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Velkommen til det     skælvende kød
Karnevallet i Salvador er verdens største gadefest. Varmblodig og rå som intet andet 

sted i Brasilien – eller på resten af kloden, for den sags skyld. Det begyndte som et  

køligt europæisk maskebal importeret af portugiserne for mere end 600 år siden

februar 2011, Copacabana, Rio 
de janeiro: I Rio forstår de lokale så 
udmærket, at vi vil videre. De stiller 
end ikke spørgsmål, men smiler ind-
forstået, når vi letter på låget for pla-

nerne for vores videre færd. måske 
er smilet mere end indforstået, 

måske er det lummert. Som om de har regnet os ud. Eller noget.
Selvom den brasilianske storby år efter år – altid 46 dage før påske 

og den følgende uge frem – lægger krop til det mest berømte karneval 
på kloden, er vi på vej væk. Vi vil mere end 2.000 kilometer mod nord 
for at danse den næste uge i sænk. Til det pyntede og ekstravagante 
karnevals uvorne søster i Salvador. Det, der skulle være det mindst 
turistinficerede af sin slags. Broget og beskidt. Og det mest virile og 
løsslupne, forstår vi så småt. 

Vores taxachauffør siger det uden omsvøb på sit mangelfulde en-
gelsk, mens han hakker speederen i bund ud mod lufthavnen, og Rio 
passerer revy i bakspejlet:

– Women in Salvador ...
Den venlige midaldrende mand tager en kort kunstpause. Slipper sit 

greb i rattet og gungrer sine knyttede næver mod hinanden i en verti-
kal bevægelse. 

– Like. 
– To. 
– Fuck!
Klask

VEL anKOmmET til Salvador fortæller vi ana Pessoa de Castro om hy-
revognshændelsen. Hun er en af den lokale turistorganisations få en-

28.
4. marts 2011,  

Campo Grande
-klask

-klask
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gelsktalende medarbejdere. Vi spørger også til en talemåde, som flere 
af de indfødte har indviet os i. at Gud lukker øjnene for syndfloden 
af uartigheder og drifter under karnevallet i Salvador. at boomende 
Brasiliens fattigste storby har helle i en uge.

ana virrer på hovedet. 
– jamen det er alt sammen rigtigt nok. men Gud lukker kun øjnene, 

fordi han selv kommer herfra. 
Hun slår en klar latter op, der fordufter ud i støjen fra stimer af kag-

lende mennesker og overstyrede højttalere. Stilheden er ikke et vilkår, 
når der er karneval.

Vi er langtfra de eneste, der er draget til Brasiliens oprindelige ho-
vedstad i disse dage. Flybilletterne til Salvador var nær ubetalelige, 
langtursbusserne langs kysten for længst bookede. Da vi endelig lan-
dede i den magelige by med den sprukne infrastruktur og den angst-
provokerende sløve betjening, måtte vi betale fem gange den normale 
tarif for at overnatte på et nusset dobbeltværelse uden aircondition 
eller eget bad.

Brasilianerne selv foretrækker karnevallet i Salvador, og i disse dage 
myldrer det mod delstaten Bahia fra alle egne af Sydamerikas suve-
rænt største nation. De kommer for at feste så uhæmmet, som man kun 
kan i det varmeste hjørne af det varmblodede tropeland. 

I Rio er man tilskuer til karnevallet. I Salvador deltager man, som de 
selv siger. 

De siger så meget, men denne pointe synes særligt magtpåliggende. 
Salvadors toneangivende historiker, manuel Passos, skærer udråbstegn 
i den dampende luft med sine senede hænder, mens han plæderer.

– Overalt i verden handler karnevallet om traditioner. Selv i Rio. men 
her fornyer vi det. År efter år efter år. I år tager vi den traditionelle 
samba tilbage til gaderne, i år danser vi igen som i gamle dage, til den 
gamle musik, som ellers var fortrængt. at se tilbage er også at se frem, 
forklarer manuel Passos. Han retter på sine fessorbriller. Briller er 
næsten lige så sjældne som blå øjne i Brasilien.

KaRnEVaLLET i Salvador er blevet kåret til verdens største gadefest 
af Guiness Rekordbog. Der er to millioner på gaden. når folk i Europa 
fejrer karneval, drømmer de om Brasilien. Gåsehud, selvbruner og 
strutskørter i Fælledparken, ned ad Strøget på en kølig lørdag i maj. 

men karnevallet stammer ikke fra de varme lande, det stammer fra 
den romersk-katolske kirke i Europa. med tiden er det så mikset med 
stammedans fra de varme lande. Oprindelig markerede maskeballet 
den fasteperiode, der indtraf seks uger før påske. altså den dag, hvor 
danskerne fejrer fastelavn og klæder børnene ud. Gumler faste-
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lavnsboller, slubrer kakao med flødeskum. Paradoksalt, fordi carneval 
betyder ’farvel til kødet’ på latin. Ekstra paradoksalt, fordi karnevallet 
heromkring er et sammensurium af skælvende kød. Carne tremula, 
burde det rettelig hedde.

Det var de portugiske imperialister, der bragte fastefesten med sig, 
da de forsøgte at kolonisere Brasilien tidligt i det 16. århundrede. 
Til at begynde med var det en fest for de rige og hvide. Inspireret af 
karnevallet i Venedig valsede de til udklædningsfester i byens teatre og 
balsale. Imens måtte de afrikanske slaver, hvis efterkommere stadig er 
i markant overtal i sorte Salvador, følge med fra sidelinjen. Feste måtte 

Her er ingen 
fortrydelser, 
intet katolsk.

7. marts 2011, Barra
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de ikke selv. Det fandt de sig ikke i. Helt frem til 1970erne bølgede 
striden mellem de riges og fattiges, sortes og hvides karneval. Euro-
pæerne holdt deres egen fest i festen, og afrikanerne svarede igen. alt 
imens Salvador dannede skole i det Europa, som ikke længere anede, 
hvor det hele begyndte. 

man kan sige, at det europæiske karneval fik taget sin mødom i Bra-
silien.

VI HaR HuSTLET os ind i et lukket optog, i en bloco. nu hænger vi på 
den. Og folk hænger på os. Der er ikke plads til at lade være. Kroppe i 
fremdrift smyger sig, hægter sig på hinanden.

’Frente!’ ’Empurre, gringo, empurre!’ Presset stiger og bliver taktfast. 
Frem og tilbage. Fra side          til                   side

vrid i underlivet. nogle vulgære, andre besnærende. Pigerne med kon-
stant vibrerende numser under skørter og jeans.  
mænd, tusindvis af mænd, klædt ud som kvinder. 

Bagfra opfordres vi til at skubbe. Følg med, fremmede. Kommando-
erne smelter sammen med ufortrøden samba af den klistrede og agres-
sive slags. En mere strømlinet og syntetisk specialitet fra Salvador. Den 
pumper ugenert derudad. arrocha, hedder stilen.

Rytmerne, blæserne, guitarerne, basssssss. De fræser i ubønhørlige 
ladninger fra blocoens midtpunkt, trio elétricoen. En trio elétrico er 
en overdimensioneret lastbil med et uhyrligt lydanlæg. Den har haft 
vokseværk, lige siden den blev opfundet i 1950 af de senere folkehelte, 
ingeniøren Dodo og lydteknikeren Osmar. De to udstyrede en Ford 
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model T med deres egen elektriske instrumentpåfund og blev straks 
nationalhelte. I dag lægger Dodo og Osmar navn til de officielle kar-
nevalsruter i Salvador. Lastbilerne er siden blevet fast inventar i noget 
nær samtlige karnevaller verden over.

Vores trio elétrico s         n         e         g         l         e         r sig ned ad 
strandpromenaden. De første 800 meter på en lille time. Fra ladet  
8-10 meter over gadehøjde svajer en af Brasiliens mest folkekære san-
gere og hans orkester. De fyrer den af for masserne. De priviligerede 
har minimum betalt det, der svarer til 500 danske kroner for for at 
være med inden for tovene på den brede avenue. alligevel en sjat for 
de fleste. Ikke mindst her. 

uden for tovene er alle dog velkomne. Hvis de ellers kan være der. 
adgangstegnet til optogets inderkreds er en uniformerende T-shirt i en 
af regnbuens farver, alt efter bloco. I skæret fra kaskader af gadepro-
jektører flagrer vores bloco solgult i den blussende nat. Som svaler på 
træk over den danske vestkyst i juli. Synkrone, men frie. 

Presset matcher snildt de mest klaustrofobiske passager på Roskilde 
Festival, hvor tusindvis af publikummer fra to forskellige koncerter 
skal flette sig hver sin vej videre i programmet. men ruten langs stran-
den i Barra strækker sig over to kilometer, og mængden er lige massiv 
overalt. Det siges, at turister ikke kan tåle mosten til Salvadors karne-
val. at det er derfor, at der er så få udlændinge og så mange brasilia-
nere. Det og så kriminaliteten, selvfølgelig.

De sveddryppende kroppe, infernoet, trykket, fremdriften. Vi suges 

dybere ind i optoget og kan til sidst ikke mærke andet end rytmen. Vi 
roterer os ud og ind af understrømme af ben. Hvirvler videre. mine 
lommer er tømt for mønter og sedler, da vi må give slip og lade trio elé-
tricoen fra en lokal sambaskole vugge sin vej væk, mod målet. Kun de 
kondomer, som horder af frivillige konstant trykker folk i hænderne, 
ligger uberørte tilbage mellem fnullermændene. 

Den næste dag spørger jeg manuel Passos, hvad der er tilbage af den 
europæiske karnevalstradition i Salvador. Historikerens smil trækker 
fessorbrillerne skævt over næseroden.

– Intet, når det kommer til tro, svarer han. – Her er ingen fortrydel-
ser, intet katolsk. Kun dans og fest, afrikansk religion. ❧
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