat. Denna
förändringsprocess har resulterat i en dansform som har distanserat sig
så mycket från sina inspirationskällor i Egypten och Mellanöstern att den
ibland inte känns igen av människor i verklighetens Mellanöstern. Det är
på denna punkt de orientaliska dansarna brukar kritisera de ”egyptiska”.
Ann tycker att det är fel att kalla dansformen ”egyptisk dans”, när den är
konstruerad och inte återfinns i samma form i verklighetens Mellanöstern.
Så som jag tolkar de orientaliska dansarnas kritik innebär det en avvikelse
från det autentiska att de ”egyptiska” dansarna inte gör något som direkt
169 www.as-sayf.com/om_assayf/gruppen.php 2008-01-22.
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efterliknar det som finns i verklighetens Mellanöstern, utan gör ett urval
av inspirationskällor och transformerar dem för att passa de syften de har i
sin egen, oftast västerländska, kontext. För de egyptiska dansarna är detta
dock knappast ett problem. Det beror på att de inte bara har förändrat
de rörelser och attribut som hör till orientalisk dans, utan också idéerna
om vad dansen bör vara och vad de vill uppnå med sin dans. Framför allt
strävar Stockholms ”egyptiska” dansare inte efter att göra framträdanden
som liknar dem som kan ha förekommit i det samtida eller historiska
Egypten, utan det viktigaste för dem är att dansaren ska kunna uttrycka
musiken och sig själv som individ. De egyptiska dansarna har alltså en
annan uppfattning om vad som utgör dansens autenticitet.

Autentisk individ
När Lotta beskriver den vändpunkt då medlemmarna i as-Sayf ville bli
mer ”seriösa” menar hon att dansarna ett tag ville söka ett mer ”genuint” uttryck. Ett mål blev ”att hitta rötterna, att hitta ursprunget, att
gå förbi det här orientalistiska, alltså synen på, det påklistrade, att gå
bakom det och hitta uttrycket innan det blev … business”. Här fanns
alltså ett sökande efter ett slags dans man tänkte sig kunde ha funnits
i en tid före och på något sätt bortom det västerländska och moderna
inflytandet. Enligt Regina Bendix har det ända sedan upplysningen och
romantiken funnits en tendens hos västerlänningar att vilja tillskriva det
annorlunda och avlägsna en autenticitet man tycker sig ha förlorat i det
moderna västerländska samhället (Bendix 1997:14–15). Lottas beskrivning av as-Sayfs strävan efter ett ”genuint” uttryck före och bortom det
västerländska inflytandet och dansen som business bär drag av ett sådant
sökande av autenticitet i det avlägsna och oförstörda. Lotta framhåller
dock i sin berättelse att gruppen snart övergav ambitionerna att söka sig
till ett äkta och oförstört förflutet och istället kom man att eftersträva en
delvis annan sorts autenticitet.
Lotta: det var alltså lika delar våra personligheter och musiken
och kulturen, att det var …
Karin: Det ska vara autentiskt i alla de bemärkelserna så att
säga eller?
Lotta: Ja, och det är inte att det är ”så här gjorde man i Egypten
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för 200 år sen”. Det handlade inte om det, utan mer att det
stämde överens med … oss själva och det vi tyckte om av egyptisk
kultur. Så att det var mer att det var … ärligt mot den, ärligt
mot vad vi gillade. […] Det blev mer att … ”vad tycker vi om
och vad … i den egyptiska kulturen och vad vill vi förmedla?”
Oavsett vad … vad som händer i Egypten idag och vilka typer
av danser man dansar där idag […] Det hade hänt nånting med
hela gruppen, en utveckling där vi var mer än bara var och en i
gruppen. Där man både … fick vara personer, fick vara personligheter, individer, och så hade vi nånting som gick utöver det
tyckte jag. Det som kändes så, som att det var … summan av
delarna var mer än … Ja, du förstår vad jag menar.
Inom all orientalisk dans är det viktigt att i dansen förmedla det uttryck
som finns i musiken. Inom egyptisk dans verkar detta än mer avgörande.
Musikens kvalitet blev central. Man ville använda musik som var av bra
kvalitet, spelad av skickliga musiker på ”riktiga” instrument.
Det handlar också om att dansösen även när hon står på scen ska kunna
känna att hon är sig själv. Idealet inom den egyptiska dansen blev enligt
Lotta att ”uttrycka vad musiken väcker i just mig ihop med en kunskap
om vad musikerna säger”. Jag skulle tolka detta som att det finns en strävan att få uttrycka sig själv som autentisk individ, med värdighet och
personlig integritet. Man tycks eftersträva något som kan uppfattas som
ett autentiskt personligt uttryck. Motsatsen till detta är det som beskrivs
som att vara ytlig, påklistrad och ”orientalistisk”. Det ideal som Lotta
beskriver passar väl in i den moderna idén om relativt oberoende individer,
som uppkommit i samband med moderniteten och upplysningen. Enligt
denna idé har varje individ en inre verklig kärna, en essens, som han eller
hon kan vara mer eller mindre sann mot själv, och som kan förmedlas till
omvärlden genom mer eller mindre autentiska uttryck (Handler 1986:3).

Motsägelsefull förebild
För eleverna på kurs i egyptisk dans kan aspekter av livet i Mellanöstern
fungera som förebilder för deras egen dans och som ett sätt att uppnå nya
värden. Både Kristina och Nina säger att dansen har haft stor betydelse i
deras liv. Kristina säger att hon har växt som människa och kvinna genom
dansen och Nina säger att den har hjälpt henne igenom svåra perioder i
livet.
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Nina: Jag tycker ofta kvinnor … i Egypten och där … Jag menar,
de är ju väldigt förtryckta, men de har en säkerhet ändå, i sin
gång. […] Där är det ju också den här ner i kroppen [illustrerar
med kroppen]. Och vi behöver verkligen lära oss det. Många av
oss behöver det.
Men att ha egyptiska kvinnor som förebild för ett friare och stoltare rörelsemönster är inte utan problem för Nina. Senare under intervjun nämner
Nina att hon vid sina besök i landet sett hur egyptiska kvinnor rört sig på
gatorna på ett helt annat sätt. ”De var liksom … hopkrupna [illustrerar
genom att krypa ihop] och skyndade med kassar så här. Det var ingen frimodighet! Och då kände jag, vilken kontrast emot den här dansen då.”
Nina har nyligen läst en tidningsartikel som handlar om orientdansöser
i det moderna Kairo170. I artikeln beskrivs dessa dansares tillvaro som
hårdnande och att de inte längre respekteras utan närmast likställs med
prostituerade. Denna information i kombination med de egna erfarenheterna från Egypten får Nina att dra slutsatser om kvinnornas tillvaro i
dagens Egypten.
Nina: Då förstår man, när jag läste den här artikeln [i Jyllandsposten] – det var faktiskt väldigt bra för mig att läsa den nu – att
det är så. Det är ett förtryck [mot kvinnor] som jag inte tror har
funnits på samma sätt … tidigare. […] Det finns.
[…] Alltid [tidigare] … har kvinnorna använt dansen som ett
sätt att … ha en kvinnlig makt, på nåt sätt. På gott och ont,
vissa har säkert missbrukat den också. Men nu fråntas ju den
makten också från dem. Och förnedras och blir liksom bara
till … pornografi nästan.
Nina ser alltså denna utveckling som att de egyptiska kvinnorna fråntas
ett maktmedel som de haft tidigare. Den goda kraft som hon själv vill få
från den egyptiska dansen vill Nina alltså gärna koppla till ett verkligt
170 Daphne Huineman: ”Den sidste dans” i Jyllandsposten 30/12 2007. Artikeln
återger den populära uppfattningen om den orientaliska dansen som en uråldrig
konst för kvinnor, som överlevt genom århundraden trots fördömelse från kristna
och muslimska religiösa auktoriteter. Författaren beskriver också hur dansen haft
en visserligen kontroversiell men dock accepterad status fram till för ett tiotal år
sedan. Därefter har den pressats tillbaka allt mer på grund av ökande inflytande från
islamister. När det gäller förhållandena under senare tid liknar skildringen den som
förekommer i filmen Bellydancers of Cairo och andra texter om dans i Egypten, även
av forskare som van Nieuwkerk (1995, 1998).
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Egypten. Det är dock ett Egypten i det förflutna, en tid som framstår som
bättre än det nuvarande. Det moderna Egypten motsvarar inte Ninas
förväntningar på en färgrik, generös och tillåtande Orient. Samtidigt är
hon mycket medveten om att hennes fantasi och önskningar påverkar
hennes uppfattning om och förväntningar på Egypten och Orienten i
allmänhet.
Nina: Jag tror det är mycket fantasier, som man vill att det ska
vara. Man omskapar. Men ändå vet jag att det är mycket verklighet också. Jag jobbade som flyktinglärare nämligen i många
år också. Och jag blev bjuden hem till dem på mat och så där.
Och jag hade en jättegod väninna som var gift med en kurd. Och
jämt när man var till dem, då var det dans. De kom med såna
där fina sidenklänningar. Det kunde vara nån liten …trea långt
nånstans i nån förort som är jätte … grått. Man tänker skillnad
mot shejker och sånt [skrattar till], och så öppnar man dörren
och så var det bara sång och fest!
Även om de kvinnor som ägnar sig åt egyptisk dans har ett intresse för den
verkliga arabvärlden och valda delar av dess estetik har de flesta – liksom
lärarna – ett mer distanserat förhållningssätt till det moderna Mellanöstern än de orientaliska dansarna. Få av de egyptiska dansarna söker efter
förebilder till sin danskonst på Kairos eller Hurghadas gator, hotell eller
nattklubbar.

Käppdans – maskulin femininitet
Ett exempel på processen att välja ut element ur den egyptiska kontexten och omforma dem så att de passar det syfte man har i den svenska
eller västerländska kontexten är när medlemmar ur as-Sayf lånat rörelser
och attribut från traditionell käppkamp tahtib, en i Egypten uteslutande
manlig aktivitet, och använt dem i koreografier som framförs av svenska
kvinnor.
as-Sayf har framträtt med en koreografi som till stora delar kopierats
från rörelser som görs på en film om unga män som går på en skola där
de lär sig tahtib.
Utövarna av tahtib på filmen är uteslutande män och pojkar. Bilder
inifrån skolan där unga män lärs upp varvas med att erfarna kämpar visar
sina konster och berättar om hur de olika rörelserna är till för att angripa
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motståndaren eller försvara sig mot angrepp. De säger att käpparna i vissa
lägen kan döda och en man visar inte utan stolthet upp de ärr han fått
under utövande av tahtib. Som en fördel med denna stridskonst framhålls
att om någon skulle råka dödas under utövande av tahtib är det inte nödvändigt för den dödes familj att ta ut hämnd på dråparen, eftersom det
man hållit på med varit en lek. När man ser filmen framgår det tydligt att
tahtib handlar om stridskonst, att det är män som utövar denna och att
den är förknippad med många värden och färdigheter som utmärker en
traditionell maskulinitet (Moi 1997a:137). Mot slutet av filmen kommer
en uppvisning av tahtib. Med en kombination av styrka och smidighet
rör sig männen fram och tillbaka med käpparna beredda. Jag uppfattar
det som att den här mjuka bestämdheten är något som kvinnorna i asSayf eftersträvar i sitt rörelsemönster, och som de också i viss mån också
uppnår. Men detta rörelsemönster, där kroppsrörelserna är bestämda och
kraftfulla och förmedlar en attityd av rättframhet och självklar auktoritet
utförs alltså i filmen enbart av män. Det påminner om det habitus som
enligt Bourdieu passar en hedervärd man i Kabylien. En sådan man har
upprätt hållning, han rör sig rakt mot sitt mål och slår inte ned blicken. På
detta sätt uttrycker han styrka och beslutsamhet. En kabylisk kvinna bör
däremot enligt vad Bourdieu funnit vid sitt fältarbete i Nordafrika sträva
efter behärskning och tillbakadragenhet. Hon ska gärna gå lätt böjd, hålla
blicken i marken och undvika att möta mäns blickar (Bourdieu 1990:70).
Det rörelsemönster som kvinnorna i as-Sayf alltså inspireras av verkar vara
en del i ett utpräglat maskulint habitus.
Dans med denna typ av käpp har också lärts ut på en kurs som jag
deltog i. Kvinnorna på kursen kämpade för att få sina kroppar att röra sig
med bestämdhet, kraft och elegans, samtidigt som de cirklade runt varandra och svingade de tunga träkäpparna i luften. Kristina och Nina deltog
i denna klass. De uppskattade tillfället att låta kroppen röra sig med den
bestämdhet och fasthet som krävs i denna koreografi. Nina sade efteråt:
”jag tror att vi svenska kvinnor skulle behöva göra mer sånt här!” Hon
tycker att denna kurs har gett henne tillgång till en kraft som hon sällan
tycker sig ha tillgång till i vardagslivet.
Nina säger att kursen gett henne möjlighet att våga få in en styrka i sig
själv, att käppdansen hjälpte henne att ”våga stå upp för hela mig, alla
känslor”. Nina säger att det hon får tag på i käppdansen är ”det manliga,
som ändå görs på ett kvinnligt sätt”.
Nina: Den här styrkan och … inte aggressivitet, men den här …
ilskan. Och den är ju jätteskön. Och svår. Den är ju det svåraste
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som finns, att i en dans få fram en ilska som ändå är på låtsas.
Men ändå liksom våga ta fram nånting.
För att käppdansen ska fungera måste man våga ta plats, och våga ta
sig själv på fullt allvar. Det var något som alla deltagare på denna kurs
upplevde som svårt, även jag själv. För att lyckas med detta måste man
anstränga sig kroppsligt, men också mentalt. Det gäller att inte skratta,
för då har man tappat den känsla och attityd som krävs. Nina tyckte att
det var lite skrämmande att prova på käppdans, men samtidigt nyttigt och
med en potential att förändra även på andra plan.
Nina: Så befriande! Jo det vet jag, efter den dansen, alla gick ut
så där ”gud vad härligt!” Man hade nåt nytt. Där blev ju dansen terapi för oss alla, för vi var ju tvungna att liksom … bryta
igenom nån gräns. Och det var ingen guldkäpp med klyka, utan
det var en … [riktig tung träkäpp]. Och jag kände att skulle alla
[kvinnor] ha den här … känslan i vardagen … Vad skulle hända
då? … Det skulle bli ett helt annat bemötande från männen
också, över huvud taget. Men inte det här att man går omkring
och är arg, utan bara att man är i sin kropp och är jordad och …
”det här är jag”.
[…]
Nina: Att få tillgång till sin manlighet är så härligt. I synnerhet
när man har kvinnokläder också till manligheten.
Karin: Vad händer då med den där manligheten?
Nina: Ja, den blir bara ”wow” det är nästan som lite … förbjudet. Och då blir det ännu härligare att plocka fram den.
Karin: Men du sa att det var inte okvinnligt ändå?
Nina: Nä, och det är det som blir så häftigt. Man tar fram sin
manlighet i sin jättekvinnliga klädedräkt. Och de passar jättebra
ihop!
Karin: skulle man kunna säga – eller så uppfattar jag det nästan
– att det blir som en ny slags kvinnlighet som skapas mer eller
mindre, som innefattar också den här styrkan och ilskan och
så där?
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Nina: Precis! Och det är ju en känsla som man verkligen behöver
då och då.. i olika situationer i livet så då … Den blir så självklar,
och allt viker undan när man har den. För att den bara är. Det är
ingen ilska som piper upp nåt [piper med gäll röst] eller liksom …
Den bara finns i en. Och då viker allt för att man …
Karin: Men det är ändå inte … okvinnligt så att säga?
Nina: Väldigt kvinnligt. Inte manhaftigt alls. Och det är väl
det som är så häftigt. När man ser det i sig själv också. ”Åh
wow!” liksom.
Genom att utföra dessa rörelser och försätta sig i den sinnesstämning som
krävs tycker Nina att hon gör något nytt, hon gestaltar, förkroppsligar, en
kraftfullhet som brukar förbehållas män, som betraktas som maskulin.
Men genom att hon och de andra dansarna gör detta som kvinnor, i kvinnokläder, kan det istället fungera som en möjlighet att tänja på gränserna
till femininitet, som ett bidrag till ett nytt slags femininitet, en kraftfull,
bestämd femininitet. Nina tycker att den medlem i as-Sayf som undervisade oss i käppdans har uppnått något nytt.
Nina: [Läraren] har verkligen sprängt nån gräns mellan manlighet och kvinnlighet och vad man får visa och vad man inte får
visa. Det är ju det att hon … Ja, hon har gått över nån spärr som
man måste gå över för att kunna dansa käppdans bra. Att inte
vara rädd, helt enkelt.
Även Kristina tyckte mycket om kursen i käppdans. Hon beskriver det
som att den gav henne tillfälle att som kvinna känna och bejaka vad hon
uppfattar som en manlig kraft i sig.
Kristina: … Det känns som man får locka fram den här … kraften
i sig, den manliga kraften som vi också har i oss. Man får bejaka
den, utan att känna sig ful. Som kvinna ska man ju liksom ha ett
litet … Man har väl lärt sig att vara lite behagfull. Man får inte
skrika för mycket, man får inte höja rösten för mycket för då är
man … inte riktigt frisk, och så vidare.
Karin: Ja just det. Men om man beskriver den här manliga kraften lite mer, hur är den liksom?
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Kristina: … Hur är den? För det första så är det ju nån slags
fysisk styrka som man visar. Det är det ju, med de här käpparna
och så … Och så ett allvar, man ser allvarlig ut. Man menar det
man gör så att säga. ”Jag står för det här jag gör.”
[…] man får ju va precis som man är så att säga. Man behöver
inte hålla på och göra sig till bara för … Man ska sitta fint, man
ska stå fint och såna … gullig i håret eller nånting, [utan] man
är här och nu bara, i den situationen så … får man visa vilka
uttryck som helst.
Kristina tyckte det var ovant men skönt och nyttigt att få träna in de rörelser som krävs för käppdansen, att få ta i med sådan kraft och få vara så
allvarlig. Hon uppfattar det som att det är något som inte riktigt passar in i
kvinnorollen. Men hon har en förhoppning om att det håller på att förändras och bli mer tillåtande. För Nina och Kristina innebär dessa rörelser en
ny erfarenhet som visade på nya möjligheter. Nina upplevde den som svår
men samtidigt mycket lockande och nyttig. De handlingar, känslor och
erfarenheter som en person utför i ett framträdande som dans kan påverka
och förändra också ”privatpersonen” utanför dansframträdandenas ramar
(Schechner 1985:125ff). Det är på så sätt möjligt att den kraftfullhet och
allvarliga bestämdhet som Nina och Kristina provar på att förkroppsliga
och iscensätta i käppdansen kan påverka också deras liv i övrigt.
De svenska egyptiska dansarna söker sig till ett rörelsemönster, kroppsschema, som är relativt manligt kodat. Nina upplever att detta gör det lättare att bli mer självsäker och bestämd, och inte tänka på att vara behagfull, alltså att hon i högre grad är ett förkroppsligat subjekt och i lägre grad
ett objekt för sig själv och andra. Vägen till att kvinnokroppen som mer
av subjekt, kan alltså gå via ett lånande av ett manligt kodat kroppsspråk.
Kvinnorna förkroppsligar, ”blir”, tillfälligt metaforiskt en stridande man
med käpp (Fernandez 1974:124). Man kan tolka detta som att kvinnorna
i Stockholm söker sig till ett rörelsemönster som kodats som manligt i
ett avlägset socialt sammanhang för att kunna uppnå en önskad position
(Fernandez 1974:132–133): mer kraft och viljestyrka. Danseleverna som
går på kursen i käppdans ”blir” tillfälligt egyptiska män, och kan göra det
mer möjligt för dem att sedan kunna bli mer kraftfulla svenska kvinnor.
Dansarna i as-Sayf och de elever som gått klasser i käppdans strävar
att efterlikna de rörelser som männen gör på den film som fungerar
som förebild. Helst ska man göra samma rörelser som männen. För att
kunna göra det tränas man också att tänka ”rätt”, och försätta sig i den
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rätta självsäkra, auktoritära och aggressiva sinnesstämningen. Det är
emellertid ingen som tror eller ens eftersträvar att det dansarna i Stockholm gör ska vara identiskt med eller utbytbart med, det som männen
gör på filmen. Det de gör är något kvalitativt annorlunda. Först och
främst handlar det om att de som utför rörelserna är kvinnor. De har
kvinnokroppar och är klädda i dräkter som framhäver en rundning och
tyngdpunkt kring höfterna som ofta utmärker kvinnokroppar i jämförelse med manskroppar. I den miljö som fungerar som förebild och
inspirationskälla är tahtib starkt förknippad med män och värden och
egenskaper som betraktas som maskulina. Stockholmsdansarnas situation skiljer sig på många sätt från de egyptiska männens på filmen. En
viktig aspekt av situationen menar de Beauvoir är kroppen, och huruvida
en människa har/är en mans- eller kvinnokropp (de Beauvoir 2006:67).
Visserligen gör alltså stockholmskvinnorna samma rörelser som männen på filmen, men att en kvinna utför denna dans förändrar därför
rörelsernas innebörd, och innebär i sig en avgörande skillnad i relation
till tahtib så som den utförs i Egypten.
Även om danseleverna skulle lyckas göra exakt samma rörelser som
männen på filmen är de något annat när kvinnor gör dem. De ser för en
betraktare annorlunda ut när de görs av kvinnokroppar klädda i kvinnokläder. De har troligen också andra betydelser för de personer som utför
dem, eftersom stockholmskvinnorna har andra erfarenheter och förutsättningar än männen på filmen, en annorlunda situation. Men genom att låna
tahtibens rörelsemönster försöker de också förändra sin situation.
Rörelser och attribut som i den egyptiska och nordafrikanska kontexten enbart används av män och associerats med en konfrontativ, aggressiv maskulinitet har alltså förts över till ett svenskt sammanhang där de
används av kvinnor som ett sätt att nå ett nytt slags kraftfullhet. För att
målmedvetet försöka förändra sitt eget kroppsschema ”lånar” de svenska
kvinnorna delar av ett rörelseschema som är en aspekt av en maskulint
kodad habitus. Jag tolkar detta som ett led i kvinnornas försök att undvika
att hamna i en utsatt och kraftlös femininitet och istället hitta en femininitet som innefattar mer av kraftfullhet, målmedvetenhet och beslutsamhet.
Detta innebär att de strävar efter att i högre grad betrakta sig själva som
subjekt med ett projekt, och i lägre grad som utsatta objekt. Att förändra
sitt kroppsschema genom att lära sig rörelser och kroppshållningar hämtade från ett maskulint habitus blir ett sätt för dessa kvinnor att förändra
sitt kroppsliga och mentala förhållningssätt till omgivningen och därigenom också sin situation.
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Precis som när det gäller den orientaliska dansen kan man i den egyptiska
i vissa fall tala om en gradvis förändring av elevernas habitus. Genom
trägen träning och sträng disciplin och undervisning i denna dansforms
speciella ideologi förändras elevernas kroppsscheman och i många fall
också deras förhållningssätt både till dansformen och till sina kroppar.
I vissa fall – som när det gäller kurserna i tahtib – kan de också uppleva
en förändring i relation till omgivningen, att de ”tar med sig” färdigheter
och förhållningssätt från dansen ut i sitt övriga liv. I dessa fall kan man
tala om en förändring i deras situation, och så småningom också i deras
habitus. Denna dansform är dock så pass anpassad till de ideal som dessa
välutbildade etablerade och respekterade kvinnor redan omfattar att den
i lägre utsträckning kommer i konflikt med eller utmanar deras befintliga
habitus. Deras respektabilitet sätts inte på spel på samma sätt som inom
orientalisk dans. De ”egyptiska” dansarna anpassar sig i lägre utsträckning
än de orientaliska till de förhållanden som råder i det samtida Egypten
eller Mellanöstern. I den egyptiska dansen anpassas istället själva dansen
i högre grad och fullt medvetet till utövarnas önskningar och behov.

Att vara nyskapande
De egyptiska dansarna undviker att glittra och vara sexiga på scen. Istället
föredrar de en seriös image som bättre överensstämmer med de respektabla, välutbildade och väletablerade personer de anser sig vara till vardags,
eller rättare sagt som representerar värden som de strävar mot också i
sitt vardagsliv. Mellanöstern anses av de egyptiska dansarna fortfarande
vara dansens ursprungsplats, men musik och dans i verklighetens Mellanöstern fungerar mer som inspirationskälla att välja ur än som modell
att efterlikna. Denna inställning ger större möjligheter för de svenska eller
västerländska dansarna att vidareutveckla dansformen, utan att behöva
ta hänsyn till huruvida deras innovationer och idéer skulle accepteras som
korrekta i Mellanöstern.
På as-Sayfs hemsida framhåller man att det man ägnar sig åt är ”folklig
egyptisk dans”, men samtidigt presenteras gruppen som ”nyskapande”.
Detta blir möjligt genom att man har ”arbetsmetoder för att göra scenkonst” av den folkliga egyptiska dansen.171 Dessa metoder, som har lånat
inspiration också från västerländsk modern dans, innebär att man noggrant väljer ut vissa element från en egyptisk kontext, som sedan bearbetas
och sätts samman till något nytt. Detta nya som as-Sayf gör på scen och
171 www.as-sayf.com/om-assayf/gruppen.php, 2008-01-22.
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lär ut i klasser beskrivs som en kombination av ”folklig tradition och
nutida scenuttryck”.172 Idealet är inte att efterlikna det som görs i Egypten
idag. Den egyptiska dans i Hilal-stil som finns i Sverige och övriga Europa
skiljer sig i de allra flesta fall också på ett eller annat sätt från de egyptiska
inspirationskällorna.
Man kan avvika från egyptiska inspirationskällor både i form och i
den innebörd som tillskrivs rörelserna utan att det anses problematiskt.
Det gäller lånen från den i Egypten manligt dominerade käppdansen,
tahtib, som beskrevs ovan. as-Sayf har också gjort flera experimentella
föreställningar där de blandat den egyptiska dansen med inslag från
andra dans- och konstformer. Ett exempel är föreställningen Blåeld – en
egyptisk barfotapolska. Föreställningen blandar egyptisk musik och dans
med svensk polskemusik och -dans. Liksom många andra av gruppens
föreställningar framförs denna på små alternativa scener. I programbladet berättas om föreställningen som ”dansanta funderingar runt möten,
förbipasseranden och eventuella krockar mellan den egyptiska baladin
och den svenska polskan”. Här står också att svensk folkmusik har en
melankolisk eller trolsk ton som stämmer med känslan i baladi-musiken, i
svenska öron. ”Men vad händer om man lyssnar på en melankolisk polska
med egyptiska dansöron? Kanske man helt plötsligt upptäcker att det är
en fartfylld låt som uttrycker fest och glädje?”173
Föreställningen börjar med ett nummer med egyptisk dans följt av ett med
svensk polskemusik och -dans. Musiken väcker hos mig associationer, nästan dofter. Det dämpade ljuset blir som en trolsk svensk sommarnatt eller
sommarskymning. I numren med svensk musik tycker jag att betydelsen
av de hellånga kjolarna, vida ärmarna och långa svepande hårdukarna
plötsligt ändras. Jag kommer att tänka på bondkvinnor på vift eller – när
de dansar i en ring – älvor på en äng. När det är svensk polskemusik
framstår kostymerna som medeltida, och dansarna ser nästan ut som
nunnor. Den formmässiga likhet som finns med den medeltida västerländska kvinnodräktens långa linjer och huvuddok blir tydlig för mig.
Kostymerna ändrar betydelse när musiken förändras. Detta beror på de
associationer som väcks till liv av musiken. När kvinnorna går i en ring
och snurrar samtidigt blir deras rundskurna kjolar till klockor. Deras kläder och rörelser bildar gemensamma linjer och gruppen blir till en helhet
som i just detta avsnitt för tankarna till virvlande dervischer174. Därefter
172 www.as-sayf.com/index.php 2008-01-22.
173 Programblad till föreställningen Blåeld med as-Sayf.
174 Virvlande dervischer hör till vissa sufiska sällskap i Turkiet. I deras ceremonier,
som också visas upp för publik, rör sig män klädda i cirkelrunda kjolar runt, runt så
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ändrar musiken karaktär, blir snabbare och mer rytmisk. I samma takt
förändras dansrörelserna, och blir även de rytmiska, fokuserade främst
till höfterna. Genom att ställas invid varandra framgår det att tyngd, rytm
och synkoper är gemensamma i den svenska polskan och denna form
av traditionell egyptisk musik. Samtidigt bidrar de allvarliga ansiktsuttrycken, kostymerna i svepande tyg till ett intryck av ett slags förandligad
svenskhet och förandligad egyptiskhet.
Precis som när det gäller kvinnor som utövar tahtib försöker denna
föreställning alltså skapa något nytt genom att sätta samman saker som
brukar vara skilda åt. På så sätt skapas genom metaforisk iscensättning
nya associationer och nya meningar och möjligheter provas. Uppskattande
recensioner av as-Sayfs föreställningar citeras på gruppens hemsida.
I sitt nya program [Blåeld] använder [de] sig av ett begränsat
rörelsematerial som varieras i grupper och solon på ett skönt
och mycket feminint sätt. Kostymen anspelar på den traditionella kvinnliga dräkten för Egyptens lantbruksbefolkning vilket i kombination med rörelsen ger föreställningen en jordnära
genuin känsla, ljusår från den extravaganta cabarédansen (även
kallad magdans).175
Denna recensents omdöme stämmer väl överens med det som är gruppens
uttalade avsikter, vilket säkert bidragit till att citatet finns med på as-Sayfs
hemsida. Det visar också att det finns en publik som uppskattar den typ
av framträdande som as-Sayf ger och som uppfattar det som att en speciell
femininitet iscensätts och lyfts fram i föreställningen.

Uppträdandet: att bli objekt på scen
Inom den orientaliska dansen är målet att vara en kompetent dansare
som behärskar rörelser och den kulturella kontexten kring dansen. Man
eftersträvar också ett framträdande som är tilltalande för publiken. Som
framgått i kapitel fyra är en av lockelserna med den orientaliska dansen
möjligheten att få vara hyperfeminin, attraktiv och sexig och få bekräftelse
på detta från publiken. Ansiktsuttryck och attityd gentemot publiken tränas in i enlighet med detta: ett leende bör ständigt vara på dansarens läppar, och hon får gärna göra insmickrande åtbörder som att lägga huvudet
att kjolarna kommer att stå ut från kroppen. www.ne.se, 2008-01-23.
175 Lena Andrén, Dansportalen, dec 2005 www.as-sayf.com/om-assayf/gruppen.php
2008-01-22.

251

Karin_Hogstrom_avh.indd

251

10-03-19

09.52.11

lite på sned och vara en smula flirtig mot publiken. Som framgått gäller
det dock att undvika det sexuellt utmanande. Det handlar för orientdansarna om att behålla kontrollen och möjligheten att definiera situationen
så att man undviker att bli reducerad till enbart ett sexuellt objekt till för
publikens skull (Nussbaum 1995).
I undervisningen i egyptisk dans fokuseras hur rörelserna känns i kroppen, eleverna tränas i att inta en värdig attityd och att genom kraftfulla
rörelser aktivt ta scenrummet i anspråk. Det förhållningssätt som eftersträvas, lärs ut och arbetas in kan sägas verka i motsatt riktning mot flera
aspekter av objektifiering. Dansarens rörelser och attityd visar idealt upp
henne som autonom, aktiv, handlingskraftig, unik, värdig och okränkbar. Hon framstår som någon vars erfarenheter och känslor är värda att
uttryckas och tas på allvar. I enlighet med Nussbaums resonemang är hon
därmed i högsta grad ett subjekt (Nussbaum 1995:257). Den dansform
som as-Sayf ägnar sig åt kan betraktas som en i viss mån lyckosam strävan
att i dansen i högre grad agera som och även betraktas som ett subjekt
snarare än ett objekt. Några av de folkliga dansformerna inom vanlig
orientalisk dans har också ett mer utåtriktat och bestämt rörelsemönster,
där dansösen i högre grad kan sägas agera som subjekt i denna bemärkelse.
Det gäller exempelvis saidi, som orientdansaren Emma också uppfattar
som mer ”manlig” än orientale.176
Men samtidigt intar förstås även dansarna inom egyptisk dans positionen som objekt i och med att de uppträder inför en publik. Även egyptiska
dansare anpassar inför framträdanden gradvis alltmer sin dans efter hur
det ser ut från publikens synvinkel. För de orientaliska dansarna är detta
alltså inte något större problem, men för de egyptiska dansarna är det mer
komplicerat på ett delvis annat sätt.
Visserligen finns fortfarande idealt en koppling mellan rörelser, ansiktsuttryck och den inre känslan och sinnesstämningen, men när man uppträder för
publik blir det tydligt att det som dansaren upplever inom sig inte alltid överensstämmer med det som syns utåt, det uttryck som uppfattas av en publik.
För att hantera och kontrollera de intryck de gör på publiken tränas eleverna
alltså i att bli mer medvetna om sina ansiktsuttryck och åtbörder.177
Inför elevuppträdanden med egyptisk dans genomgår gruppen en pro176 Se vidare kapitel tre.
177 Helen Thomas (2003:91–120) menar att medan klassisk balett är inriktad mot att
ge ett bra synintryck på publiken koncentrerar sig utövarna av kontaktimprovisation
istället på känselsinnet och de upplevelser som dansarna själva har. Även om den
egyptiska dansen alltså vid träning i likhet med kontaktimprovisation inriktas mycket
mot utövarnas egna kroppsliga upplevelser blir den precis som orientalisk dans vid
uppträdanden mer inriktad mot att ge rätt intryck till publiken. I egyptisk dans verkar
man när man närmar sig föreställning gå från att känna efter i kroppen till att tänka
på hur det ser ut utifrån.
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cess som liknar den inom vanlig orientalisk dans. Vartefter terminen går
börjar läraren tala mer om den attityd eleverna måste ha för att det ska bli
rätt känsla i dansen, så att den ska ge rätt intryck. Ofta handlar det om
uppmaningar att eleverna ska känna sig säkra på sig själva; de ska känna
sig tunga och jordbundna men samtidigt vackra, värdiga och drottninglika. När uppvisningen kommer närmare börjar läraren se på gruppen med
en tänkt publiks blick och undervisningen ändrar karaktär. Nu kommer
ständiga påminnelser till eleverna att inte se ner i golvet, utan istället låta
blicken svepa över huvudena på en tänkt publik, eller ibland söka varandras blick. Man får också gärna le. Men det får inte vara vilket leende som
helst. Huvudet ska hållas upp rakt, som om man bar en drottningkrona.
De dansare som tenderar att lägga huvudet på sned eller hålla ned hakan
så att leendet blir ”under lugg” får av läraren veta detta, och uppmanas att korrigera det, eller åtminstone vara medvetna om att det intryck
de gör kan bli ”gulligt”, något som inte är eftersträvansvärt inom denna
dansform. Istället för att ständigt le, som inom den orientaliska dansen,
uppmanas eleverna att ha ett ”öppet ansikte”. Det innebär att man ska ha
en medvetenhet om sina anletsdrag, aktivera ansiktsmusklerna en smula
och kanske antyda ett leende. Detta för i bästa fall med sig att ansiktet ser
levande och öppet ut från publikens synvinkel.
Även om den egyptiska dansen har ett tydligare regelverk än annan
mellanösterndans finns det inte heller inom denna dansform någon entydig gräns mellan vad som går och inte går an. Både hur olika rörelser
ska genomföras och vad som är acceptabelt agerande gentemot publiken är något som ofta tas upp och diskuteras på kurserna i egyptisk
dans. Sådana principiella diskussioner är sällsynta i Anns undervisning
i orientalisk dans, även om de kan förekomma också där. Under en kurs
i egyptisk dans med Kay som lärare uppstår en diskussion om vilka
ansiktsuttryck och vilket förhållningssätt till publiken som kan betraktas som acceptabelt. Någon frågar om man får flirta och skratta under
ett dansframträdande. Kay blir en smula ställd, men verkar anstränga sig
för att svara nyanserat: ”Skratta får man! Man får flirta också, men det
ska vara medvetet … Man får gå fram till en man i publiken och dansa för
honom också om man vill göra det. Men det ska vara medvetet.” Någon
föreslår att man kan göra det lite på skoj. Kay bekräftar detta och betonar att det måste göras med självironi och distans. Det är alltså möjligt
att även inom den egyptiska dansen upprätta en lekram inom vilken man
kan ägna sig åt beteende som inte vore möjligt eller acceptabelt om det
utfördes ”på riktigt”. Kay framhåller också vikten av att det som sker
måste vara ”medvetet” och att dansaren har kontroll på det hon gör. Om
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det utförs med tillräcklig disciplin, kontroll över situationen och inom en
tydlig lekram kan det alltså i princip vara möjligt också för en egyptisk
dansös att i sin dans bete sig insmickrande och flirtigt. Jag har inte vid
något framträdande med egyptisk dans sett beteende som kan betecknas
som flirtigt eller inbjudande, i praktiken tror jag att sådant i stort sett är
obefintligt inom egyptisk dans i Stockholm.
Som framgick i kapitel fyra försöker de orientaliska dansarna att upprätthålla en balans där de kan uppträda som attraktiva och sexiga, men
utan att reduceras till en position som renodlade sexuella objekt. För att
klara av detta krävs noggrann kontroll av rörelser och utspel. Inom den
egyptiska dansen tycks det vara än mer avgörande att dansaren har kontroll. Man tar – ännu tydligare än inom den orientaliska dansen – avstånd
från dans med (alltför) yvigt utspel, små kostymer och bjärt sminkning.
Det som tränas in på lektionerna i egyptisk dans har likheter med de
kroppsliga åtbörder som Fanny Ambjörnsson menar utmärker en normativ medelklassfemininitet. Ambjörnsson konstaterar att tjejerna från
det studieförberedande programmet lade sig vinn om att deras kroppar
och rörelser i skolans offentliga rum utmärktes av en ”mjuk och kontrollerad måttfullhet: små rörelser och behärskade minspel” (Ambjörnsson
2004:57–58). Dessa ideal har alltså likheter med de noggrant kontrollerade
förhållningssätt som tränas in på lektioner i egyptisk dans, i synnerhet
inför offentliga framträdanden.
För de egyptiska dansarna är det som framgått av avgörande betydelse
att behålla värdigheten och respektabiliteten, att förbli ett tydligt subjekt
också på scenen, där man alltså samtidigt per definition är ett objekt.
Man har ett komplicerat förhållningssätt till viljan att behaga publiken,
till den njutning det innebär att känna sig attraktiv, visa upp sig och få
respons av en iakttagande publik. Effekten kan bli att framträdandena
gör ett något splittrat intryck. Det är svårt att befinna sig på en scen och
försöka ge publiken en tilltalande föreställning men samtidigt undvika
att göra ett behagfullt eller kokett intryck. Framträdandena kan framstå som i viss mån kontrollerade och som präglade av en undertryckt
energi.

Nyskapande efter givna förebilder
För orientdansare i Sverige kan det upplevda tvånget att efterlikna dans
Mellanöstern leda till en begränsning av möjligheterna att själv vara
nyskapande. I relation till detta kan den egyptiska dansens företrädare
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framstå som fria och obundna, och som framgått ägnar de sig också åt
att skapa nya hybridformer och experiment. Avancerade dansare kan åka
till Egypten och arabvärlden, men då för inspiration snarare än regelrätt
vidareutbildning. Det koreografiska och konstnärliga nyskapandet hos
Stockholms egyptiska dansare har dock vissa förebilder. De finns inte i
Kairo eller Beirut utan i London, Paris och Zürich. Den främsta är den
tidigare nämnda egyptiskfödda men numera londonbaserade dansösen
Suraya Hilal. I Tyskland, Frankrike och Schweiz finns andra ledande dansare och danspedagoger som tidigare tillhört Hilals danstrupp. Det är till
deras eller Suraya Hilals kurser som de svenska egyptiska dansarna åker
för att vidareutveckla sig och förkovra sig i dansen. Jag deltog i en workshop i Zürich sommaren 2007, där kvinnor från Västeuropa och Australien samlats för att vidareutbilda sig inom egyptisk dans.178 Det är ofta på
sådana här workshops som de svenska dansarna hämtar inspiration till
formen på sina egna koreografier och formexperiment.
Den autenticitet som eftersträvas av dansarna ligger på olika plan. Inom
den egyptiska dansen ska dansösen göra rätt rörelser med rätt känsla,
medan den yttre formmässiga likheten med dans i Mellanöstern är central
när det gäller annan orientalisk dans. Men det är inte riktigt så enkelt.
Trots allt fungerar vissa aspekter av verklighetens Mellanöstern som förebilder att efterlikna även för de egyptiska dansarna, men det är en enklare
och mer ”rural” Orient än för orientdansarna. De väljer också noga ut de
bitar av Egypten som ska användas som inspirationskällor. En traditionell egyptisk musiker flygs exempelvis in för att spela på den workshop i
Zürich dit de flesta av Stockholms orientdansare reser för att förkovra sig.
I ett hörn av den väl upplysta danssalen sitter han sedan, klädd i vit fotsid
skjorta och turban, och trakterar sin ensträngade rababah som tillsammans med tabla utgör den musik vi dansar till. Det trettiotal europeiska
kvinnor som deltar i kursen är förtjusta. En utbrister ”det är som om en
bit av Egypten har kommit hit!”
Även Stockholms egyptiska dansare tillskriver vissa personer och grupper i Egypten stor autenticitet. Egyptiska beudiner, gawazi och fellahi
fungerar som förebilder för dem, och uppfattas som mer genuina än västerländska dansare. Det märks bland annat vid en lektion där en grupp
ska lära sig en beduindans. Som förebild för den dans vi ska göra får vi
först se en video med ett scenframträdande av Marie al Fajr, en dansare,
koreograf och pedagog bosatt i Paris som tidigare ingick i Suraya Hilals
178 De deltagande kvinnorna kom från Tyskland, Schweiz, Österrike, Frankrike,
Italien, Slovenien, Storbritannien, Nederländerna, Sverige, Spanien och Australien.
Ett par hade ursprung i Latinamerika, men var bosatta i Europa där de också hade
kommit i kontakt med denna dansform.
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kompani. Denna film fungerar som förebild för den koreografi som vi
tränar in under dagen. En av medlemmarna i as-Sayf har strax före gjort
en resa i Sinaiöknen och träffat beduiner som utför likartad dans. Under
kursens gång vänder sig upprepade gånger eleverna och läraren till henne
med frågan om hur de ”riktiga” beduinerna gjorde. Utan att detta uttalas
uppfattar jag det som att de flesta närvarande betraktar det som dessa
nomader i öknen gör som en mer autentisk dans än den som utförs på den
europeiska scenen i videon. Dessa uppfattningar om det autentiska har en
del gemensamt med idéer inom den orientaliska dansen; att det autentiska
är något ursprungligt som på ett eller flera plan är skilt från oss, avlägset
från och inte alltför mycket påverkat av det västerländska, samtida, senmoderna samhället (Bendix 1997:14–15).

Frihet och kontroll
Som framgått i tidigare kapitel är det dans i det nutida Kairo eller Beirut
som är främsta förebilden för orientdansarna i Stockholm, samtidigt som
Mellanöstern i praktiken dock inte alltid visar sig motsvara de förväntningar dansarna har. För att hantera situationen hittar de olika strategier,
bland annat att delvis anpassa sig till den verklighet man konfronteras
med.
Stockholms ”egyptiska” dansare har ett mer distanserat och indirekt
förhållande till den orientaliske andre. De väljer mycket medvetet ut vissa
delar av de former som finns tillgängliga i det samtida och historiska Egypten, omformar och anpassar det sedan så att det motsvarar de behov och
intentioner som de själva har i den svenska eller västerländska kontexten.
Istället för att som ofta sker i den orientaliska dansen försöka förkroppsliga
en hyperfemininitet som kan framstå som traditionell, tycks de egyptiska
dansarna försöka uppnå något annat. Nina menade att käppdanskoreografin kunde bidra till att rasera gränserna mellan manligt och kvinnligt.
Jag tolkar det snarare som att denna koreografi och detta rörelsemönster
kan vara ett sätt att försöka utvidga femininitetens gränser, att skapa ett
slags femininitet som också innefattar en kraftfullhet och målmedvetenhet
vanligtvis förbehållen män. Den egyptiska dansen är dock inte så obunden
och fri som dess utövare ibland hävdar. Även om de säger att det viktigaste
är att uttrycka musiken och sig själva som individer är framträdandet på
scen i praktiken kontrollerat och begränsat av risken att framstå som sexuellt inbjudande eller insmickrande. Dansarna följer strikta regler när det
gäller rörelser, ansiktsuttryck och klädsel och förkroppsligar femininiteter
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som aktar sina rörelser och ansiktsuttryck noga, för att inte riskera att
framstå som ”för mycket”, som kokett eller sexuellt utmanande.
Den egyptiska dansen innefattar en kontroll och självcensur. De väljer
mycket medvetet bort att verka utmanande och sexiga, de klär på sig istället för av sig för att behålla sin respektabilitet även på scenen. De egyptiska
dansarna har lyckats i så måtto att de inte blir betraktade som sexobjekt.
Med egyptisk dans går det bättre att ”vara sig själv” på scenen, alltså
fortfarande erkännas som respektabel. Idealet är att kunna uttrycka både
musiken och sin egen personlighet i dansen. Det ”riktiga jaget” som respekterad, kompetent och självständig kvinna behöver inte lämnas därhän,
i alla fall inte på samma sätt som inom orientalisk dans. Jag skulle dock
säga att utövarna av egyptisk dans i en annan mening lämnar aspekter av
sin privata personlighet utanför lektioner och uppvisningar, eller snarare
inte uttrycker den, i och med att de sätter på sig likartade kläder och täcker
håret med huvudduk. De flesta attribut som i vanliga fall fungerar som
markörer för dansarnas personlighet byts ut eller skyls över. Ofta kan det
vara svårt att känna igen en person i egyptiska danskläder, då man inte ser
hennes hår och vanliga kläder. Istället för att som orientdansarna passa
på att bli ”för mycket” innebär de egyptiska dansarnas kostymering en
kontroll och dämpning av de feminina signaler som sänds ut av att lyfta
fram och visa upp naken hud, hår och kroppens kurvor.
Precis när de börjat dansa egyptiskt upplevde några av kursdeltagarna
dansformen som överdrivet sträng och de fick associationer till asketism
och religiösa sekter. Efter att ha utövat egyptisk dans en tid har de dock
vant sig, och ser nu tillbaka på sin egen skepsis med distans.
Vid ett framträdande med as-Sayf träffade jag några av Irènes nybörjarelever i orientalisk dans. Dessa orientdansarelever på nybörjarnivå jämförde as-Sayfs framträdande med en orientalisk dansös de sett uppträda på
en restaurang i Stockholm. En av dem uppfattade as-Sayfs framträdande
som ”mer estetiskt, som en konstform. På [restaurangen] var det som
underhållning, mer glitter och glamour. Det var mer att dansa för gubbar.”
De beskriver as-Sayfs dräkter som ”sobrare” än orientdansösens tvådelade
glittriga dräkt, och uppskattar över huvud taget as-Sayfs framträdande
mer än restaurangdansösens. ”Det känns genuint och äkta. På [restaurangen] var det mer att man tänkte ’snart sätter väl gubben en hundralapp
innanför kläderna på henne’.” Den uppfattning som dessa nybörjare inom
orientalisk dans uttrycker om egyptisk dans överensstämmer väl med hur
de ”egyptiska” dansarna själva vill bli uppfattade. Många mer vana orientdansare uppfattar dock den egyptiska dansen som överdrivet disciplinerad
och tråkig. Det talas om den ”sharqi-ångest” som väckts hos vissa som
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försökt sig på dansformen, av oförmågan att leva upp till de strikta kraven
på att göra rörelserna rätt. Många tycker också att kläderna är tråkiga
och ogillar framför allt huvuddukarna. Skämtsamt sägs att de egyptiska
dansarna klär sig i ”mossgrönt och huckle”.
När det gäller upprätt hållning, blick rakt fram och målmedvetet rörelsemönster tycks de egyptiska dansarna inspireras av ett maskulint nord
afrikanskt habitus så som det beskrivs av Bourdieu. Men det finns i deras
dans och inte minst i dansundervisningen också inslag som påminner om
anpassning till ett habitus som passar en respektabel kvinna i Nordafrika.
Idealet för en kabylisk kvinna är enligt Bourdieu att sträva efter behärskning och tillbakadragenhet. Hon ska akta sig för att röra för mycket på
huvud och armar och se till att gå på ett sätt så att hon inte svänger över
drivet mycket på höfterna. Hon ska utomhus alltid bära täckande kläder
och se till att huvudsjalen inte löser upp sig och visar håret (Bourdieu
1990:70). I undervisningen i egyptisk dans sker en disciplinering av rörelser som har likheter med detta. Klädseln motsvarar också i hög grad det
som anses passande för den respektabla nordafrikanska kvinnan.
En kvinna som framhäver sin kropp och vill bli beundrad riskerar i både
väst och Mellanöstern att klassas som vulgär och billig. Var denna gräns
går och hur den bevakas skiljer sig dock mellan de olika kontexterna.
Orientdansarnas kläder och åtbörder innebär tvärtom både i väst och i
Mellanöstern en utmaning av de här gränserna, och följaktligen riskerar
dansöser i såväl Stockholm som Kairo eller Beirut att klassas som alltför
sexuellt lättillgängliga.
I sin ambition att bli tagna på allvar kan de egyptiska dansarna riskera
att förlora några av de glädjeämnen som lockar kvinnor till orientalisk
dans: det lustfyllda i att klä upp sig och känna sig attraktiv och åtråvärd.
De egyptiska dansarnas framträdanden innebär en disciplinering av
signaler som förknippas med kvinnors sexualitet. Detta fungerar för att
tillerkännas respektabilitet i vida kretsar, men innebär också en anpassning till gamla etablerade yttre riktlinjer för hur en kvinna bör vara:
dämpad, återhållen, anständig. Den hotfulla kvinnliga sexualiteten och
förföriskheten kontrolleras inom den egyptiska dansen av kvinnan själv,
så som så ofta påbjudits i så väl västerlandet och Mellanöstern som på
andra håll i världen (Tseëlon 1998:20–36). Det som gestaltas inom den
egyptiska dansen är en kvinna som inte blir för mycket. Hon sköter kontrollen själv. Mannen behöver inte behärska sig. Rent estetiskt och formmässigt påminner de egyptiska dansarnas scenkläder om den klädsel
som påbjuds för respektabla kvinnor i muslimska delar av Mellanöstern
och Nordafrika: huvudduk, löst sittande och heltäckande kläder. Även
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rörelsemönstret är mer i linje med det påbjudna: mer återhållet, inte
utmanande. Dansarna är inte heller i närkontakt med publiken på samma sätt som orientaliska dansöser kan vara på vissa arenor. Dessutom
uppträder inte de egyptiska dansöserna där publiken är berusad. Dessa
dansare strider visserligen fortfarande mot anständighetens krav genom
att dansa och vara kvinnor som uppträder offentligt inför främmande
män. Men på många andra punkter har de dämpat sig och anpassat sig
till det som anses passande för en respektabel kvinna (Mernissi 2003).
Flera av Stockholms egyptiska dansare, både de etablerade som Kay och
Lotta och elever som Marianne och Nina, framhåller att de tycker att det
ska gå att vara en riktig orientdansös som uppträder i paljetter och vill
bli beundrad, och samtidigt ändå bli respekterad. De konstaterar dock att
detta är svårt att genomföra i praktiken.
Nina: Det är inte det lättaste. Och i synnerhet när man inte är
25 längre. Liksom 55-åring, då måste man ta fram en annan
koketthet. Det tycker jag för mig nu … är utmaningen om man
säger så. Att göra det subtilt. Att våga plocka fram den känslan
vi pratade om, ilskan med käpp, ibland är det också här i Norden
förbjudet att vara lite kokett. Och varför ska man inte få vara
kokett? Det ingår också i … kvinnonaturen att vara kokett. Och
det är också … ”fult”. […] och när man blir äldre, då är det ju
absolut förbjudet att vara kokett! Och det här [orientalisk dans]
ger en en chans att … ja, plocka fram lite sånt också.
För att säkerställa sin respektabilitet har de egyptiska dansarna anpassat
sig och kontrollerat sig, på ett sätt som påminner om den självkontroll och
disciplinering som kvinnor ägnar sig åt för att uppnå en acceptabel femininitet. Detta är en femininitet som inte bara blir mindre provocerande
för konservativa krafter i Mellanöstern, utan det sammanfaller också med
den uppfattning om det tillbakahållna och dämpade som ”god smak”, ett
ideal som framför allt omfattas av den svenska välutbildade medelklassen
(jfr Skeggs 2000).
Ingen av de intervjuade som själva utövat egyptisk dans under någon
längre tid uppfattar den dock som disciplinerad eller kontrollerad. Visserligen upplevde alla – även jag själv – det som mycket svårt att lära sig
den rätta kroppshållningen och de rätta rörelserna. Det tar flera år att få
grepp om detta och verkligen få in den i kroppen. För att kunna komma in
i det nya rörelsemönstret och det nya förhållningssättet till kroppen krävs
disciplin och kontroll och hårt arbete, ännu mer än i vanlig orientalisk
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dans. När man väl kommit över denna tröskel öppnar sig dock en känsla
av frihet, som också flera av de intervjuade talat om.
För att kunna uppnå de fördelar som man upplever finns i just denna
dansform – kraft, mjukhet och så vidare – måste danseleverna disciplineras in i ett visst rörelsemönster. Denna process fungerar på ett liknande
sätt som inom den orientaliska dansen. Disciplinen är dock hårdare inom
den egyptiska dansen, och rörelsemönstret mer exakt styrt. För att uppnå den eftersträvade tyngden och känslan av självklar auktoritet måste
alla koketta åtbörder undvikas. Allt som kan uppfattas som gulligt och
insmickrande tränas bort rent fysiskt. Elevernas kroppsschema förändras
på så sätt. Kanske måste man ta ut ett avstånd från det insmickrande och
förminskande för att kunna uppnå det här nya och kraftfulla. Det är nödvändigt att formas, att disciplineras och tränas, in i den mer jordnära och
återhållna femininiteten, och bort från det behagfulla och hyperfeminina
som uppfattas som den egyptiska dansens antites.
Egyptisk dans innebär alltså en anpassning till en yttre blick, genom att
man omformar sitt kroppsschema, disciplinerar och kontrollerar rörelser
och åtbörder. Inom denna självpåtagna begränsning verkar det dock vara
möjligt att uppnå andra värden som en känsla av värdighet, smidighet
och styrka.
Inom den orientaliska dansen vänjer sig de utövande gradvis vid allt
djärvare kostymer och utspel, så att de till slut själva utan problem kan
göra saker som de några år tidigare uppfattade som chockerande och
utmanande. Något liknande verkar ske inom den egyptiska dansen. Här
handlar inte tillvänjningen om att acceptera och lära sig att klä av sig, utan
snarare om att acceptera och lära sig klä på sig. I början uppfattas det som
trist och kontrollerande, men vartefter vänjer man sig och antar istället
de etablerade dansarnas syn på huvudduken som en självklar och ofrånkomlig del av kostymen, som fungerar som en förlängning av kroppen och
därmed ett tydliggörande av de linjer som är centrala i dansformen.
Istället för att som i orientalisk dans lära sig att göra åtbörder och rörelser
som kan uppfattas och kännas sexiga och inbjudande lär man sig i den egyptiska dansen att disciplinera och hålla tillbaka kroppen och anletsdragen.
Utövarna av egyptisk dans har lagt tyngdpunkten på, och även till stor del
lyckats med, att få sin dans respekterad som en seriös konstform. Genom att
underkasta sig kontroll och disciplin uppnår de egyptiska dansarna värden
som värdighet och auktoritet och en känsla av flöde i kroppen. Detta sker
dock på bekostnad av en del av det värde som många finner i den orientaliska dansen: hyperfemininiteten, den positiva aspekten av att vara ett
objekt, att bli betraktad som attraktiv, åtråvärd och sexig.
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kapitel sju
Femininiteter, möjligheter och begränsningar
En av de stora lockelserna i den orientaliska dansen är att den upplevs
ge möjlighet till andra former av femininitet än utövarna tycker sig ha
tillgång till i sitt vardagsliv. I den orientaliska dansen menar danseleverna
sig finna en mer tillåtande kvinnlig kroppslighet, som ger utrymme även
för sådana som inte passar in i det gängse skönhetsidealet i västerlandet
som man uppfattar som ensidigt inriktat på att vara ung, smal och vältränad. Den orientaliska dansen menar man fungerar för kvinnor med vilken
typ av kropp som helst, i denna dansform ”får man se ut som en normal
kvinna ser ut”. Den orientaliska dansens rörelser uppfattas också som
feminina eftersom dess rörelser fokuserar på de kroppsdelar som kopplas
samman med kvinnokroppens specifika förmåga att föda barn: höfter,
bäcken, bröst, mage.
Den orientaliska dansen uppfattas också som feminin på sätt som inte är
direkt kopplade till kvinnokroppens fysiologi och biologiska funktioner.
Många av utövarna säger att den orientaliska dansens rörelser är mjuka,
graciösa, fina och vackra, alltså egenskaper som ingår i en konventionell
uppfattning om det feminina (Moi 1997a:137, Martinsson 2005:41).
Något annat som orientdansarna uppfattar som ”kvinnligt” är de överdådigt glittrande och färgglada tvådelade dräkterna som lyfter fram och
markerar höfter, byst och mage. Dessa dräkter och rörelser, liksom en
självmedvetet kokett attityd, är aspekter av en hyperfemininitet som för
många utgör en viktig del av lockelsen med dansformen.
Många utövare framhåller att den orientaliska dansen är något de ägnar
sig åt för sin egen skull. Danslektionerna utgör en arena och frizon där de
kan iscensätta nya femininiteter inför de egna blickarna i spegeln, läraren
och de andra kursdeltagarna. På elevuppvisningarna får kursdeltagarna
chansen att klä upp sig och sminka sig och visa upp sina nyvunna rörelser
inför en bekräftande och beundrande publik mest bestående av anhöriga
och vänner. I lockelsen med den orientaliska dansen ingår en positiv aspekt
av att vara ett objekt för åtrå, glädjen i att få klä upp sig, göra sig fin inför
en publik, att bli beundrad och betraktad som attraktiv. Då de uppfattar
att det finns få tillfällen och arenor i det samtida svenska samhället där
överdådig hyperfemininitet accepteras kommer danslektioner och elevuppträdanden att fungera som en arena där kvinnor kan ägna sig åt sådant
utan att riskera att hånas eller inte tas på allvar. För många av danseleverna
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räcker det långt att bli objekt den begränsade publik som utgörs av läraren
och kurskamraterna och inte minst det lustfyllda i att beundra sin egen
uppenbarelse i spegeln under danslektionerna eller hemma i ensamhet.
Den orientaliska dansen kopplas samman med också andra uppfattningar om femininitet. En förståelse av dansen är som kvinnlig förförelsekonst, något som utförs för att behaga män. Detta kan ses som en del av en
sedan länge väl etablerad västerländsk erotisk fantasibild av Orienten som
lever vidare vid sidan av andra uppfattningar om den orientaliska dansen.
De flesta dansare och lärare menar att denna uppfattning är felaktig och
försöker på olika sätt att motarbeta den.

Kompetens och lekfull distans
Lärare och aktiva dansare förmedlar på olika sätt vad de uppfattar som ett
mer korrekt sätt att förstå och förhålla sig till orientalisk dans. Ett viktigt
budskap är att dansen är en seriös konstform som kräver kunskaper och
skicklighet. För att man ska kunna utföra dansen på ett riktigt sätt anses
det nödvändigt att inte bara kunna utföra rörelserna korrekt utan man
måste också ha kunskaper kring dansens sociala och kulturella kontext i
Mellanöstern. Lärarna visar också på ett ömsom distanserat och ömsom
lekfullt närmande till vissa aspekter av den orientaliska dansen och de
associationer den kan väcka. På detta sätt både tar man avstånd från och
närmar sig dels de tänkbara sexuella konnotationerna, dels en västerländsk
orientalistisk fantasi i vilken den orientaliska dansen ofta är en del.
Dessa budskap och förhållningssätt börjar lärarna förmedla till dans
eleverna redan på nybörjarnivå. Undervisning och lärande sker med en
kombination av fysisk och verbal praktik. Samtidigt som rörelserna lärs
in förmedlar lärarna också ett visst sätt att förstå mellanösterndans. Det
sker på olika sätt. Ibland underkommuniceras den koppling till det sexuellt
utmanande som kan ligga nära till hands. Eleverna får exempelvis lära
sig att det de ska skaka på är axlarna, inte brösten. Dansens koppling till
sexualitet kan dock lyftas fram på sätt som antyder ett humoristiskt lätt
distanserat förhållningssätt till det som utförs. Det gör det möjligt att både
utföra en rörelse och samtidigt ta avstånd från den, att både förkroppsliga
den men samtidigt ta avstånd från den genom att en lekram upprättas runt
beteendet. Här förmedlas ett förhållningssätt till den orientaliska dansen
som balanserar lockelsen att förkroppsliga femininitet (hyperfemininitet)
och samtidigt i viss mån ta avstånd från en del av de konsekvenser som
kunde bli följden om den utfördes ”på riktigt”. Genom att på ett liknande
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sätt ironiskt iscensätta och överdriva en schablonbild av Orienten driver
man med den och försöker därmed ta loven av den. Genom det paradoxala
tillstånd lekramen upprättar ger det möjlighet att förkroppsliga de lockande aspekterna av hyperfemininitet och exotism.
Förutom att eleverna på dansskolorna får lära sig ett visst förhållningssätt förmedlas också budskap om den orientaliska dansen på hemsidor,
i böcker och i samband med elevuppvisningar och andra shower med
orientalisk dans. I berättelser om dansformens ursprung och kulturella
kontext laddas den orientaliska dansen med autenticitet på flera plan.
Dels ett tidsmässigt genom att kopplas samman med en lång historia, dels
ett etniskt och socialt genom att man framhåller kopplingen till grupper
som de egyptiska romerna gawazi. Genom att återberätta den orientaliska dansens moderna historia präglad av internationell påverkan visar
stockholmsdansarna sin kompetens och medvetenhet, samtidigt som de
upprättar en viss distans till en naiv tro på dansens uråldrighet och oföränderlighet och till orientalistiska sexualiserande haremsfantasier. Man
distanserar sig också till vad som uppfattas som lågklassig dans utförd av
outbildade dansöser.

Utsatthet och gränssättningar
En liten andel av danseleverna går vidare och börjar uppträda också professionellt inför utomstående publik. På dessa dansare ställs andra och
högre krav, baserade på vad som förväntas vara tilltalande för publiken.
Att framträda offentligt ger möjlighet att få bekräftelse som dansare och
kvinna, en positiv aspekt av att vara ett objekt inför andras blickar. Men
detta för också med sig risker som kräver kontroll och försiktighet från
dansarens sida.
Dansaren måste lära sig att kommunicera med en publik som inte nödvändigtvis är välvilligt inställd. För att hantera detta kan dansaren gå in
i en roll när hon framträder. På vissa arenor och i vissa situationer kan
dansösen riskera att av delar av publiken betraktas som enbart ett objekt
och få sin dans reducerad till något motsvarande striptease. Hon riskerar
att få sin respektabilitet ifrågasatt och i värsta fall sin integritet kränkt. Att
skapa tydliga ramar kring framträdandet och gränser mellan å ena sidan
den figur man är när man framträder och å andra sidan privatpersonen gör
det möjligt att hantera framträdandets utsatta och potentiellt riskfyllda
situationer. Det är på så sätt inte hon själv som privatperson som framträder i den utsatta situationen som kräver självmedvetenhet och kaxighet.
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Den lekram som upprättas är sårbar. Tolkningen av det som sker under
framträdandet som en dansare som iscensätter medvetet överdriven och
lekfull hyperfemininitet är beroende av att allt sker inför en publik som
är invigd. Samma dans kan, av en annan publik, lätt tolkas som sexuellt
utmanande. Dansösen kan identifieras med den figur hon iscensätter och
reduceras till enbart objekt, och personen på scen (miss)förstås som någon
som bjuder ut sig själv. Som framgått uppfattar de flesta dansare som
uppträder offentligt denna risk att ”missuppfattas” som ständigt närvarande och vidtar en rad åtgärder för att minimera den. Det handlar om att
strategiskt välja arenor och sammanhang där risken för missuppfattning
minimeras, och i de fall där det är svårt, i möjligaste mån att skydda
sig från de fysiska kränkningar som kan bli den konkreta följden av att
betraktas enbart som ett objekt för andras tillfredsställelse.
Var gränsen för det acceptabla går är oklart och kan variera. Även
dansarna själva bedömer framträdanden och dansares grad av seriositet
efter liknande måttstockar. Den dansare som är ”alltför avklädd” eller gör
”alltför utmanande” rörelser mot utvalda män betraktas av andra dansare
som oseriös. Genom att peka ut vissa beteenden som oacceptabla försöker
dansarna upprätta gränser kring den egna verksamheten och på så sätt
bidra till att upprätthålla dess status som seriös och respektabel.

Orienten i praktiken
De orientaliska dansformer som utövas idag runt om i världen har utformats i transnationella processer. Dansare från Mellanöstern har inspirerat
västvärlden och USA, men viktiga influenser och innovationer inom den
orientaliska dansen har också kommit från USA. De etablerade dansarna
och lärarna i Stockholm är väl medvetna om den orientaliska dansens
internationella bakgrund och lyfter fram den i sin historieskrivning. Dansformen relateras ändå på ett särskilt sätt till Mellanöstern och Nordafrika.
Detta område betraktas som dess ursprungsplats och den dans som utförs
där uppfattas ha en särskilt autenticitet. För att vara en fullfjädrad dansare
anses det nödvändigt att ha kunskap om arabisk musik och den kulturella
kontext dansen är en del av i Mellanöstern.
Stockholms orientdansare tillskriver inte bara den orientaliska dansen
utan ofta Orienten i allmänhet vissa värden som de finner lockande och
eftersträvansvärda. Den Orient som lockar dem är spännande, varm, naturlig, sensuell, färg- och smakrik. Här finns, menar vissa, också en värme
och sammanhållning som saknas i Sverige. Att gestalta och förkroppsliga
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något främmande, i detta fall en orientdansös, för att uppnå vissa värden
som man tänker sig att hon och Orienten står för är inte okomplicerat.
Den Orient man lockas, inspireras av och hämtar sin inspiration från, är
inte bara en symbolisk och konstruerad plats eller tillstånd. Den kopplas
också till en geografisk, social och politisk verklighet.
Bland de kvinnor som dansar orientaliskt är det vanligt att man söker sig
till den ”Orient” som finns i Stockholm i form av restauranger som serverar mat från Mellanöstern och klubbar som spelar arabisk musik. Många
har också gjort resor till Mellanöstern, Nordafrika eller Turkiet. Hur dessa
upplevelser tolkas färgas av de föreställningar och förväntningar man bär
med sig. När man väl möter Mellanöstern i verkligheten är det inte alltid
som denna motsvarar de ideal som man tillskrivit den symboliska Orient
från vilken man hämtat inspiration. Man kan säga att verklighetens Mellanöstern och dess invånare kan väcka besvikelse både för att ”de” visar sig
vara både alltför lika ”oss” och alltför olika ”oss”. Det händer att de svenska
orientdansarna blir besvikna på dansöser som uppfattas som för smala,
resmål som framstår som alltför anpassade till turism och inte är präglade
av den värme och mystik man förväntar sig av Orienten. Då framstår Mellanöstern som alltför lik den egna tillvaron i det samtida Sverige.
Under resor i Mellanöstern och i kontakt med människor därifrån har
också många sett tecken på sådant de allra flesta av de svenska dansarna
inte vill ordna in sig i. Kvinnor förefaller ha mindre rörelsefrihet än män
och en del blir omhändertagna men också kontrollerade av familjer och
män. Men många uppfattar också att det finns en större värme och gemenskap mellan människor i Mellanöstern än i Sverige och väst i stort. Den
starka gemenskapen har två sidor: en varm och inneslutande, en begränsande och kontrollerande.
För de svenska orientdansarna innebär detta ett dilemma. Hur kan man
fortsätta uppskatta och ta till sig kulturyttringar som dans, musik och
mat från Mellanöstern, samtidigt som samhällena och det sociala livet
på många håll där genomsyras av synsätt och regler som man upplever
strider mot egna ideal? Här kan man säga att problemet ligger i att Mellanöstern förefaller vara alltför olikt väst och Sverige när det gäller vilka
ideal och sociala normer som omfattas av ett flertal invånare och tillskrivs
normalitet. Ett vanligt sätt att hantera detta är att försöka ”tänka isär” de
positiva aspekter av Orienten man vill ta till sig och helt enkelt bortse från
det som strider mot de egna idealen. Inte heller den orientaliska dansen
och dansarnas ställning i Mellanöstern motsvarar alltid förväntningar och
förhoppningar från de svenska resenärerna. I Mellanöstern är en spridd
uppfattning att dansöser som uppträder offentligt inte är respektabla
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kvinnor, utan närmast prostituerade (Nieuwkerk 1995). Den orientaliska
dansens koppling till sex och förförelse som de svenska dansarna kämpar
för att komma ifrån är uppenbar i denna kontext.
Det är många kvinnor som har dansat orientaliskt en tid som söker
sig till Mellanöstern för att vidareutbilda sig, se dansframträdanden,
skaffa musik och annan utrustning. De dansare som är vana mellanösternresenärer och som själva uppträtt som dansare i området blir med
tiden vana vid miljön och finner förklaringar till det som framstår som
svårbegripligt och skaffar sig taktiker för att hantera situationer där
de inte alltid betraktas som respektabla personer med integritet. Deras
förväntningar har förändrats, men det finns fortfarande förhoppningar
knutna till Mellanöstern. Vid den resa till Libanon som jag deltog i kunde
jag konstatera att resan som helhet tycktes upprätta en lekram inom
vilken det blev möjligt att förkroppsliga hyperfemininitet och iscensätta
ett (över)tydligt heterosexuellt spel mellan könen, på ett sätt som liknar
hur den orientaliska dansen kan fungera i Sverige för de dansande kvinnorna.

Att göra om dansen
De olika taktiker för att förena femininitet med kraftfullhet, autenticitet och
respektabilitet som jag hittills tagit upp har det gemensamt att de i stort sett
håller kvar tron på att det ska gå att ladda om vissa mer eller mindre oförändrade steg, kläder och attribut med nya betydelser.
Inom den egyptiska dansen, en särskild form av mellanösterndans baserad på Suraya Hilals vidareutveckling av den orientaliska dansen, har
man ett annat förhållningssätt. Den egyptiska dansen är till skillnad från
orientalisk dans inte spridd i hela världen, utan utövas främst i Västeuropa
och Australien. Den egyptiska dansen grundar sig visserligen på folkliga
danstraditioner i Egypten men dessa danser är omformade och anpassade
till sceniskt bruk.
De ”egyptiska” dansarna har tagit bort, omformat och minimerat nästan allt som skulle kunna väcka associationer till dansen som något som
syftar till att visa upp kvinnokroppen och förföra män. I den egyptiska
dansen söker utövarna delvis andra femininiteter än de som finns tillgängliga i den orientaliska dansen. Den egyptiska dansen uppfattas av många
av utövarna som en möjlighet att förkroppsliga en kraftfull, värdig och
mogen femininitet. Om den orientaliska dansen i mycket är ”på lek” ger
den egyptiska möjlighet för utövaren inom dansens och framträdandets
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ram att istället ta sig själv på större allvar och agera med mer kraftfullhet
och auktoritet än hon har möjlighet till i vardagslivet.
Företrädarna för den egyptiska dansen väljer medvetet ut det de tycker
är bra av egyptiska kulturyttringar och väljer bort det de ogillar. De
väljer bort dräkter i grälla färger, snirkliga rörelser och undviker i möjligaste musik spelad på elförstärkta instrument. De utvalda bitarna fogas
samman till nya helheter som anpassas till sceniskt bruk i Europa. I denna process finns influenser från modern dans och yoga. Resultatet som
framförs på scenerna i Europa har alltså inte någon direkt motsvarighet
i Mellanöstern. Detta gör att den egyptiska dansen i många orientdansares ögon är en konstruktion och brister i autenticitet. De ”egyptiska”
dansarna själva uppfattar dock inte detta som något problem, utan ser
det som viktigare att välja ut musik och andra inspirationskällor som
anses vara av god kvalitet. De har alltså en annan uppfattning om dansens autenticitet än de orientaliska dansarna; en autenticitet som mer
bygger på det som uppfattas som rent, enkelt och oförstört (jfr Hyltén
Cavallius 2007:84–93, 213–215).179 Istället för att eftersträva likhet med
dans så som den ser ut i Mellanöstern hävdar dessa dansare att det viktigaste är att förmedla musikens uttryck och något som kan uppfattas som
ett autentiskt personligt uttryck. Motsatsen till detta är att vara ytlig,
påklistrad och ”orientalistisk”. Detta synsätt passar väl in i den moderna
idén om relativt oberoende individer, som uppkommit i samband med
moderniteten och upplysningen. Enligt denna idé har varje individ en
inre verklig kärna, en essens, som han eller hon kan vara mer eller mindre sann mot själv, och som kan förmedlas till omvärlden genom mer
eller mindre autentiska uttryck (Handler 1986:3).
De ”egyptiska” dansöserna har kommit att inta ett mer distanserat och
indirekt förhållningssätt gentemot Mellanöstern. De reser inte längre till
Mellanöstern för att vidareutbilda sig, utan till Zürich eller London, där
dansformens främsta företrädare finns.
Om det moderna, urbana Mellanöstern inte är en direkt förebild eller
utgör någon större lockelse för dessa dansare, kan dock aspekter av ett mer
ruralt och icke-urbant liv i Mellanöstern fortfarande locka. De nomader
som lever i öknarna kan exempelvis fungera som ”autentisk” förebild och
inspiration, både när det gäller livsstil och danssteg. Även de egyptiska
dansarna förlägger alltså autenticitet till Mellanöstern, och uppfattar
179 I sin avhandling om inhemskt och internationell hemslöjd finner Charlotte Hyltén
Cavallius att företrädare för svenska slöjdorganisationer bedömer en del av den slöjd
som invandrade kvinnor ägnar sig åt som bristande i kvalitet och autenticitet. Det som
gör att detta handarbete döms ut är enligt Hyltén Cavallius användning av vad som
uppfattas som ”onaturliga” syntetiska material och grälla färger (Hyltén Cavallius
2007:84–93, 213–215).
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också personer som lever där nu som autentiska företrädare för en dansstil och ett slags liv som i någon mening utgör en lockelse. Likaväl som de
orientaliska dansarnas dragning till en överdådig hyperfemininitet kan
detta betraktas som en positiv aspekt av orientalism; en längtan efter
den exotiske Andre som besitter kvaliteter som anses ha gått förlorade i
västvärlden (Said 2000, Berg 1998).

Förebild till viss gräns
Till skillnad från utövarna av egyptisk dans har många orientdansare i
princip dans i dagens Kairo eller Beirut som förebild och rättesnöre. Men
även de flesta orientaliska dansarna gör i praktiken val och anpassar i viss
mån rörelser och attribut till den svenska kontexten och de svenskfödda
utövarna. På ett mer principiellt plan skiljer sig alltså de orientaliska dansarnas syn på vad som är bra och seriös dans egentligen inte så mycket
från de egyptiska dansarnas. Som framkom i kapitel fem föredrar även
orientdansarna från Stockholm en viss återhållsamhet i jämförelse med det
ideal som gäller i det samtida Kairo och Beirut. Istället för att helt ta till sig
den moderna dans som utförs i Mellanöstern nu föredrar de att fortsätta
med en mer återhållen dansstil som numera i Mellanöstern betraktas som
gammaldags.
Kvinnliga utövare utanför Mellanöstern verkar i orientalisk dans och
Orienten söka nya möjliga femininiteter. Att Orienten i enlighet med orientalismens etablerade föreställningar tilldelas feminina egenskaper som
mjukhet, sensualism etc (Yegenoglu 1998:10–11) kan vara en orsak till
att de svenska kvinnorna vänder sig till just orientalisk dans i sitt sökande
efter femininitet. Önskan hos de svenska utövarna på nybörjarnivå att
uppnå femininitet i den orientaliska dansen kan också förklara varför
många i sin tolkning av dansen ofta bortser från eller marginaliserar de
orientdansare av manligt kön som trots allt finns både på nutida scener och
kurser och som förekommit vid olika tidpunkter i historien (Shay 2005a,
Karayanni 2004).

Orientalism och exotisering
I den orientaliska eller egyptiska dansen och i viss mån i Mellanöstern
söker man upp värden och egenskaper som utövarna i Stockholm tycker
sig sakna i sina vardagsliv. Såväl den orientaliska som den egyptiska dan268
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sen verkar alltså fungera som sätt att erbjuda lösningar på de problem
och brister utövarna i Stockholm upplever i sina liv. I detta avseende kan
utövandet av dessa dansformer i Stockholm betraktas som en positiv aspekt
av orientalism (Said 2000, Berg 1998). Med hjälp av dansen söker man
hantera det som är ambivalent och motsägelsefullt i det egna livet i Sverige
(Berg 1998:21, 94). Man tillskriver dansen och aspekter av Mellanöstern
en autenticitet, som bygger på att det är annorlunda och avlägset, skilt från
den egna tillvaron i det moderna, rationella väst (Bendix 1997). I sin analys
av Medeltidsveckan på Gotland beskriver Lotten Gustafsson en liknande
process där det avlägsna tillskrivs en eftersträvansvärd äkthet. Gustafsson
konstaterar att livet på medeltiden av de nutida deltagarna laddas med en
autenticitet som bygger på att avlägsenhet i tid, en äkthet man tänker sig
fanns före modernitetens genombrott (Gustafsson 2002:170). En skillnad
är dock att i fallet med orientalisk och egyptisk dans finns en samtida
verklighet som den drömda Orienten och önskningarna relateras till. Som
framgått är det inte alltid denna verklighet motsvarar förväntningarna.
Det verkliga Mellanöstern lever inte alltid upp till förväntningarna på den
drömda, föreställda Orienten, med känsla, mystik och autenticitet.
Som diskuterades i kapitel fem kan de svenskfödda kvinnornas dansande och deras besök på libanesiska restauranger och orientklubbar i
viss mån betraktas som exotisering, eller att med bell hooks termer ”äta
den andre” (hooks 1999, Huggan 2001:10–20). Denna typ av analys
är viktig då den lyfter fram att kulturellt utbyte och kulturella flöden
mellan länder och världsdelar äger rum i en värld med ojämnt fördelade
ekonomiska och politiska resurser (Huggan 2001:24). Majoritetsbefolkningens intresse för ”orientalisk” kultur kan ofta uppfattas som positivt
av många personer med rötter i Mellanöstern och kan dessutom ge möjlighet till försörjning. Detta kan dock betraktas som en underordnad
position och det finns en risk med att uppvärdera eller identifiera sig med
det exotiserade. Att vända stereotypen i sin motsats behöver inte betyda
att man kommer ur dess grepp. De svenskfödda personernas intresse
för vissa kulturyttringar utplånar heller inte den diskriminering som
många personer med ursprung i Mellanöstern utsätts för. I värsta fall
kan den istället fungera som ett led i cementeringen av en position som
”den Andre” (Hall 1997:272, Yegenoglu 1998:7). Som nämndes i kapitel
fem utgår dock resonemang om ”konsumtionen av det Annorlunda” ofta
från en större och mer allomfattande ojämlikhet när det gäller makt
och handlingsfrihet än jag stött på i mitt fältarbete. Som Magnus Berg
påpekat kan även essentialistiska uppfattningar om den Andre ha ett
värde i och med att de kan leda till nya upptäckter och insikter (Berg
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2001:211–212). En fascination för det exotiska Orienten behöver inte
utesluta intresse och engagemang också för realiteter i Mellanöstern.
Även om resonemang om exotisering och exploatering kan bidra till
förståelsen av dessa fenomen har de personer som jag har mött under
mitt fältarbete haft mycket mer komplexa och reflekterande sätt att förhålla sig till dessa företeelser än vad som låter sig reduceras till enbart
exotisering, exploatering och ”att äta den Andre”.
Det finns också andra problem om man drar denna typ av resonemang för långt. En svaghet är att det tenderar att implicera en essentiell
autenticitet, att företeelserna som förekommer i exempelvis Stockholms
föreställda Orient bär på olika grad av autenticitet, men att de har sin
verkliga hemvist någon annanstans. Det är från detta tänkta verkliga
ursprung som de skiljts i exotiseringsprocessen. Kritiken mot exotisering
och konsumtionen av det annorlunda bygger på en ofta underförstådd
koppling mellan vissa människor, vissa platser och vissa expressiva kulturformer. Trots en spridd medvetenhet om den orientaliska dansens
transnationella tillkomsthistoria är det relativt vanligt att vissa typer av
dans på vissa platser och utförd av vissa personer tillskrivs mer autenticitet än andra. Flera av de forskare som tidigare skrivit om fenomenet
orientalisk dans i väst gör analyser av det slaget. Exempelvis Donnalee
Dox (2006) beskriver den orientaliska dans som finns i Mellanöstern och
utförs av personer därifrån som genuin, medan den dans som utövas av
västerlänningar och/eller i väst är i bästa fall efterapning, i värsta fall
exploatering och förvanskning av dansformen (se också Karayanni 2004,
Shay & Sellers-Young 2005). Draget till sin spets talar detta resonemang
emot konstruktivistiska idéer om identitet och plats som kulturellt konstituerade och i ständig förändring, och det talar också emot idén om
människors och kulturella företeelsers globalisering och rörlighet och
om hur traditioner ständigt förändras.180 Som Regina Bendix framhåller
(Bendix 1997:9) måste man som forskare ta avstånd från idén att se vissa
företeelser som mer essentiellt autentiska än andra om man ska kunna
studera transkulturella processer.
Den orientaliska dansens tillkomsthistoria – där viktiga aspekter har
tillkommit i eller inspirerats av USA – är i sig ett tydligt exempel på sådana
transkulturella processer. Detta gör det omöjligt att på objektiva grunder
slå fast att ett slags orientalisk dans är mer autentisk än någon annan.

180 I en recension av boken Belly Dance. Orientalism, Transnationalism, and Harem
Fantasy (Shay & Sellers-Young [red.] 2005) framför Lisa Wynn en liknande kritik mot
Shay & Sellers-Young och andra författare i volymen (Wynn 2006:455).
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Dansens möjligheter
Det går alltså inte att fastslå utifrån objektiva kriterier att vissa företeelser är mer autentiska än andra. Men människor kan trots allt få starka
upplevelser av dans, musik och ceremonier. I linje med Regina Bendix vill
jag istället se autenticitet som något som kan beteckna en upplevelse eller
erfarenhet. Att lyssna på musik eller dansa kan ge autentiska upplevelser
i denna bemärkelse och ge upphov till rent kroppsliga reaktioner som
välbehagsrysningar, att röras till tårar eller en känsla av gemenskap eller
”flyt” på dansgolvet (Bendix 1997:13, Ronström 1992:24). Även traditioner och aktiviteter som är uppenbart konstruerade eller nya kan vara
viktiga och verksamma för de människor som utför dem (Handler & Linnekin 1984:285). De kan vara starka upplevelser och därmed också göra
något med sina utövare.
Dans kan betraktas som ett särskilt slags beteende som äger rum
inom en framträdanderam som i någon mening är skild från vardagslivet (Schechner 2002:28).181 Även om man vid dessa tillfällen inte riktigt
”är sig själv” menar Schechner att det som sker under markerade framträdanden kan påverka även livet i övrigt (Schechner 1985:125ff). Inom
den speciella ram som upprättas under exempelvis dans kan människor
lekfullt iscensätta och på så sätt prova på nya möjliga sätt att förhålla
sig kroppsligt och mentalt, både till den egna kroppen och till omgivningen (Handelman 1990:55–56). Owe Ronström visar i sin avhandling
hur ”jugoslaviskhet” iscensätts och konstitueras genom dans och musik
(Ronström 1992).
Anthony Giddens menar att självet i moderniteten blir ett reflexivt projekt.
Det innebär att individen själv får försöka skapa sig en sammanhängande
biografisk berättelse i en miljö full med många olika valmöjligheter,
under påverkan från medier och olika experter (Giddens 1997:13). Valet
av livsstil bland många olika alternativ blir allt viktigare ju mer traditionen släpper sitt grepp. ”Ju mer traditionen mister sitt grepp, och ju
mer vardagslivet rekonstitueras mot bakgrund av det dialektiska samspelet mellan det lokala och det globala, desto mer tvingas individerna
att komma fram till en livsstil bland många olika alternativ.” (Giddens
1997:13.) En stor del av dansarnas aktiviteter kan betraktas som led i
181 Det finns dock enligt Schechner ingen klar gräns mellan framträdande och
vardagslivet. Även i vår vardag ”framträder” vi inför varandra. Dessa vardagliga
framträdanden kan betraktas som det som konstituerar det sociala livet (Schechner
2002:35). Schechner vill istället se olika typer av framträdanden på en skala mellan
å ena sidan det informella och spontana och å andra sidan det tydligt markerade,
formella och förberedda (Schechner 2002:143–145).
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deras reflexiva projekt. De söker sig till orientalisk dans som ett möjligt
livsstilsalternativ bland många andra.
Att lära sig orientalisk dans och ta till sig andra aspekter av kultur från
Mellanöstern kan också uppfattas som försök att ändra på eller finna
alternativ till dansarnas situation. Viktiga aspekter av denna situation är
det faktum att de är kvinnor, och att de är det i det nutida Stockholm.
Många av dem uppfattar sin vardag som inrutad och disciplinerad och de
accepterade sätten att vara kvinna som begränsade och begränsande. Inom
dansens framträdanderamar ges möjlighet för utövarna att prova på gester
och förhållningssätt som de inte tycker sig ha tillgång till i vardagslag.
Kvinnorna i min undersökning vill vara starka, självständiga och respekterade, samtidigt som de även vill bejaka lust och längtan efter det sensuella,
sinnliga och kroppsliga, det senare ofta uppfattat som olika aspekter av
femininitet. De vill – på villkor de själva styr – uppfattas som attraktiva och
också fungera som objekt för beundran, längtan och sexuell åtrå. Genom
att metaforiskt inom framträdanderamen gestalta en sexig och läcker magdansös respektive en värdig, drottninglik egyptisk kvinna kan kvinnor i
Stockholm ”låna” aspekter av habitus från Orienten och därigenom testa
nya möjliga kroppsliga och mentala förhållningssätt, nya möjliga femininiteter, både hyperfeminina och kraftfulla. Också andra dansformer
kan användas på liknande sätt. Janet Wolff menar att modern dans kan
användas som ett sätt att hitta nya kroppsliga och mentala förhållningssätt
just för kvinnor, att komma ifrån kvinnokroppen som underordnad och
passiv och som objekt för mäns blickar (Wolff 1997:94–96).
Det som sker på de olika arenor som utgör Stockholms orientaliska
dansvärld kan betraktas som ett arbete för att genom samverkande kroppsliga praktiker och diskursiva strategier göra det möjligt att med bibehållen
respektabilitet samtidigt vara så väl ett subjekt med integritet som feminin
och attraktiv. James Fernandez (1974) menar att både intellektuella och
materiella kulturella produkter är uttryck för och kan placeras i positioner
på olika skalor eller kontinuum mellan egenskaper som aktiv – passiv, stark
– svag, statisk – dynamisk, mjuk – hård, ordning – oordning, inre – yttre
och så vidare. En person kan förflyttas på dessa skalor i olika expressiva
aktiviteter, framför allt med hjälp av iscensättande av metaforer, menar
Fernandez (1974:124). Om man tillämpar detta resonemang på de orientaliska dansarna i Stockholm kan man säga att de genom gestaltning av
metaforer prövar att förflytta sig på sådana skalor. Det sker konkret på
danslektionerna när läraren använder metaforer för att få eleverna att inta
nya kroppsliga och mentala positioner. Men man kan också betrakta det
som sker i Stockholms orientaliska dansvärld som helhet som ett gestal272
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tande av metaforer för att uppnå nya positioner på skalor mellan olika
värden och egenskaper. De kvinnor som söker sig till den orientaliska dansen vill ofta uppnå mer mjukhet, värme och sensualism som de förknippar
med dansformen. För att uppnå dessa värden ”blir” de metaforiskt till
orientaliska dansöser. Genom att i rörelser, kläder och attribut anta dansösens gestalt närmar de sig då den eftertraktade mjukheten, värmen och
sensualismen. Dessa värden brukar betraktas som feminina, men kopplas
också ofta samman med svaghet och passivitet. Många dansare vill dock
förneka denna koppling och istället hävda möjligheten att samtidigt vara
både attraktiv och ett aktivt, starkt subjekt. Det är det Ylva gör när hon
säger att hon när hon dansar känner sig stor, stark och vacker. Genom ett
sådant hävdande försöker Ylva underminera kopplingen mellan femininitet, skönhet, sensualism, passivitet, svaghet och beroende. Istället lanserar
hon en förståelse av femininitet som kombinerar skönhet med aktivitet
och styrka, värden som i etablerade diskurser istället kopplas till maskulinitet och därmed betraktas som närmast motsatser till feminina (Moi
1997a:137). Detta sätt att försöka ”ladda om” femininitet har likheter
med den roll den orientaliska dansen spelade i den feministiska rörelsen i USA på 1960- och 70-talen, då dansarna ville tillåtas uttrycka sin
naturliga sensualism utan att tvingas in i rollen som kvinnlig förförerska.
Dansen skulle göra att kvinnor förvandlades till aktiva sexsubjekt istället
för passiva sexobjekt (Deagon 1999:3, Shay & Sellers-Young 2005:14–15;
Sellers-Young 2005:288–289). Den orientaliska dansen kan på så sätt ses
som en del i ett feministiskt projekt där femininitet och sexighet ska gå att
kombinera med kraftfullhet och en position som subjekt.
Det har också likheter med de feministiska aktivister som iscensätter
hyperfemininitet och försöker att lösgöra den etablerade kopplingen till
undergivenhet, anpasslighet och passivitet (Bell m fl 1994:43, Ambjörnsson 2009:177–182, jfr Butler 1990:137). Förutsättningen för att detta ska
fungera är dock att hyperfemininiteten känns igen som överdrift, ett slags
”heterosexuell drag”, annars kan effekten av iscensättningen av hyperfemininitet istället riskera att bli en upprepning och förstärkning av etablerade uppfattningar om femininitet och kvinnors svaghet och utsatthet
(Bell m fl 1994:42, Ambjörnsson 2009:188–192). Som framgått är det inte
heller alltid som orientdansöserna lyckas etablera sin egen lätt distanserade
och lekfulla tolkning av den orientaliska dansen och den egna gestalten.
Även orientdansarnas lätt ironiska hyperfemininitet och orientalism riskerar att tolkas på ett bokstavligt sätt och kan därmed komma att snarare
reproducera än ifrågasätta etablerade konventioner.
Som Lotten Gustafsson skriver i sin avhandling är det inte nödvändigtvis
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så att lekens frizon utnyttjas för att prova ut radikala nya positioner. Istället kan lekramen ge möjlighet att förkroppsliga och återupprätta tydligare
och entydigare kategorier och sociala roller än de som finns för handen i
det vanliga vardagslivet i Sverige. Enligt Gustafsson passade många på att
inom medeltidsleken på Gotland gestalta en mycket tydlig manlighet och
kvinnlighet (Gustafsson 2002:233–235). Inom den orientaliska dansens
lekramar iscensätts en femininitet som kan betraktas som konventionell,
ja kanske till och med konservativ. Under resor till Mellanöstern intar
också de svenska kvinnorna mer eller mindre på lek tydligare feminina
roller i relation till en tydligare maskulinitet. Det tycks finnas en längtan
”tillbaka” till en tydlig och entydig femininitet som man tillskriver orientalisk dans och Orienten (Berg 1998). Detta blir möjligt att iscensätta och
förkroppsliga mer eller mindre på lek inom de ramar som upprättas av
dansframträdandena och tidsbegränsade resor.

Förändring genom dans
För att bli en komplett orientdansare räcker det inte att träna in rörelserna,
utan dansaren måste också som framgått ha kunskaper om dansens kulturella kontext. För att agera korrekt bör hon ha tagit till sig inte bara
själva dansens rörelser utan även andra aspekter av det habitus som den
orientaliska dansen kan sägas vara en del av i Mellanöstern. Redan under
nybörjarkursen undervisas eleverna också i dessa kringkunskaper. På så
sätt börjar en process som kan beskrivas som en medveten strävan att
modifiera elevernas habitus.
När nybörjareleverna har gått någon eller ett par terminer börjar rörelser och förhållningssätt som tidigare framstod som konstiga och svåra
att sätta sig i kropparna. Den förändring som de genomgått har modifierat deras kroppsschema. De har också börjat förändra sin inställning
till dansformen, i många fall ändrat sitt synsätt som tidigare kopplade
samman orientalisk dans med ”striptease” och från lärarnas undervisning
och upplysningsarbete tagit till sig budskapet att den orientaliska dansen
inte handlar om att kvinnor visar upp sig inför män.
Den förändring de har genomgått kan vid denna punkt dock knappast
betecknas som en förändring av habitus. De nya rörelserna har ännu inte
sedimenterats i kroppen så att de blivit spontana och även om de tagit till
sig i alla fall en del i lärarnas undervisning om dansens kulturella kontext
tycks de fortfarande i hög grad bedöma och uppfatta orientalisk dans
utifrån sina redan tidigare etablerade värderingar och uppfattningar om
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vad som är acceptabelt och inte, vad som är möjligt och inte. Detta leder
till en något ambivalent inställning i relation till framträdanden med
orientalisk dans och svårigheter att dra gränser mellan å ena sidan det
acceptabla och eftersträvansvärda och å andra sidan det alltför utmanande och vulgära.
Vissa av de dansare som satsar mer på dansen genomgår större förändringar. I takt med att den orientaliska dansen tar allt större del i hennes
liv och hon blir allt mer van vid villkoren som professionell dansös har
Camilla förändrat både synen på sin dans och sin kropp och ser numera
kroppen som något som måste vara i form för att svara mot publikens
förväntningar. Hon har också förändrat sin syn på vad som är acceptabelt när det gäller dansframträdanden och dräkter. Det hon gör under
dansframträdandena när hon är i sin roll som dansös har också kommit
att påverka hennes liv i övrigt. Camilla har kommit att förändra både sitt
kroppsschema och sina preferenser och känslor inför rörelser, situationer
och kläder så mycket att man kan tala om en förändring av hennes habitus
(Bourdieu 1990:52–65). Dock har hon kvar grundläggande värderingar
som kan kopplas till det habitus hon fått med sig i sin uppväxt. Camilla
uppfattar att hon inte får sin respektabilitet erkänd i den omgivning hon
möter när hon dansar i Mellanöstern. För att hantera dessa sammanhang
gör hon på ett liknande sätt som vid framträdanden i Sverige: hon skiljer ut
sig själv som privatperson från den gestalt som uppträder. För att betraktas
som en fullärd och kompetent orientdansare ska man alltså ha tagit till
sig fler aspekter av habitus från Mellanöstern än enbart dansrörelserna.
Det ska dock vara ”rätt” Mellanösternhabitus, ett som kännetecknas av
djupgående kunskaper, känsla och intresse för musik.

Kontroll, disciplin och kraftfullhet
De orientaliska dansarna försöker upprätthålla en balans där de kan uppträda som attraktiva och sexiga utan att reduceras till en position som renodlade sexuella objekt. Det gäller att inte framstå som vare sig tråkig och
asexuell eller alltför sexuellt tillgänglig (Ambjörnsson 2004:57, 98–118,
204–205; Tseëlon 1998:45). För att klara av detta krävs noggrann kontroll
av rörelser och utspel.
Inom den egyptiska dansen tycks det vara än mer avgörande att dansaren har kontroll. I det uttalade syftet att göra dansen till en seriös
konstform har Suraya Hilal och dansarna i as-Sayf förändrat alla de
delar av dansen och attributen som kan leda förståelsen ”fel”. De har
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alltså inte bara försökt förändra och kontrollera förståelsen av dansen,
utan också dansens attribut, rörelser och arenor. Nästan alla de tecken
eller signaler som sänds ut i samband med ett framträdande omformas
och fås att peka åt ett och samma håll, nämligen mot en tolkning av
dansen som seriös scenkonst. Som jag har visat pekar också mycket av
den egyptiska dansen i rörelsepraktik och ideologi mot värden som konventionellt brukar betraktas som motsatsen till feminina: styrka, tyngd,
auktoritet, värdighet.
Precis som när det gäller undervisning i orientalisk dans för inlärning
av egyptisk dans med sig en gradvis förändring både av elevernas kroppsscheman och deras sätt att uppfatta rörelserna. Även utövandet av egyptisk
dans kan leda till nya sätt att förhålla sig så väl kroppsligt som mentalt
även utanför dansen, något som kan betraktas som modifieringar av habitus. Nina hoppas exempelvis kunna ta med sig en nyfunnen kraftfullhet
och bestämdhet också utanför danslektionerna så att det kan påverka
hennes övriga liv. Dansen kan också påverka hur danseleverna förhåller
sig till sin omvärld. Med Simone de Beauvoirs termer förändrar kvinnorna därmed sin situation. De försöker ta in nya rörelser i sitt kroppsschema bland annat genom att låna rörelser, attityd, attribut och energi
från traditionell egyptisk käppdans, en aktivitet som i ursprungsmiljön
utförs enbart av män och förstås som mycket maskulin. För att uppnå
en ny, mer kraftfull femininitet lånar alltså dessa västerländska kvinnor
attribut och rörelser från en manligt kodad aktivitet i Egypten, aspekter
av en maskulin habitus.
De egyptiska dansarna söker och verkar i viss mån också lyckas nå ett
nytt slags femininitet, en kvinnlig kroppslighet som är mer kraftfull och
rättfram än den som eleverna tycker sig ha tillgång till i sitt vardagsliv.
Samtidigt sker en disciplinering och kontroll av kroppens rörelser och
åtbörder. Allt som inom en ganska snäv ram kan uppfattas som alltför
kokett, insmickrande eller utmanande tränas bort. Dansens rörelsespråk
och dräktens estetik motsvarar också krav på återhållen stil som ofta
krävs för erkännande om god smak i välutbildade medelklasskretsar
i Västeuropa. Det som tränas in på lektionerna i egyptisk dans har
likheter med de måttfulla och disciplinerade kroppsliga åtbörder som
Fanny Ambjörnsson menar utmärker en normativ medelklassfemininitet
(Ambjörnsson 2004:57–58). Den orientaliska dansens glittriga scenkläder, löshår och insmickrande rörelser bryter däremot mot etablerade
smakideal (Skeggs 2000, Hyltén Cavallius 2007:108–115).
För att lära sig utöva egyptisk dans behöver eleverna visserligen träna
och disciplinera sina kroppar i enlighet med ett striktare ideal än det som
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gäller inom den orientaliska dansen. Då den egyptiska dansens hållning
ligger närmare vad som kan betecknas som ett nordiskt medelklasshabitus kräver den dock mindre förändringar i förhållningssätt och ideal
än den orientaliska. Som framgått upplevs det av många utövare lättare
att kombinera egyptisk dans med de förhållningssätt och ideal man lever
efter i övrigt.
Egyptisk dans uppfattas oftast av utomstående betraktare som något
helt annat än den utmanande ”magdansen”. Dessa dansare har lagt tyngdpunkten på, och även till stor del lyckats med att uppnå, respektabilitet
i sin dans. Något riskerar dock att gå förlorat i de egyptiska dansarnas
strävandena att få dansen respekterad som en seriös konstform. En del av
lockelsen med den orientaliska dansen är just den ”glitter och glamour”
som många kvinnor tycker sig finna där. Om man byter ut de glimmande
höftsjalarna och de läckra tvådelade dräkterna, de koketta handrörelserna
och den lekfullt flirtiga inställningen till publiken, försvinner också en
del av det som många kvinnor beskriver som den orientaliska dansens
särskilda lockelse: det lustfyllda i att klä ut sig och klä upp sig, att känna
sig fin, graciös och kvinnlig. Det som riskerar att försvinna är alltså den
positiva aspekten, hyperfemininiteten, av att vara ett objekt, att bli betraktad som attraktiv, åtråvärd och sexig (Nussbaum 1995:250, 271). Strävan
efter att vara ”seriös” riskerar att uppfattas som ”motsatsen till att ha
kul”. Härigenom blir det tydligt hur även den egyptiska dansen bör förstås
som en av de många arenor på vilka kvinnor försöker hantera en nästan
omöjlig balansgång; att å ena sidan undvika att uppfattas som ett sexuellt
lättillgängligt byte, och å andra sidan undvika att framstå som oattraktiv
och tråkig (jfr Tseëlon 1998:45, Lindqvist 2002:58).
Inom den orientaliska och egyptiska dansens ramar ges alltså möjlighet
att gestalta och prova på nya förhållningssätt som man inte har tillgång
till i vardagslivet. Det är på det sättet som dansandet också kan bidra
till förändringar i de kroppsliga och mentala förhållningssätt som utgör
habitus. I och med att det modifierar så väl kroppar som förhållningssätt
till omgivningen kan det också påverka kvinnornas situation, i synnerhet
om förändringen erkänns och accepteras av omgivningen.
Utövarna av den orientaliska respektive egyptiska dansen tycks eftersträva olika femininiteter. Som framgått av tidigare kapitel ges dock möjlighet till gestaltande av både det kraftfulla och koketta inom ramen för
båda dansformerna. I både orientalisk och egyptisk dans finns inslag av
kraftfull, aktiv subjektivitet i rörelser och förhållningssätt, som utgår från
ett subjekt som rör sig och agerar för att uppnå sina mål i relation till
omgivningen (Merleau-Ponty 2006:54). Samtidigt ligger lockelsen inom
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båda dansformerna delvis i en positiv aspekt av att vara objekt; att visa upp
sig som attraktiv kvinna, bli betraktad av andra och få sin attraktionskraft
bekräftad. Det gäller dock att vara objekt på rätt sätt, att det som sker
motsvarar någon eller några men inte alla av de beteenden som Nussbaum
räknar upp. Kvinnorna vill visserligen fungera som ett redskap för andras
njutning, kanske i viss mån framstå som passiva och utbytbara. Men de vill
undvika att bli behandlade som någon vars känslor inte behöver beaktas,
som saknar självbestämmande, och vars integritet kan kränkas. De vill
kort sagt behålla sin status som subjekt (Nussbaum 1995:257). Det gäller
alltså att upprätthålla en balans i den ambivalenta position som ligger i att
samtidigt vara subjekt och objekt (Young 2000:264–275).
Man kan säga att de egyptiska dansarna i högre grad än de orientaliska har lyckats lansera sig själva och accepteras som aktiva, respektabla
subjekt. Men det är också möjligt att vända på resonemanget och hävda
att de egyptiska dansarna är mer upptagna av sig själva som objekt för
andras blickar och att det är de orientaliska dansarna som framstår som
mer av självständiga subjekt i sin dans och vid sina framträdanden. Detta
följer av att de egyptiska dansarna låter de möjliga tolkningar som kan
göras av andra påverka det de visar upp på scen. Det är till stor del risken
att i andras ögon, som objekt på en scen, uppfattas som utmanade eller
insmickrande som ligger bakom utformandet av dräkter, steg och attribut.
Man anpassar således sitt framträdande för att undvika vissa förväntade
tolkningar. Utövarna av den egyptiska dansen kan i sin strävan att erkännas som respektabla i någon mening sägas ha gett upp hoppet om möjligheten att gestalta en extravagant hyperfemininitet.
De orientaliska dansarna däremot, låter sig inte i samma utsträckning
begränsas av vad publiken kan tänkas tro om dem och deras framträdande.
Istället framträder de med en dans och med attribut som de själva valt och
uppfattar som attraktiva och kräver samtidigt att bli respekterade. Även
om de orientaliska dansarnas hyperfeminina gestalter som framgått lätt
kan riskera att (miss)tolkas som renodlade objekt kan de i viss mån sägas
ha lyckats, då allt fler även utanför de aktivas kretsar erkänner orientalisk
dans som en respektabel sysselsättning.
Den egyptiska dansen har som nämnt lyckats framställa sig som seriös
och respektabel på ett mer genomgripande sätt genom att de utövande
själva disciplinerar och kontrollerar sina rörelser, kläder, attribut och
uttryck. På scenen bär de egyptiska dansarna heltäckande kläder och
håret döljs under dok eller klutar. Rörelserna kan visserligen vara kraftfulla men är samtidigt noggrant avvägda. Strävan efter respektabilitet
inom den egyptiska dansen kommer på så sätt att resultera i både kläder
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och aspekter av kroppskontroll som påminner om den täckande dräkt
och den självdisciplin som förväntas av en respektabel kvinna i Nordafrika (Bourdieu 1990:70). Det är en femininitet där respektabiliteten i
slutänden bygger på en kontroll av kvinnans sexualitet och kropp genom
att avskilja kvinnor, både från att vistas i det offentliga rummet och från
omgivningen genom att täcka dem med kläder (Mernissi 2003, Farahani
2007:143–145).
De som dansat både egyptiskt och orientaliskt kopplar som framgått ibland samman dansformerna med äldre respektive yngre kvinnor.
Jämförelsevis är också andelen dansare under 30 större inom orientalisk dans och andelen utövare över 40 större inom egyptisk. Samtidigt
finns det både unga kvinnor som väljer egyptisk dans och orientdansare
över 50. Så länge det handlar om att gå på kurs och delta i elevuppvisningar verkar skillnaden mellan å ena sidan orientalisk och å andra
sidan egyptisk dans inte så mycket ligga i verkliga skillnader mellan
yngre och äldre kvinnor, som i de skilda förkroppsligade femininiteter
som dansformerna erbjuder. Den egyptiska dansen erbjuder värden som
värdighet, mognad och allvar medan orientalisk dans ger möjlighet att
få utlopp för en flickaktig vilja att göra sig fin och bli beundrad. Båda
dessa femininiteter kan eftersträvas och gestaltas av kvinnor i alla åldrar.
Dock finns det i realiteten mindre fysiska möjligheter för en kvinna över
50 år att passa in i mallen för hur man bör se ut när man visar upp sig i
tvådelad kabarédräkt. Har man inte en ung kropp som motsvarar gängse
skönhetsideal är möjligheten större att se bra ut i den egyptiska dansens
hellånga svepande kjolar, något som bidrar till att kvinnor med stigande
ålder uppfattar den egyptiska dansen som mer passande för dem. Realiteten i form av hur man tar sig ut i en utomstående betraktares ögon
spelar en visserligen begränsad men ändå ofrånkomlig roll för valet av
dansstil. Även om dansens värde för utövaren själv hela tiden betonas av
särskilt de egyptiska dansarna har alltså dansarens möjlighet att vara
tilltalande för en publik en viss betydelse också för dem.

Femininiteter, möjligheter och begränsningar
Genom att gestalta och inspireras av kulturyttringar från andra håll
lyckas de kvinnor som dansar orientalisk och egyptisk dans i viss mån
att utvidga utrymmet och möjligheten att vara kvinna, öka möjligheterna
både till lustfylld glamour och värdighet och auktoritet. Men i detta arbete
använder de rörelsescheman och dräkter som förekommer i sammanhang
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där kvinnor kontrolleras och objektfieras. Som framgått är det svårt för
dem att frigöra sig själva och sin verksamhet från de gamla etablerade
betydelser som häftar vid såväl den orientaliska dansens hyperfemininitet
som den egyptiska dansens huvuddukar och heltäckande dräkter. Båda
dansformerna kan kopplas samman med att kvinnokroppen som objekt
både visas upp eller döljs, och det kan betraktas som att blicken utifrån –
mannens blick – tillåts styra. Detta visar det speciella i kvinnors situation
som Iris Marion Young framhåller; en medvetenhet om blicken utifrån
som gör att kvinnor i högre grad än män betraktar sig själva och sina
kroppar som objekt (Young 2000:257–275).
Kvinnorna i min undersökning vill kunna vara både attraktiva och starka,
både frossa i glitter och vara självständiga och aktiva subjekt. Problemet är
att det som brukar förknippas med femininitet – det mjuka, graciösa, kurviga, sensuella, glittrande, kroppsliga – ofta kopplas samman med motsatsen till styrka, självständighet och respektabilitet. Det som kopplas till
femininitet förstås istället oftast som tecken på svaghet, osjälvständighet
och beroende. Det är istället maskulinitet, eller kanske snarare frånvaro
av eller åtminstone disciplinering och kontroll av störande ”femininitet”,
som kopplas samman med värden som styrka, självständighet och respektabilitet (Moi 1997a:137, Martinsson 2005:47).
Den kroppsligt baserade och sinnliga (sensuella) femininiteten riskerar
hela tiden att bli betraktad som ”för mycket”, vulgär och utmanande. Ju
mer kvinnan kan tygla tecknen på den kroppsliga, sensuella femininiteten, desto större möjlighet har hon att närma sig respektabilitet (Skeggs 2000:176–179, Tseëlon 1998:20–23). Om yngre kvinnor som dansar
orientaliskt förkroppsligar hyperfemininiteten så riskerar de att reduceras
till renodlade objekt och därmed klassas som mindre respektabla. Om de
insisterar på självständighet och styrka finns det risker med detta också.
Hillevi Ganetz har konstaterat att kvinnor som kombinerar ungdom och
sexighet med styrka och självständighet verkar provocera (Ganetz 1998).
Om äldre kvinnor ikläder sig hyperfemininitet så löper de stor risk att
förlöjligas, eftersom de inte uppfyller krav på ungdom och fräschör. En
kvinna som tar för sig för sin egen skull, som bejakar sin lust riskerar att
betraktas som löjlig, motbjudande och oattraktiv, i synnerhet om hon själv
inte är ung och motsvarar gängse skönhetsideal (Skeggs 2000:194–200,
Ambjörnsson 2009:186).
Trots dessa svårigheter menar jag att utövarna av mellanösterndans
ändå nått en bra bit på väg. Tolkningen av orientalisk dans som så väl
feminin som respektabel når trots allt erkännande i allt vidare kretsar.
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Mellanösterndansen ger möjlighet att prova på och gestalta olika femininiteter. Detta ger erfarenheter som sedan kan användas också på andra
arenor i livet. Utövande av mellanösterndans bör därför i förlängningen
kunna bidra till att ge kvinnor större möjligheter att också i andra sammanhang inta positioner där de kan kombinera femininitet och sexighet
med respektabilitet, utan att förlora i kraft och handlingsförmåga
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summary
Middle Eastern Dance in Stockholm:
Femininities, Possibilities and limitations
Chapter One
Introduction
Middle Eastern Dance, also known as Oriental Dance or Belly Dance,
is a global phenomenon. Outside of the Middle East and North Africa it
is also performed in Japan and Brazil as well as in the United States and
Europe. Only in Stockholm, Sweden, thousands of women are practising this dance on levels ranging from novice to professional. Most of the
dancers – of which the vast majority are women and only a small minority
men – are of Swedish or other Nordic decent and well established in society
with regards to level of education and professional life.
The overall aim of the dissertation is to describe and analyse the practice
and meaning of Middle Eastern dance through the study of a number of
performers in Stockholm. In particular, this study emphasises the ways in
which the performers seek, create and defend values such as femininity,
authenticity, empowerment and respectability in and through their dancing.
The most popular form of Middle Eastern dance in Stockholm is most
often called oriental dance. This form of dance resonates rather closely
with the established understanding of Middle Eastern dance, or so called
belly dance, and is performed in two-piece colourful embroidered outfits,
typically consisting of a bra and a skirt. When performing, the dancers
make both rhythmic and smooth, undulating movements with the hips,
pelvis, chest and stomach, while the arms and hands are accentuating and
framing the body.
The biggest part of this dissertation is devoted to the oriental dance
of Stockholm. As a comparison, however, one of the chapters deals with
another type of Middle Eastern dance in Stockholm, labelled Egyptian
dance. This form of dance differs from the oriental dance in several ways,
such as I am particularly interested in the complex relationship between
the practice of dance and the understanding of it; between the bodily and
intellectual aspects of the dance form, especially focusing different notions
of femininity.
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To analyse this I am drawing eclectically on a combination of theories
and concepts. Bourdieu’s notion of habitus is relevant because it points to
the connection between bodily and mental aspects of human life. For a
closer analysis of the learning processes that takes place in the dance classes
I use Merleau-Ponty’s writings on the embodied subject and the dynamics
of the Body Schema. The analysis of femininity and gender is carried out
with concepts and ideas from Simone de Beauvoir as well as Toril Moi’s
and Judith Butler’s further developments of de Beauvoir’s ideas.
I have conducted my fieldwork mainly in the Middle Eastern dance
community of Stockholm. In doing so, I have taken part of dance classes,
visited festivals and gatherings, and watched performances as well as joining a group of Swedish dancers on a trip to Lebanon. In addition, I have
collected and analysed parts of the vast written material produced by the
dancers themselves, such as leaflets and Internet material.

Chapter Two
Background and Writing of History
The Middle Eastern dance is by most teachers and performers presented as
an ancient art form. Some performers claim a connection between Middle
Eastern dance and ancient fertility rites and Goddess cults. All dancers
agree that the dance form geographically originates from the Middle East
and Northern Africa, and Egypt is often mentioned as the country of origin. However, all dancers do recognize that the dance form also has been
affected by influences from outside this area. From at least the 19th century
and onwards, the dance form has undergone a number of changes which
have been influenced by choreographic traditions from other parts of the
world, most notably Europe and the United States.
A wide spread and long established Western view of Middle Eastern
dance is that it is conducted by women with the primary aim to please
and seduce men. This understanding of the dance can, however, be seen
as a part of the erotic Western fantasies of the Orient which culminated
in the late 19th and early 20th century, but which still in many ways lingers on. From within the dancing community the connection between
Middle Eastern dance and heterosexual seduction is highly contested, and
is sometimes by the dancers explained as a result of Western orientalist
fantasies.
Some dancers would like to seek and recreate a more “authentic” dance
form, one which would have pre-dated Western influences. This search
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for “authenticity”, in turn, often leads them to seeking out the Egyptian
gypsies, the Ghawazee, who are believed to have kept the dancing tradition alive for a long time.
The most well known form of Middle Eastern dance, the orientale or
cabaret style can be considered a kind of hybrid result of the transnational
circulation of choreographic cultures.
During the second half of the 19th century dancers from the Middle East
travelled to the West (mainly USA), where they inspired Western dancers.
In the early 20th century American dancers introduced the two piece belly
dance suit and dancing with veils, thus creating their own orientalised versions of Middle Eastern dance. Inspired by Hollywood films and meeting
the expectations from the numerous Western tourists visiting Egypt at the
time, the Cairo night club owners equipped their dancers in the same way.
The teachers of Middle Eastern dance often tell this story to dance classes,
on their websites and information leaflets.
Being well aware of this background, many of the Stockholm Oriental
dancers (like many Middle Eastern dancers around the world) still consider the orientale authentic – especially if it is performed as in the Middle
East.
Other kinds of oriental dance performed in Sweden and all over the
world, are modelled on folkloric dance genres which were created in the
1950’s by the adaptation and modification of a limited number of chosen
Egyptian folk dances for performance on stage.

Chapter Three
The Middle Eastern Dance Class
Many dancers associate the dance with a more “permissive” bodily ideal,
one which includes also bodies which are not necessarily slender and firm.
They regard the Middle Eastern dance movements of the hips and abdomen as essentially “female”, and as such, as natural to the female body,
and hence particularly beneficial for pregnant women, preparing them for
childbirth. In addition, the dance is often seen as a “woman’s dance” and
references are made to traditional Middle Eastern settings where women
dance only for themselves and for each other, rather than to please a male
audience. The dance is considered a part of a female community, helping
to keep women together and making them stronger.
The dance is thus by the dancers themselves associated with a natural
and powerful femininity.
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The women seek other forms of femininity in the oriental dance. They
find the movements feminine since they are smooth and graceful. The
glittering and colourful outfits is another part of what can be called the
hyper-femininity of oriental dance. For many women the oriental dance
functions as an arena where they are permitted to be feminine and vain,
even if they are not young or slender enough to measure up to the conventional Western beauty ideal. Oriental dance often offers these well established Swedish women a chance to make the most of their looks, feeling
beautiful, feminine and sexy. For many of the women taking classes in
oriental dance, the oriental dance is the only thing she does only to please
herself, and the few hours in the dance studio may be the only time she
has in the week to indulge herself.
In the Middle Eastern dance class the teaching and learning consists to
a large extent of pupils imitating the moving body of the teacher. Through
the Body Schema (Merleau-Ponty) the pupils directly identify their bodies
with the teacher’s moving body and learn the movements without analysing
them intellectually. This is combined with descriptions and explanations
of the movements and bodily postures often in the form of metaphors. The
course does not merely communicate the bodily skills of this particular
form of dancing, but, importantly, also conveys a certain understanding
and attitude towards the dance form more generally.
This is done by a combination of physical movement and verbal description. Teachers may choose to describe the movements and body parts
in neutral, anatomical terms, thereby downplaying the potential sexual
associations. After performing the movements themselves according to
instructions some of the women who are new to oriental dance say that
they have learnt that the dance “has nothing to do with sex”. This view is
strengthened by the message that oriental dance is a serious and ancient
art form by and for women that the pupils hear from teachers, and read
on websites, in articles and books. However, the pupils still enjoy the
hyper-feminine sexiness of the dance. This leads to a somewhat ambivalent
attitude amongst some of the beginners.
Neither, however, do the teachers deny the “sexiness” of oriental dance,
even though they do acknowledge these tendencies slightly different from
the more novice dancers. Instead, amongst the teachers, the sexual connotations of the dance form are often implied in class, either by humorous
remarks or by some of the movements and postures being taught in a
playful mode.
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Chapter Four
On Stage!
The women taking classes in oriental dance are given the chance to perform on a real stage annually. The teacher prepares her pupils for these
performances by teaching them not only the choreography but also the
right attitude, facial expressions and the correct dress and make-up for
stage.
The performance gives the pupils an opportunity to display themselves
before an audience consisting mainly of family and friends. Whatever the
skills and appearances of the performers, this audience expresses almost
exclusively admiration. The dancers enjoy a positive aspect of being
an object of other peoples gaze, admiration and – to a certain extent –
desire.
A few dancers begin to perform in public. In such cases, the dancers
have to meet demands and expectations from an unknown, paying audience. A public performance gives further opportunities to enjoy being
admired and desired. However, the dancers want to be admired only up
to a certain point – and in the “right way” – the latter meaning that they
do not want to be reduced to the position of “sex-objects” in ways which
are out of their control.
To avoid losing control of the situation performing in public the dancers
use different tactics. They make the performance a clearly bounded event
and make distinctions between themselves as individuals and the personas
they embody on stage. Especially the “sexy” parts of the oriental dance
performances are enacted playfully, so as to communicate that the act is
“not really for real”. This way, the dancers perform the aforementioned
hyper-femininity, but do at the same distance themselves as persons from
being too closely identified with the stereotype of “the sexy belly dancer”.
By and by other aspects of the dancer’s life are influenced by what she
experiences as a dancer. Professional dancers do not change only their
Body Schema in accordance to the demands of the oriental dance form,
but in and through their life as dancers they adapt to the conditions of the
“business” and their attitudes and values also go through changes. These
changes are sometimes thorough enough to be considered a modification
of the dancers’ habitus.
As long as they stay within the dance studios and perform only in front
of friends and family, the understanding of the dance as a respected art
form is not disputed. But most of the dancers who do perform in public
have encountered audiences and restaurant owners (and even some danc286
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ers) who see the oriental dance in a quite a different way – as an act of
female seduction, almost synonymous to striptease. Many of the Middle
Eastern dancers feel the urge to defend themselves against such prejudice.
In leaflets, articles, on their websites and in dance-classes they bring forth
their own understanding of the dance as an art-form. At the same time
they try to defend and uphold decency by clearly pronouncing the “dos and
don’ts” of oriental dance (for example, the audience should not put notes
in the dancer’s bra, unless she obviously wants them to). This educational
work has proven at least partly successful. Many dancers say that oriental
dance in Sweden nowadays is considered less “suspicious”, compared to
ten–fifteen years ago.

Chapter Five
Meeting the Middle East: Dreams and Disappointments
Stockholm’s oriental dancers seek out other aspects of the Orient like the
Middle Eastern restaurants in Stockholm or arranged trips to Turkey,
North Africa and the Middle East. They also encounter the Middle East
in form of the many immigrants from the area residing in Stockholm.
Many of the beginners hope the Middle East will be an exotic, warm and
friendly place with a less restricting bodily ideal than the Western world,
but the actual experiences of Middle Eastern environments in Stockholm
and in the Middle East sometimes turn out to be disappointingly modern
and similar to everyday life in Sweden.
Other aspects of life in the Middle East may, on the other hand, seem
to differ too much from life in Sweden. The dancers sometimes have to
deal with people whose ideas of women’s rights and propriety are very far
from their own. A solution to this problem is to embrace only the appealing aspects of the Middle East like food and dance while trying to ignore
disturbing signs of limited rights for women, as well as sexism.
The Oriental dancers of Stockholm want to perform a dance that would
be recognized also in Cairo or Beirut. The best and most dedicated of them
go to the Middle East to take classes, buy costumes and get hold of the
latest Middle Eastern popular music. As part of my ethnographic fieldwork, I myself went on such a journey to Beirut, Lebanon, with a group
of dancers from Stockholm. These women have more experience of the
actual Middle East and did not expect Beirut to be anything but a modern
city with equally modern and quite fashionable inhabitants. Neither did
they expect the Lebanese to hold “Swedish” views on family matters and
287

Karin_Hogstrom_avh.indd

287

10-03-19

09.52.16

women’s liberation – or are shocked to find that professional oriental dancers are considered “loose” women by many Lebanese natives.
Their expectations have changed and adapted to the reality of the
Middle East they have previously encountered. However, the Stockholm
dancers still expect Beirut to be different from their everyday life in Stockholm. They expect greater differences between the sexes in Lebanon than
in their own everyday lifes. They use the trip as a chance to playfully
embody hyper-femininity and partly enjoy, partly reject the attention from
Lebanese men.
Even though they claim to perform a kind of dance similar to what is
performed in the Middle East, in reality the oriental dancers from Stockholm make choices and dismiss some dance performance in the Middle
East, deeming it as of poor quality or too flamboyant. As a matter of fact,
most of the Swedish oriental dancers prefer a style that in Beirut and the
Middle East in general nowadays is considered slightly old-fashioned.

Chapter Six
Egyptian Dance: Freedom and Control
The performers of the so called Egyptian dance form a small subgroup
to the Middle Eastern dance community of Stockholm. The steps used
in this type of dance are basically the same as in other Middle Eastern
dance, but the Egyptian dance is more “grounded”, and has more of a
flowing character. In combination with the dancer’s loose fitting, allcovering costumes the movements draw attention not especially to the
hips or bust, but to the dancer as a whole figure, and sometimes to the
group as a whole.
The originator of the dance form is Egyptian born Suraya Hilal, now
residing in London. This type of dance is performed and taught mainly in
Western Europe and Australia. Although the Egyptian dancers of Stockholm do not strictly apply Hilal’s version of the dance, they share her
central ambition to make the dance a respected art form. To accomplish
this, they have gradually come to transform not only the movements of
oriental dance, but also the dancer’s expression, attitude, costume and
attributes. Every aspect of the oriental dance that could be perceived as
sexually inviting or aiming to please has been removed and replaced with
movements, attributes and attitude that convey dignity and authority.
The average age of the Stockholm performers of Egyptian dance is higher than that of the oriental dancers. Many of the women taking classes in
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Egyptian dance are in their 40’s and 50’s. They claim that the Egyptian
dance offers them a mature and dignified kind of femininity.
The dance form is presented as “Egyptian folk dance, revised for performance on stage”. This implies that it to a great extent is moulded on
dances with Egyptian origin, but it also implies that the Egyptian “original” has been transformed, partly with inspiration from modern dance
and yoga. The process of change has brought about a dance form that has
distanced itself so much from its Middle Eastern or Egyptian sources of
inspiration that the so-called Egyptian dance would not be recognized by
many people in the actual Middle East. For the oriental dancers of Stockholm, who want to do dance as it is done in the Middle East, this would be
a symptom of a deficiency, but for the Egyptian dancers themselves, this is
not a problem. The “Egyptian” dancers of Stockholm say that they are not
trying to make a performance similar to dance in either contemporary or
historical Egypt. Rather, the most important thing is the dancer’s ability
to express the music and herself as an individual. The Egyptian dancers
avoid appearing as glittering or sexy on stage. In stead they prefer a serious
image that they feel corresponds more easily with their off-stage identities as well educated, professional women. If the oriental dance gives its
performers a chance to playfully embody hyper-femininity, the Egyptian
dance offers a chance for women to take themselves seriously.
The Middle East is by the “Egyptian” dancers still considered the place
where the dance “comes from”, but music and dancing in the actual Middle
East functions more as a source of inspiration to choose from than as a
model to be imitated.

Chapter Seven
Femininities, Possibilities and Limitations
The performers of Egyptian dance consciously pick their choice of Egyptian culture, and then adapt it to suit their needs and preferences in the
Swedish or Western context. The oriental dancers seem to do something
similar when they choose to be inspired only by some of the oriental dance
performed in the Middle East. Using aspects of the Orient or Middle East
in this way to solve problems and contradictions of modern Swedish life
can be viewed as an example of exoticising or orientalism. It can be seen
as part of an unequal postcolonial world order in which people from the
Western world use aspects of culture from other parts of the world just
to suit their own needs. Even though this is done in positive terms, this
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interest in the exotic might lead to the reproduction of stereotypical repre
sentations of the Other. This is an important point that should be kept in
mind when dealing with this kind of transnational cultural processes. I
would argue, however, that pushing this point too far may lead to other
problems. Even an interest in the Orient that from the beginning is naïve
and exoticising may in time lead to greater knowledge and understanding for other people and their lives. Another problem is that the critique
of exoticising and orientalism sometimes imply that cultural expressions
performed by some people in some places essentially must be considered
more authentic than others. This idea of essential authenticity contradicts
the view of culture as everchanging and socially constructed, and is impossible to combine with the study of transnational cultural processes.
The performance of oriental dance in Stockholm may be seen as a way
for Swedish women to find new femininities. They strive to combine a
glamorous hyper-femininity with strength and respectability. This is a
difficult task. The dancers constantly have to maintain a balance. While
enjoying the hyper-femininity of oriental dance they must avoid being
too sexy and thereby running the risk of being reduced to the position of
sexual objects.
The Egyptian dancers have succeeded in getting their dancing recognized as a serious art form. Even if they say that the most important thing
for them is expressing the music and themselves as individuals, the actual
performance on stage is in effect checked by the risk of being regarded as
sexually inviting or flirtatious. The dancers abide by strict rules regarding
movements, facial expression and dress. In their ambition to be taken seriously the “Egyptian” dancers run the risk of losing some of the joys of the
Middle Eastern dance: dressing up and feeling beautiful and attractive.
In spite of these difficulties I would argue that the performers of oriental
and Egyptian dance in Stockholm contribute to expanding the possibilities
for women to be at the same time feminine, strong and respectable.
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källor och litteratur
Otryckt material i författarens ägo
Fältanteckningar
Fältdagboken omfattar anteckningar från 33 lektionstillfällen på kurs i
orientalisk dans hos läraren Ann Larsson från vårterminen 2004 till och
med vårterminen 2005 och från sju lektionstillfällen hos Irène Karlbom
under vårterminen 2004. Det finns anteckningar från Anns elevföreställningar 2004 och 2005 där jag själv deltog. Noteringarna från kurser i
egyptisk dans omfattar drygt trettio tillfällen, det första från november
2002, det senaste från april 2007 varav merparten fördelar sig mellan
åren 2004, 2005 och 2006. Lärare var Kay Artle och medlemmar ur
dansgruppen as-Sayf. Det finns noteringar från en uppvisning i egyptisk
dans 2006 då jag själv deltog. Jag har noteringar från tre prova-på-kurser
i orientalisk dans 2003, en 2007 och en i egyptisk dans 2007.
Därutöver finns anteckningar från två elevshower arrangerade av
Ann 2006 och 2007 där jag själv inte deltog, en uppvisning med Irènes
elever 2003 och två uppvisningar med elever från andra dansskolor i
Stockholm 2005. Jag har anteckningar från ett tiotal scenframträdanden
med Anns showgrupp Layali och andra professionella orientdansare i
Stockholm. Det finns också anteckningar från fem tillfällen då gruppen
as-Sayf framträtt med egyptisk dans på scener i Stockholm. Det finns
noteringar från sammanlagt fem besök på restauranger och nattklubbar
i Stockholm mellan åren 2002 och 2006, tillfällen då det också förekom
framträdanden med orientalisk dans. Därutöver finns anteckningar från
basarer och träffar för dansare och elever i anslutning till dansskolor
eller festivaler.
Från resan till Libanon 12–25 juni 2005 finns en fältdagbok med dagliga
anteckningar. Det finns också noteringar från mitt deltagande i en intensivkurs i egyptisk dans i Zürich 12–17 augusti 2007.
Som komplement till fältanteckningarna finns ett antal informationsblad,
program, och andra enkla trycksaker som delas ut till danselever och
publik i samband med undervisning och framträdanden. Källor av detta
slag refereras mer utförligt där de omnämns i text och noter.
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Fotografier och videofilmer
Sammanlagt finns ca 1700 digitala fotografier från ovanstående fältarbete. Filmade sekvenser finns från två uppvisningar med Anns elever och
från intensivkursen i egyptisk dans i Zürich 2007.

Intervjuer
Femton bandade intervjuer genomförda mellan 2003 och 2008, längd
mellan en och två timmar. Fem med elever från lärare Anns klass, varav
en har intervjuats vid två olika tillfällen; två elever från lärare Irènes klass
och en som dansat för Irène vid annat tillfälle än när jag själv deltog. Jag
har också intervjuat en danselev som går för en annan av Stockholms
etablerade lärare i orientalisk dans. Av de kvinnor som går på samma kurs
som jag i egyptisk dans för Kay har fyra intervjuats. Därutöver har jag
intervjuat en som tidigare dansat för Kay. Dessa intervjuer finns inspelade
på nitton kassettband och som utskrifter och minnesanteckningar från
genomlyssningar av intervjuerna.
I materialet ingår också korrespondens med informanter via mejl och sparade meddelanden från ”Danslistan”, en svensk mejlinglista för orientalisk
dans.

Övrigt otryckt material
DVD-film
Senkovich, Natasha 2006. Bellydancers of Cairo. Studio: Ark 21.

TV-program
TV4 Nyhetsmorgon 2004-03-05.

Internet
El Kahira. www.elkahira.se/repertoar.html.
The Goddess Dancing. www.thegoddessdancing.com/index.htm.
Hilal Dance. www.hilaldance.co.uk/hilaldance.
Magdansakademin Star. www.magdans.info/index.html.
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Marikas dansskola. www.marikas.se/kurser/studerande_och_vuxna/
orientaliskt.shtml.
Mirage Belly Dance Ensemble, Toronto. www.miragebellydance.ca/
med_styles.html.
Nationalencyklopedin. www.ne.se.
Omphalo-Stepses: Ancient and tribal bellydance, Bellydancers and Harem
Girls – A Historical/Cheesecake Gallery. http://www.shanmonster.
com/belly/gallery/.
Orientalisk dans & Magdans. Layali Orientaliska dansakademi (Ann
Larssons hemsida). www.orientaliskdans.se.
as-Sayf. www.as-sayf.com.
Tribal Empire. www.tribalempire.com/tribal.php.
Wikipedia. http://sv.wikipedia.org/wiki/.

Otryckta uppsatser och skrifter
Artle, Kay u. å. Raqs Sharqi – den egyptiska danskonsten. Informationsblad till elever på kurs i egyptisk dans.
Artle, 2004. as-Sayfs sommarintensiv 2004. Stencil utdelad vid kurs i
egyptisk dans.
Artle, Kay 2007. Från kameler till kabaréer. Orientalisk dans i öst och
väst. Opublicerat manuskript.
Bacon, Jane 2003. Unveiling the dance: Arabic Dancing in an Urban English Landscape. Guildford: Department of Dance Studies, School of
Arts, University of Surrey.
Deagon, Andrea 1997. Mythology and Symbolism in Middle Eastern
Dance. The Keynote Speech for the First International Conference on
Middle Eastern Dance, May 1997. http://people.uncw.edu/deagona/
raqs/keynote.htm. Hämtad 2008-08-27.
Deagon, Andrea 1999. Feminism and Belly Dance. http://people.uncw.
edu/deagona/raqs/feminism.htm. Hämtad 2005-02-21.
Hansson, Maria 2003. Att dansa med slöja. Ett modernt påfund eller
belagt i historien. http://www.tothmes.com/artiklar/a_veil.htm. Hämtad 2006-12-08.
Hansson, Maria 2006. Egyptisk dans. http://www.tothmes.com/info/i_
sid1.htm. Hämtad 2006-12-08.
Hilal, Suraya u.å. Baladi personae. www.hilaldance.co.uk/hilaldance/
article1.html. Hämtad 2009-06-26.
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Jahal, Jasmin 2001. Folkloric dances. www.jasminjahal.com/articles/01_06_folkloric.html. Hämtad 2008-09-17.
Ladfors, Mona 2003. Vad är orientalisk dans? http://victorian.fortunecity.com/hampton/536/html/historia.htm. Hämtad 2006-04-13
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festival2000/june2000/paperonpress.html. Hämtad 2005-03-07.
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Power in the New Europe, the 5th European Feminist Research Conference August 20–24, 2003 Lund University, Sweden.
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www.casbahdance.org/CHILDBIRTH.htm. Hämtad 2008-09-11.
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Nieuwkerk, Karin van 1998. “An hour for God and an hour for the heart”:
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