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kan beMetamorfoser
som dr
forvandlingar
teckna
smYgande,
eller
dramatiska
olanerade eller ofbrutsedda,
bnskade eiler fruktade. De
kan avse md.nniskors rorelser
mellan platser, situationer
och tider, men ocksa mellan
kdnslor, stdmningar, krav och
forvdntningar.
Ko.rgr.Jr.n blir ett brett
forum for presentationer av
forskningsresultat, dven preliminlra sadana. Kongressen
blir ocksi' en utmd.rkt arena
for att prova nya id6er, tankar
och reflexioner och for att ge
och fi' respons nordiska kolieger emellan.
forvdntas
Uppslutningen
bli stor. Ett L50-ta1 forelesningar ar inplacerade i 22
sessioner. Det blir siledes
brida dagar for att hinna med
det digra programmet.
(och ovriga
Anmilning
fram till
frigor)
praktiska
15 aoril 2006 hos anne.heikk i n e n . s a n d b e r g @a d m . s u .s e
(tel. 08-16 17 16). Ovrig information kan fi.s via www.
e t n o l o g i . s u .s e / e t n o l o g i k o n gress2O06, eller fr6.n kongresskommitt6n som bestir
av Gosta Arvastson, Barbro
Blehr, Ulla Bnick, Lena GerGustafsson
Lotten
holm,
Reinius, NIats Hellspong,
Birgitta Svensson och Charlotte Hylt6n-Cavallius.
Kongressens forsta dug
den 14 juni avrundas med en
khoi ms
-

""-::

:,,,:,,"

::::

stadshus och evenemanget
avslutas lordag den 17 iunt'
med en bittur i Stockholms
skdrgird.
Vd.lkomna till
ho-i.ro-

vrsrY

irets stora
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Tobias Htibinette, C omforting
an Orphaned l{ation. Repre'
International
sentations tf
Adoption and Adopted Koreans
in Korean Popular Culture.
Oriental
of
Department
Languages, Stockholm University, 2005, 265 s. Diss.
De forsta utlandsadopterade
barnen som hamnade i Sverige kom frin Svdkorea, ett
Sydkorea sargat av ett forodande inbordeskrig, itfoljt
av stora ekonomiska och sociala problem. Landet har for
mi.nga svenskar kommit att
associeras uteslutande med
lite
Ett
adoptionsfrigan.
skrdmmande faktum som i
sig skulle kunna bli foremll
for en studie.. E,mellertid zir
det den andra sidan av saken
som intresserat Tobias Hubindmligen det konette
reanska perspektivet. I den
existerande forskningen har
givarldnderna sdllan fokuserats och Hubinettes avhandling med den mingbottnade
titeln Comforting an Orphaned
I,{ation dr ddrmed ett mYcket
viktigt pionjdrarbete. En an-

nan aspekt som gor avhandlingen tiii ett intressant arbete ar valet av undersokningsobjekt. Forfattaren sdtter ndmligen ett antal slumpr,'is utvalda koreanska popuspeglingar ^v
lerkulturella
adoptionsfri.gan under ItPpen. ltterligare en insats for
forskningen gor Hiibinette i
vaiet av teoretiska utgingspunkter. \[ed .r.r'stampi postkolonial teori - som det visar
sig ett relevant och fruktbart
val - lyckas han inte bara fordjupa analvsen utan ocksi pi
ett nyskapande sdtt utveckla
teoribildningen.
sonderUndersokningen
faller i tre delar: den forsta
delen dr en slags bakgrundsteckning, den andra utreder
hur adoptionsfrigan behandlas i media och den tredje och
sista besti.r av analysen av
fyra popsinger och fyra speifilmer, alia producerade mellan 1991, och 2001. Ett intressant resultat (oberoende
om detta rir representativt eller inte) d.rden sllende dissonansen mellan nvhetsmedia a
ena sidan och populerkulturen i den andra. I det forra
berittas om adopterade koreaner som itervdnder till
Korea for att soka sina rotter
och ur det koreanska Perhittar
lyckligen
spektivet
hem. I si.ngerna och filmerna
berlttas en annan, betydligt
morkare och mer tragisk historia. Samtidigt finns pifallande gemensamma drag.
Forestdllningen om en ursprunglig koreansk identitet
genomsyrar retorik och troper. Nationens forlorade so-
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lai,'ilrr.

eanska diasPoran dess credo'
NIed utgingsPunkt hos teoretiker som Nira Yuval-Davis
och Flova Anthias visar Htibinette i sin analYs stundhur uPPfatttals lysande
ningar om kon genomsyrar
berlttelsen om de bortadoPterade; ursprunget "maternaliseras".
fortjdnster
Sina frimsta
i
har avhandlingen oPerationaliseringen av Homi Bhabhas teori om det tredje rum-

ner och dottrar kan riddas
och de kan d[rmed ocksi
Aterfornationen:
rddda
eningen mellan SYd och Nord
ar etl underliggande mil och
en primordial sYn Pi den kor-

sPace"),
met ("third
. {t"
krtn.g
uPPStirsom
ickeplats
individen som varken hor till
minoritet'
eller
majoritet
- visar
D.itu betvder ocksi
Hiibinette genom att tillfora
att
performativitetsteori
d.r,r,u individ, eller hvbrid'
stindigt "gors" eller tillits

"passefa". Gestaltningen
":
adoptivkoreanernas i ena sldan strivan efter vithet och
vdsterld.ndska ithdvor och i
andra sidan deras stindiga
locus i en etniskt koreansk
kontext, ar alla mYcket tYdliga exemPel Pn denna hYbriditet.
A,,..t om Htibinettes avhandling Pi flera hill dr mer
argumenterande dn vetenskapligt overtYgande, si gir
det-inte att komma tfran ztt
den dr ett mYcket viktigt bidrag till siv:il adoPtionsforskning som Poststrukturalistisk
teoribildning.
Hanna Markusson Winktist
Fil.dr, verksam vid
historiska institutionen,
Goteborgs universitet
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