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I detta nummer
Sverige -  inklusive Västerbotten -  har under efter
krigstiden blivit allt mer mångkulturellt. Folkomflytt
ningar -  frivilliga och tvungna -  har blivit allt vanligare. 
Migrationsåret 1996 uppmärksammar detta m ed u t
gångspunkt i att det är 150 år sedan de första svenskar
na emigrerade till Bishop Hill i USA.

I detta tem anum m er speglar vi något av invand
ringen till länet i m odern tid, ser på de kulturm öten 
som uppstår när ”nya svenskar” flyttar hit.

Vid länsmuseet har under året dokumentation och 
utställningar behandlat detta. Hillevi Wadensten skri
ver om projektet Kulturm öten -  rörelse i tid och rum. 
Lars Holstein berättar om katolska kyrkan i länet som 
samlar många nationaliteter. Gull-Mari Rosén skildrar 
ett kulturutbyte mellan samer i länet och samer på 
Kolahalvön.

Många forskare vid Umeå universitet är engagerade 
i projekt som rör invandring. Främlingsfientlighet och 
rasism är problemområden som kräver analys och

åtgärder. Vi har samlat en rad artiklar m ed olika per
spektiv på kulturmöten.

Sverker Sörlin, idéhistoriska institutionen, avd. mil
jöhistoria, diskuterar solidaritetsbegreppet i vår tid.

Susanne Lindström och Suzanne Mason, etnologiska 
institutionen, har undersökt ungdomars attityder till 
invandrare i Umeå och Äsele.

Inger M  Andersson, pedagogiska institutionen, be
skriver forskning kring främlingsfientlighet och rasism 
och diskuterar skolans roll i att skapa samförstånd.

Eva Wikström, institutionen för socialt arbete, redo
gör för e tt forskningsprojekt om gruvsamhället Kristi- 
nebergs sociala omställning.

Stephen Fruitman och M ohammad Fazlhashemi, idé
historiska institutionen, ger en historik över judars och 
muslimers invandring och integration i Sverige och de 
identitetsproblem  som därmed uppstått.

Kicki Lundgren visar några av sina bilder från den 
turkiska delen av Kurdistan.

Några kulturmötesföreningar presenteras.
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FöreMålet

Året är 1596. D et pågår ett 
blodigt bondeuppror i Fin
land. ”Klubbekriget” orsakas 
av att bönderna är missnöjda 
över det dekret kung Johan 
III utfärdat efter fredsslutet 
m ed Ryssland 1595. De är skyldiga att underhålla och 
inkvartera trupper. Trots de ständigt återkommande 
missväxtåren -  det är svårt nog att kunna försörja en 
familj.

Från Savolax och Tavastland vandrar en grupp finnar
iväg västerut över havet. De vill inte delta i konflikten,
de vill söka sig en ny framtid. Några, däribland Hindrik,
stannar upp i trakten av Gudmundrå, Ångermanland. I
Nästvattnet slår han sig ner, bildar familj och sonen
Matts föds 1610. Matts Flindersson bosätter sig också i
Nästvattnet, men drar 1663 norrut m ed hustru och
barn, bland dem en tvåårig dotter, Elisabet. I Armsjö,
Nordmalings socken stannar de till sist. Elisabet gifter sig
m ed Matts, en flyttfinne. Senare släktled återfinns i
byarna längs och mellan Öre och Lögde älvdalar.

*

Året är 1996. D et har under 90-talets början pågått e tt 
blodigt inbördeskrig i forna Jugoslavien. Från Sarajevo 
har många människor flytt till bl.a. Sverige. Män, kvin

nor och barn som inte ville 
delta i striderna, slå ihj äl sina 
forna vänner som plötsligt är 
fiender.

De kom först till en flyk
tingförläggning och slussa- 

des vidare till sin placeringsort Umeå. Där tilldelades de 
en lägenhet, träffade landsmän och anpassade sig sakta 
till ett svenskt liv.

Några reser nu tillbaka för att återuppbygga landet, 
medan andra vill stanna. D et finns inget kvar av den 
forna hembygden längre.

*

Tretton generationer har levt sina liv sedan finnen H ind
rik kom. En ättling, svensken Olof, går i tredje klass på 
Mariehemsskolan i Umeå. En av hans klasskamrater 
heter Nadja. Hon är född i Sarajevo och kom för några år 
sedan.

BSS (Bevara Sverige Svenskt] sprayades under 1980- 
talet i cykeltunnlar, på elskåp och andra tänkbara klot
terplatser. En motrörelse ändrade S till B = Blandat. 
Bevara Sverige Blandat -  vårt folk har sedan lång tid 
tillbaka blandats samman av invandrare från många 
nationer.

Britta M  Lundgren
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Möten där kult
Susanne Lindström och Suzanne Mason

Idag finns över en miljon människor i Sverige med rötterna i ett 
hundratal olika etniska eller nationella grupper från hela världen. 
Sverige har blivit ett multietniskt samhälle, vilket har gett etnologer 
nya intressanta fält att studera -  ett av dessa områden är själva mötet 
mellan människor med olika etniska bakgrunder.

Kulturmöte står för m öten mellan människor m ed olika 
kön, ålder, klass, etniskt ursprung, roller, intressen och 
behov, människor som förväntas ha olika värderingar, 
synsätt, idéer och erfarenheter. Kulturm öten blir där
m ed inte bara m öten mellan kulturer utan i ännu högre 
grad m öten där kultur skapas.

När vi etnologer och andra samhällsforskare idag 
studerar etnicitet utgår vi från att etnicitet är något som 
skapas och omskapas i det sociala livet och att den 
etniska identiteten har en mer relativ betydelse beroen
de på sammanhanget. Vi frågar oss hur etniska grupper 
aktivt formas i skilda sammanhang och vilken betydelse 
etniciteten faktiskt har för människor i dagligt liv.

D et finns två viktiga begrepp som används i forsk
ningen om etnicitet: kulturrelativism och etnocentrism.

Kulturrelativism -  att sätta sig in i andras liv och 
situationer och försöka förstå dem utifrån deras egna liv 
och förutsättningar.

Etnocentrism -  att se allt utifrån sin egen kultur, 
genom den egna verklighetens fönster, och anse allt 
annat som avvikande från det normala. I m ötet m ed det 
främmande tydlig- och synliggör vi gärna det som är ”vi”

etnicitet = självuppfattning inom en etnisk grupp som grundar 
sig på idén om ett gemensamt ursprung.

och ”vårt”-  ofta genom att berätta något negativt om ”de 
andra”. Etnocentriska sägner berättar t.ex. om hur in
vandrare bryter upp parketten i vardagsrummet för att 
göra sandlåda till barnen och odla potatis eller att de 
slaktar grisen i badkaret. Samma typ av sägner florerade 
på 1950-talet om landsbygdsbor som flyttade in i m oder
na lägenheter i de större samhällena. Sådana sägner säger 
mer om oss själva än om invandrarna -  ”det är vi som är 
normala -  allt annat är fel.”

Etnologi -  allt mellan husgeråd och vansinne
Överallt där människor lever tillsammans växer mer 
eller mindre gemensamma normer, värderingar och syn
sätt fram. Sedvänjor bildas och förändras, man delar 
historia och ser sig som ett "vi”. D etta kallas kultur och är 
vad etnologer studerar. I hundra år har folklivsforsk- 
ningen/etnologin undersökt hur folk lever och tänker i 
olika samhällen och epoker, framförallt i Sverige.

H ur formas medvetandet av klassbakgrund, köns
identitet, ålder, nationalitet och etnicitet? Inom etnolo
gin forskar vi om hur grundläggande värderingar och 
tankemönster är präglade av uppväxtvillkor och sociala 
erfarenheter. Vårt sätt att tala, äta och klä oss avslöjar vår 
kulturella hemvist.

I alla sociala sammanhang skapas gemensamma idéer 
och regler. På arbetsplatser utvecklas yrkeskulturer. 
Ungdomar skaffar egna stilar och symboler för att skilja
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I det nya mångkulturella Sverige med 
alla sina nationaliteter finns ett stort 
behov av kunskap om kulturella skill
nader. Invandrarföreningar gör ibland 
utställningar med programaktiviteter 
(matlagning, dansuppvisningar m.m.) 
för att visa sin kultur. Foto Rickard 
Eklund, Invandrarbyrån Umeå.

sig från vuxenvärlden. Etniska grupper kittas ihop av 
språk, historia och ritualer. Etnologins syfte är a tt öka 
kunskapen om hur djupt präglade människor är av sina 
levnadsvillkor, m en också om den frihet de har att 
omskapa och förnya invanda mönster.

Fältarbete, analys och nyttan av etnologi
För att få reda på hur människor lever och tänker inter
vjuar vi dem och deltar i deras liv genom fältarbeten 
(etnologer arbetar även m ed historiskt material). När vi 
samlat in vårt material sätter vi oss vid skrivbordet och 
analyserar det m ed hjälp av olika teoretiska perspektiv 
och redskap.

I det nya mångkulturella Sverige, m ed alla sina natio
naliteter, finns ett stort behov av kunskap om kulturella 
skillnader och kulturmöten. Den etnologiska kunskapen 
är användbar på många områden i samhällslivet. Många 
som arbetar inom exempelvis massmedia, samhällspla
nering, undervisning, vård och omsorg är betjänta av 
etnologi.

Vad är kultur?
Begreppet kultur kan definieras på en mängd olika sätt. 
Inom etnologin talar vi om kultur i term er av kollektivt 
medvetande eller system av betydelser och symboler. D et 
innebär att vi intresserar oss för de erfarenheter, kunska
per och värderingar som människor delar och som de 
återskapar och förändrar i socialt liv. Men det förekom
mer också andra definitioner av kulturbegreppet, t .ex.:
• kultur som medium -  det sätt på vilket erfarenhet 

organiseras
• kultur som medel -  hur kultur används i sociala 

situationer, speciellt i konflikter, för att markera 
kollektiva identiteter och skapa sammanhållning.

• kultur som livsform -  t.ex. svensk kultur, invandrar
kulturer, tonårskulturer m.m.
Anledningen till att olika kulturbegrepp används är 

a tt de skiftande sätten att definiera kultur alstrar olika 
typer av kunskap.

‘YVjöi M
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Kulturmöten -  rörelse i tid och rum
Hillevi Wadensten
1996 har av Kulturdepartementet utropats som Migrationsåret -  ett 
jubileumsår för utvandring och invandring i Sverige. I samband med 
detta har Västerbottens museum valt att uppmärksamma kulturmöten 
som sker runt om i länet idag.
Här beskrivs den dokumentation som gjordes under vintern 1995-96. 
Delar av materialet användes till två utställningar vilka visades i 
länsmuseet under sommaren. Allt som insamlats finns tillgängligt för 
vidare forskning eller kunskapsinhämtande.

Att ta sig tid att lyssna
I arbetet som etnolog är det en central del av yrkesrollen, 
att ta sig tid att lyssna till människor. Man ska vara 
ödmjuk och öppen i lyssnandet. Låta sig påverkas och 
ryckas m ed i känslor, åsikter och nya tankar. D et kan 
vara mycket berikande att även på ”hem m aplan”, i 
Sverige, ha möjlighet att ta e tt kliv in i andra människors 
föreställningsvärldar, andra människors kultur. Man vid
gar vyerna!

Under arbetet m ed ”Kulturmöten i Västerbotten” 
har vi inriktat oss på två olika tem an -  ”Livsöden i en ny 
hembygd” samt ”Tron i vardagen -  om katolska kyrkan i 
Västerbotten”. Vår dokumentation bygger främst på ett 
antal intervjuer som kompletterats m ed ett stort fotoma
terial. Personerna som intervjuades kallas informanter.

Ett varmt tack vill vi rikta till alla informanter som 
ställt upp och låtit oss ta del av deras funderingar kring 
livet. På så sätt har vi till länsmuseet kunnat samla in 
även de nya svenskarnas historia.



Vad är hembygd för dig? Och för en världsmedborgare?

D et är viktigt att leta efter det som förenar oss i stället för 
att fastna på de olikheter som oftast är lättast a tt se. Vi är 
många i Sverige idag, som flyttat från vår uppväxtmiljö, 
vare sig den var i en annan del av Sverige eller i e tt annat 
land. Vi har något gemensamt, nämligen att vi måste 
skapa oss en ny tillhörighet, en ny hembygd. Med u t
gångspunkt från denna reflektion har vi frågat våra infor- 
m anter ”Vad betyder ordet hembygd för dig?”

D et vi har funnit är att för de flesta svenskar är det ett 
begrepp som tidigare varit fyllt av tunga traditioner, 
förknippat m ed föräldrars hemgårdar, byns historia, en 
viss naturtyp som man känner sig hem m a med, lingon
skogar, röda stugor, barndomens gator och släkthistoria. 
Yngre personer kan i stället för sin inre syn se snöskotern, 
kaffetermosen och vårvintersolen. Eller ”mygg och folk 
som kör m oped på nätterna”. En m er analyserande 
känsla kan vara ”att man känner sig viktig och har ett 
värde” när man kommer hem  till barndomens samhälle.

När vi då frågade någon av de nya svenskarna, med 
ursprung från ett annat land, fick vi först motfrågan ”Vad 
betyder ordet hembygd?”. Vi sökte en översättning men 
det var inte lätt att hitta, uppenbarligen är det ett 
begrepp som framför allt hör till det svenska kulturarvet. 
Men byter vi i stället u t ordet till e tt begrepp som 
”tillhörighet” är det genast lättare att resonera kring 
dessa saker; ”Vad betyder ordet tillhörighet för dig? Var 
känner du dig hemma?”. Många av våra nya svenskar har 
naturligtvis funderat mycket på tillhörigheten till sitt 
nya respektive gamla hemland. För vissa är det smärt
samt att tala om det, för andra tänder det en gnista av 
tillförsikt för framtiden.

*

Hembygden...? Jag tror att vi kommer att sakna våra 
släktingar men vi kommer inte att sakna landet. Vi tänker 
att det här är vårt hem. Jagföredrar attbo här, inteiKina... 
Det är svårt för folk att bo i Kina.

*

För min del upplevs inte omgivningen, jag menar folk som 
bor där, främmande. I  vilket land som helst. Jag har varit 
i Etiopien och kände mig hemma, jag är i Sverige och känner

, ,Jag älskar naturen, jag är född i en storstad men 
ofta är jag ute i naturen, i skogen. När jag först 
kom hit var min enda tröst naturen. Jag var i 
urskogarna och plockade bär, det är därför jag inte 
vill flytta från Norrland och Lycksele. /.../  
Hembygd är att inte förlora identitet, kultur och 
tradition. A tt kunna fortsätta vara libanes och 
kunna leva som en kristen. A tt känna att jag är 
nyttig, a tt samhället drar nytta av mig.
(Simon Petrus)
Artikelns porträttfoton: Stellan Wengelin.
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Hembygd för mig är natur. Mycket vidder, berg och 
en älv. A tt kunna se, att stå på ett berg och kunna se 
u t över vidderna.

D et är mycket människor, e tt stort kontaktnät, 
många människor som bor på olika ställen som man 
far och hälsar på ibland. /.../

Hembygd kan också väcka den här känslan av 
tristess, att allt är som det brukar vara, att saker och 
ting inte ändras i första taget. (Anki)

Själva omgivningen i fysiska term er alltså, träd som 
växer och så vidare, det har mycket stort inflytande på 
mina känslor, om jag känner mig hem m a eller inte. En av 
de viktigaste sakerna här, var att skillnaden mellan mina 
hem trakter under min ungdomstid och barndom och 
Sverige är mycket små. D et är samma omväxling i 
terrängen, det är mycket vackert. D et jag har lite svårt att 
vänja mig vid är mörkret. (Jercy)

mig hemma. Om du är mer fokuserad på likheter än 
olikheter, dä känner du dig hemma nästan överallt.

*

I enjoy my time here but I feel it's time to move on, almost 
five years is enough.
It was an adventure and fun and I've learned Swedish and 
how to åka slalom och längdåkning, I ’ve enjoyed it but I 
don't want to stay any longer. But we probably will stay, 
because it’s getting very difficult to move, the kids are getting 
older and older.

I resonemanget kring begreppen tilllhörighet och hem 
bygd fann vi ofta att även för svenskar födda i Sverige 
handlar dessa ord allt m er sällan om föräldrarnas upp
växtgård, naturen eller släkthistorien. Idag när de flesta 
av oss rör oss över många olika slags gränser, så är det i

Hembygd -  ett svenskt begrepp?
O rdet hembygd förekommer första gången i skrift 
1778. Hembygd avser dels den trakt där en person 
är född, dels ett geografiskt område (en bygd) vars 
kulturhistoriska värden bildar ett för många ge
mensamt kulturarv att vårda. D et är grunden för 
hembygdsrörelsen som föddes i början av 1900- 
talet och reagerade m ot urbanisering och industri
alisering. D et agrara kulturarvet skulle räddas. 
Byggnader och föremål samlades in.

I England motsvaras hembygd av home district, 
i Frankrike av terroir och i Tyskland av Heimat. 
Bara Tyskland har en hembygdsrörelse som liknar 
den svenska. Därför kan ordet vara svårförståeligt 
för många invandrare.
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Landskapet och naturen har ingen speciell betydelse. 
D et är skillnaden mellan en person som försöker överle
va och en person som turistar./.../ Jag accepterar. (Roya)

När jag kommer hem  så upplever jag något av min 
barndoms trygghet, jag kan se den där backen där jag 
åkte skidor, ”oj vad roligt” och där lekte jag och 
klättrade i träd, det var så underbara klätterträd och 
vi hade så hem skt roligt.

All den här värmen, och jag känner att där har jag 
mina rötter på något sätt, där hör jag hemma, men 
det är inte för mig längre. (Syster Birgitta, i m itten)

stället viktigt att känna sin tillhörighet och trygghet 
genom sociala kontakter och möjlighet till försörjning 
samt familjebildning. Visst finns hos de flesta en längtan 
tillbaka, till en barndomsgata, till föräldrar och ibland till 
naturen, m en det överskuggas alltmer av det liv vi lever 
idag och kampen för tillvaron, accepterandet av att 
”flyttar j ag tillbaka kan det ändå inte bli som förr”, ”det är 
inte för mig längre”.

Man kan bli nostalgisk över saker man minns från 
barndomen, men kanske spelar den internationella kul
turen en betydligt viktigare roll för många av oss idag? 
Man kan känna mer tillhörighet och lättare identifiera 
sig m ed en musik- och modestil, som gäller för hela 
västvärlden än den historiskt förankrade dragspelsmusik 
man hör i mormors hemby. Man känner lättare igen sig 
i en cocacola-burk och reggae-musik än farmors spark
låda eller Gullan Bornemarks barnvisor.

Vart tog hembygden vägen?
En stor problematik uppstår när en person eller en familj 
som kommer till Sverige från ett annat land, på flykt från 
en hembygd som av någon anledning blivit hotfull, efter 
en tid tvingas återvända m ot sin vilja. Personen eller 
personerna hinner bosätta sig i någon kommun här i 
Sverige, börjar etablera ett nytt liv och leta trygghet i 
omgivningen. Och så kommer beslutet att man måste 
resa från Sverige igen. D et finns inte nog skäl för att 
slippa åka tillbaka till det skrämmande hemlandet. Vad 
känner dessa människor? Vad känner vi som åser det 
hela?

Dram at som utspelade sig i Asele, m ed familjerna 
Sincari, är bara ett exempel på hur många av ”de nya 
svenskarna” har fått rycka upp sina nyplanterade rötter 
ur en plats som börjat kännas trygg. Av förklarliga skäl 
har det inte varit lätt att h itta personer i den situationen
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Jag trivs bra här, i New York, i Holland, i Guatemala, 
egentligen är jag internationell, jag har hela världen i 
m itt hus, det spelar ingen roll var jag är, huvudsaken 
är att j ag trivs bra. / .../  Vi hade för tre år sedan en fest 
när jag fyllde trettio  år. Vi skickade inbjudan till de 
närmaste kompisarna. D et var 14 olika nationalite
ter] (Carlos)

Jag vet inte om jag känner att jag har någon hembygd. 
Även om vi har köpt hus här i Hörnefors så känner jag 
inte att vi måste stanna kvar här eller att det är just här vi 
kan slå rot. Jag tror att det är där man trivs för tillfället. 
/ .. ./  Jag tycker traditionerna har blivit m er och mer 
viktiga. N u börjar man ju  längta till valborgsmässoafton 
t  ex. (Nicolette)

för en intervju, eftersom de antingen redan lämnat lan
det eller har gått under jorden. Vi fick dock in en intervju 
från en m edarbetare som pratat m ed en tonårspojke från 
Sydostasien. Denna unga kille flydde från sitt land när 
han var 14 år och har, som så många utsatta barn, 
tvingats mogna alltför fort.

Intervjun gjordes innan han fickbeskedet att han inte 
fick stanna kvar i Sverige, men då vår utsände skulle 
besöka honom  för andra gången, hade lägets förändrats 
och, m itt under besöket knackar polisen på dörren för att 
häm ta pojken. Han flyr då u t bakvägen och lyckas gå

under jorden en period, tills beskedet kommer att att 
han får stanna p.g.a. att motsättningarna i hans hemland 
har trappats upp. Vår m edarbetare hamnade alltså m itt 
i en händelse som m ed all säkerhet innehåller mer 
dramatik och ångest än vad trygga svenskar någonsin kan 
tänka sig. Pojken uttryckte sin nyvunna ”hembygdskäns
la” m ed följande ord:

Det har gått hra att lära känna landet. Jag var typ 14 
år när jag kom och dä tyckte jag det var cool att komma till 
ett annat land och se folk och så där. N u  har jag varit här 
länge och man fryser mycket (skratt), men jag tycker det är
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Jag känner mig hem m a här i Sverige, här i Lycksele. D et 
är en liten by, det är kallt på vintern och mörkt, men 
goda grannar. Jag trivs m ed folket. Jag har många vänner. 
D et är nätverket jag tycker är viktigt. (Myriam)

Eftersom vi var flyttande är hela det samiska området 
min hembygd. /.../  Men m itt hem  finns här i Umeå 
nu. / .. ./  A tt flytta är inte något som skrämmer mig 
eller något jag inte kan tänka mig. Vad som styr var 
m an ska bo är ju  var man få sitt uppehälle och 
inkomst, precis som nomadiseringen; vi stannar där 
vi överlever. (Maj-Britt)

bra att bo här, nu kan jag ju  lite svenska och i skolan går det 
bra. / . . . /  Jag tycker det är okey att bo här (i Sverige). 
Tidigare tyckte jag att man skulle ändra på sig och inte vara 
så där som i min gamla kultur. Fast jag ska inte ändra allt 
och jag ska inte glömma den. N är jag bor här då ska jag 
göra som man gör här./.../ N är jag kom till Sverige tyckte 
jag att det var så tyst. A llt var tyst ute. M an kan gå till ett 
ställe, en kyrka eller sä och träffa mycket folk, men när man 
är ute och går och så där, då är det tyst. I mitt hemland var 
det barn ute och lekte hela tiden, alla var ute.

Vi har i detta sammanhang också vidtalat några 
engagerade medlemmar inom Rädda barnen. D et finns 
många som gärna upplåter sina hem  för flyktingbarn, 
som helt ensamma kommer till Sverige. Då är det en 
nödvändighet att snabbt få barnet a tt känna sig hemma 
och ge en trygghet till den som kastats u t ensam i 
världen. Men den dag beskedet kommer att barnet inte 
längre får stanna i Sverige blir uppbrottet desto hårdare, 
och upplevs starkt från minst två håll -  från den svenska 
familjens synvinkel och från flyktingbarnet. D et är ett 
traum a för alla inblandade, m en värst för den rycks upp
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Vi bjuder svenska vänner till kinesisk middag. Och 
någon bjuder oss på svensk mat, t.ex. pannkaka. Och 
”dopp” på juldagen... Mat är inledningen till 
kulturen. När vi äter m at tillsammans, får vi kontakt 
och pratar, det är roligt. Svenskar äter alltid. 
(Hongyan)

Kina har en lång historia, flera tusen år av civili
sation.... Men nu; Money, Money, Money. Ekonomi, 
ekonomi, ekonomi. Kommunistisk politik; kontroll, 
kontroll, kontroll. Man har tappat, förstört nästan 
allting.... Jag skäms att prata om m itt land och min 
hembygd. Vad är hoppet för min folkgrupp? Tidigare 
hade jag m er tillit a tt kämpa för m itt land... 
(Chengdong)

Jag besökte Ryssland och den ryska Karelen 1992 och 
när vi kom till en mindre stad, som jag visste att far 
hade besökt ofta, hans by låg bara ett par mil därifrån, 
fick jag verkligen känna en underlig hemkänsla. 
Speciellt när jag hade träffat människor som 
berättade hur de hade haft det och såg hur de hade 
det och när jag kände lukterna, slog ett obeskrivligt 
vemod över mig: ”D et är härifrån jag kommer, det är 
här jag har mina rötter!” /.../

Jag tror jag grät över mina föräldrars sorg över ett 
förlorat hem  och över min egen saknad av ett föräld
rahem. /.../

Jag har börjat förstå att jag kommer aldrig att 
kunna säga att jag är annat än en försvenskad finne, en 
sverigefinne utan fast adress, fast hemort. O ch det är 
sorgligt. (Likki)

från sin nyvunna trygghet. Den svenska ”m am m an” för
tvivlar:

Vi tog emot henne med öppna armar, sökte möjligheter 
för henne i Sverige -  det gör nu så ont. Om Sverige tagit emot 
ett flyktingbarn utan föräldrar och sedan har barnet bott 
här i tvä och ett halvt är, mäste man dä med en sådan 
dramatik sända iväg barnet? Polisen kommer och hämtar 
det ensamma barnet. Alldeles ensamt.

Vrede, chock, ängslan, oro.
D etta barn är inte förunnat att ha en trygg hembygd 

att återvända till.

Kulturen i rörelse
Kulturen i dagens Sverige flyter fram som en flod, vi 
följer med, vare sig vi vill eller inte. Kanske hamnar vi i 
e tt sel, där vattnet nästan står stilla, eller vågar vi kasta 
oss u t i strömvirvlarna, kastas m ot nya erfarenheter? Vi 
kan få oss en törn av en tjurig sten m itt i strömfåran, men 
vi kan också uppleva nya vyer på resan och stöta på fler 
simmande själar från främmande stränder.
Som etnolog måste man ta sig tid att lyssna, hänga kvar 
en stund på flytstocken tillsammans med en ny medpas
sagerare. Man delar en stund av livet, byter tankar och 
funderingar, kanske lär man sig något riktigt väsentligt.
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Religionen -  en del av vardagen
När det gäller ”tron i vardagen” (som en av våra utställ
ningar hette], har j ag velat förstå och sätta mig in i hur en 
religion präglar e tt levnadssätt, när tron på Gud är något 
man ständigt bär m ed sig. De flesta svenskar är idag 
väldigt sekulariserade. Vi är uppvuxna m ed en naturve
tenskaplig grundsyn, m ed ett ständigt ifrågasättande 
över vad vi ser omkring oss, krav på att allt skall gå att 
förklara och tvivel på det vi inte förstår. Man kan tycka 
att i e tt sådant tankesystem finns det inte plats för en tillit 
till e tt gudomligt väsen, men behovet kanske vi bär med 
oss ändå?

De flesta katoliker som vi pratat m ed i samband med 
vår dokumentation, är uppvuxna i en kultur där religio
nen fortfarande är en levande del av vardagen. Man går 
till kyrkan, kanske inte regelbundet, m en ändå på ett 
naturligt sätt, utan att ifrågasätta varför. A tt bikta sig hör 
också till livet, kan upplevas som en skön stund då man 
m ed prästens hj älp får e tt samtal m ed Gud och blir avlyft 
de synder man bär på.

På samma sätt vill man som konstnär förknippa det 
konstnärliga skapandet m ed gudstron. ”Man är benådad 
att kunna uttrycka sig i ord och bild, det är ingenting man 
skall vara högfärdig för”.

M itt möte med konstnär Maria Teresa Tapia, en av 
informanterna, gav mig många insikter, både vad gäller 
religionen och konsten. Den första intervjun inledde jag 
m ed att fråga ”Varför tillhör du katolska kyrkan idag?”, 
för mig en neutral fråga som en inledning till e tt vidare 
samtal. Jag märkte att Maria Teresa reagerade negativt. 
Vi fortsatte dock att prata och det blev ett givande 
samtal. Men det var först vid andra intervjutillfället som 
jag fick en förklaring till varför Maria Teresa inte tyckt 
om min fråga. När hon kom till Sverige från Chile för ca 
20 år sedan fick hon svenska vänner som gärna deklare
rade sin politiska ståndpunkt samt att de var ateister, 
vilket inte var så ovanligt på 1970-talet. Men när de 
skulle lära känna Maria Teresa kunde samma fråga som 
jag ställde, också innehålla en ton av kritik och följas av 
ännu en fråga, denna gång m ed en anklagande ton: ”Ar 
du religiös?”. Maria Teresa minns det som väldigt kon
stigt, att hon skulle behöva försvara den tro hon hade 
m ed sig från sitt hemland. Då, för 20 år sedan, var hon

Maria Teresa Tapia, invandrare från Chile.

inte medveten om skillnaden mellan den svenska och 
chilenska kulturen i detta avseende. Idag vet Maria 
Teresa att hennes tro är inbakad i en kulturell kontext 
och kommer att följa henne hela livet. H ur många av oss 
har kommit till en sådan insikt?

Hon bodde också i Jokkmokk under ett antal år och 
fann att religionen, eller andligheten, var större hos 
samerna än hos den svenska befolkningen. Hon kände 
alltså mer tillhörighet m ed den samiska kulturen, men 
var hänvisad till den svenska kyrkan för utövandet av sin 
tro. ”Men det är svårt att uttrycka den här formen som 
hör till den katolska kyrkan, knäböja, visa respekt osv. 
Jag gick aldrig till kommunionen (nattvarden) t.ex. och 
när jag gjorde korstecknet blev jag så generad för alla 
tittade på mig...”.

Maria Teresa berättar också för mig att i den situatio
nen förtränger man delar av sin tro. Men finns tron på en 
Gud ändå levande inuti människan kan det ta sig uttryck 
i andra former, t.ex. konstnärligt skapande. Idag lever 
Maria Teresa i Umeå och kan utöva sin tro i den vackra, 
nybyggda katolska kyrkan på Östermalm. När hon ser 
tillbaka på sitt måleri kan hon tydligt se religiositeten i 
målningarna från tiden i Jokkmokk, hon har uttryckt 
känslor i bilderna, som hon inte kunde uttrycka fullt u t 
i en kyrka som inte var hennes.
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Katobka kyrkan i Skellefteå, 10/6 1995. Biskop Wiliam Kenney, iförd mitra, svänger rökebekaret framför altaret.

Katolska kyrkan i Västerbotten
Text Lars Holstein Foto Stellan Wengelin

På 1960-talet återuppstod den katolska kyrkan i Umeå, mer än 400 år 
efter den svenska reformationen. I dag är den katolska församlingen, 
som omfattar hela Västerbottens län, en livaktig mötesplats för människor 
från hela världen. Där möts infödda svenskar, invandrare och flyktingar 
i en gemensam tro som genomsyrar mycket av deras vardagsliv.
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Biskop Hubertus Brandenburg konfirmerar ungdomar från hela Väs
terbotten i Katolska kyrkan i Umeå 15/10 1995. Handpåläggningen 
är central i konfirmationen. Liksom i dopet överförs kraft från Den 
Helige Ande till barnet. Även faddem  deltar i ceremonin. Eftersom 
många är flyktingar och befinner sig långt hemifrån kan inte gudför- 
äldrama delta i det stora ögonblicket utan man får nya faddrar.

» f t /  as i
i w l ii|

vH

Den katolska kyrkan i Västerbotten har ca 300 aktiva 
medlemmar från runt 40 olika nationer varav en del, 
speciellt kristna från Etiopien, Eritrea och Mellanöstern, 
är vana att fira mässan och sjunga psalmer på ett annat 
sätt än europeiska katoliker. Cirka en tredjedel av 
medlemmarna är svenskar. En enda församling, Kristi 
Moders församling, m ed kyrka i Umeå, täcker hela 
Västerbottens län. I Umeå bor också församlingens två 
präster, kyrkoherde Per Idergard och fader Boleslaw

mmm.

Ovan: Biskop William Kenney delar ut nattvarden i Katolska kyrkan 
i Skellefteå, 10/6 1995. Nattvarden har, liksom i Svenska kyrkan, 
få tt en alltmer central betydelse i firandet av mässan. I nattvardsgång
en, som kallas kommunion, deltar i stort sett hela församlingen. Även  
de barn som är för små för att delta i nattvarden går fram och får  
prästens välsignelse.

Till vänster: Påsknattsmässa i Katolska kyrkan i Umeå 15/4 1995. 
Natten mot påskdagen firar man Kristus uppståndelse från de döda. 
H är bär Bertil Petersson fram påskljuset som ska tändas rituellt på 
den eld som invigts av fader Boleslaw Witwicki.

Witwicki. Fyra systrar; från Maria Reparatrix-orden; 
systrarna Birgitta, Edit, Etha och Katalin är också verk
samma i församlingen.

I Skellefteå finns en kapellförsamling m ed eget kapell 
och en diakon, Folke Segerstedt. Mässan hålls också på 
andra orter i länet, bl.a. i Lycksele och Vilhelmina.

På Uppsala kyrkomöte 1593 förbjöd man firandet av 
den katolska mässan i Sverige. Gustav III tillät 1781 
utlänningar att hålla mässan och 1860 blev det tillåtet
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Församlingen under mässa i Katolska kyrkan i Skellefteå, 10/6 1995. Katolska församlingar i Sverige uppvisar en etnisk mångfald som är ovanlig 
även i de länder som invandrare och flyktingar kommer ifrån. Mässan firas på svenska men det är inte ovanligt att man läser texterna även pä 
andra språk som talas i församlingen. Foton Stellan Wengelin, Västerbottens museum.

även för svenskar att delta i mässan. Den första katolska 
mässan i Västerbotten sedan reformationen hölls i ett 
privathem i Umeå på 1930-talet. 1969 stationerades en 
katolsk präst i Umeå och 1972 bildades Kristi Moders 
församling. 1993 invigdes den nya kyrka som försam
lingen byggt på Östermalm i Umeå.

Jag vill inte exotisera den katolska kyrkan. För mig 
som sekulariserad svensk protestant är det lätt att blän
das av det yttre och främmande som vi utomstående mer 
eller mindre schablonartat brukar lyfta fram i skildringar 
av katolska kyrkan. Mycket i den katolska mässan känns 
ändå igen från Svenska kyrkans högmässa. De människor 
som vi m ött under vår dokumentation har varit öppna 
och djupt engagerade i sina medmänniskor och i sin tro.
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Ovan: Katolska kyrkan på Östermalm i Umeå invigdes 1993. Den är 
ritad av arkitekt Bertil Håkansson.

Ovan till höger: Katolska kyrkans kör i Umeå under ledning av 
Lars-Gunnar Martling 15/10 1995.
Melodierna och sättet att sjunga psalmer och hymner kan skilja sig en 
del mellan olika länder och är det som främst ger den "nationella 
dialekten" till den katolska mässan vars innehåll är likadant världen 
över. I Sverige använder katolska kyrkan psalmboken “Cecilia" som 
har med många psalmer som är gemensamma med den Svenska 
Psalmboken.

Till höger: Amalia Kuzmic t. v. och Lajos Kuzmic (andra från höger) 
är kvällens värdpar ind en middag i Katolska kyrkan, Umeå våren 
1995.
Kyrkkaffe efter mässan är en helt ny företeelse för de församlingsm ed
lemmar som kommer från andra länder. Men kaffet har en stor bety
delse för att skapa gemenskap över nationsgränser liksom det ger ett 
tillfälle att få språka med landsmän som man inte träffar på vardagar
na. Under veckorna finns studiegrupper i svenska, ungdomsgrupper, 
körsång, kvinnogrupper och ibland träffas man, som här, på interna
tionell middag, där någon bjuder de andra på maträtter från sitt hem
land.

Till vänster: Församlingen under palmsöndagsmässa i Katolska kyr
kan i Umeå 9/4 1995. M an tar med sig “palmblad" in i kyrkan som 
ska symbolisera de palmblad som folket bredde ut framför Jesus vid 
intåget i Jerusalem. "Palmvigningen" i kyrkorna förbjöds faktiskt av 
Gustav Vasa 1529 under reformationen men har på senare tid åter
kommit även i Svenska kyrkan.
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Kulturmöten mellan
Gull-Mari Rosén

Under sovjettiden förhindrades samernapå Kolahalvön att utöva sin 
kultur och upprätthålla sitt särskilda hantverkskunnande. Genom 
utställningar som förbindelselänk har ett rikt kulturutbyte för första 
gången kunnat äga rum i vår tid mellan samer i Västerbottens län och 
samer på  Kolahalvön.

N O R G E  i

SVERIGE \  FIN LAN D R YSSLA N D

Am m am äs

Vilhelmina

I Forskningsarkivet vid Umeå Universitet finns en unik 
samling fotografier tagna av arkeologen G ustaf Hall
ström under hans resor på Kolahalvön vid seklets början. 
Västerbottens museum startade e tt samarbete med 
Forskningsarkivet, sökte och fick bidrag från Svenska 
Institutet för att bygga en vandringsutställning, Gustaf 
Hallström på Kolahalvön 1908 och 1910, baserat på det 
fotografiska materialet. Tanken var att den renskötande 
befolkningen på Kolahalvön skulle få en inblick i den 
kultur som de förlorat under sovjettiden och på sikt 
kunna återfå kunskap som gått förlorad. Innan utställ
ningen sändes iväg för vandring på Kolahalvön visades 
den i länsmuseet. Samtidigt visades också utställningen 
Kulturmöten mellan samer i Västerbotten och samer på 
Kolahalvön 1995, e tt projekt som dokumenterats av 
museets etnolog.

Initiativ till ett utbildningsprojekt
I och m ed sovjetstatens fall och perestrojkan i Ryssland 
blev det möjligt för svenska samer att besöka samerna på 
Kolahalvön. Ammarnäs sameförening var bland de för
sta att söka kontakt m ed sina fränder i Lovozero, en liten 
stad i hjärtat av Kolahalvön m ed ca 4000 innevånare 
varav ca 1700 är samer, e tt centrum  för renskötsel och

Nordkalotten med Kolahalvön dit arkeolog G ustaf Hallström begav 
sig vid seklets början. Kulturutbytet har fortsatt under 1990-talet.

samisk kultur. Kommunen Lovozero är stor och omfat
tar hela den östra delen av halvön och upptar ca hälften 
av hela Kolahalvöns yta -  huvudsakligen renbetesland.

Marianne Nilsson, ordförande i Ammarnäs sameför
ening, fick omgående klart för sig att det rådde en stor 
brist på hantverkskunskap bland kolasamerna. En orsak 
till detta var att det samiska folket under den sovjetiska
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Samer i vinterdräkt, Lovozero, Ryssland 1910. Foto G ustaf Hall
ström.

tiden hade varit förhindrat a tt upprätthålla sin samiska 
kultur. Liksom alla minoritetsfolk inom den sovjetiska 
staten skulle de förryskas. Ammarnäs sameförening in
bjöd representanter från Kola sameförening till Ammar
näs och ordnade även en kortare kurs för sin fränder. 
Men Marianne Nilsson ville erbjuda mer och vände sig 
till AM U-gruppen i Vilhelmina m ed en vädjan om hjälp 
att finna vägar till a tt starta en fördjupad utbildning av 
kolasamiska slöjdare.

Genom BITS (Swedish Board for Investment and 
Technical support] beviljades i början av 1995 bidrag till 
e tt större biståndsprojekt. Målet m ed projektet var att 
stimulera affärsverksamhet inom Lovozero-regionen 
genom att återutveckla sameslöjden, dels genom utbild
ning och dels genom att bidra m ed upprustning av 
verkstäder. Samarbetspartner i projektet var AMU- 
gruppen Västerbotten, representerad av huvudläraren 
Lennart Ingman, Vilhelmina, och Kola sameförening 
m ed dess ordförande Nina Afanaseva, Murmansk. I 
förberedelsearbetet ingick många och långa förhandling
ar m ed ryska myndigheter.

Åtta samer på kurs i Vilhelmina
Under två månader, i mars och april 1995, deltog åtta 
kolasamer i AMU's utbildning i Vilhelmina. De fick lära 
sig rotslöjd, hornslöjd, skinnberedning och skinnsöm

En del av Hallströms insamlade föremål från Kolahalvön visades i 
länsmuseet vintem 1996. Foto Stellan Wengelin.

nad, alla hantverk som ingått i den traditionella samiska 
kulturen bland kolasamerna men som nu fallit i glömska. 
Lärare på kursen var de samiska slöjdarna Sven-Åke 
Risfjell, Vilhelmina samt systrarna Margareta Grahn och 
Berit Nilsson, Ammarnäs. Sven-Åke undervisade i horn
slöjd, Margareta i textil- och rotslöjd och Berit i skinn-

Margaretha Gran undervisar kolasamerna i rotslöjd i Vilhelmina, 
april 1995. Från vänster: Galina Tamazanova, Apatity, tolken Lud
milla, Anastasia Mozolevskaj, Lovozero, Lars Holstein, Västerbott
ens museum, Margareta Grahn (ståendej, Ammarnäs, A nna Sapelj- 
nikova, Lovozero, Maria Hvatjenok, Lovozero och N ina Kanevafrån 
Lappalskaja. Foto Stellan Wengelin, Västerbottens museum.
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Lennart Jareman visar samiska föremål nr Västerbottens museums 
samlingar för deltagarna i samekursen som hölls i Vilhelmina våren 
1995. Mönstren på de samiska föremålen väckte stort intresse.

sömnad och broderi. Förutom den praktiska slöjden så 
ingick i kursen även ekonomi, bokföring, marknadsfö
ring och samisk historia. Marianne Nilsson svarade för 
undervisningen i samisk historia.

Gruppen m ed ryska samer, lärare och tolkar besökte 
tillsammans m ed Lennart Ingman i mars 1995 Forsk
ningsarkivet vid Umeå universitet och Västerbottens 
museum. Initiativ till besöket hade tagits av Marianne 
Nilsson, som ingår i museets samiska referensgrupp 
såsom representant för Ammarnäs sameförening. Intres
set var stort bland samerna när de på Forskningsarkivet 
kunde studera arkeologen Gustaf Hallströms fotografier 
från Kolahalvön 1908 och 1910. Flera av deltagarna fann 
släktingar bland bilderna. På Västerbottens museum 
kunde gruppen beskåda museets samlingar av samiskt 
material. Mönstren på de gamla föremålen väckte stort 
intresse, särskilt bland de svenska lärarnal De kontakter 
som m useet då fick m ed AM U-gruppen skulle visa sig 
mycket värdefulla för genomförandet av Gustaf Hall- 
strömproj ektet.

Jakov Jakovlev från Lovozero och Konstantin Gerasimov från Lapp- 
alskaja arbetar med hom i Sven-Ake Risfjells verkstad, april 1995. 
Foton Stellan Wengelin, Västerbottens museum.

Museet dokumenterar kursen i Vilhelmina
Genom vårt utställningsprojekt hade intresset väckts att 
veta mer om befolkningen på Kolahalvön och deras 
levnadsförhållanden. I början av april besökte därför 
museets etnolog Lars Holstein och fotograf Stellan 
Wengelin, Vilhelmina för att dokumentera kursens 
verksamhet. Just den dagen arbetade sex av kolasamerna 
m ed rotslöjd som de flätade av björkrötter under Marga
retas ledning. Två av deltagarna, Jakov och Konstantin, 
bearbetade hornämnen i Sven-Ake Risfjells verkstad.

Lars kommenterar i sin dokumentationsrapport svå
righeten att intervjua genom tolk. Direktheten, som i 
samtal kan vara en förutsättning för ett bra utfall av en 
intervju, blir genom tolkningen bruten. D etta är natur
ligtvis också ett problem som deltagarna har haft under 
hela kursen. Två tolkar deltog under kurstiden, en ryska 
från St Petersburg, som talade god svenska men var 
måttligt intresserad av den samiska kulturen och en 
ambitiös vilhelminabo, som själv lärt sig ryska. D et 
samiska språket kunde delvis användas för kommunika
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tion. Sydsamiskan och kolasamiskan har vissa likheter, 
m en eftersom det samiska språket varit förtryckt under 
sovjettiden har många ryska samer förlorat sitt ur
sprungsspråk.

Den samiska slöjden är regionalt mycket särpräglad 
inom Sverige både när det gäller form och dekor. Nord- 
samisk slöjd skiljer sig markant från sydsamisk slöjd. En 
fundering som därför kan inställa sig är om det kan vara 
givande för ryska samer att lära sig sitt traditionella 
hantverk av svenska samer. Men det som eleverna lärde 
sig var tekniken, hur man bearbetar materialet. När det 
gäller dekor och form var reglerna stränga. Sven-Åke 
berättade att det på kursen var förbjudet att h itta på 
själv. Endast de mönster som tidigare har brukats på 
äldre föremål i den kolasamiska traditionen fick använ
das. Dessa kunde studeras m ed hjälp av fotostatkopior 
ur ryska böcker. Slöjdarna fick därem ot fritt kombinera 
dessa dekorelement.

På frågan om hur de fått kunskap om kursen visade 
det sig att flera av deltagarna arbetar som lärare och blivit 
tillfrågade om de ville delta. Maria och Nina arbetar på 
en konstskola för barn i Lovozero. Den är öppen för alla 
barn (inte bara samer] att gå till på fritiden. Anastasia 
undervisar i slöjd på fackskolan i Lovozero. Galina är 
skräddare och hennes arbeten har även exporterats till 
Norge och Finland. Anna undervisar flickor i sameslöjd 
på grundskolan. D et var endast Afanasi som själv tagit 
första kontakten och sagt att han gärna ville gå kursen 
efter att ha sett en annons på Nationella Centret i 
Lovozero. A tt ta egna initiativ och gå egna vägar hör inte 
till den sovjetiska traditionen. A tt följa kollektivet verkar 
sitta djupt rotat även i dagens ryska samhälle. Afanasi 
avvek även i utseende från den övriga gruppen. Han var 
typiskt vänsterländskt klädd i svarta jeans och jeansjacka 
och hade en ungdomlig, m odernt spretig frisyr.

Kolasamernas trängda situation
En annan fråga som vår etnolog ställde gällde om de 
uppfattat någon skillnaden i situationen att vara same i 
Ryssland jäm fört m ed att vara same i Sverige. Anastasia 
berättar efter viss tvekan att samerna i Ryssland inte har 
samma rätt till marken som de svenska. De har bara 
samma rätt som alla andra invånare i Murmansk-provin-

sen. Samerna stängs också mer och mer u t från laxfisket. 
De bästa laxvattnen har tagits över av turistföretagen 
och hyrs u t till utländska turister. Anastasia berättar 
vidare att för 2-3 år sedan uppm untrades befolkningen 
att bilda privata företag m en bland annat på grund av 
höga skatter har många drivits i konkurs.

Flera av deltagarnas familjer hade under den sovjetis
ka tiden varit utsatta för tvångsförflyttningar. Galina 
berättade att hennes pappas familj bodde nära en sjö där 
de fiskade och att familjen flyttade mellan renbetesmar
ker runt sjön. Sedan upptäckte myndigheterna minera
ler och startade gruvbrytning i området. De föreslog då 
hennes pappa att bli gruvarbetare men det ville han inte. 
Familjen blev senare tvungna att flytta från området 
eftersom marken blev förorenad.

Lovozero våren 1995
I slutet av april återvände de ryska kursdeltagarna till 
Lovozero. De färdades tillsammans m ed Lennart Ing- 
man, Sven-Åke Risfjell och en tolk och en buss lastad 
m ed fullständig utrustning till en hornverkstad och in
redning till två mjukslöjdssalar. Under fyra veckor instal
lerade svenskarna verkstaden i Nationella Centret i 
Lovozero och kursverksamheten bland kolasamerna 
kunde komma igång.

I m itten av maj besökte Anna-Lena Äström från 
Forskningsarkivet och jag själv tillsammans m ed en tolk 
staden Lovozero. Bara någon månad tidigare hade en 
flygförbindelse öppnats mellan Luleå och Murmansk, 
vilket underlättade vår transport väsentligt. I Murmansk 
hämtades vi m ed svensk bil av de tre vilhelminaborna i 
AM U-gruppen som tog oss till Lovozero, en transport 
som annars kan vara knepig att arrangera.

Målet m ed resan var att låta människor i Lovozero 
göra urvalet till den vandringsutställning som vi planera
de. Personalen vid museet i Lovozero, som var av olika 
etisk härkomst, fick uppgiften. Bildmaterialet väckte 
stort intresse och efter noggrann granskning valdes ett 
50-tal fotografier u t att ingå i utställningen från de ca 
400 bilder vi hade m ed oss i bagaget. Några av bilderna 
var tidigare kända för museets personal men då utan 
bildidentifikationer, bland annat möts museibesökaren 
av ett starkt uppförstorat fotografi taget av Gustaf Hall
ström i Lovozero 1910.
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N ärde ryska kursdeltagarna återvände 
till Lovozero hade de med sig en fullstän
dig utrustning till en homverkstad och 
inredning till två mjukslöjdsalar.
Här ses homverkstaden i Lovozero i 
maj 1995. Deltagarna lyssnar intresse
rat på tolken Ann-Sofie Gyllenhaals 
översättning av Sven-Ake Risfjelb in
struktioner. Foto: Anna-Lena Åström, 
Forskningsarkivet.

Förutom vårt uppdrag hann vi också se hur den nya 
verkstaden på Nationella Centret lockade många flitiga 
manliga samer till febril verksamhet. Mjukslöjdsalarna 
var iordningsställda och en kurs i rotslöjden var i full 
gång m ed kvinnliga deltagare. Vi träffade Larisa Avdee
va, direktör för Centret, som var mycket glad och nöjd 
över det tillskott i verksamheten som BITS-projektet 
bidragit med.

Utställningar om kulturmöten 1908, 1910 
och 1995
När utställningen Gustaf Hallström på Kolahalvön 1908 
och 1910 visades i Umeå var det naturligt att samtidigt i 
ord och bild visa hur Lovozero ser u t i vår tid, vilken slöjd 
som numera tillverkas där och berätta om BITS-projek
tet. Lennart Ingman kunde vid vernissagen i februari 
1996 berätta att projektet fortlöpte enligt planerna. Sex 
av handledarna hade hållit kurser för sammanlagt 78 
elever. Utbildningen var i gång inte bara i Lovozero utan 
även i Lappalskaja, en sameby 40 km söder om M ur
mansk varifrån två av Vilhelminaeleverna kom. Där 
utbildades 17 elever i hornslöjd och skinnsömnad. En

liten kurs, om fem elever, pågick också i samisk sömnad 
i gruvstaden Apatity. Varje kurselev fick en undervis
ning omfattande 240 timmar.

I slutet av april 1996 överlämnades Hallström-ut- 
ställningen personligen till m useet i Lovozero och fick 
där e tt mycket positivt mottagande. Vid den högtidlig 
vernissagen framträdde dels en komi-kör (komi = ett 
kraftfullt renskötande folk från trakterna av Uralbergen 
som från slutet av 1800-talet invandrat till Kolahalvön) 
och dels en samisk kör. Utställningen tillägnades till och 
m ed en egen jojk av en av de äldre samiska körmedlem
marna. Utställningen kunde ses i Lovozero under som
maren för att därefter visas i grannstaden Revda, indu
stristaden Montjegorsk, gruvstaden Apatity, hamnsta
den Kandalaksja liksom i de mindre orterna Umba och 
Kovdor innan den återvänder till m useet i Lovozero för 
gott.

I samband m ed överlämnandet av utställningen kun
de vi också konstatera att verksamheten i de olika verk
städerna vid Nationella Centret var vilande men att 
u tbudet av sameslöjd var stort. Vi såg mest slöjd av 
samma typ vi sett året innan, slöjd nära besläktad med 
komifolkets traditionella slöjd och mycket lite av rot-
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Utställningen om Hallströms resor på Kolahalvön sändes iväg till Vid visningen i länsmuseet dessförinnan fanns även kolasamemas
Lovozero våren 1996. nutidsslöjd utställd. Foton Stellan Wengelin, Västerbottens museum.

och hornslöjd eller skinnsömnad. Antagligen har den 
nyvunna kunskapen ännu inte resulterat i en produktion 
av sådan omfattning att den gjort sitt intåg på markna
den. Kontakten mellan samerna i Västerbotten och dess 
fränder i öster är i och m ed BITS-projektet dock väl 
etablerad och även om projektet avslutades i maj 1996 så

kommer kontakterna att fortsätta att upprätthållas m el
lan samerna i Västerbotten och samerna på Kolahalvön.

Fotoutställningen Samer i Västerbotten och samer på 
Kolahalvön 1995 har under sommaren visats på m useet 
i Vilhelmina och under hösten på Samegården i Ammar- 
näs.

Fyra äldre medlemmar av den samis
ka kören vid vernissagen på museet i 
Lovozero i april 1996 där en av kvin
norna mycket ärofullt tillägnade u t
ställningen G ustaf HaUström på Ko
lahalvön 1908 och 1910 en egen jojk. 
Foto: Stellan Wengelin.
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Solidaritet i vår tid
Sverker Sörlin

Av de miljoner som drabbas av världens problem flyttar några även 
till oss. Globaliseringen och övergången till ett alltmer mångkulturellt 
samhälle gör den gamla nationella solidaritetsbasen otillräcklig. 
Solidariteten behöver omformuleras. Det stod klart efter att utvisningen 
av familjerna Sincari verkställdes i Åsele i början av Migrationsåret.

I e tt tal för Göteborgs arbetarekommun 1980 sade O lof 
Palme att svenska arbetare varit först av alla i den 
internationella arbetarrörelsen att bli mottagare av soli
daritet över gränserna. Under storstrejken 1909 hade 
inte mindre än 2,5 miljoner kronor i dåtidens penning
värde samlats in till de strejkande svenska kamraterna 
från Tyskland, Norge, Danmark, USA, Brasilien, Bulga
rien, Panama, Rhodesia... D et var, sade Palme, motive
rat att ”betala igen”.

”Vad är ett parti utan en vilja till solidaritet och 
samarbete mellan människor och nationer? Föga mer än 
en provinsiell rörelse utan idéer och visioner, förutbe
stämd att sluta på egoismens och chauvinismens sida i 
den globala kraftmätning som ytterst gäller demokratins 
och mänsklighetens fortlevnad på vår jord. Liksom m än
niskans förmåga att engagera sig för något och någon 
utanför sig själv, är uttryck för engagemang och m ed
mänsklighet, blir kännetecknet för e tt verkligt demokra
tiskt parti förmågan och viljan att aktivt verka för m ed
människors bästa, både inom nationerna och över grän
serna.”

Ett ord som solidaritet är svårt a tt använda. D et är en 
smula högtidligt, och också diffust. Filosofen Martin 
Buber talade om "j ag och du”, en etisk relation mellan en

människa och en annan. Den nyligen avlidne filosofen 
Emanuel Lévinas talade om ansvaret inför den andres 
ansikte. D et lidande vi står m itt framför kan vi inte 
avvisa. Jag tänkte på det när jag såg ett av de små barnen 
Sincari stå med sin textade skylt bakom bussens tjocka 
fönster. ”Hjälp oss!” Där fanns den andres ansikte.

O rdet solidaritet har inte alltid tagit hänsyn till det 
personliga. D et tycks ibland innebära att man ska vara 
engagerad liksom på avstånd, i princip och i allting. 
Därför blir begreppet lätt en formel, en retorisk u t
smyckning som vilken ombudsman som helst kan slänga 
in i sitt tal. Jag har själv rötter i det internationella 
solidaritetsarbetet på 1970-talet. För oss var solidaritet 
självklart, ibland så självklart att vi glömde att solidaritet 
alltid måste återföras till den andres ansikte, till e tt jag 
och ett du, för att bli e tt ord m ed innebörd. Solidariteten 
kunde bli just principiell och därmed pliktskyldig, i 
värsta fall tom.

Jag är övertygad om att solidariteten har en djup 
klangbotten bland människorna. Just därför är det så 
beklagligt att det politiska språket nästan upphört att 
använda detta ord. vad Palme gjorde, och det gäller inte 
bara solidariteten, var att han brydde sig om orden. Han 
visste att det politiska språket måste användas så att varje
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A llt sedan utvisningen i januari har fackeltåg arrangerats i Åsele för familjerna Sincaris återförening. Foto Christer Norberg, VF 1996.

läsare och lyssnare placeras framför den andres ansikte. 
M itt i inflationsbekämpningen kan det finnas skäl i att 
erinra sig detta, och fråga vem som för solidaritetens 
talan. Stoff saknas ju  inte. Vi har mer stoff nu än 
någonsin tidigare. D et finns överallt, så vanligt förekom
mande att vi nästan riskerar att bli bedövade.

Solidaritetsbegreppet omvandlas
Jag tror för min del att vi inte tillräckligt väl har kartlagt 
hur den gränsöverskridande solidaritetens historia ser ut 
för e tt land som Sverige, m en rötterna går otvivelaktigt 
djupt ner i missionskyrkorna och en äldre filantropisk 
tradition, byggd på den kristna kärlekstanken, caritas. 
Dess djupaste urgrund är människovärdet, som för öv
rigt är e tt ord som återkommer i tidigt socialistiskt språk 
-  ”människovärdet vi fordra tillbaka”.

Men solidaritet kan ha olika räckvidd. Kanske kan det 
vara värt att fråga vad ”vi” egentligen står för i ”Arbetets 
söner”? Min gissning är att det står för arbetarna, som när 
sången en gång skrevs, 1885, av journalisten och kork- 
skäraren Henrik Menander, saknade rösträtt, trygghet 
och drägliga livsvillkor. D et är för resten tänkvärt att 
melodin till ”Arbetets söner” ursprungligen användes i 
tonsättningen av Atterboms Lycksalighetens ö -  det var 
en begränsad värld, e tt litet ”vi”, som kravet på 
människovärde avsåg.

Jag frågade mig ofta under dessa mörka januaridagar 
när Sincaris utdrevs ur Sverige hur det kunde komma sig 
att det var just socialdemokratin som så hårdnackat stod 
bakom detta beslut. Och jag tänkte då på just detta ”vi” 
som solidariteten gällde, och på att det finns en dyster 
logik bakom det som skedde.
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Ordet solidaritet fick faktiskt sin politiska innebörd 
som ett fackligt begrepp. D et handlade om en solidaritet 
inom den egna gruppen. D et tog form genom facklig och 
politisk organisering. Omsorgen gällde främst arbetar
klassen, endast m ed svårighet och efter hårda inre strider 
kunde socialdemokratin inkludera exempelvis de m ind
re jordbrukarna i sin solidariska sfär.

Och omsorgen gällde den svenska arbetarklassen. I 
börj an av 1900-talet var det en allmänt utbredd uppfatt
ning att den vita rasen stod höjd över de andra. Solidari
te t m ed andra var inte på något sätt aktuell. D et gällde 
snarare att slå vakt om det svenska.

Svensk socialdemokrati bröt också tidigt m ed den 
internationalistiska ideologin, vilket socialdemokraterna 
i Europa överlag gjorde först i och m ed krigsutbrottet 
1914.

Under folkhemsepoken framträdde ett vidgat solida- 
ritetsbegrepp. Solidaritetens klasskaraktär suddades ut. 
Omsorgen gällde nu hela folket, vilket blev föremål för 
vad som kom att kallas generell välfärdspolitik. Men 
solidariteten blev för den skull inte mindre nationell. 
1930-talets flyktingpolitik, baltutlämningen, neutrali
tetspolitiken under och efter andra världskriget, decen
niers Beriihrungsangst inför Europa -  viktiga händelser 
och djupa stråk i det svenska 1900-talet antyder en 
nationalistisk ängslan och ovilja att befatta sig m ed det 
”främmande”.

När den internationella solidariteten sedan bröt ige
nom under 1960- och 70-talen var det inte socialdemo
kratin som gick i spetsen, utan vänstern och liberalerna. 
Först m ed Palme, som på denna punkt länge var fullstän
digt oförstådd inom sitt eget parti, fångade socialdemo
kratin omsider upp budskapet. Och under en tid vid 
m itten av 1980-talet, när vänsterns livskraft tynade, 
syntes dess solidaritetsarbete riktigt kraftfullt.

Vad som händer just nu, under 1990-talet, är att 
solidaritetsbegreppet genomgår en tredje omvandlings- 
fas, inför vilken den tidigare solidaritetsrörelsen bara 
varit e tt blekt förebud.

Globaliseringen och övergången till e tt alltmer 
m ångkulturellt samhälle gör den gamla nationella solida- 
ritetsbasen otillräcklig. Sverige penetreras av omvärl
dens kapital, information, idéer, bilder. Sverige omges
taltas till följd av omvärldens skeenden.

Av de miljoner som drabbas av världens problem 
flyttar några även till oss. De yttersta av dessa problem 
visar sig i form av flyktingar, människor som av ”välgrun
dad fruktan för att utsättas för förföljelse på grund av sin 
politiska eller religiösa övertygelse, ras, samhällsgrupp 
eller etniska tillhörighet har rätt till asyl” (FN:s flykting
konvention).

Fallet Sincari har gripit oss djupt, först och främst för 
att det rör sig om värnlösa plågade människor som 
genom ett oklokt och onödigt beslut drabbas hänsyns
löst. Men det har gripit så djupt i svensk debatt också 
därför att det som inget annat klargjort djupet och 
vidden av asylpolitikens kris.

Åseleandans innebörder
Jag växte upp i Åsele och gick i skola där. När jag efter 
utvisningen kontaktades av en journalist för att göra en 
”expedition”, som hon uttryckte det, till Asele och för
klara "Aseleandan” ställde jag upp, mest som ett experi
m ent m ed mig själv, men också förstås i hopp om att 
hjälpa själva saken, som för mig är de kurdiska familjer
nas återförening.

Många gånger gick mina tankar till Robert Putnams 
uppmärksammade studie av Italien, Making Democracy 
Work [1993). Putnam framhåller de sociala bandens 
betydelse, levande och starka nätverk, civila strukturer. 
Och han framhåller vikten av historia; för att förklara 
skillnaderna mellan Nord- och Syditalien går han tillbaks 
6-700 år till renässansen.

Vi gick igenom föreningslivet i Åsele och fann en 
häpnadsväckande mångfald av starka och levande orga
nisationer, ett ideellt vardagsarbete som jag själv måste 
ha varit en del av, m en som jag på den tiden aldrig tänkte 
på i dessa termer. Vi fann också en nybyggarmentalitet, 
av individualism, öppenhet och hjälpsamhet.

Samhället hålls ihop av täta nätverk mellan tre stora 
gravitationscentra: skolan, idrotten och det andliga livet. 
Samhället är på ett besynnerligt sätt klasslöst. D et har 
ingen överklass, nästan inga höginkomsttagare, men hel
ler ingen egentlig underklass. Alla delar egenskapen att 
vara åselebor, och i detta finns i en viss mening inget 
skiljande, har aldrig gjort sedan 1674 då den förste 
nybyggaren kom dit.
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D et finns därför heller inget ”annat”, inget socialt 
utanförskap, dit de priviligierade kunde förskjuta sam
hällets utländska gäster. D et har kanske inte ens funnits 
några priviligierade. D et slår mig att det kommunala 
medborgarskapet, för det är väl e tt sådant som åselebor- 
na vill ge de kurdiska familjerna, i Åsele baseras på en jus 
solis, så som immigrantsamhällen ofta gjort, och inte på 
en jus sangvinis, som betonar blodsband och långvariga 
relationer till jord och ägande.

Jag kände mig ett litet ögonblick som den amerikan
ske sociologen Robert Lynd kanske gjorde, när han och 
hans hustru 1929 studerade den lilla staden M iddle
town. Men ännu mer längtade jag efter vår tids sociolo
ger, som skulle kunna göra denna undersökning så oänd
ligt mycket mer subtilt och noggrant än jag kunde göra 
på min korta tid. D et finns ett arv som förenar sociologin 
och historien här, för det går givetvis inte att begripa 
något av Åsele, eller av någon plats, utan att ta reda på 
hur det blev så här.

Jag hade begivit mig till Åsele i e tt impressionistiskt 
journalistiskt företag, och jag slogs alltså av att förklaran
de kategorier till den ”anda” som genomsyrar samhället 
vintern 1996 troligen finns att häm ta i e tt mycket kom
plicerat samspel av sociala faktorer, historiska omstän
digheter -  och i en yttersta instans kanske av att Äsele 
ligger där det gör m ed sitt klimat, sina skogar, myrar, 
sjöar och älvar. D et finns en möjlig samhällsanalys, eller 
historiebeskrivning, som tar fasta på samspelet mellan 
samhälle och natur. Några av mina kolleger och vänner 
runtom  i världen svarar för den mest subtila av denna 
sorts arbete just nu. Man kombinerar postmodern geo
grafi, socialpsykologisk forskning om platsens betydelse, 
och undersöker rumsliga ekonomiska mönster -  allt 
filtrerat och sorterat genom ett långt tidsperspektiv som 
kastar ljus över mentaliteter och andra svårfångade feno
men.

Fallet Sincari har gripit många svenskar djupt. Foto Christer Norberg, 
Västerbottens Folkblad 1996.

Vad kan vi lära av Åsele-händelserna?
För det första att det finns ett hopp. D et finns en kraft 
bland människorna att försvara människovärdet. För det 
andra att vi är på väg in i en ny tid, och att solidariteten 
kommer att behöva omformuleras. För det tredje att det 
finns en solidaritetens geografi, som vi måste lära oss mer 
om.

Men slutligen lärde vi oss också att solidariteten 
behöver en röst. Jag tror att en del av förklaringen till det 
oerhörda engagemang Åsele-händelserna skapade i stora 
delar av befolkningen har att göra m ed bristen på solida
ritet på den politiska dagordningen. När inte det politis
ka språket rymmer detta som måste vara politikens 
djupaste källåder -  att förverkliga människovärdet och 
bekämpa lidande och orättvisor var de än förekommer -  
då visade människor i Åsele m ed hjärta och hjärna att 
solidaritet faktiskt finns, a tt politiken har ett jag och ett 
du, och att vi har ett ansvar inför den andres ansikte.
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o

"Aseleandans " paradox
o

Aseleungdomars tankar om invandrare 

Susanne Lindström och Suzanne Mason

Under de senaste åren har Åsele blivit omtalat som ett osedvanligt tolerant 
och medmänskligt samhälle när det gäller att ta hand om invandrare. Orten 
blev naturligtvis intressant att besöka för forskningsprojektet Kulturmöten 
i Blandsverige, som bedrivs vid etnologiska institutionen, Umeå universitet. 
Den bild som massmedierna presenterat stämmer inte helt överens med det 
etnologerna fann vid sina besök i några högstadieklasser. Där konstateras 
att särskilt pojkar har en negativ inställning till kollektivet invandrare, 
medan individer man lärt känna kan bli de bästa vänner.

Ett omskrivet samhälle i periferin
Asele, e tt samhälle beläget i Västerbottens inland på 
gränsen m ot fjällvärlden, har genom massmedierna bli
vit en plats som de flesta i Sverige förknippar m ed den 
utopiska ”Åseleandan”. För på vilket annat ställe i 
Sverige har svenskarna käm pat så för rättvisa och mänsk
liga rättigheter när det gäller invandrare? D et har väl 
snarare lutat åt andra hållet, vi kan ta Sjöbo som exem
pel. Medan Åsele fått symbolisera solidaritet och m ed
mänsklighet har Sjöbo reducerats till en symbol för 
främlingsfientlighet och rasism.

Förväntansfulla anlände vi till det omtalade Åsele en 
dag i majsol 1995 m ed syfte a tt besöka niondeklasser och 
samtala m ed dem om främlingsfientlighet, rasism och 
kulturskillnader. Avsikten var att diskutera etnologisk

forskning inom etnicitet m ed hjälp av elevernas erfaren
heter och tankar och m ed ett av oss framtaget bildspel 
som visualiserar kulturmöten. Barn och ungdomar i den 
åldern funderar ofta över orättvisor i samhället och har 
åsikter om vad som är rätt eller fel utifrån deras eget 
perspektiv. Vi ville fånga upp ungdomarna och ge dem 
en chans och en möjlighet a tt tänka över viktiga frågor i 
samhället. Innan besöket i Åsele hade vi i samma ärende 
varit i Ålidhemskolans -  e tt invandrartätt område i 
Umeå -  niondeklasser. Vi valde Ålidhemskolan och 
Äsele centralskola för att få två disparata bilder av 
ungdomars syn på främlingsfientlighet, rasism och kul
turskillnader. Från området i Umeå hade vi förväntat oss 
tydliga konfliktfyllda kulturm öten och från Åsele tole
rans och medmänsklighet -  allt enligt den bild som

26



Åsele har blivit omtalat i massmedia som ett osedvanligt tolerant och medmänskligt samhälle. A llt började 1993 när de utvisningshotade 
familjerna Sincari tog sin tillflykt till Åsele kyrka och fick stöd av många i samhället. Foto Christer Norberg, Västerbottens Folkblad 1993.

massmedierna gett oss. Vi hade följt diskussionerna om 
”Åseleandan” i massmedierna och reflekterade inte när
mare om det verkligen förhöll sig på det sätt som det 
presenterades eller inte. Vår etnologiska kompetens bor
de ha satt igång en liten varningsklocka, men av någon 
anledning uteblev den. Fullkomligt oväntat och över
rumplande fick vi vrida om vår förutfattade bild ett helt 
varv. På Ålidhem; där främlingsfientligheten var given, 
visade det sig att toleransen och medmänskligheten 
fanns, medan det i Asele, där toleransen och medmänsk
ligheten var givna, fanns starka uttryck för främlings
fientlighet och avståndstagande från e tt mångkulturellt 
Sverige.

Av lärarna på Alidhemskolan blev vi mycket väl 
mottagna. Först blev vi inbjudna på kaffe i lärarrum m et

och sedan presenterades vi för den första klassen. Under 
lektionerna fanns lärarna m ed hela tiden som en resurs 
och höll ordning på ungdomarna, samtidigt som de

Under vårterminen 1995 gick vi på uppdrag av professor Billy 
Ehn ut med etnologisk forskningsinformation i Västerbotten 
kring temat Kulturmöten i Blandsverige. Det ekonomiska bidra
get till projektets genomförande kom ifrån Rektorsämbetet vid 
Umeå Universitet.
Vi besökte sammanlagt tre niondeklasser på Ålidhem i Umeå.
I Åsele besökte vi två klasser med sammanlagt 50 ungdomar, vilka 
vi i artikeln smält samman till en klass. Värderingarna som kom 
fram i de två Åseleklassema var av liknande art -  därav samman
smältningen.
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lyssnade på vad vi hade att säga. Under tiden som vi 
talade satt de och förde anteckningar. Efteråt kom en 
manlig lärare fram och tackade för en intressant stund 
och frågade oss om litteratur, i vilken han kunde fördju
pa sig i frågor om den etniska identitetens betydelse för 
människor. Eleverna i de olika klasserna visade liknande 
intresse, fast på ett annat plan. Från deras håll märkte vi 
inte av någon som helst antydan till främlingsfientlighet, 
rasism eller avståndstagande från kulturskillnader. D et 
lutade snarare åt andra hållet -  i våra ögon en nästan 
överdriven tolerans. Vår tolkning är att lärarna i viss mån 
överför sitt eget intresse till eleverna och visar vägen för 
hur man bör vara, vilket i sig är positivt. D et kan till och 
m ed vara så att ingen vågar uttrycka vad de känner på 
grund av ett möjligt grupptryck -  alla skall vara toleranta 
och öppna för kulturskillnader på Ålidhemskolan och 
det är bäst a tt rätta in sig i ledet för att inte stämplas som 
avvikare. Framförallt en kille visade på detta fenomen 
när han efter lektionens slut stannade kvar och talade 
m ed oss. ”D et är klart jag måste utgå från min egen 
kultur, hur ska jag annars bete mig/.../jag kan väl inte 
utgå från deras kultur.” Vår tolkning är att grupptrycket 
hindrade honom från att uttala sig inför hela klassen.

Vid första kontakten m ed läraren i Asele visade hon 
stor entusiasm över att vi valt just deras skola och 
önskade oss varmt välkomna. Med tanke på hennes 
bem ötande samt åselebornas insatser för familjerna Sin- 
cari väntade vi oss ett inspirerande möte m ed ungdomar
na och deras lärare.

Mötet med skepticismen
D et var första besöket för oss båda i Asele. Visserligen 
hade vi passerat på väg m ot andra mål tidigare, men 
aldrig tagit någon större notis om samhället. Solen som 
lyste från en himmel m ed en obestämbar blå nyans, 
kändes ytterst påträngande. D et var en sådan dag då 
ingen skulle behöva vara inomhus. Människor fanns 
överallt, som om de nyligen vaknat upp ur vinterdvalan 
och var tvungna att ta till vara varje liten solstråle. På 
varje bänk satt det någon m ed ansiktet m ot solen. Fyllda 
av förväntan passerade vi bron som leder in till samhäl
let. Äntligen skulle vi få m öta ”Åseleandan”!

Vi parkerade vid skolan. D et visade sig ganska snart 
att vi ham nat vid lågstadiet. En man i 40-årsåldern

förklarade tålmodigt, för oss stadsbor, vägen till rätt 
plats. På mannens instruktioner åkte vi runt kvarteret till 
höger, och där såg vi den rätta byggnaden ligga. Skolgår
den bredde u t sig framför oss och av åldern att döma på 
ungdomarna som satt ute i solen, förstod vi att vi ham nat 
rätt. Vi parkerade bilen så nära huvudingången som 
möjligt för att underlätta bärandet av bildspelsutrust- 
ningen. Fulla m ed packning steg vi rakt in i e tt virrvarr av 
människor och ljud.

Innanför dörren möttes vi av vår kontakt, en lärare 
som hastigt visade oss vägen till klassrummet, där vi till 
vår stora förvåning lämnades helt ensamma m ed ungdo
marna utan någon som helst presentation. Med besöket 
på Ålidhemskolan i minnet, där lärarna visade ett aktivt 
intresse, blev vi förvånade över det förväntade, men 
uteblivna engagemanget. Besvikna riggade vi upp vår 
utrustning och tog em ot eleverna som m ed avvaktande 
hållning droppade in en efter en. Killarna tog mest tid på 
sig att komma på plats. De släpade sig in m ed ett tydligt 
kroppsspråk som demonstrerade nonchalans och oin
tresse, vilket vi tolkade som: ”vadå... det här skiter väl vi 
i”. Med sina kroppar visade de att de allra helst, just nu, 
ville vara någon helt annanstans. Tjejerna hade också ett 
avvaktande sätt, men visade därem ot nyfikenhet inför 
oss. De tittade på oss m ed reserverad, men ändå intres
serad blick.

När alla kommit på plats presenterade vi oss och 
förklarade syftet m ed vårt besök. D et visade sig att 
läraren hade berättat att vi skulle komma och vad vi 
skulle prata om. Ungdomarnas nyfikenhet hade möjli
gen väckts, men den avvaktande hållningen behöll de, 
kanske på grund av osäkerheten över vårt besök. Kan
hända trodde de att vi, som journalisterna, enbart ville få 
fram det toleranta Åsele, eller tänkte vi möjligen slå hål 
på bubblan...? D et visade sig nämligen senare, i gruppar
beten vi gav dem i uppdrag att göra, att det fanns tydliga 
tecken på främlingsfientlighet och avståndstagande från 
kollektivet invandrare (se Ehn 1993).

När vi, i det här fallet, använder begreppet invandra
re inbegrips även flyktingar. Vi problematiserar det inte 
på grund av att ungdomarna använder det som en kollek
tiv benämning på alla som på ett eller annat sätt invand
rat till Sverige. I en djupare diskussion vore det nödvän
digt att fundera över konnotationerna i begrepp som:
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invandrare, etnisk minoritet, flykting, andra generatio
nen invandrare, hemland etc.

Innan de avslöjande grupparbetena höll vi var sitt 
kort föredrag och visade bildspelet. Bilderna, som förut
sättningslöst visade kulturmöten, ackompanjerades av 
Latin Kingmusik som m ed provocerande texter fick liv i 
ungdomarna. Under bildspelets gång viskades och disku
terades det run t om i klassrummet, bl.a. hördes en pojke 
säga till en annan, ”hoppas han slog ner han”, om en bild 
där en svensk pojke är på väg att slå till en ”svartskalle”. 
V årt intryck var att bildspelet och möjligen vår icke
värderande hållning till olika åsikter om invandring, 
hjälpte till a tt lätta lite på stämningen. D et var intressant 
att följa elevernas reaktioner under de olika momenten, 
men det som gav m est var grupparbetet och den diskus
sion som fördes efteråt. G rupparbetet gick u t på att 
halva klassen resonerade fram fördelar m ed ett mångkul
turellt Sverige, medan den andra halvan tog fram nack
delar -  oberoende av vilket läger individerna egentligen 
hörde till. Vissa blev på så vis, åtminstone tillfälligt, 
tvingade att tänka i nya banor.

”Mycket nackdelar med dom där...”
Vid introduktionen av grupparbetet fick vi skiftande 
reaktioner från eleverna. Några av pojkarna stönade och 
tog god tid på sig innan de, på vår uppmaning, förflyttade 
sig till andra sidan klassrummet, medan andra mindre 
motvilligt makade på sig. Majoriteten av flickorna klaga
de på pojkarnas attityd medan de själva, åtminstone som 
vi uppfattade det, var betydligt mer positivt inställda till 
uppgiften. Vid indelningen av de två grupperna tog vi 
hänsyn till det intryck vi fått av deras kommentarer till 
våra föredrag och under bildspelets gång. Med denna 
uppfattning som utgångspunkt placerade vi godtyckligt 
ungdomarna i den grupp vi misstänkte att de förmodli
gen inte skulle valt själva.

Det visade sig på e tt tidigt stadium att det var flickor
na som var de drivande i diskussionerna kring fördelarna 
med ett mångkulturellt Sverige, medan det var pojkarna 
som stod för nackdelarna. Ungdomarna i den här klassen 
var mycket medvetna om vad det innebär att vara pojke 
och flicka och, åtminstone som vi upplevde det, vet var 
gränserna går för det tillåtna -  socialisationen börjar ju 
redan i vaggan. Flickorna ”bör” vara toleranta, om vår

dande och tystlåtna medan pojkarna ”bör” vara tuffa, 
högljudda och ta mycket plats. D et har påpekats av 
forskare, bl. a. sociologen Aleksandra Ålund, att rasism 
mellan kvinnor är ytterst sällsynt. Grabbarna i klassen 
hävdade starkt att invandrarkillarna torde svenska tjejer
na -  rivaliteten blir etniskt betingad och därmed mera 
synlig och hotfull. Flickorna visade mer solidaritet m ed 
invandrare, och då framförallt m ed invandrartjejerna, 
antingen utifrån en omedveten lojalitetskänsla som byg
ger på den gemensamma erfarenheten av underordning, 
eller på grund av socialisationen. Den rivalitet som ändå 
finns flickorna emellan är en konkurrens av m er allmän
giltig karaktär.

Självklart poängterade ungdomarna både för- och 
nackdelar m ed ett mångkulturellt Sverige. D et var ju  det 
uppgiften gick u t på. D et intressanta i sammanhanget är 
dock att de kritiska yttrandena fick största utrym m et och 
följaktligen diskuterades mest. Vi är medvetna om att 
det i viss mån beror på killarnas övertag i diskussionerna 
och att det främst var de som hade de negativa åsikterna. 
D et är dock viktigt att påpeka att det även fanns tjejer 
som var em ot ett mångkulturellt Sverige medan det på 
samma vis fanns killar som var för. Även om vi inser att 
åsikterna kan vara genusbetingade är det ändå nackdelar
na som fångat vårt intresse.

”Mycket nackdelar m ed dom där...”, sa en av killarna 
när han tänkte högt. Vi frågade vad han menade med 
det? ”Fan... de drar ju  åt sig solvärmen... och inte nog 
m ed det, de (killarna) tar ju  våra tjejer också.” En annan 
kille hakade på och sa, ”Ska det fortsätta så här så dör ju 
den svenska kulturen ut... och så är de ju  bögar allihop, 
fy fan”. Intressant att notera här är motsägelsefullheten i 
det de uttrycker. Den ene säger att de tar de svenska 
tjejerna medan den andra säger att alla invandrare är 
bögar. I samma anda fortsatte resonemangen m ed vissa 
inlägg, som t.ex. ”D et är väl bra att få lära sig om andra 
kulturer”, som en tjej sa och tittade på oss som för att få 
medhåll. ”D et kan vi göra genom böcker och film... dom 
som kommer h it lever bara på bidrag”, kontrade en kille. 
Bredvid denna kille satt en tjej från Ghana i Afrika. Vi 
frågade honom om han tänker på att han har klasskam
rater som är invandrare och syftade på tjejen som satt 
bredvid honom. Han tittade på henne, lade armen om 
henne och sade, ”Amirga... hon är väl ingen invandrare...
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Åseleandan, riksberömd efter utvisningen av familjerna Sincari, fångad på en jacka vid Mynttorget i Stockholm i januari 1996. Foto Christer 
Norberg, Västerbottens Folkblad.

hon är ju  min kompis”. Här vill vi återknyta till vad vi 
sagt ovan, att det är kollektivet invandrare som man oftast 
är em ot och inte individerna som man känner. Detsam 
ma gäller familjerna Sincari -  som de flesta känner -  och 
därför är det självklart att de skall stanna i Asele. ”Dom 
som har rotat sig måste få stanna”, mumlade en kille som 
i övrigt inte sa speciellt mycket. Samerna då, frågade vi, 
hur ser ni på dem? ”Samerna är väl okej, dom hör ju  till... 
m en dom där förbannade renarna kunde dom väl avskaf
fa.”

I samma maner fortsatte de tiden u t -  invandrarna är 
bråkiga, m aten förändras, de snattar, inte bra med blan
dade religioner, de är brottslingar, de vet inget om 
hygien, de latar sig, de haschar, det går inte a tt prata med

dem för de fattar inte språket, de tar jobben, de har 
häftigt tem peram ent etc. Fördomarna flödade ur dem, 
m en vi vill även nämna fördelar som togs upp - 1, ex. fler 
fina barn, duktiga idrottsmänniskor, bra artister, fler 
restauranger och god mat, nya vänner och yrkeskunnig- 
het -  av vilka vissa kan översättas till fördomar de också.

Erik är en svensk tonårskille som träder fram i Billy 
Ehns artikel "Ungdom och multikulturalism” (1993). 
Han ger i en intervju intrycket av att ha endast svenska 
vänner, men det visar sig att han även har kompisar från 
bl.a. Finland och Rumänien, men att han inte ser dessa 
som utlänningar. Ehn menar att detta är en mycket 
vanlig hållning bland både ungdomar och vuxna. Det 
betydelsefulla är att man har ”gemensamma intressen,
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trivs ihop och kan kommunicera -  då suddas den ome
delbara medvetenheten om de bakomliggande skillna
derna u t” -  blir man vän m ed någon spelar det mindre 
roll vilken bakgrund den personen har. Resonemanget 
kan överföras på killen i Asele som kände sådan avsky 
m ot kollektivet invandrare, medan invandrarna i klassen 
och familjerna Sincari var människor som han kände och 
därför inte tillhörde kollektivet.

Svårigheten m ed Åseleungdomarnas ofta förekom
mande urval av positiva aspekter m ed ett mångkulturellt 
Sverige, som exempelvis musiken, m aten och idrotten, 
är att de från invandrarnas håll kan tolkas som ett uttryck 
för maktobalansen mellan majoritetskulturen och mino- 
ritetskulturerna. När någon säger att invandrarkulturer
na är berikande eller att norrlänningar är ”ursprungliga” 
är det ofta en omedveten yttring av hån eller sentimen
talitet -  en nedlåtande kom m entar från den som har 
makten, enligt religionshistorikern Kenneth Ritzén.

Massmediernas entydighet och 
komplexitetens Asele
Vårt m öte m ed dessa ungdomar visar på både överens
stämmelser och gensägelser till den bild som massmedi
erna gett oss beträffande ”Äseleandan”. Överensstäm
melserna befinner sig på nivån där igenkännandet finns -  
”Vi vet vilka familjerna Sincari är, vi känner dom och 
självklart ska dom stanna i Åsele”. Flertalet människor, 
unga som gamla, som på e tt direkt eller indirekt sätt har 
en personlig anknytning till Sincaris är också positiva till 
och engagerade i att familjerna skall få vara kvar. Gensä- 
gelserna däremot finns på ett m er abstrakt plan där 
invandrare ses som en kollektiv ansiktslös massa som 
känns hotfull oberoende om man känner individer ur 
massan eller inte. Exempel på detta är alla främlings- 
fientliga uttalanden som ungdomarna gjorde trots att 
ingen hade något em ot invandrarna i klassen. D et är 
uppenbart att det inte går att hitta något tydligt mönster 
för hur människor i Åsele förhåller sig till invandrare. 
Varje individ tar ställning utifrån personliga förutsätt
ningar och erfarenheter som dessutom ständigt är stadda 
i förändring. Utifrån det sistnämnda är det också viktigt 
att tillägga att inte alla i detta komplexa samhälle är 
välvilligt inställda till familjerna Sincari.

Varför har det då varit så viktigt för massmedierna att 
framföra bilden av Åsele som en himmelrikets plats för 
olikheter? Den etniska mångfalden betraktas idag som 
ett nytt tidsskede i Sverige och Åsele har fått symbolisera 
den kamp som finns i vårt samhälle m ot rasism och 
främlingsfientlighet. Samtidigt som man idag förgyller 
idén om den etniska mångfalden och upphöjer den till 
ett ideal, finns knappast någon direkt motsvarighet i 
verkligheten. Viktigt i sammanhanget är att Äsele också 
varit mötesplats mellan samer och nybyggare sedan 
början på 1700-talet, även om dessa m öten inte alltid 
varit och inte alltid är av positiv art.

Vissa paralleller mellan åselebornas erfarenheter och 
de presenterade bilderna finns dock, trots glappet mel
lan massmediernas bild och praxis. Vi kan aldrig komma 
ifrån att det verkligen har utförts en kamp för att hjälpa 
familjerna Sincari att få uppehållstillstånd i Sverige. 
Intressant är hur denna kamp har presenterats i massme
dierna och hur den ser u t i praktiken, inte om det är sant 
eller ej. Med tanke på de problem som finns idag angåen
de främlingsfientlighet har Åsele, enligt vår åsikt, an
vänts som ett exempel på önskvärda nutida samhällsför
ändringar. Risken m ed denna konstruerade massmedia
bild, är att den döljer den komplexitet och de motsägel
ser som trots allt finns i vardagens Äsele.
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Skolan i ett mångkulturellt samhälle
Inger M. Andersson

Uttryck för främlingsfientlighet och rasism riktade mot invandrare och 
flyktingar i det svenska samhället är problem som under 1990-talet fått en 
växande uppmärksamhet i såvälpolitiska som massmediala sammanhang. 
Våld mot invandrare och angrepp på  flyktingförläggningar, något vi inte 
trodde kunde hända i ett land som Sverige med en upplyst befolkning och 
en liberal invandringspolitik, har blivit realiteter även här. Skolan har 
tilldelats uppdraget att motverka främlingskap och rasism. Svårigheterna 
med detta diskuteras här.

Hösten 1992 fick de svenska problemen internationell 
uppmärksamhet. Samma höst inledde fyra statliga myn
digheter -  Invandrarverket, Kulturrådet, Skolverket och 
Ungdomsstyrelsen -  arbetet med att på regeringens upp
drag vidta åtgärder m ot främlingsfientlighet och rasism. 
Åtgärderna, som framför allt skulle gälla ungdomar och 
syfta till att på längre sikt påverka deras normer, attity
der och förhållningssätt, kom i hög grad att inriktas på 
verksamheten i skolan.

A tt skolan får uppdraget att åtgärda brister som 
uppdagats i befolkningens kunskaper och värderingar är 
inget nytt. Historiskt har den som institution alltid tillde
lats uppgiften att överföra, till den uppväxande genera
tionen, de kunskaper och värderingar som staten i sär
skilda förordningstexter eller läroplaner fastställt vara 
viktiga och riktiga. A tt man i skolan tar sig an uppgiften 
att motverka främlingsfientlighet och rasism är viktigt. 
A tt söka klargöra vad som är relevant att göra är minst

lika viktigt. De frågor som behandlas i följande framställ
ning kan förhoppningsvis bidra härtill.

Hur definieras främlingsfientlighet och 
rasism?
I e tt statligt betänkande från 1989 presenteras en offi
ciell definition. Med främlingsfientlighet avses här: 
”känslor som, i varierande styrka, innebär ovilja, rädsla 
inför eller hat gentemot andra etniska grupper.” Rasism är 
enligt samma källa: "en föreställning om den egna folk
gruppens överlägsenhet och en uppfattning om att det finns 
biologiska skillnader mellan folkgrupper som gör det motive
rat att dela in dessa i mer eller mindre värda. Vidare 
innebär det att en folkgrupp som betraktar sig som en 
mervärdig "ras" anser sig ha rätt att förtrycka, utnyttja eller 
kontrollera de andra eller tvinga dem att leva åtskilda från 
andra folkgrupper.” (SOU 1989:13: s. 19}
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I skolan tarm an sig an uppgiften att motverka främlingsfientlighet. Det kan ske på många olika sätt. Här visar Qi Feng eleverna Sasha, Tomas, 
Mari och Madeleine några tecken i det kinesiska alfabetet. Foto Ulf Hägglund, Västerbottens Folkblad 1992.

Som framgår gör kommissionen en klar åtskillnad 
mellan de båda begreppen ”främlingsfientlighet” och 
”rasism”. D et förstnämnda gäller individer eller grupper 
av individer och betraktas närmast som ett psykologiskt 
fenomen, medan det senare förknippas m ed en ideologi 
eller e tt system av doktriner som motiverar en indelning 
grundad på skilda värderingar av ”vi” och av ”de andra”. 
D et bör uppmärksammas att ”rasism” här avgränsas till 
att gälla en diskriminerande gränsdragning på grundval 
av biologiska skillnader.

Många forskare hävdar, att en diskriminering på 
grundval av rasbiologiska skillnader är en alltför snäv 
definition som gör att förekomsten av rasism inte sällan 
förnekas i dagens västerländska samhället. Rasism, m e

nar de, är snarare att betrakta som ett universellt feno
men som fokuserar kulturella skillnader mer än biologis
ka. En diskriminerande gränsdragning mellan "vi” och 
”de andra” på grundval av kulturella skillnader gör det 
därför mer relevant att använda begreppet ”kultur
rasism”. Sätts kultur före natur motiveras utestängning, 
förtryck, etnisk rensning och folkmord m ed kulturella 
skäl. En fokusering på kulturella skillnader kan samtidigt 
innebära att det mångkulturella samhället snarare upp
fattas som ett ho t m ot den egna kulturella identiteten än 
som en möjlighet till e tt berikande utbyte mellan m än
niskor m ed olika kulturell bakgrund. En verksamhet i 
skolan, som betonar det som anses vara särskiljande för 
olika kulturella identiteter, kan således få helt andra
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Kulturmöten främjar för
ståelse för andra traditio
ner och livsformer. Det som 
på långt håll verkar främ 
mande och konstigt kan vid 
närmare betraktande ändå 
likna något som är mer väl
bekant, t.ex. folkdans.
Foto Ulf Hägglund, Väster
bottens Folkblad 1989.

effekter än en verksamhet som tydliggör det som förenar 
och är gemensamt i arvet från olika kulturer i form av 
språk, kunskaper, värden och traditioner.
Till denna fråga återkommer jag längre fram.

Vad orsakar främlingsfientlighet och rasism?
Texter, som behandlar det mångkulturella samhällets 
problem och möjligheter, har ökat i det närmaste lavin
artat under den senaste femårsperioden. D et kan också 
noteras, a tt forskning om frågor som rör främlingsfient
lighet och rasism bedrivs inom en rad olika ämnesdisci
pliner. Den kunskap, som finns att tillgå om de aktuella 
problemen, har därtill frambringats utifrån olika per
spektiv och inrymmer ett b rett spektrum av olika förkla
ringsmodeller, alltifrån sådana som fokuserar individen 
som biologisk varelse till sådana som tar sin utgångs
punkt i e tt samhällsperspektiv och sätter in problemen i 
ett ekonomiskt, politiskt och socialt sammanhang. A tt

göra en översikt, som täcker in kunskapsområdet i sin 
helhet, låter sig inte enkelt göras. Här presenteras därför 
endast några exempel på forskare som bidragit till teori
bildningar om de aktuella problemen.

Valet av perspektiv är som sagt avgörande för vilken 
kunskap man som forskare tar fram. Vilka orsaker till 
problem  som främlingsfientlighet och rasism som iden
tifieras är också avhängigt detta val. Så fokuserar exem
pelvis psykologen Tomas Böhm sitt kunskapsintresse på 
individen och menar att drivkraften till fördomar m ot 
”de andra” grundas i e tt personligt hat, uppkom m et i 
frustrerande familjerelationer och tidigt blockerade 
mänskliga behov. H atet får i sin tur näring i en grupp av 
uttalade och verksamma rasister och sitt utlopp i sugges
tiva massrörelser.

Julia Kristeva utgår från ett psykoanalytiskt och femi- 
nistiskt perspektiv och menar, att det är faktorer av olika 
karaktär som används för att urskilja ”främlingen” och
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dra en gräns mellan ”vi” och ”de andra”. På ett politiskt 
plan är ”främlingen” den som inte hör hit som m edbor
gare och som därför inte heller har några rättigheter. 
Kristeva menar också att ”främlingen” är en projektion 
av oss sj älva -  den främling inom oss som vi inte vill lära 
känna utan projicerar utåt. Härtill fogas föreställningen 
om renhet och att ”vi” inte får beblandas m ed ”de andra”.

Ett psykoanalytiskt perspektiv anlägger också Alice 
Miller. Hon fokuserar uppfostrans betydelse och vädjar 
till föräldrarna att behandla sina barn på annorlunda sätt. 
Den förödmjukelse, som den auktoritäre föräldern u t
sätter barnet för, leder till undanträngda känslor. Dessa 
känslor projiceras [riktas] senare i livet m ot lämpliga 
objekt och leder till e tt upprepningstvång, när barnet 
som vuxen själv blir förälder. Alice Miller pekar också på 
sambandet mellan undanträngda känslor och tvånget att 
underordna sig och följa en auktoritär ledare. Hon m e
nar således, att det var ett genialiskt drag av Hitler att 
erbjuda judarna som projektionsobjekt för de tyskar som 
tidigt i sitt liv fostrats till hårdhet, lydnad och behärsk
ning av känslor. Mekanismen har brukats tidigare i histo
rien, m en vad som inte uppmärksammats, menar Alice 
Miller, är att uppfostran av barn till stor del vilar på 
denna mekanism. Om vänt gäller således, att det utan 
denna uppfostran inte heller vore möjligt att utnyttja 
densamma för politiska syften.

Historikern Eric Hobsbawn hävdar att främlings
fientligheten har sin drivkraft i fruktan för det okända 
som hotar att uppsluka oss, när gränserna mellan ”vi” och 
"de andra” inte kan upprätthållas. I en tid av oro och 
social omvandling i samhället framstår den egna etniska 
gruppen som den enda garanten för säkerhet. Därför 
tenderar också etnocentrism och utestängning av ”de 
andra”, som inte har sina rötter i denna sociala enhet, att 
komma tillbaka i vår tid -  en tid vid övergången till 2000- 
talet och en period som karakteriseras som postindustri- 
ell.

Sociologen Zygmunt Bauman har också intresserat 
sig för historien. Medan många teoretiker lägger förkla
ringen till problemen på individnivå eller på gruppnivå, 
pekar Bauman på det moderna samhället självt. Han ser 
således inte judeförföljelserna som ett uttryck för indivi
dernas förtryckta känslor och massans spontana aggressi
vitet. Förintelsen, menar han, är snarare att se som en

rationell teknik för att nå irrationella mål -  en social 
ingenjörskonst som hör samman m ed och är känneteck
nande för vårt moderna västerländska samhälle.

I en rationell och effektiv byråkrati, långt borta från 
massfångläger och gaskamrar, kom hedervärda och 
pliktuppfyllande tjänstemän att medverka till den slut
giltiga lösningen på judeproblemet. M oderniteten i sig är 
själva verket en förutsättning för Förintelsen, hävdar 
Bauman. Som ett uttryck för det moderna samhällets 
latenta möjligheter finns det därför också goda skäl att 
frukta att något liknande kan hända igen.

Litteraturvetaren och kritikern Stefan Jonsson lägger 
ett kulturpolitiskt perspektiv på sin skildring av det 
kulturkrig som uppkommer, när den vita europeiska 
kultur, som varit dominerande i det amerikanska sam
hället, idag utmanas av andra kulturer och traditioner. 
Han knyter också an detta amerikanska ”kulturkrig” m ed 
rasismen i Europa och söker klargöra skillnaden mellan 
främlingsfientlighet och rasism. Medan främlingsfient
lighet är ett resultat av människans socialt konstruerade 
identitet, bestäms det vi kallar rasism av de tre samver
kande faktorer [doktriner, politiska och juridiska åtgär
der samt imaginär gemenskap] som formar rasismens 
innehåll. D et är, enligt Jonsson, en aspekt av det väster
ländska samhällets överbyggnad utan vilken ekonomin -  
samhällets bas -  inte skulle fungera.

Som framgår av exemplen har forskare inom ett 
flertal ämnesdiscipliner och utifrån olika perspektiv lagt 
fram skilda teorier om de problem som här är aktuella. 
Vilken teori som har största förklaringsvärde, och vad 
som egentligen orsakar fientlighet m ot främlingar och 
diskriminering av andra folkgrupper går inte att entydigt 
avgöra. D et som kan konstateras är, att en rad olika 
faktorer samverkar och att främlingsfientlighet och ra
sism är att betrakta som komplexa fenomen m ed olika 
”ansikten” i olika historiska och sociala sammanhang. A tt 
avgöra vad som är främlingsfientliga och rasistiska u t
tryck i vår tid och att därtill bestämma vad som är 
relevanta åtgärder i detta sammanhang är därför ingen 
enkel sak.

Någon självklar m etod eller goda exempel på hur 
främlingsfientlighet och rasism generellt kan åtgärdas 
kan inte heller lyftas fram från de projekt som beviljades 
särskilda medel av de statliga myndigheterna. Risken
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Hur får man se ut som svensk?
Inom ramen för Migrationsåret pågår vid 
M ångkulturellt centrum  i Fittja gård, Botkyr
ka, e tt utställningsprojekt med konstnären 
Ylva Ekmans mångkulturella djur. Hennes 
Rinkebyhäst (en utveckling av dalahästen) 
och Zälg t.v. väcker tankar och frågor om 
begrepp som identitet, tradition och kultu
rell förändring. Vem är svensk och hur kan 
man se u t som svensk? Vad betyder tradition 
för olika personer? Viktiga frågor att ställa sig 
i ett mångkulturellt samhälle.

Zälg, © Ylva Ekman, Stockholm.
Ylvas mormor Hedvig Olofsson växte upp i nybygget 
Handsktummen, vid Stalon i Vilhelmina.

finns snarare att man m ed kampanjer av detta slag 
ensidigt inriktar sig på lätt iakttagbara symptom hos 
enskilda individer eller grupper av individer och utpekar 
dessa som rasister. Risken finns också att man ensidigt 
inriktar sig på att informera och upplysa de ungdomar 
som befinner sig i skolan eller i andra institutionella 
sammanhang men inte på att undanröja m er djupt lig
gande hinder för en ömsesidig integration av ”vi” och ”de 
andra” i e tt mångkulturellt samhälle. En sista fråga skall 
ägnas åt detta.

Hur formas vår kulturella identitet?
Utifrån ett sociologiskt tänkande föds den enskilde indi
viden in i en given social enhet och blir genom interak- 
tion m ed andra en social varelse. Här gäller inte princi
pen om individens valfrihet. Tvärtom föds denne in i en 
alldeles bestäm d social enhet, prim ärt familjen, och 
kommer därigenom också att betraktas som tillhörig en 
bestämd kulturell eller etnisk grupp. A tt socialiseras 
innebär att överta och tillägna sig denna grupps språk, 
erfarenheter, värden och traditioner.

I skolan blir individen föremål för en sekundär socia
lisation som innebär en m er systematisk påverkan i syfte

att överföra ett för alla blivande medborgare gemensamt 
kulturarv i form av ett officiellt språkbruk och statligt 
föreskrivna kunskaper och värderingar. I de nu aktuella 
läroplanerna formuleras det på följande sätt:

Skolans huvuduppgift är att förmedla kunskaper och i 
samarbete med hemmen främja elevernas utveckling till 
ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar (1 
kap. 2 §). Utbildning och fostran är i djupare mening en 
fråga om att överföra ett kulturarv -  värden, traditioner, 
språk, kunskaper -  från en generation till nästa. Skolan 
skall därvid vara ett stöd för familjen i deras ansvar för 
barnens fostran och utveckling. Skolans arbete måste därför 
ske i samarbete med hemmen. Skolan har uppgiften att dels 
överföra vissa grundläggande värden och förmedla kunska
per, dels förbereda eleverna för att leva och verka i samhäl
let. Skolan skall förmedla de mer beständiga kunskaper som 
utgör den gemensamma referensram alla i samhället behö
ver. (Lpo 94 s. 7)

Vilket kulturarv som skolan skall överföra är inte 
entydigt, och vad som skall utgöra en för alla gemensam 
referensram är heller inte självklart givet i e tt mångkul
turellt samhälle. D et är därför angeläget att närmare 
fundera över vad kulturarv är för något och söka nå en ny 
insikt om hur kulturella identiteter skapas vid olika
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Varje år uppmärksammas FN-dagen den 24 oktober i skolorna. Här har barnen i Kristinebergs skola målat sina nationsflaggor. Foto Carina 
Dahlberg, Västerbottens Folkblad 1991.

tidpunkter i historien. Risken finns annars att kulturarv 
blir liktydigt m ed det traditionellt svenska och kulturell 
identitet detsamma som den dominerande västerländ
ska.

Utifrån ett historiskt perspektiv är det möjligt att 
förstå hur den svenska protestantiska kyrkan från 1600- 
talet och den statligt organiserade folkskolan från slutet 
av 1800-talet bidragit till att forma vår svenska nationel
la identitet. Denna process skedde samtidigt m ed fram
växten av den svenska nationalstaten och syftade till att 
tillskapa e tt folk m ed en gemensam religion, e tt gemen
samt språk, en gemensam historia och en gemensam 
kultur. Samtidigt som skolan tog sig an uppgiften att 
forma en nationell identitet förmedlade den också en

bild av ”de andra” som primitiva eller mindre civiliserade 
än ”vi”, den vita rasen i den västerländska och civiliserade 
delen av världen.

Efter andra världskriget har en rangordning utifrån 
rasmässiga skillnader försvunnit, och de läroböcker som 
brukats under 1980 ger varken uttryck för främlings
fientlighet eller rasism grundad på biologiska skillnader. 
I texter som läses och framställningar, som inte bara 
lärare använder för att beskriva omvärlden, kan likväl en 
rangordning mellan ”vi” och ”de andra” alltjämt urskiljas, 
fångad i uttryck som ”utvecklade industriländer” och 
”underutvecklade länder i den tredje världen”.

I denna syn på ”de andra”, som skolan förmedlat till 
många generationer, liksom i en bristande insikt både om
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hur identiteter formats och hur vårt svenska kulturarv 
konstruerats genom historien; här tror jag vi finner ett av 
de mer djupgående hindren för en ömsesidig integration 
av de människor som idag befolkar Sverige. A tt berätta 
en historia, som visar att mångfald är det som i grunden 
präglar kulturarvet, och att förmedla ett synsätt på det 
kulturella identitetskapandet som en öppen och dyna
misk process skulle kunna bidra till att på sikt undanröja 
detta hinder. För detta krävs dock nya insatser inte bara 
av den personal som är verksam inom skolan utan även 
av personal som verkar inom andra institutioner som 
tilldelats uppgiften att förvalta och förmedla kulturar
vet, däribland museer.

Gästande afrikaner demonstrerar korgbindning på Gammlia som
maren 1985. Foto i Västerbottens museum.
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Här är världen sovande

Här är världen
sovande i satsens rysning,
stigande m ot innebördens spillror.
Här delar skrattet och döden samma rörelses geometri. 
Se här avståndet, rasande i spänningens tunna skal.
Där är rester av en lång sång
övergiven och nedtyngd av sitt eget alfabet, människan. 
Jag ser revolterande ord klä av sig meningens ritualer 
inför ett döende sekels galopperande röst.

Att samla en börjans puls i tvivlets mitt

Jag är den som såg fyrtio städer bäras galopperande på hästens minnen.
Jag är den vars vision vägrade förkunna historiens outtalade död.
Jag är den vars kätteri nekades fristad på fem kontinenter och en kvinnas bröst. 
Jag är den som bröt m ot seden, 
lade sig m ed sin exil
och vittnade födelsen av en ensamhet som liknar allt och inget 
i skuggan av likgiltighetens lerfingrar.

Khaled Alnasser

Khaled Alnasser är en flykting från Iran. 
Han kom till Umeå för fyra år sedan, 
har lärt sig svenska och studerar nu fibsofi 
vid Umeå universitet.



Kristineberg - lokala mötesplatser i 
förändring

Eva Wikström

Hur upplever människor ett samhälles förändring? Vilka platser blir 
väsentliga för sociala möten när samhället drabbas av kris och 
omställning? Vad kan mötesplatser i ett lokalsamhälle ge för kunskap om 
den omställning som ett samhälle genomgår när väletablerade industrier 
rationaliserar och samhället försöker lösa problem med service och 
sysselsättning med temporära verksamheter, t. ex. en flyktingförläggning. 
1 gruvsamhället Kristineberg inhystes under perioden 1987-1995 tusen
tals asylsökande, vilket gav samhället nytt liv och nya mötesplatser.

Historiens platser
Efter att ha läm nat Vindelälvdalgången bakom sig i höjd 
m ed byn Björksele, passerar man en skarp vänsterkurva 
strax efter byn Säter. Därefter följer en seg uppförsbacke 
på några hundra meter. Uppe på backens krön öppnar 
sig det västerbottniska landskapet m ed en kilometervid 
utsikt. Några kilometer bort tornar sig så en gruvlave upp 
såsom en svamp ur det gran- och tallbevuxna landskapet. 
Någon kilometer till höger om tornet ses tre vidsträckta 
husbyggnader som nästan ser u t att luta sig m ot den 
mörkgröna täta skogen bakom byggnaden. D et är Riks
byggen, Kristinebergs största flerfamiljsfastigheter och 
gruvlaven som syns tydligast från krönet. Mellan dessa 
byggnader kan man skönja e tt tjugotal, kanske trettiotal 
hustak, som bekräftar tanken om att ett samhälle ligger 
där nere, som om det vore inbäddat bland gran och tall.

Dessa byggnader, gruvlaven och Riksbyggen är kan
ske de som, både i e tt symboliskt och verkligt avseende, 
starkast representerar två sidor av samhällets historia, 
nämligen dess struktur och folkliv. Gruvlaven utgör en 
symbol för den blomstrande gruvnäringen och uppbygg
naden av en av de i svensk modern tid senast uppförda 
industrisamhällena av brukstyp. Paradoxalt nog utgör 
byggnaden samtidigt e tt bevis på glansdagarnas slut, 
rationaliseringarna inom den svenska gruvindustrin samt 
vändningen från hög- till lågkonjuktur och arbetslöshet. 
Riksbyggens lägenheter representerar de under 1950- 
och 60-talen högt hållna ambitionerna att utveckla väl
färden på ett allomfattande sätt. Här bereddes gruvarbe- 
tarfamiljerna, för att vara m itten av 1950-talet, moderna 
och topputrustade lägenheter. D et var ett led i Boliden- 
bolagets personalpolitiska strategi, att i analogi med
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Gruvlaven är symbolen för den blomstrande gruvnäringen och upp
byggnaden av ett modernt industrisamhälle av brukstyp.Byggnaden 
utgör även ett bevis på glansdagarnas slut; industrinedläggningen.

folkhemstanken, sörja för ett harmoniskt och stabilt 
socialt liv i anslutning till gruvarbetet. Under senare 
delen av 1970-talet och början av 80-talet tömdes Riks
byggen successivt på hyresgäster, som en konsekvens av 
slutet på högkonjukturen inom den svenska industrin 
och ekonomin. Den svenska gruvindustrins vikande kon
kurrenskraft ställde krav på rationaliseringar. Riksbygg
ens symboliska värde förändrades successivt från fram
gångens till nedgångens gestalt. Fönstren gapade tomma, 
ljuden från barnens lek hade tystnat och istället för 
blandade dofter av matos och cigarettrök luktade trapp
uppgångarna nu damm och gammal betong.

I slutet av 1980-talet och början av 90-talet var 
behovet av ersättning för de förlorade arbetstillfällena 
inom gruvindustrin påtaglig i Kristineberg och även i 
kringliggande samhällen. En av 80-talets vanligt före
kommande politiska strategier var att förlägga flykting
förläggningar runt om i Sveriges inland och ofta i kris- 
drabbade samhällen där behovet av arbetstillfällen var 
skriande.

1987 skulle återigen Riksbyggens trapphus och 83 
lägenheter fyllas av liv, rörelse och dofter. De nya hyres
gästernas närvaro kanske också kan ses som e tt slags 
uttryck för idén om folkhemmet fast konstruerat i ny 
tappning och m ed en rad oönskade effekter för de nya 
grupperna på väg in i hemmet, såsom tillfälligheten, 
ovissheten och den långa väntan. Tusentals asylsökande

Riksbyggens lägenheter byggdes under industrins högkonjunktur 
(1950-60-talen) för att ge arbetarfamiljerna modema bostäder. De 
tömdes när gruvan stängdes för att senare ge plats åt asylsökande.

från hela världen har bo tt här under tiden för förlägg
ningens närvaro mellan åren 1987 och 1995.

Idag gapar Riksbyggens fönster återigen tom m a och 
det är någonting ödesm ättat över den brun-gråa husfasa
den som fortfarande efter e tt år står där, i väntan på dess 
slutliga öde som en symbol över två korta m en intensiva 
epoker av lokalsamhällets historia.

På det här viset, genom byggnadernas och platsernas 
perspektiv kan man göra en resa genom tid och rum  i 
Kristinebergs historiska och kulturella förändringspro
cesser. D et är många ställen i Kristineberg som kan anses 
viktiga i en symbolisk eller historisk mening och det är 
svårt att påstå att en eller annan plats är viktigare än 
någon annan. Den här artikeln kommer att belysa Kristi
nebergs förändringsprocesser, ur några utpekade centra
la platsers perspektiv -  ofta i form av byggnader som 
pekats u t av människor som viktiga att mötas på i olika 
historiska skeden. Byggnader där aktiviteten som utspe
lats vissa perioder varit hög, för att andra perioder varit 
så låg att de nästan fallit i glömska.

Välfärdsbygge för gruvbrytning
Bakgrunden för Kristinebergs tillblivelse kan kanske sö
kas i nybyggare Carl Huldtins gulddrömmar och önskan 
om fler arbetstillfällen för den krisdrabbade och fattiga 
skogsbruksbygden. Betydelsen av Carls fynd av kisel-
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malm på sina ägor Kristinaberg redan på 1860-talet och 
Johan, Alfred Huldtins försäljning av den värdefulla 
nybyggarmarken till Bolidens GruvAB omkring åttio år 
senare, är naturligtvis inte att förringa. Men under 1930- 
och 40-talens krigshärjade Europa, var det också natio
nella och internationella intressen som låg bakom uppfö
randet av gruvbrytning och samhället Kristineberg. Kris- 
tineberg var en av de gruvor man så småningom efter 
statliga påtryckningar bestämde sig för att satsa på för att 
vidga verksamheten inom Skellefteåfältet. Ett helt sam
hälle byggdes upp mellan åren 1938 och 1945. Ansvaret 
och planeringen för samhällets byggande stod gruvaktie- 
bolaget för. Samhällsbyggandet var ett åtagande som i 
århundranden förekommit bland järnverk och gruvföre
tag runt om i landet. D et var dock inget självklart 
åtagande och åtagandet till sin natur kunde skilja sig 
avsevärt åt mellan olika bruksmiljöer beroende på de 
personalpolitiska strategier företagen i fråga praktisera
de. Bolidens Gruv AB’ s inställning till samhällsbyggan
det var bl.a. grundade i varnande historiska exempel på 
hur bruksmiljöer eljest skulle kunna se ut. I vissa gruvsam
hällen, både i norr och söder i slutet av 1800-talet, rådde 
svält, ohälsa, social oro och instabilitet, m ed folk som 
vandrade u t och in ur samhällena, m ed strejkaktioner 
som utbröt till följd av missförhållandena.

Bostadspolitik för familj och välfärd
Gruvingenjör Thorné och disponent Falkman var cen
trala aktörer i planering och administrering av samhälls
byggandet i Kristineberg. Själva samhället och dess 
byggnader är uppförda i klassisk bruksstil vad gäller såväl 
husens placering som dess arkitektur. Platschefsbosta- 
den, senare kallad Thornégården och i folkmun kallad 
’Smörjhallen’, var en av de tidigt uppförda byggnaderna 
i samhället (1938). Den och ingenjörsbostäderna förlä
des högst upp i samhället och arbetarbostäderna och 
manskapsbarackerna längst ner i samhället. D et rådde 
bostadsbrist och trängsel och till en början dominerade 
till antalet en manlig befolkning i samhället. Men helt 
klart är a tt Thorné i samhällsbyggandet strävade efter att 
skapa möjligheter för familjer att bosätta sig under stabi
la och ordnade förhållanden. Under åren 1940-43 upp
fördes 67 stycken flerfamiljshus (174 lägenheter) av

enhetliga hustypmodeller framtagna av AB Svenska Trä
hus. Dessa var m odernt utrustade och rymliga i jämfö
relse m ed de bostadsförhållanden som rådde tidigare. 
Familjen blev kan man säga i centrum för gruvbolagets 
bostadsplanering. Tilldelningen av större och moderna 
bostäder baserades på tjänsteår och familjestorlek. Hus
hållningen skulle underlättas och sörjas för av företaget 
in i det längsta. Gemensamma odlingslotter för potatis, 
grishus, frysfack skulle bidra till välmående familjer och 
arbetare. Husmödrarna hade tillgång till barnhälsovård, 
barnmorska och m odernt utrustad tvättstuga. De flesta 
byggnationer uppfördes av gruvbolaget och även fritids
anläggningar sponsrades ekonomiskt av gruvbolaget. 
D et sägs också att platschef Thorné själv deltog i olika 
föreningsaktiviteter och därmed på ett direkt plan sökte 
uppm untra fritidens särskilda inriktning m ot fysisk 
spänst och nykterhet i arbete och fritid. Gruvbolagets 
samhällsplanering och inblandning i både arbetsliv och 
fritidsliv kan sägas gå i familjens, bildningens, nykterhet
ens och den fysiska hälsans tecken.

Samhällsbyggandet var emellertid inte slut i och med 
uppbyggnadsfasen under tidigt 1940-tal. Flera expan
sionsfaser, bl.a. under sent 60-tal, kan ses både i ökande 
befolkningsantal och vad nybyggnationer beträffar. Från 
slutet av 50-talet, under 60- och 70-talen låg befolk
ningsantalet på en relativt stadig nivå mellan 1000-1300 
invånare. Gruvbolagets samhällsansvar sträckte sig också 
till att ombesörja service, underhåll av fastigheter och 
yttre miljö. I slutet av 60-talet övergick ansvaret för den 
yttre miljön till Lycksele kommun. D et är ingen tvekan 
om att välfärden i e tt materiellt och ett upplevelsemäs
sigt avseende varit hög här, genom tiderna. D et har varit 
och är alltjämt mycket barnfamiljer i samhället och 
fritidsaktiviteterna har genom tiderna sjudit av liv både 
vad gäller föreningstäthet, medlemsanslutningar och 
aktivitetsgrad. Samhällsbornas upplevelse av välfärd be
skrivs i ordalag; "vi hade precis allt vad vi kunde behöva, vi 
var oerhört välförsedda." Trots Kristinebergs avsides pla
cering i förhållande till centralorten så betonas ordet 
’samhället’ i beskrivningen av den materiella servicen, 
välfärden och även för att beskriva Kristineberg i relation 
till centralorten och kringliggande byar. Man kan också 
se det som ett slags poängtering av samhällets oberoende 
i förhållande till omvärlden. Samhällsbornas förhållande
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Kristineberg byggdes upp 1938-45. Gruvbolaget ansvarade för sam
hällsbygget. Flerfamiljshus uppfördes, husmödrarna hade tillgång till 
modem tvättstuga, odlingslotter för potatis tillhandahöUs med förvaring 
i jordkällare. Foto Bertil Ekholtz (ovan) och Eva Wikströmfnedan).

till gruvbolaget Boliden beskrivs i symboliska ordalag 
som "den gode trygge fadem  som tar hand om oss och ser till 
att vi har det vi behöver. "

Mötesplatser i samhället Kristineberg
M ötesplatserna i Kristinebergs uppbyggnadsfas såväl 
som dess expansionsfas, under 1960- till tidigt 70-tal, var

i stort sett centrerade till föreningslivets platser. Som 
mest har det i samhället funnits e tt trettiotal föreningar. 
Föreningar m ed inriktning m ot sport och fysik, religion, 
nykterhet och politik har funnits i flertal. D et var i 
Folkets hus man möttes, både till fest och vardag. "Fol
kets hus var samhällets hjärta" under 60- och 70-talen. 
Där möttes man över klass- och åldersgränser på t.ex.
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Föreningslivet blomstrade under 1950-70-talen. Folkets hus represen
terar den plats där lokalsamhällets och omvärldens händeber skulle 
förmedlas och diskuteras. Foto Eva Wikström.

Anslagstavlan -  en viktig plats för att skapa mötessituationer i sam
hället. Foto Eva Wikström.

dans, bio, Folkets hus-m öten och Samhällsnämndens 
möten. "Det var mycket kultur, bio och dans, det var 
mycket liv i huset då. Biografen gick väldigt bra, det var ju  
kö ända ut på bron på den tiden1 "Man möttes också i 
fackliga och partipolitiska möten. Flera av de lokalpoli
tiska föreningarna hade, när de var som aktivast under 
50-70-talen, olika slags underavdelningar, som t.ex. 
ungdoms- och kvinnoklubbar. "Det var inte ovanligt att 
det var femtio personer på ett möte och det var aldrig fråga 
om någon tom plats när det var voteringar till de kommuna
la nämnderna, .det var diskussioner och ajouneringar -  till 
och med i köket,..’’ har någon sagt för att beskriva livfull
heten i lokalpolitiken på 70-talet. Man kan säga att 
Folkets hus m ed dess lokalpolitiska verksamheter, fram 
till någon gång på 70-talet, representerade den plats där 
lokalsamhällets såväl som omvärldens händelser skulle 
förmedlas och diskuteras. Här skulle också avgöras hur 
händelser skulle förstås ur e tt lokalt perspektiv och hur 
det lokala skulle ställa sig och agera inför olika problem 
och frågor. Tydligast kommer detta kanske till uttryck i 
Samhällsnämndens m öten som förlädes och alltjämt 
förläggs till Folkets hus lokaler. Samhällsnämnden om 
fattar alla samhällsbor och m ed alla föreningar represen
terade i styrelsen och fungerar som samhällets länk till 
kom m unpolitiken.

Nya mötesplatser när omvärlden tränger på
Under slutet av 80-talet blev kultur- och gemenskapsba- 
serade aktiviter i Folkets hus allt färre och allt mer 
glesare besökta. D et är ett successivt skifte där samhäl
lets folkliv från att ha utspelats på några traditionellt sett 
viktiga centrala platser flyttats till andra m er informella 
och undanskymda sådana. I takt m ed allt större mass
medialt utbud påverkades naturligtvis Kristineberg av en 
mer generell utveckling där mötenas och föreningarnas 
funktioner efterhand försvagas. Omvärlden gjorde sig 
också påmind på ett annat sätt och det var den globala 
gruvindustrins rationaliserings- och effektivitetsutveck- 
ling som på ett drastiskt sätt kom att inverka på den 
lokala gemenskapen. Frågorna om nuet och framtiden 
hängde plötsligt i luften alltmedan antalet anställda i 
Kristinebergsgruvan, mellan 1986-1991 stegvis krymp
tes från ca 1000 till 150 anställda. Många familjer flytta
de och de kvarboende oroade sig för hur den egna 
försörj ningsfrågan skulle lösas och hur samhällets service 
och infrastruktur skulle bevaras. Efterhand begåvades 
metaforen om ”den gode fadern” m ed mer flersidiga 
omdömen. Genom årens lopp förekom arbetande grup
per m ed representanter från fackföreningar, Lycksele 
kommun, näringsliv, arbetsförmedlingen m.flL, olika ar
beten för att skapa flera arbetstillfällen i samhället,
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I  slutet av 1980-talet och 
början av 90-talet var behovet 
av ersättning för de förlorade 
arbetstillfällena inom gruvin
dustrin påtaglig i Kristineberg. 
1987 beslutades att en flyk
tingförläggning skulle etable
ras. N ya mötesplatser uppstod 
liksom ett samhällsliv som i 
vissa avseenden liknade 
storstadens.Riksbyggens lägen
heter fylldes åter med liv och 
dofter. H är anländer de första 
flyktingarna 1987. Foto Sören 
Nibson.

motverka uflyttning och kris. Spridda öar av aktiviteter 
och insatser uppkom  medan de större gemenskapsbase- 
rade aktiviteterna erfor en svacka. En mindre skara 
samhällsbor cirkulerade i styrelserna och försökte med 
idoga uppmaningar få fler besökare till mötena. Folkets 
hus’ betydelse som den plats där man förhandlade om 
hur det lokala och omvärlden skulle förstås försvagades.

På lokalsamhällets tröskel
I denna veva stod plötsligt omvärlden på Kristinebergs 
tröskel i e tt helt annat avseende. 1987 togs beslutet om 
att en flyktingförläggning skulle placeras där. Med ens 
uppstod nya mötesplatser i samhället. D et var på e tt sätt 
de informella mötesplatsernas tid, m en också andra 
formella platser ökade i betydelse. D et var på dagis, 
skolan, fritids det sjöd av aktivitet och arbete. I en av de 
gamla mannskapsbarackerna undervisades det nu svens
ka m ed datahjälp. I den andra huslängan hade Statens 
invandrarverk sin mottagning och administration. Servi-

De gamla manskapsbarackema från gruvepoken förvandlades under 
1980-talet till Statens Invandarverks mottagning och administration. 
Genom åren passerade 3.590flyktingar förläggningen.Foto Eva W ik
ström.
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ce och utbildning blev tongivande verksamheter vid 
sidan om gruvindustrin. I jämförelse m ed gruvarbetet 
m ed sina fasta rutiner präglades livet och verksamheten 
vid förläggningen inte av några tidsbestämda intervaller 
och kontinuiteter. Ansikten som en dag blivit bekanta i 
samhällsbilden kunde vara försvunna nästa. Grannska
pets intensitet på folklivet svängde från bruksortens stilla 
lunk till något som mer påminde om storstadens hög
varv, tillfällighet och mångfald. ”En förläggning är ingen 
bestående verksamhet". ’Tillfälligheten’ blev i flera avse
enden något man måste leva med. För många blev det 
svårt; "att prata om framtiden blev lite grann som att prata 
om döden och därför undvek man det och man undvek 
förläggningen..." De samhällsbor som arbetade vid för
läggningen kunde inte undvika; "Att gå till jobbet och hem 
från det var som att kliva mellan två världar och ibland 
kändes det som om människorna i de två världarna var 
ovetandes om vad som försigick i respektive värld". Våren 
1995 stängdes förläggningen efter drygt åtta års verk
samhet. 3.590 asylsökande hade då passerat. Lokalerna 
tömdes, möbler och utrustningar auktionerades ut, 
S.I.V.-skylten på byggnaden som en gång var de gamla

Våren 1995 stängdes flyktingförlägg
ningen. De sista femton kubanerna 
lämnar här Kristineberg. Foto Sören 
Nilsson.

manskapsbarackerna monterades ner och Konsum åter- 
antog ett slimmat sortiment m ed inskränkta öppettider.

Ny-gamla mötesplatser i arbetet med 
framtiden
"..nä, det blir ju aldrig som förr, erfarenheterna kan ju 
aldrig göras ogjorda..och frågan är ju om "förr" ens är 
önskvärt.. ?" N u har nya verksamheter till viss del tagit 
plats i de gamla byggnaderna. Sedan slutet av 80-talet 
finns en välbesökt visningsgruva och underjordskyrka. 
Thornégården, den gamla platschefsbostaden m ed pig- 
korridor, matsal och övernattningsrum, som i många år 
stått oanvänd som en relik över den tidiga patriarkala 
gruvstyrningen, är idag vandrarhem, övernattningsrum, 
café och lokal för nya föreningar. Här träffas för första 
gången ungdomar utan att vara hänvisade till föreningar
na m ed sina specialintressen. Ungdomarna har inrett en 
egen lokal och bildat en förening, S.U.G. (Samhälls- 
nämndens ungdomsgrupp). S.U.G. har representerat 
Kristineberg två år i rad på den årliga byakongressen. Här 
träffas man också i olika arbetsskapande projekt. Några
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Thomégården, som i folkmun kallades Smörjhallen, byggdes 1938. 
Där bodde platschefen. Byggnaden har efter industrinedläggelsen fått 
en ny uppgift som vandrarhem, café och mötesplats för ungdomar. Här 
träffs man i föreningsliv och arbetsskapande projekt. Foton Eva W ik
ström.

personer som tidigare arbetat på förläggningen arbetar 
med ett projekt m ed inriktning m ot samhällets förnyel
se. I projektet ingår arbete m ed att utveckla Thornégår- 
den till vandrarhem och café samt en hel rad med 
utvecklingsfrågor, bl.a. turism och infrastrukturens be
varande. Här slinker man också in för en kopp kaffe och 
pratstund om vad som är på gång, vare sig man arbetar på 
Thornégården eller inte. D et är en nygammal mötesplats 
som i flera år fallit i glömska m en som fått förnyad 
betydelse. Idag är det kanske här många kreativa idéer 
vågar se sitt ljus. D et kan ses som något av en paradox att 
det är just i detta huset som frivilliga, unga och både 
forna gruv- och flyktingarbetande möts, samtidigt som 
det kanske säger något väsentligt om vad som har hänt 
och håller på att hända i det lilla samhället. D et är e tt 
samhälle som förlorat mer än hälften av sina invånare 
och vars servicerikedom successivt utarmats. Men det är 
också ett samhälle där man säger att man kommit närma
re varandra, trots att många har det svårt. D et sägs att det 
samtalas m er om framtiden nu, fast i nya former, mer 
blygsamt och kanske mer eftertänksamt, än de i 1970- 
talets livliga politiska diskussioner på Folkets hus.

Avhandlingsarbetet om Kristinebergs sociala omställning, 
som finansieras av Humanistiska samhällsvetenskapliga forsk
ningsrådet, pågår för närvarande vid instutitionen för Socialt 
Arbete, Umeå universitet.

Sedan slutet av 80-talet finns en välbesökt visningsgruva och under- 
jordskyrka. Turismen är en viktig del i samhället.
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Aron Isaks och Didar 
Judisk och muslimsk
Stephen Fruitman och Mohammad Fazlhashemi

Har du en muslimsk granne från Bosnien? Är du nära bekant med en person 
av judisk börd? Två olika folkgrupper vars ankomst till Sverige skedde med 
dryga 150 års mellanrum möter vi här. Artikelförfattarna, båda verksamma 
som forskare vid idéhistoriska institutionen vid Umeå universitet, beskriver 
bakgrunden tilljudarnas och muslimernas invandringmeddess integrations- 
och identitetsproblematik.

Bara hävderna vittnar om att de äldsta svensk-judiska 
och svensk-muslimska förbindelserna söker sig tillbaka 
till 800- eller 900-talet då vikingarna på sina färder 
träffade österländska köpmän. Judarna var de enda som 
kunde röra sig fritt över kulturgränserna och förmedla 
varor och tankar mellan öst och väst, nord och syd via 
handelsvägarna. Muslimer och svenska vikingar träffa
des förmodligen när de senare -  under ledning av vi
kingahövdingen Ingvar den vidfarne -  for i Österled och 
så småningom kom till Särkland i sydöstra Ryssland. D et 
sägs att Gustav Vasa hade en jude som livmedikus under 
en del av sin regeringstid, medan den stora mängden 
arabiska och persiska m ynt funna på Gotland -  som kan 
ha samlats genom handel m en det utesluter inte krigiska 
handlingar -  vittnar om omfattande kontakter mellan 
svenskarna och de muslimska folken.

Källorna är mer bestämda när de berättar om de 
första m ötena mellan judar respektive muslimer och 
svenskar på svensk mark. Den förste juden som fick 
tillstånd att bosätta sig i Sverige och behålla sin judiska

tro var Aron Isak, en konsthantverkare från Branden
burg. Året var 1775.

O m  de första muslimernas ankomst till Sverige finns 
det inga säkra uppgifter. Enligt 1930 år trostillhörighets- 
räkning fanns det e tt dussintal muslimer i Sverige. Dessa 
tros härstämma från tatarer som utvandrade från Ryss
land och kom till Finland och Sverige, framför allt till 
Mälardalen. Bland dessa finner vi en tatarkvinna vid 
nam net Didar Samaletdin, född i Finland och kommen 
till Sverige som ettåring. Hon ställde upp på intervjuer 
och framträdde i media. Hennes far och hans trosfrände 
Ali Zakhrov från Tallinn fanns bland dem som grundade 
den första islamiska föreningen -  ”turk-islam föreningen 
i Sverige för religion och kultur” -  i Stockholm 1948.

Två olika folkgrupper vars ankomst till landet skedde 
m ed dryga 150 års mellanrum m öter vi här. Den judiska 
befolkningens num erär är svårt att fastställa m ed någon 
exakthet, men tros ligga strax under 20 000, varav 
kanske hälften tillhör någon församling. Antalet musli
mer i landet uppges vara uppem ot en kvarts miljon. H ur
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mycket finns det gemensamt i deras respektive kon
frontationer m ed det nya samhället? Vilka frågor väck
tes inom grupperna om livet i det nya landet, e tt land 
vars relativa homogenitet i många väsentliga avseenden 
har bestått fram till idag, och hur mycket har dessa 
frågeställningar gemensamt? Kort sagt, hur har svenska 
judar och svenska muslimer definierat sig själva?

Det m i s s l y c k a d e  försöket .
1 then natten fingo the intet.

Judarna i Sverige
Historik
År 1775 kom en ung man, Aron Isak, till Sverige på eget 
initiativ och fick småningom tillstånd att bosätta sig här 
och arbeta i frihet. Han valde Sverige på grund av landets 
brist på kvalificierade stämpel- och sigillgravörer, trots 
sin brors invändningar m ot att han tänkte slå sig ner i ett 
land ”där en jude aldrig varit och där man inga språk 
kan”. Inför kung Gustav III:s resolution att tillåta bekän- 
nare av andra religioner bosätta sig i landet rådde en 
vänligt sinnade tjänsteman Aron Isak att ändå överge sin 
tro och övergå till den svenska kyrkan. Den anonyme 
tjänstemannen var alltför medveten om m otståndet 
inom vissa kretsar m ot kungens vidsynthet gentemot 
judar och katoliker.

”Vi sympatiserar m ed Er,” sade han till Aron Isak. 
”Men Ni kommer att möta svårigheter. Så det vore 
klokaste, om Ni överginge till vår kyrka.” Och tilläde: 
”Jag råder Er att ta Er åtta dagars betänketid.”

Till skillnad från tidigare judiska invandrare -  år 1681 
rönte dopet av två familjer inför kungen, drottningen 
och änkedrottningen stor uppm ärksamhet -  höll Aron 
Isak fast vid sitt beslut att inte konvertera. I sin självbio
grafi återger han sitt ståndaktiga svar: ”Jag behöver icke 
en minuts betänketid. Jag har inte kom m it h it från 
Brandenburg för att överge mina fäders religion, i vilken 
jag är född och i vilken jag tänker dö.” Därm ed var 
principen om religionsfriheten i Sverige omsatt i prakti
ken. Men det är också det första exempel vi har att 
uppvisa på hur en blivande svensk medborgare valt att 
bevara sin etniska särart. Några år senare skulle Aron Isak 
grunda den första judiska församlingen i Sverige.

Beslutet innebar en långtgående förändring i Sveriges 
förhållningssätt till religiösa minoriteter; kort därefter 
började också katoliker tillåtas bosätta sig i landet. Men
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Tidningarna Fäderneslandet och Folkets röst drev vid 1800-talets mitt 
kampanjer mot judarna i Sverige. Karikatyren är hämtad ur Fäder
neslandet 1862 och riktar sig mot de riksdagsbeslut som stegvis ökade 
judarnas rättigheter. Träsnitt av G ustaf Wahlbom.

man får inte skönmåla den krassa verkligheten: ekono
miska hänsyn, förhoppningen om ett snart inflöde av 
judiskt kapital i landet, vägde tyngre än upplyst idealism 
i detta merkantilistiska tidevarv.

År 1782 utfärdade riksdagen det s.k. judereglemen
tet, ”en kompromissprodukt mellan tolerans och restrik- 
tivitet”, som ej skapade medborgare utan ”skyddsjudar”, 
dvs judar under kungens direkta men samtidigt godtyck
liga beskydd. Reglementet fastslog vissa begränsade 
rättigheter för judarnas religiösa liv och affärsverk
sam het samtidigt som det dömde dem  till att bli en 
isolerad främlingskoloni. D et judiska bosättningsom
rådet sträckte sig inte utanför Stockholm, Göteborg och 
Norrköping, och inte heller vilken jude som helst fick slå 
sig ner där utan bara den som kunde uppvisa att han ägde 
ett kapital på m inst 2 000 riksdaler specie.

Allt eftersom åren gick växte den judiska befolkning
en, om än sakta. År 1815 fanns 785 judar i landet, nästan 
allihop ursprungligen från Tyskland. Deras förste rab
bin, Levin Hirsch Levi, tillkallades från Posen. Alldeles 
friktionsfritt gick inte samfundets inlemmande i det
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svenska samhället. Skråna och det svenska borgerskapet, 
som såg konkurrenter i judarna, gick till ständiga an
grepp m ot judisk närvaro i Sverige, och detta ackompan
jerades av en allmän misstro bland befolkningen gente
m ot judarna som hade närts av den kyrkliga traditionen. 
Nidbilden av ”judesuggan” har prytt domkyrkan i U pp
sala sedan 1300-talet. Som alla västerländska nationer 
var och förblir Sverige långtifrån ett land befriat från 
antisemitiska strömingar. Motstånd m ed rasistiska för
tecken m ot judiska flyktingar från Nazityskland under 
1930-talet återfanns både inom regering och bland aka
demiker och allmänhet.

Men vid början av 1870-talet hade de svenska judar
na m ed vissa undantag uppnått fulla politiska rättighe
ter. N u en socialgrupp på snabb social och kulturell 
uppgång började den judiska gruppen i Sverige sälla sig 
till de reformistiska idéströmningar som hade sitt u r
sprung bland Tysklands assimilatoriska judar. Strax före 
sekelskiftet tillkallades Gottlieb Klein till Stockholms 
rabbinat. Klein var främste lärjunge till Abraham Gei
ger, reformrörelsens chefsideolog i Tyskland. Därmed 
tar den interna debatten om den judiska identiteten i 
Sverige sitt avstamp.

”Är jag jude?”
I e tt spex uppfört vid firandet av Israelitiska Ynglingaför- 
eningens 75-årsjubileum år 1894 uttrycker Aron Isak - 
i skepnaden av ett porträtt i föreningens lokaler som 
mirakulöst fått liv -  sitt missnöje över assimilationsten- 
denser inom den svenska judenheten för den festförbere- 
dande Samuel Cohen. Ensam med den oväntade gästen 
ber unge Cohen honom hedra sammankomsten m ed sin 
närvaro, där han kan föreställa Aron Isak för ”de finaste 
judarne” landet har att erbjuda. Aron Isak svarar på ett 
häftigt svensk-jiddischt blandspråk att han minsann ald
rig har sett några fina judar passera förbi bland dessa 
assimilanter. ”Föreståndaren m ed sin reform, ett svart år 
på honom! Iakttager han sabbaten? Och rabbinen, som 
läser Tolstoj-romaner i synagogan!” Redan då fanns det 
alltså ett visst självkritiskt missnöje m ed församlingens 
andliga liv.

Under 1800-talets sista decennier hade de svenska 
judarna alltså anammat reformjudendomen, en religiös

inriktning som hade sitt ursprung bland de assimilations- 
strävande tyska judarna och som kanske firade sin största 
trium f just i Sverige. Reformen bestod bland annat i att 
man ersatte hebreiskan med det svenska språket i syna
gogan, avvecklade den kollektiva aspekten på judiskt liv 
och gjorde religionen till en fråga om individens privata 
konfession. Dessutom avlägsnades alla ”nationella” eller 
"etniska” hänvisningar från liturgin. Med andra ord 
gjorde man helt enkelt om judendom en till en till sitt 
yttre kopia av svensk protestantism -  utan Jesus förstås. 
Den mest symbolladdade revisionen var att ta bort alla 
referenser till tem plet i Jerusalem och dess återuppbygg
nad. I fortsättningen skulle synagoga heta ”tem pel” och 
meningen var att understryka för en förmodad misstänk
sam omgivning att judarna m ed erhållandet av fulla 
medborgerliga rättigheter nu hade hittat sitt förlovade 
land -  här och nu, i Sverige -  och inte hade någon annan 
nationell lojalitet a tt dölja. D et var m enat som ett tack- 
samhetsbevis för judarnas emancipation.

Denna urvattnade judendom  bland de väletablerade 
svenska släktena utgjorde ingen frestelse för nästa våg av 
judiska invandrare. Den kom österifrån och bestod av 
ryska, litauiska och polska judar som flydde sekelskiftets 
brutala pogromer. Från 1880-talet fram till första världs
kriget fördubblades antalet judar i Sverige till 6 500. De 
fattiga östjudarna hade aldrig berörts av reformvågen 
från väst utan hade levt generation efter generation i 
enlighet m ed traditionerna.

Med sig förde de båda en nedärvd jiddishkeit -  en 
självklar folklig kulturidentitet -  och en ny och revolu
tionär syn på sin judiskhet som hade börjat växa sig stark 
i öst, sionism. En kulturkamp uppstod mellan de assimi
lerade släktena -  ur vilka ett antal framstående svenska 
kulturpersonligheter hade hunnit framspringa -  och 
trosfränderna från öst, som bem öttes m ed viss fruktan 
och förakt, som vore de ”en reminiscens från gångna och 
svårare tider”. Man kan också anta att fruktan för ökad 
antisemitism i takt m ed invandringen spelade sin roll i 
motsättningarna.

Men detta judiska medvetande som nu infördes i 
Sverige vann också gehör bland ett antal yngre män och 
kvinnor ur de gamla släktena, däribland historikern 
Hugo Valentin (som m ed tiden skulle bli de svenska 
judarnas främste krönikör], konstnären Isaac Griinewald
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och akademiledamoten Ragnar Josephson. Vid Gottlieb 
Kleins pensionering år 1914 lyckades den sionistiska 
falangen inom församlingen sätta Marcus Ehrenpreis; en 
man m ed stark judisk-kulturell inriktning, på rabbin
stolen i Stockholm. Bland hans ansträngningar att åter
uppväcka den slumrande judiska kulturm edvetenheten i 
landet märks grundandet av Judiska Litteratursamfun
det som gav u t en översättning av Aron Isaks jiddisch- 
språkiga memoarer i sin skriftserie, e tt led i att inge den 
svenska judenheten en känsla av kontinuitet m ed en 
egen historisk tradition där en klar judisk identifikation 
ingick.

Men i takt m ed att den sionistiska tanken blev alltmer 
bekant uppstod konflikter inom den svenska judenheten 
om själva den judiska identitetens beskaffenhet. Många 
oroade sig för att deras spirande palestinakärlek skulle 
uppfattas som bristande patriotism av omgivningen. 
Andra menade att en ”dubbel förbundenhet” var både 
berikande och deras ofrånkomliga öde: ”Själv är jag båda 
öster- och västerland” hade Oscar Levertin diktat kring 
sekelskiftet. De svenska sionisterna menade att för de 
svenska judarnas del innebar den judiska nationalismen 
att de dels bidrog till att rädda miljontals hotade tros- 
fränder i öst, dels deltog i den pågående europeisk
judiska kulturrenässansen, där en judisk litteratur på 
båda hebreiska, jiddisch och andra språk höll på att 
mogna till en världslitteratur. Klart uttalat i deras reso
nemang låg att ”svenskhet” och ”judisk m edvetenhet” 
inte uteslöt varandra och de exemplifierade ofta m ed att 
påminna om alla ”föreningar för svenskhetens bevaran
det” i utlandet. Men långt in på 1920-talet kunde förfat
taren till e tt debattinlägg i den skandinavisk-judiska 
tidskriften Israeliten ändå ställa den förtvivlade frågan: 
”Är jag jude?” För honom hade den judiska identiteten 
blivit så omdiskuterad och varierande att han inte längre 
förmådde avgöra själv.

Inte ens Förintelsen och staten Israels tillblivelse 
kunde avgöra debatten om judisk identitet, utan bidrog 
till att göra den om möjligt ännu mer komplicerad. 
Häftiga debatter pågick i judiska kretsar och inom den 
svensk-judiska pressen. På en diskussionsafton ordnad 
av en judisk akademisk förening 24 januari 1950 träffa
des ett femtiotal kvinnor och män i Stockholm för att 
behandla ämnet. Var en separat judisk identitet i för

skingringen en anakronism nu när en stat fanns till 
hands? Skulle inte de judar som stannade kvar helt 
enkelt ge upp sina anspråk på särart och uppgå i det 
omgivande samhället?

En mötesdeltagare menade att judarna nu hade en 
tredubbel lojalitet att handskas med: gentem ot Sverige, 
judendom en såsom kultur och religion, och Israel. 
Många av kvällens talare höll med, fast de flesta såg det 
som en positiv utmaning; en av dem menade att den 
dubbla eller tredubbla lojaliteten var kanske den m oder
na, rörliga människans öde. A tt det kanske i framtiden

Många judar spelade en framträdande roll i svenskt kulturliv. På 
Carl Larssons akvarell från 1885 ses mecenaten Pontus Fiirstenberg 
i sitt hem. I bakgrunden gör Ernst Josephson ett porträtt av Götilda 
Fiirstenberg. Målningen finns i Göteborgs konstmuseum. Foto Ebbe 
Carlsson.
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skulle bli naturligt för folk m ed invandrarbakgrund att 
framhäva sin dubbla förbundenhet. Hugo Valentin fann 
hela frågan om ett eventuellt uppgående i majoritetsbe
folkningen ovidkommande, eftersom assimileringen inte 
berodde på judarna själv utan på omgivningens välvilja. 
Under efterkrigstiden var pessimismen bland många av 
förklarliga skäl stark. I diskussionen märker man hur 
svårt man har att över huvud definiera vad en jude eller 
judiskhet egentligen är för någonting. W alter Berend- 
sohn, själv flykting från Tyskland, konstaterar nästan 
uppgivit att judendom en ej är religion, inte heller är det 
sionism, utan en nödgemenskap. Judarna tyr sig till 
varandra p.g.a. av deras utsatta läge i världen. D etta kan 
ingen kulturstrategi eller politisk policy ändra på.

Så sent som 1976 var ”den dubbla identiteten” bland 
Sveriges judar föremål för en akademisk avhandling. Ett 
avgörande svar på frågan om en allomfattande judisk 
identitet kommer alltså omöjligen att kunna ges. Klart är 
att i e tt sekulariserat samhälle är det allt som oftast den 
egna erfarenheten som avgör den enskildes förhållande 
till sin judiskhet.

M uslimerna i Sverige
Historik
Fram till 1960-talet var antalet muslimer så lågt att en 
offentlig utredning från 1963 m ed uppdraget att grund
ligt inventera alla religiösa grupper i Sverige ingenting 
hade att säga om dem. 1953 uppskattades antalet musli
mer i Sverige till omkring 500 och 1966 till 1 000. D et 
är först i samband m ed arbetskraftsinvandringen under 
60-talets gång som stora grupper av europeiska och icke
europeiska muslimer kommer till Sverige. D et var bo
snier och kosovoalbaner från det dåvarande Jugoslavien 
samt turkar. Därefter kom nordafrikaner och muslimer 
från den indiska subkontinenten. Under 1970-talet do
minerades den muslimska invandringen till stor del av 
flyktinginvandring som följde de olika konflikerna i 
framför allt Mellersta Östern. Under 70-talet bestod 
största grupperna av palestiner, libaneser samt indiska 
muslimer fördrivna från Uganda.

E tt decennium senare blev iranierna den domineran
de gruppen. De kom i stort antal efter den islamiska 
revolutionen 1979 och under kriget mellan Iran och

Irak. Flyktingströmmarna från muslimska länder har 
därefter fortsatt m ed oavbruten kraft och fört hit irakier, 
kurder, somalier, afganer och senast bosniska muslimer.

Muslimer en icke-homogen grupp!
Muslimska invandrare i Sverige utgör ingen homogen 
grupp. De formar i stället en miniatyr av olika islamiska 
länder. De härstammar från olika nationaliteter och 
består av olika folkgrupper samt olika trosinriktningar 
eller rättsskolor inom islam, främst sunni och shi'a. 
Gemensamt för alla dessa grupper är att de kan betraktas 
som etniska muslimer m ed en kulturell bakgrund starkt 
påverkad av den islamska läran. Man skulle dock kunna 
dela upp den muslimska m inoriteten i Sverige i e tt antal 
grupper oavsett rättskoleinriktning, ras, nationell eller 
folkgruppstillhörighet.

En grupp utgörs av dem som sökte sig till Sverige av 
ekonomiska skäl. Denna grupp kom till Sverige framför 
allt under 60-talets stora våg av arbestkraftsinvandring. 
Kännetecknande för denna grupp har varit a tt den hela 
tiden har levt m ed den stora drömmen att en dag ha 
samlat tillräckligt m ed pengar för att kunna återvända till 
sitt hem land och bygga en trygg tillvaro utan ekonomis
ka bekymmer. En del av dem har lyckats förverkliga 
denna dröm medan en stor grupp finns kvar i det nya 
landet utan att ha lyckats. De senare konfronteras med 
helt nya problem, exempelvis andra och kanske tredje 
generationens muslimer som till nam net och utseendet 
liknar invandrare m en i verkligheten har sina rötter 
varken i föräldrarnas eller det nya landets kultur. De 
befinner sig någonstans i gränslandet mellan kulturer 
och har svårt att acceptera och bli accepterade i båda 
kulturerna.

En annan grupp är de som flytt från det religiösa 
förtrycket i sitt hem land och som redan före utvandring
en kände sig m er hem m a i den västerländska kulturen. 
D it hör sekulariserade intellektuella och medelklassfa
miljer från Mellanöstern och Nordafrika som under sin 
uppväxt och ungdom assimilerades in i den västoriente- 
rade kulturen m en som efter samhälleliga omvälvningar 
nu tvingades ge upp dessa värderingar. Kännetecknande 
för denna grupp är dess starka vilja till assimilation och 
anpassning till majoritetskulturen. Där finner vi en ten
dens att ibland gå mycket längre än vad majoriteten
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kräver. Den här gruppen vill ogärna knytas samman m ed 
den numera stora etnisk-muslimska minoriteten i 
Sverige som enligt en del beräkningar uppgår till en 
kvarts miljon människor. De försöker markera denna 
distans på olika sätt, bland annat genom klädesval, 
namnbyte och val av västerländska förnamn för barnen 
eller namn som klingar västerländskt (eller åtminstone 
inte förknippas m ed islamiska namn), färgande av hår 
hos kvinnor till ljusa färger etc. Trots detta betraktas de 
mer eller mindre som muslimer i svenskarnas ögon, 
framför allt p.g.a. deras kulturella bakgrund som sätter 
sin prägel på deras liv.

En tredje grupp utgörs av de muslimer som har varit 
tvungna att fly från krig eller förföljelse. Denna består av 
troende muslimer som alltså inte valt själva att lämna sin 
ursprungsort. De har sökt en fristad i Sverige för att 
undkomma dessa umbäranden. De betraktar vistelsen i 
Sverige som en parentes i livet, en övergångsperiod som 
skall uthärdas. Viljan till integration är minimal inom 
denna grupp. Även dessa människor lever m ed den stora 
drömmen att en dag kunna återvända till sitt hemland.

Islamisk identitet och integration
I Sverige finns num era e tt stort antal muslimska försam
lingar och det har byggts en och annan moské i de 
invandrartäta kommunerna. D et är framför allt folk från 
den första och tredje gruppen som aktivt har arbetat för 
att bilda dessa föreningar, församlingar och riksförbund. 
D et primära syftet m ed dem har varit att skapa samlings
punkter dit de troende kan vända sig för att utöva sin tro. 
Församlingarna har också fungerat som debattfora där 
man diskuterar olika frågor som berör dels muslimernas 
olika hemländer och dels olika samhällsfrågor i Sverige. 
Bland de frågor som debatterats livligt under åren är 
debatten om den islamiska identiteten.

Vem skall betraktas som muslim? Kan man som 
muslim beblanda sig m ed majoritetsbefolkningen och 
ändå betraktas som muslim? Kan man leva som en vanlig 
Svensson och ändå betrakta sig som en muslim? Hur 
långt kan man sträcka sig när det gäller anpassningen till 
majoritetskulturen? Kan man exempelvis skicka sina 
barn till svenska daghem och skolor och fortfarande 
hoppas på att barnen skall få en adekvat muslimsk 
uppfostran? Eller skall man vidta s.k. identitetsbevaran-

Kulturer möts och frågor om anpassning och bevarande av egna tra
ditioner uppstår. Några muslimska barn deltar här i julfirandet i 
Scharinska villan, Umeå. Foto Rickard Eklund.

de åtgärder, exempelvis genom att starta islamiska dag
hem  och skolor, egna slakterier och matvaruaffärer, bo i 
segregerade områden, titta  på hemvideo och satellit-TV 
som tar in TV-program som förmedlar den egna kultu
ren. En fråga som aktualiserades ganska snabbt var frågan 
om de döda. Skulle de döda sändas till hem landet för att 
begravas i islamisk jord eller kunde man begrava dem i 
Sverige?

D ebatten delar muslimska föreningar i två stora 
läger. D et ena har blicken fäst vid hemländerna och ser 
vistelsen i Sverige som en övergångsperiod och vill arbe
ta för att en dag återvända. Enligt denna uppfattning är 
Sverige e tt sekulariserat samhälle där troende muslimer 
möts m ed oförståelse och fördomar till vilket kan fogas 
många andra hinder i det vardagliga livet. Den här 
gruppen ser det svenska samhällets negativa attityd gen
tem ot muslimerna och svenskarnas ständiga ifrågasät
tande av muslimernas tro, kultur och deras sätt att vara 
och exempelvis klä sig -  e tt problem som många m us
limska kvinnor m öter -  som det största hindret för att 
kunna leva som muslim i Sverige. Samtidigt fruktar man
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Ett exempel på islamisk kalligrafi, basmala, orden "I Guds den 
Barmhärtige Förbarmarens namn" skrivet i form av en stork. Ur Islam 
-  lära och livsmönster.

att tron skall gå samma öde till mötes som kristendomen 
i Sverige.

D et andra lägret förspråkar en försiktig integration. 
Enligt den senare gruppen kan man leva som muslim i 
Sverige genom att som etnisk-religiös m inoritet kräva 
sina rättigheter och aktivt arbeta för att skapa förutsätt
ningar för ett liv som muslim i Sverige. Man skall visa sin 
lojalitet och respekt för gällande lagar. Integrationsföre- 
språkarna strävar efter e tt bevarande av den islamiska 
identiteten i det svenska samhället. Enligt dessa skall 
muslimerna finnas (som individ eller grupp) både i och 
vid sidan av majoritetssamhället. Muslimerna skall i 
likhet m ed alla andra medborgare göra sina plikter och 
vara lojala m ot den svenska staten, men det finns också 
områden då det gäller vardagliga relationer där en mus
lim skall kunna göra sina gränsdragningar och handla i 
enlighet m ed sin tro. D et gäller inte minst återskapande 
av hållpunkter för ett sinnligt igenkännande, dvs. sinnli

ga upplevelser som man gjort till en del av sig själv och 
som är så viktiga för att behålla sin kulturella identitet. 
D et kan röra sig om dofter, smaker, ljud eller bilder man 
söker återskapa. I det sammanhanget spelar islams strik
ta regler när det gäller förbud m ot alkoholförtäring och 
förtäring av griskött och annat kött som ej slaktats på ett 
rituellt sätt, förbud m ot utomäktenskapliga relationer 
och synen på sexualitet, klädesval m.m. en sådan roll. 
Även den här gruppen uppfattar svenskarnas fördomar 
m ot muslimer som ett stort problem men de har som sin 
målsättning att aktivt m otarbeta dessa. En sådan åtgärd 
är utgivning av böcker eller informationsblad på svenska 
för svenskar som kommer i kontakt m ed muslimer inom 
exempelvis vården, socialtjänsten etc.

För många muslimer har drömmen att en dag åter
vända blivit allt mer avlägsen för varje år som gått och 
intresset för att återvända har i takt med det försvagats 
allt mer. D et avtagande intresset för att återvända kan 
förklaras m ed hjälp av olika faktorer. D et kan exempel
vis bero på att de yttre förutsättningarna inte har föränd
rats. De totalitära regimerna sitter kvar vid makten, eller 
den ansenliga mängd pengar som man ville förtjäna för 
att trygga tillvaron inte har samlats ihop. Men det finns 
en rad andra faktorer som bidrar till den avtagande viljan 
att återvända. Många muslimer har trots ett segregerat 
boende i förorterna till storstäderna och trots den dolda 
diskrimineringen och svårigheterna att komma in på 
arbetsmarknaden numera etablerat sig i samhället och 
fått fotfäste i Sverige, de driver egen affärsverksamhet 
eller har på annat sätt kommit in på arbetsmarknaden. På 
något sätt känner sig dessa delaktiga i det svenska sam
hällslivet. D etta har medfört att de kan hoppas på att 
kunna leva som muslimer i Sverige. En annan faktor som 
har påskyndat integrationsprocessen är den s.k. andra 
generationens muslimer. De har levt större delen av sitt 
liv i Sverige eller är födda här och identifierar sig inte i 
lika hög grad m ed vare sig föräldrarnas identitesskapan- 
de sinnliga upplevelser eller deras stora dröm om och 
känsla för det gamla hemlandet. De har en tudelad 
identitet: en av föräldrarna och det islamiska kollektivet 
tillskriven islamisk identitet -  som i många avseenden 
skiljer sig från skolans och samhällets kultur -  och en för 
invandrarungdomar gemensam identitet, dvs. en identi
te t som bär en del inslag av den svenska kulturen.
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Avslutning
Historien om judarnas och muslimernas tid i Sverige 
utgör två åtskilda berättelser som trots detta ibland 
påminner om varandra och erbjuder gemensamma te
matiska referenspunkter. I båda fallen kan man tala om 
en arbetskraftsinvandring som inledde ”kolonisationen” 
av Sverige -  konsthantverkare på 1700-talet, industriar
betare på 1960-talet. Båda grupper välkomnades h it till 
landet för att de fyllde en ekonomisk funktion. Sedan 
dess har nya tillskott nästan enbart bestått av människor 
som flytt från förtryck. Etablerade judiska släkten som 
inte kan identifiera sig m ed sina fattiga kusiner från öst 
har mycket gemensamt m ed medelklassens västoriente- 
rade muslimer som inte finner sig i a tt förväxlas m ed sina 
fromma, hemlängtande fränder. H ur långt man kan och 
får gå i umgänget m ed den nya kulturen förrän särarten 
börjar försvinna och vilka identitetsbevarande åtgärder 
som finns att tillgå är problem som de första generatio
nerna i båda grupper förde upp på dagordningen. En 
strävan efter att bli accepterade som fullvärdiga svenskar 
trots sin ”annorlundahet” -  vilket nuförtiden förespråkas 
av integrationisterna bland muslimerna -  har sedan sio- 
nismens entré i landet också varit en angelägenhet för 
judarna.

Den judiske sekelskiftestänkaren Achad H a-äm  
skrev en gång om ”den judiska fallenheten för assimila
tion”. Med denna tveeggade formulering berömde han 
judarnas förmåga att ta till sig det bästa i de nya kulturer 
de konfronterades m ed samtidigt som han varnade för en 
benägenhet att överge den egna särarten och uppgå i 
mängden. I sin iver att anpassa sig kan man också/örpassa 
sig till historien.

I judarnas fall kommer förmodligen nya tillskott att 
fortsätta att förnya det lilla samfundet. De östjudiska 
emigranternas ankomst för ett hundra ar sedan kan 
mycket väl ha räddat den svenska judenheten från un
dergång. Tyvärr har inte flyktingvågorna lagt sig sedan 
dess. 1930- och 1940-talens Tyskland, 1956 års Ungern, 
den antisemitiska kampanjen i Polen 1968-72 har alla 
tillfört Sveriges judenhet nya, avgörande impulser i dess 
ständiga utveckling. Samma gäller den muslimska flyk

tinginvandringen, som kommer att föra h it människor 
från Irak, Somalia, Bosnien och andra länder under 
överskådlig tid. Den muslimska minoriteten är trots sin 
ansenliga storlek en ung och splittrad grupp som dagli
gen brottas m ed identitets- och integrationsproblemati- 
ken. Men trots en relativt stark etnisk m edvetenhet hos 
dagens judar och muslimer kommer förmodligen identi
teten att skapas i växelspelet mellan inbördes reflekte
rande och påverkan utifrån, i både positiv och negativ 
bemärkelse. Utgången hänger ihop m ed hur majoritets- 
samhället ställer sig till kravet på och rätten till a tt få vara 
annorlunda.

Mer att läsa
En oersättlig källa till den svenska invandringens historia 
finns att tillgå i Ingvar Svanberg & Mattias Tydén, Tusen år 
av invandring. En svensk kulturhistoria (Gidlunds: Stock
holm, 1992). Uppslagsboken Det mångkulturella Sverige. 
En handbok om etniska grupper och minoriteter (Gidlunds: 
Stockholm, 1988), redigerad av Harold Rundblom och 
Ingvar Svanberg, innehåller m er kortfattade m en ändå 
ingående artiklar om alla Sveriges invandrargrupper inklu
sive de föreliggande.

O m  judarnas historia i Sverige kan m an läsa i Hugo 
Valentins standardverk m ed samma namn, Judarnas histo
ria i Sverige (Albert Bonniers förlag: Stockholm, 1924). 
Trots sin höga ålder är det fortfarande den bästa översikt 
som står till buds. En förkortad och uppdaterad version 
utkom  strax efter hans död under titeln Judarna i Sverige 
(Bonniers: Stockholm, 1964). Givande är också flera av 
uppsatserna i konferensvolymen Judiskt liv i Norden, redi
gerad av Gunnar Broberg, Harald Rundblom och Mattias 
Tydén (Acta Universitatis Upsaliensis: Uppsala, 1988).

Antologin Islam. Religion, kultur, samhälle (Gidlunds: 
Malmö, 1985), redigerad av Annika Richert, Suzanne 
Unge och Ulla Wagner, tar upp många intressanta frågor 
kring islam och muslimer, inte minst där det gäller musli
mer i Sverige. Pia Karlssons och Ingvar Svanbergs Moskéer 
i Sverige, utgiven i Svenska kyrkans forskningsråds skriftse
rie ”Tro och tanke” (1995:7), är en koncis sammanfattning 
av den muslimska historien i landet.
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När tiden har
fotografier av Kicki Lundgren

Under några vistelser i turkiska delen av Kurdistan har Kicki Lundgren 
med rötter i Norsjöbyn Pjäsörn fotograferat livet i en av byarna. Bilderna 
ställdes ut i länsmuseet under hösten.

Just nu pågår ett inbördeskrig i turkiska delen av Kurdi
stan. Armén flyttar människor från sina hembyar till 
städerna i e tt desperat försök att kontrollera landsbygden 
och omöjliggöra gerillans kontakter m ed byborna. Man 
försöker förhindra gerillans försörjning och rekrytering
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av nya medlemmar. Tusentals byar bränns. De turkiska 
myndigheterna säger att kurdernas kamp till varje pris 
måste bekämpas.

När dessa bilder togs under 1991, 1992 och 1994 var 
läget lite lugnare. Människorna var ändå redan mycket



rädda. Utan kontakter genom mina kurdiska vänner 
hade dessa bilder varit omöjliga att ta. Min avsikt är inte 
att skildra konflikten utan att visa människorna som, 
trots allt, fortsätter att leva sina dagliga liv.

Jag ville även fotografera i den iranska delen av 
Kurdistan m en det var svårt p.g.a. inbördeskrig mellan 
två kurdiska partier, som dessvärre skadar både dem 
själva och den kurdiska befrielsekampen.

Min nyfikenhet startade m ed att m in vän, en äldre 
kurdisk kvinna, berättade om sin uppväxt i en liten

kurdisk by i norra Kurdistan. Från början var allt mycket 
exotiskt för mig. Senare började jag dra paralleller m ed 
mina egna farföräldrars uppväxt på landsbygden i en 
liten by utanför Norsjö i Västerbotten, Pjäsörn. Även de 
levde under hårda ekonomiska villkor.

O ch när jag så -  många år senare -  åkte till främman
de berg -  så nog stämde det allt, det farmor berättat. Och 
allt fanns nu, livs levande, långt borta i en liten kurdisk 
by.

Kicki Lundgren

57



Några föreningar för kulturmöten

Kvinnor för kulturmöten
Kvinnor för kulturm öten är e tt nybildat internationellt 
nätverk i Umeå. D et består av kvinnor från olika länder 
m ed lika och olika erfarenheter men m ed en gemensam 
idé: m öten över kultur- och religionsgränser berikar, 
utvecklar och är fredsskapande.

Nätverket består av grupper och av enskilda kvinnor. 
Allt hålls samman genom fester i form av knytkalas m ed 
musik, m at och dans från olika kulturer och gemensam
ma arrangemang, t.ex. samtalskvällar och kurser. 

Smågrupperna inom nätverket kan t.ex. vara:
• Internationell grupp m ed kvinnor från så många länder 
som möjligt. Deltagarna berättar om sina länder, sin 
kultur och sina erfarenheter.
• Religionsdialoggrupp m ed kvinnor från olika religio
ner. Med utgångspunkt i de gemensamma livsfrågorna 
som t.ex. födelse, pubertet, kärlek, sorg, äktenskap, 
familjeliv, åldrande, död, möts man över religionsgrän
serna.
• Samtalsgrupper av annat slag, med ämnen angelägna 
för kvinnor.
• Dansgrupper där man lär sig dans från en annan 
kultur.
• Skrivargrupper, där kvinnor dokumenterar sina liv 
och uttrycker sig i ord.
• Skapande grupper av olika slag, t.ex. inom musik, 
konst, hantverk, drama. M öten bortom  orden m ed hjälp 
av andra språk.

Tanken är att redan existerande grupper kan integre
ras i nätverket och att nya grupper skapas.

Kvinnor för kulturm öten ingår i ett större nätverk 
som finns på några olika orter. Medarrangör i nätverket 
är KFUK-KFUM:s Studieförbund.

Kontaktpersoner är Susanne Kostet, telefon 090/ 
15 55 63 och Lars-Olov Sjöström, KFUK-KFUM:s Stu
dieförbund, tel. 090/14 85 58.

I  ett mångkulturellt samhälle är det viktigt att lära känna varandra 
och varandras kulturer. Kulturmötesföreningama arbetar alla med 
detta som bas. Fotoägare Internationella Kvinnoföreningen i Umeå.

Internationella kvinnoföreningen i Umeå
Internationella kvinnoföreningen i Umeå (IKF) är en 
politiskt och religiöst obunden ideell förening. Den vän
der sig till alla kvinnor från olika länder och består av 
enskilda personer. Målsättningen är att arbeta för ökad 
förståelse och gemenskap mellan svenskar och invand
rare.

IKF är medlem i Internationella Kvinnoförbundet i 
Sverige och Samordningsgruppen för invandrarfören
ingar i Umeå. Föreningen driver ett projekt för invand
rar- och flyktingkvinnor i syfte att underlätta kvinnornas 
anpassning till det svenska samhället. Man försöker 
fånga upp de kvinnor som sitter hem m a och därmed 
riskerar att bli isolerade från det omgivande samhället. 

Internationella kvinnoföreningen arbetar för att:
• öka förståelsen och stärka gemenskapen mellan 
svenskar, flyktingar och invandrare.
• stötta och hjälpa kvinnornas kunskap och utbildning 
i det nya livet i Sverige.
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• ta tillvara kvinnornas kunskap och utbildning och 
berika omgivningen m ed sina erfarenheter.
• motverka främlingsfientlighet.

D etta sker bl.a. m ed temakvällar, studiecirklar, se
minarier, fester m ed m at från världens alla hörn.

Kontaktpersoner i IKF: Ondina Plasencia-Lindgren 
(ordf.) tel. 090/77 31 81 och Kristin Sandström (vice 
ordf.) tel. 090/ 13 40 89.

Vän möter vän
I Umeå finns en vänkontaktverksamhet, dit de som är 
intresserade av att möta medmänniskor från andra kul
turer kan vända sig. Flyktingar och invandrare saknar 
ofta kontakter m ed svenskar och vill gärna träffa någon 
för att träna språket och få förklaringar till olika företeel
ser i det svenska samhället.

Alla är välkomna i vänverksamheten: gamla, unga, 
barnfamiljer, ensamstående, kvinnor, män.

Den som är intresserad av att delta som vänkontakt 
för en flykting eller invandrare kan kontakta Vän m öter 
vän, telefon 090/12 67 12. D et går också bra att skriva 
några rader till Vän m öter vän, c/o Röda Korset, Östra 
kyrkogatan 20-22, 903 36 Umeå.

Vänkontaktverksamheten är ett samarbete mellan 
Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska kyrkan, Sveriges 
frikyrkoråd/Diakonia, Katolska kyrkan, Svenska flyk
tingrådet.

Internationella Föreningen Duvan
Föreningen, som finns i Skellefteå, har som sin målsätt
ning att:
• integrera invandrare/flyktingar i det svenska samhäl
let och därigenom öka kunskapen om nya och främman
de kulturer.
• vara en mötesplats och en möjlighet för den enskilde 
invandraren/flyktingen att få stöd i det nya samhället.

Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. 
Den riktar sig till alla åldrar och arbetar aktivt m ed

Dessa föreningar arbetar i Umeå och Skellefteå där det finns en 
stor andel invandrare i länet. Beträffande andra kommuner i 
länet: hör med Invandrarbyrån eller kommuninformationen 
om det finns kulturmötesföreningar.

kulturarrangemang, fadderverksamhet, ungdomsfrågor, 
invandrarkvinnor, fritidsaktiviteter.

Föreningens verksamhet riktar sig främst till invand
rare/flyktingar men alla är välkomna att delta. Caféet är 
öppet för alla. I systugan kan man få hjälp m ed mindre 
sömnadsarbeten och delta i studiecirklar. Konferenser 
kan hållas i lokalerna.

Internationella föreningen Duvan drivs i samarbete 
m ed Skellefteå kommun. Adress: Storgatan 36 B. Tel. 
0910/73 57 77.

Invandrarföreningar i Umeå kommun
I många år har människor från andra länder invandrat till 
Umeå. Skälen är många. Några har lockats hit p.g.a. 
arbetstillfällen, andra för studier vid universitetet och 
ytterligare andra har kom m it som flyktingar. Under 
senare år har Samordningsgruppen för Invandrarfören
ingar i Umeå funnits och hjälpt invandrare och flyktingar 
att finna sig till rätta. Mottagning och meningsfulla 
fritidssysselsättningar har erbjudits. Med den nya flyk
tingpolitiken kommer invandrarbyråernas verksamhet i 
alla kommuner att omstöpas.

Många invandrargrupper har egna föreningar, där de 
ordnar aktiviteter av skilda slag. En del är små och endast 
inriktade på att invandrarna själva träffas och håller 
kontakt, medan andra gärna vill visa sig och sin kultur i 
olika sammanhang bland svenskar.

Vissa föreningar är mycket aktiva, andra kanske är 
vilande långa perioder beroende på att för få medlem 
m ar finns att driva en meningsfull verksamhet.

1996 fanns i Umeå bl.a. följande föreningar: Finska 
klubben i Umeå, Umeå Finlandssvenskar, Finska fören
ingen, Svensk-Etiopiska Vänskapsföreningen, Etiopiska 
Föreningen, Polska Föreningen PIAST, Ghana Union, 
English Speaking Society, Iranska Föreningen, Iranska 
Kulturcenter, Wadi Al Rafidain (Kulturell förening för 
irakier), Irakisk-svenska vänskapsföreningen, Eritrean- 
ska Förbundet, Eritreanska föreningen i Umeå, Somali- 
ska Föreningen i Umeå, Umeå Chinese Student Associa
tion, Kurdistans Förening, Chilenska föreningen, SI
M ON  (Svenska invandrare m ot narkotika, Bosniska För
eningen, Islamiska Föreningen, Isländska föreningen.
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Nära n
Under denna rubrik är korta notiser från länets hembygdsföreningar 
och museer välkomna. Program, projekt och initiativ är spännande 
och viktigt för andra att ta del av. Skicka notiser eller idéer för nästa 
häfte till redaktören senast den 20 januari 1997.

A

Fredsföreningar
Under några års tid har Stig-Henrik Viklund, vid folk
rörelsearkivet i Skellefteå, ägnat fria stunder åt a tt kart
lägga en föreningstyp som var tämligen vanligt förekom
mande efter första världskriget, fredsföreningar. Mellan 
åren 1918 och 1936 fanns inte mindre än 180 registrera
de fredsgrupper och fredsföreningar. 1994 tryckte Stig- 
Henrik upp en liten skrift m ed en allmän översikt om 
fredsrörelsen i Västerbotten. Året därpå kom en särskild 
skrift om Vännäs fredsförening som bildades 1925. Tre 
år senare fanns där 82 medlemmar.

I somras trycktes ytterligare ett häfte om Bureå sock
ens fredsföreningar. Bureå fredsförening bildades 1918 
och samma år anslöts mer än 100 medlemmar i förening
en. De tre häftena finns att köpa hos författaren.

Här återges från Bureåhäftet en artikel som Stig- 
Henrik funnit i Norra Västerbotten 28/5 1918:

Bureå fredsförenings årsmöte
Över 100 medlemmar nu inne i föreningen.
I söndags höll Bureå fredsförening sitt årsmöte å Trion lokalen kl.4. 
Efter ett inledningsanförande av hr Nygren bestegs talarestolen av 
tandlk. Sten Granbom, som denna gång talade över ”Fostrarekallets 
förpliktelser med hänsyn till fredsidéerna”. Han påpekade inlednings
vis det oerhörda ansvar för folksjälens daning, som måste lastas på 
pedagoger och läromästare. Arbetet för att hos dessa komma ansvars
känslan att göra sig alltmera gällande vore därför ett av fredskämparnas 
största värv. Glädjande nog har den svenska folkskollärarkåren preste
rat ett nog så sympatiskt ställningstagande till fredsidéerna. Men ännu 
är de icke nog genomsyrade av den rätta andan. Ännu gå ibland dem

män, som drunkna i gamla fördomars dödvatten, vältra sig i högpatri
otiska förnimmelser vid genomläsandet och bortlärandet av de om nöd 
och elände skriande, men av stolta krigareminnen fyllda ofredsårens 
svenska historia. Ännu finnas de som kring en Karl XII:s panna, -  och 
alla andra konungar av järn, stål och blod -  älska att vira lagerkransen 
och skåda hjälteglorian. Ännu finnas de, som alldeles bortse från de 
tusen små svenska hemmens lidande och elände sådana ofreds- och 
ofärdsår som kring det sjuttonhundrade sekelskiftet, bortse från hung
ersnöd och pest i landet /.../. Den gängse läroförkunnelsen, och 
speciellt historieundervisningen äro i många fall endast lena och 
osynliga faktorer i krigsgudens tjänst.

Sedan talaren berört debatten om objektiv historieundervisning i 
våra skolor samt understrukit militärstaternas åsikt att "ett lands 
historia är historien om dess krig”, kom han in på barnuppfostran, 
skarpt och impulsivt fördömande krigsleksakerna såsom varande det 
första fröet till den blivande individens materialistiska livsåskådning. 
Sorglöst rör sig barnens liv några år; men en dag, fortare än vi besinna 
det, sitta de i grottekvarnen för att formas efter deras beläte, som 
makten äga: först göras till Herren Zebaots bekännare och sedan i en av 
maktlystna prelater förfalskad kristendoms namn till krigsgudens och 
vilddjursdyrkans mjukaste tempeltjänare.

Då man tänker på, hur gränslöst mycket, som underlåtes och 
förbigås i fostrarekallets utövande, både från föräldrar och lärares sida, 
så blir man nästan rädd. Inte ens vårt eget fredliga land har skonats från 
konsekvenserna av dessa svåra och grova försummelser./.../ Talaren 
avslutade det timslånga föredraget med en kraftig vädj an till barnaupp- 
fostrarna att känna sitt ansvar. Ty på detta beror hela världens välgång.

Därpå sjöng hr Bruno Bäckman med sin fagra tenor, accomp. av en 
amatör vid pianot, Sophus Anderssons ”Klocka ring fred”, Sångaren 
hälsades med hjärtliga applåder. Följde så kaffeservering, varunder 38 
nya medlemmar antecknade sig till Bureå fredsförening, vars medlems- 
siffra nu stigit till icke mindre än 102 medlemmar.
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Kulturarv utan gränser
Modern krigföring har i allt större utsträckning kommit 
att gå u t på terror riktad m ot en värnlös civilbefolkning. 
Etnisk rensning är bara en av flera omskrivningar för vad 
som i realiteten snarare borde betecknas som folkmord.

Under de senaste årens krig och konflikter har man 
dessutom satt i system att skända och våldta viktiga 
symboler. Genom att förstöra ting som är intim t för
knippade m ed människors stolthet och identitet har man 
funnit ytterligare ett effektivt sätt att ta ifrån människor 
deras värdighet och bryta samhörigheten m ed hembyg
den. Därför satsar man på systematisk förstörelse av 
kyrkor, moskéer, historiska stadscentra, bibliotek, m o
num ent och museer.

Stiftelsen Kulturarv utan gränser bildades 1995. Syf
te t är att här i Sverige skapa opinion och engagemang för 
vårt gemensamma kulturarv. Den ideellt arbetande stif
telsen ska hjälpa till att bevara kulturegendom i områ
den som drabbas av konflikter, katastrofer eller ho t av 
annat slag. Den viktigaste uppgiften är att samla in 
pengar eller på annat sätt skapa resurser. Stiftelsens 
adress är: Riksantikvarieämbetet, Box 5405, 114 84 
Stockholm. Tel: 08/783 91 52 Fax: 08/783 91 75. Bidrag 
till stiftelsen kan sättas in på postgiro 90 14 04 -  4.

Flykting igår och idag
En bok om flyktingmottagning, Flykting igår och idag , 
gavs u t av Skellefteå museum 1993. Den består av två 
delar. Dels bygger den på ett dokumentationsarbete som 
Gerd Nyström inledde hösten 1988 på uppdrag av 
Skellefteå kommun och Nordiska m useet (SAMDOK]. 
Uppgiften bestod i att dokumentera flyktingverksamhe
ten vid Jörns flyktingcenter. Pia Risan fick ett år senare 
uppdraget att utvärdera samma verksamhet och planer 
på samarbete tog form. Pia Risan fick dock överta det 
slutliga sammanställningsarbetet sedan Gerd insjuknade 
-  och avled 1990.

D et låg nära till hands att göra en jämförelse m ed 
flyktingmottagningen under andra världskriget. Annika 
Hallinder, Skellefteå museum, har skrivit bokens andra

Vid Jörns flyktingcenter kunde flyktingar prova på skogsarbete som
maren 1990. Denf.d. gerillakrigaren från Eritrea ska ut och plantera 
tall. Foto Skellefteå museum.

del och därvid sammanställt en minnesinsamling från 
den nordfinska evakueringen i skelleftebygden 1944-45 
som Vuxenskolan och m useet arbetade m ed 1978. Bo
ken finns att köpa i Skellefteå museum.

Hemhygdsfonden
D et är dags att söka stipendium ur Västerbottens 
Hembygdsfond för utdelning 1997.

Stipendier delas u t efter ansökan till hem 
by gdsfrämj ande verksamhet såsom bok- och bro
schyrutgivning, utställningsverksamhet och där
m ed jämförbar verksamhet, arkivforskning och 
fältarbete, inventeringsarbete, studieresor m.m.

Ansökan ska, för att kunna behandlas av Väs
terbottens läns hembygdsförbund (VLH), dess
förinnan vara behandlad av hembygdsförening 
ansluten till länsförbundet. E tt yttrande från för
eningen måste närslutas ansökan. Styrelsen för 
VLH utser en eller flera stipendiemottagare, och 
utdelning sker norm alt vid VLH:s årsstämma.

Ansökan insändes senast 1 april 1997 till 
Västerbottens läns hembygdsförbund, Box 6083, 
906 03 Umeå.
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Hembygdens Är - f le r  vinnare i högstadiets skoltävling

Under Hembygdens År utlystes en tävling för grundskolans elever i 
länet. Uppgiften var att i bild och text skildra sin hembygd. För 
högstadiets del gällde det att beskriva utvecklingen i närmiljön från 
1906 fram till idag. Andrapriset bestående av tre byars historia 
presenteras här. I tidigare nummer har andra bidrag tryckts.

Hembygdens År 1996

\OTP I

Vad har hänt i Holmträskbygden?
Skola och undervisning
Byarna Åsen, Vikborg, Braxträsk, Holmträsk och Löv
lund bildade i början av 1900-talet ett s.k. skolrote inom 
Norsjö socken. H it hörde också Förrådet och banvakts- 
stugorna Karsbäcken och Vikborg.

År 1918 byggdes det första riktiga skolhuset av by
borna. Tidigare verkade sommarstugor som skollokaler.

I september 1922 kom lärarinnan Anna Moritz m ed 
cykel till Holmträsk. Där skulle hon undervisa tills sko
lan lades ner 1961. Men kurser och sammankomster 
hålls där ännu. Skolhuset byggdes av byborna och place
rades på en stor holme. Holmen var förenad m ed fastlan
det genom en myr och en kavelbro. N u finns det en väg.

I skolhuset fanns skolsal m ed stora fönster, korridor 
och lärarbostad, kök och rum. Tom ten var lekplats (utan 
lekmaterial). I backen fanns plats för fotboll, där pojkar
na höll till. Framför huset fanns plats för ringlekar, 
brännboll m.m. Vintertid blev sjöns is och skidbacken 
lekplatser.

Efter att kommunen förvärvat tom ten och huset, 
reparerades skolhuset. Lägenheten byggdes ut, fick egen 
ingång och källare, vattenledning och centralvärme till 
hela huset. U thuset fick särskilda W C för flickor och 
pojkar. D et sattes upp staket och grindar kring gården.

N u undervisas byns barn i Bastuträsk skola och de 
åker skolskjuts varje dag. Högstadiebarnen undervisas i 
Norsjö.

Affären
I början av 1900-talet fanns i byn Holmträsk ingen affär, 
så byborna var tvungna att fara till Kusfors eller Bastu
träsk för att handla.

1916 startade Karl och Ida Björk sin affärsrörelse. De 
hade lite dagligvaror. D et fanns ingen egentlig butikslo
kal i början, men senare inredde de ett rum  till butik.

1947 öppnade Göran och Värda Stenman affär i 
Anton Björks bagarstuga. Då fanns det alltså två affärer 
i byn. 1949 köpte Göran Björk affären av Stenman, 
samtidigt övertog han sina föräldrars affärsrörelse, som 
flyttades till Stenmans lokaler.

1952 hade Björk sin nybyggda fastighet klar. En del 
av nedre planet inreddes till en butik m ed lagerlokal, 
källare och kontor och nu flyttades affären dit.

Björk körde varje dag till Bastuträsk där han hämtade 
charkvaror och färskbröd. 1961 avled Björk, m en hans 
maka fortsatte m ed affären till år 1965, då den lades ner 
på grund av det minskade kundunderlaget. Björk hade 
även bensinförsäljning.

Idag är Holmträskborna återigen tvungna att åka till 
Kusfors eller Bastuträsk för att handla.

Ordnad postgång
I början av 1900-talet fanns ingen ordnad postgång för 
Holmträskbygden, m en i m itten av 1920-talet kom en 
ordnad tu r från Kusfors att gälla tre gånger per vecka.
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Emil Hellgren skötte lantbrevbäringen. Vintertid 
körde han risslan och på sommaren var det cykel. Men 
det fanns tillfällen då det bara var att gå.

D et var inte vid alla gårdar han stannade upp; men 
han hade sina fasta stoppställen. D it lämnades postären
den från kringliggande gårdar och där hämtades både 
tidningar och annan post. Man kunde även beställa varor 
från Kusfors, men det var begränsat. Hellgren skötte sin 
syssla till 1946, då det inrättades ett så kallat postom bud 
i Holmträsk. I m itten av 1950-talet flyttades postom bu
det till Björks affär. När poststationen i Kusfors drogs in 
i början av 1960-talet, blev det under Bastuträsk post
om budet kom att sortera.

Posten drogs in 1981. N u är det lantbrevbäring igen.

Helg, fest och nöjen
Som m otvikt till tungt arbete, sorg och vedermödor har 
människor i alla tider haft behov av fest och nöjen.

Vad roade då ungdomen i Holmträsk sig m ed förr? 
Skridskoåkning -  träffpunkt Hyterudden. Under en be
gränsad del av hösten, när isen lagt till betryggande 
tjocklek, var all fritidsaktivitet förlagd dit. Själva sam
lingspunkten var Hyteruddens yttersta spets. Där spra
kade elden från 4-5-tiden på aftonen till ibland en bra bit 
efter midnatt.
Dans kring julgranen. D et fanns en tradition att man på 
annandag jul dansade in julen. D et gjorde man på så sätt 
att man startade i någon av gårdarna längst västerut i byn, 
ibland lär det ha börjat hos ”Kläpp-Kalles”. Ibland hade 
man någon spelman med, men för det mesta utan musik
ackompanjemang gick man m ed friskt m od till verket att 
flytta fram julgranen m itt på köksgolvet. Sen tog man i 
ring och själva dansen kring granen startade. Fanns det 
ingen musik, så trallade man på de sedvanliga julgrans- 
slagdängorna och dansade runt en stund. Sedan traskade 
hela skaran till nästa gård, där proceduren upprepades.

Hembygdsfesten -  en Holmträsktradition
O rdet hembygdsfest är kanske en försvenskning av det i 
Holmträskbygden mera vedertagna nam net på en årlig 
återkommande tradition i Holmträsk, nämligen byafes- 
ten. Vill man söka efter ytterligare ursprungsbeteckning 
för denna fest lär det vara ”hagastörfesten”. Namnet 
anger festens syfte. Den tillkom alltså för att skaffa in en

gemensam kassa, som då hade sin största utgiftspost att 
upprätthålla eller nyanlägga olika hagar mellan byarna. 
Inom respektive byar Holmträsk, Vikborg, Lövlund och 
Braxträsk skulle varje fastighet sedan svara för ytterligare 
stängningsanordningar.

A tt det behövdes så mycket avstängningar samman
hängde m ed att alla kreaturen -  kor, kalvar, får, hästar 
och getter -  skickades u t i skogen för att själva skaffa sig 
föda under sommarmånaderna. Exakt när hagastörfes
ten började har ej gått att klarlägga. D et är dock klart att 
det började hos Edde Buhrs. Hanna Buhr var duktig både 
som brödbakerska och karamellkokerska. Där fanns ock
så en loge, i vilken Edde hade lagt in jäm nt golv av 
släthyvlat virke. O m  det dammade lite extra, var det 
säkert ändå inget fel på dessa logdanser.

Johanna Warg och Marie Marklund, 
Norsjö Centralskola, klass 9 B (vt 96)

Vad har hänt i Kusfor sområdet?
Bakgrund
När järnvägen byggdes tyckte man att det var lämpligt 
att bygga en station vid Kusforsen. Av flera orsaker 
byggdes den norr om älven. Där växte i början av 1900- 
talet e tt litet stationssamhälle upp.

Så tillkom allt eftersom affär, poststation, biograf, 
hönseri, dansbana, klädnypsfabrik, kafé och bageri. Av 
det som här nu räknats upp är bara affären kvar.

Sågens historia
Omkring 1930 hade J O Edström skaffat sig ett portabelt 
sågverk, som togs m ed u t i skogen där avverkningarna 
skedde. D et drevs av en dieselmotor. D et höll de på med 
några år.

I m itten av 1930-talet blev så det första fasta sågver
ket. D et var i Kusfors. Där drevs det till omkring 1940, 
då det flyttades till den plats där sågen står idag. D et var 
från början bara ett litet sågverk, som inte ens sågade året 
run t utan i stort sett bara på vintern. Sedan m ot våren 
levererade de virket som de fått året innan. Allt virke
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lufttorkades på sommaren. D et där pågick hela 1940- 
talet. Först i början av 1940-talet bildade de aktiebolag, 
AB Edströms & Co Träförädling. Och det har utvecklats 
framåt.

Edströms & Co fanns till 1986, då sågverket brann 
ned. D et var den enda större branden i sågens historia. 
Sågen byggdes upp på nytt och togs i bruk hösten 1987 
och drevs då vidare m ed lite bekymmer m ed bl.a. ett 
försäkringsbolag. 1989 såldes AB Edströms & Co till 
Norrsåg AB i Luleå. Sågen drevs då vidare i samma namn 
som förut, men nu som ett dotterbolag till Norrsåg AB. 
Under våren 1990 drabbades sågen av en mindre brand, 
då justerverket brann ned. Samma år gick Norrsåg AB i 
Luleå i konkurs. D etta medförde att AB Edströms & Co 
fick stora problem, eftersom de hade väldigt stora ford
ringar på sitt moderbolag. De klarade det fram till 
augusti 1991. Då gick AB Edströms & Co i konkurs. Då 
försvann nam net AB Edströms & Co. Sedan jobbade 
arbetarna vidare under konkursförvaltaren fram till 1 
april 1992. Då bildades Sibirian W ood AB och sågverket 
köptes av ryssarna.

Under tiden som AB Edströms & Co var verksamt, så 
sågade man uteslutande tim m er från Skellefteå till Lyck
sele -  alltså den råvara som växer efter Skellefteälven och 
betraktas som Sveriges bästa skog och som är väldigt 
eftertraktad. Ofta såg man på kontrakt att man ville ha 
virke just från Skellefte älvdal. Sedan man kom in i 
Sibirian W ood så har man uteslutande sågat ryskt tim 
mer, och då började man förstå att här är mycket fint 
timmer. D et stora problem et för Sibirian W ood har varit 
de långa transporterna. D et tim m er som de tog hit de 
första åren togs ända från Sibirien. Då hade de först en 
transportsträcka på närmare 200 mil innan det var i S:t 
Petersburg, sedan fraktades det därifrån och hit. Det 
tim ret var på väg i två till tre månader, innan det kom 
fram till sågen mellan Kusfors och Gum bo dal På grund 
av de höga fraktpriserna är det praktiskt taget omöjligt 
att häm ta tim m er så långt bortifrån. Så har då tim m er 
tagits från Karelen, på andra sidan gränsen mellan Fin
land och Ryssland.

D et har varit ganska stor skillnad på antalet anställda. 
O m  vi går tillbaka till sågens början, var det i stort sett 
bara familjen som jobbade. Under många år var det 
kanske bara två, tre personer som arbetade. På 1950-

talet, när de bildade aktiebolag, var det mycket säsongs
arbete, och det var mest bönder som jobbade på sågen. 
De var i regel aldrig fast anställda, utan jobbade vissa 
perioder, kanske just när det skulle sågas på vintern och 
sedan i slutet på sommaren när virket skulle skeppas. 
Under de perioderna kunde det vara ganska många 
arbetare, men däremellan var det bara några få. Omkring 
1970 började man ha fler fast anställda och m er kontinu
erligt arbete. Man började torka virket i torkar, och det 
kom krav på att man skulle leverera i stort sett när som 
helst. 1981 var man sexton anställda totalt i företaget. 
Sedan dess har antalet varierat mellan 16 och upp till 30.

När Sibirian W ood tog över, var det i början tolv 
anställda. Våren 1995 fanns det 21 anställda, men under 
hösten 1995 blev alla utom  5 uppsagda. Örvikens Trä 
har nu hyrt in sig för legosågning. Företaget ska antingen 
säljas eller också blir det fortsatt drift. Sågen i Gumboda 
blev det första företaget i Sverige som sedan början av 
1900-talet köpts upp av ett ryskt företag.

Jim Sundström 
Norsjö Centralskola, klass 9B (vt 96)

Ytterligare en byhistorik ingår i klassens tävlingsbidrag: 
Vad har hänt i Pjäsömbygden? av Carina Berggren. Den 
publicerades i Västerbottens tem anum m er om skola och 
hembygd, nr 1/1996 (s. 25).

Upprop om byaböcker!
Många byaböcker utges runt om i vårt län. Studie
grupper och enskilda tar initiativ till m er eller 
mindre omfattande historieskildringar av sina 
byar eller bygder. Vissa blir kända, medan andra 
lever ett undanskymt liv och behöver presenteras 
närmare. Redaktionen planerar att förteckna lä
nets byaböcker utgivna under 1990-talet, och är 
tacksam för uppgifter.

t
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Utställningar i vinter
3 . 1 1 - 1 . 1  JOHN THORGREN -  retrospektiv

En västerbottensmålares återkomst.
2 4 .1 1 -1 2 .1  EN ASPEKT PÅ DET 20:E 

ÅRHUNDRADET
Målningar, grafik och objekt av Sture 
Meijer

1 . 1 2 - 1 2 .1  SVERIGE I BLIXTBELYSNING
Glimtar ur Västerbottens museums do
kum entation ”Familjen i Västerbotten 
under 1900-talet”

7 . 1 2 - 8 . 1 2  
12.1 -  16.2

1 9 . 1 - 2 .3

JULMARKNAD PÅ GAMMLLA 
SVENSKA HUS
O m  våra byggnadstraditioner 
-  från utedass till herrgårdsmagasin. 
Producerad av Riksutställningar. 
SVERIGE BYGGER 1990-1994  
Om  god svensk byggnadskonst idag. 
Producerad av Arkitekturmuseet.

I nästa nummer
Odlingslandskapets kulturmiljövärden kommer att be
skrivas i det första tem anum ret 1997. När, var och hur 
levde de första jordbrukarna? Var och hur bedrevs den 
tidigaste odlingen i länet? H ur har odlingslandskapet 
vuxit fram och förändrats genom tiderna? Vilka var 
förutsättningarna förr och hur är det idag? H ur är det 
att driva ett fjälljordbruk idag? Kan man leva på ekolo
gisk odling? Vilka natur- och kulturvärden har odlings- 
historien skapat, och hur ska dessa kunna bevaras för 
framtiden? Dessa frågor hoppas vi kunna ge svar på i ett 
num m er rikt illustrerat i färg och svartvitt.

Somm arnum ret handlar om familjeprojektet.
Bondens landskap vid Bergvattnet, Dorotea omkring 1930. Foto Tor 
Ekholtz i Västerbottens museums bildarkiv.
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