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Inledning 
 

Postkoloniala författare som Salman Rusdhie, Edward Said och Arjun Appadurai har under det senaste 

årtiondet inte bara uppmärksammat exil, diaspora och migration som centrala motiv i den moderna 

kulturen, utan även betonat massmediernas och i synnerhet filmens avgörande roll när det gäller att 

gestalta erfarenheter av dessa modernitetens främsta arvedelar.1 Diaspora, exil och migration har blivit 

en realitet för allt större delar av jordens befolkning under 1900-talet, ofta som en direkt följd av 

kolonialismen vilket är tydligt inte minst i Frankrike där miljoner fransmän härstammar från forna 

franska kolonier.  

Händelserna i franska förorter som Clichy-sous-bois under hösten 2005 har aktualiserat den 

redan spända debatten om hur Frankrikes koloniala förflutna fortsätter att prägla det franska samhället 

och om nödvändigheten att bryta med vad som ibland kallats den ”koloniala amnesin”.2 Det handlar 

med andra ord om att släppa in ljus i den officiella historieskrivningens glömda skuggzoner: 

kolonialismen och immigrationen. Ett särskilt känsligt område rör Algeriets självständighetskrig som 

inte erkändes som ett riktigt krig förrän 1999, då den franska nationalförsamlingen beslutade att kalla 

det just ett krig och inte en rad ”händelser”. Fram till 1997 var dessutom arkiven stängda med 

hänvisning till sekretesslagar. 

I ett större perspektiv kan denna ”minneskamp” ses mot bakgrund av en mer omfattande 

debatt om historia och minne som lett till ett ifrågasättande av historia till förmån för en positiv 

omvärdering av minnet.3 Samtidigt har de rörliga bildernas stora betydelse för människors 

historieuppfattning uppmärksammats allt mer.4 Med de rörliga bilderna har nya möjligheter att skapa 

alternativa minnesberättelser uppstått, som ett slags motstånd mot officiella och ofta exkluderande 

historieskrivningar.  

Den fransk-algeriska filmaren Yamina Benguiguis dokumentärfilmstriptyk Mémoires 

d’immigrés var när den hade premiär 1997 en av de första filmerna som på allvar gav röst åt de 

nordafrikanska immigranterna och lyfte fram deras minnen av immigrationen. Uppsatsens syfte är att 

studera den filmiska gestaltningen av minnen i Mémoires d’immigrés utifrån hypotesen att filmerna 

                                                
1 Återkommande teman i böcker som Edward Said, Reflections on Exile and Other Literary and Cultural Essays (London: 
Granta Books, 2001), Arjun Appadurai, Modernity at Large. Cultural Dimensions of Globalization (Minneapolis/London: 
University of Minneapolis Press, 1996) och Salman Rushdie, Imaginary Homelands. Essays and Criticism 1981-1991 
(London: Granta/Penguin Books: 1992). 
2 Tas upp i La Fracture coloniale: La société française au prisme de l’héritage colonial, red. Pascal Blanchard, Nicolas 
Bancel och Sandrine Lemaire (Paris: La Découverte, 2005) och Abdellali Hajjat, Immigration et mémoire postcoloniale 
(Paris: L’Harmattan, 2005).  
3 Se exempelvis Thomas Elsaesser, ”One Train May Be Hiding Another: Private History, Memory and National Identity”. 
Hämtad från http://www.latrobe.edu.au/screeningthepast/reruns/rr0499/terr6b.htm, 2005-10-30, och Paul Ricoeur La 
Mémoire, l’histoire, l’oubli (Éditions du Seuil, 2000). 
4 Pelle Snickars och Cecilia Trenter, Det förflutna som film och vice versa. Om medierade historiebruk (Lund: 
Studentlitteratur, 2004).  
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skapar ett alternativt kollektivt minnesrum som utmanar den officiella historieskrivningen. Är det 

möjligt att tala om kollektiva minnen utan att komma in på essentialistiska resonemang som riskerar 

att missa just de skiftande, ambivalenta och hybridartade aspekterna av kulturell identitet och minne 

som brukar anses vara så kännetecknande för människor i diaspora? 

För att kunna fördjupa analysen av filmerna har jag valt att anknyta till en rad olika teoretiska 

perspektiv som tillsammans kompletterar varandra. Uppsatsen inleds med en teoretisk bakgrund i tre 

delar där jag i tur och ordning introducerar några huvuddrag i dessa perspektiv. I det inledande 

avsnittet redogörs i korthet för det område som inom anglosaxisk filmteori går under namnet exil- och 

diasporafilm. Betoningen ligger på två nyckeltexter av Hamid Naficy och Laura Marks som 

uppmärksammar tematiska, formalistiska och narrativa aspekter av exil- och diasporafilm.5 Utifrån en 

postkolonial läsning av Gilles Deleuze och Henri Bergson teoretiserar Laura Marks hur experimentella 

diasporafilmer utvecklat nya strategier för gestaltning av minnen som går bortom den konventionella 

västerländska filmens betoning av det visuella. Av stor vikt för uppsatsen är även Hamid Naficys 

teorier om exilfilmens ”akusticitet”, kronotoper, troper och taktila optik. Jag vill dock betona att 

avsikten med uppsatsen inte är att undersöka i vilken utsträckning Mémoires d’immigrés kan sägas 

stämma in på Naficys och Marks definitioner av exil- och diasporafilm. I stället har jag valt att ta fasta 

på vissa, specifika delar av deras teorier som jag tror kan fördjupa analysen av Mémoires d’immigrés 

på ett fruktbart sätt. Det är med andra ord filmerna som utgör uppsatsens huvudmaterial. Uppsatsen 

kommer inte att uppmärksamma filmernas produktion och reception utan begränsas till själva 

texterna.6  

Den teoretiska delen av uppsatsen avslutas med ett avsnitt om rörliga bilder och minne, där 

jag tar upp teman som filmen som minnesteknologi och kollektivt minne, spår och minnestecken, samt 

gestaltning av minnesprocesser. Här kommer jag framför allt att röra mig mellan David MacDougalls 

semiotiskt präglade text om minnesfilmer och den fenomenologiska traditionen inom filmteorin. 

Därefter följer analysen av filmerna som är indelad i tre avsnitt: Att bryta tystnaden: Språk, röst och 

det akustiska, Bildminnen och visuell arkeologi samt Resor i tid och rum: Filmens minnesplatser. I en 

avslutande sammanfattning diskuterar jag mina slutsatser. 

 

                                                
5 Laura Marks, The Skin of the Film. Intercultural Cinema. Embodiment and the Senses (Durham och London: Duke 
University Press, 2000), och Hamid Naficy, An Accented Cinema. Exilic and Diasporic Filmmaking (Princeton: Princeton 
University Press, 2001). 
6 Jag kommer således inte ta hänsyn till hur Yamina Benguigui gick tillväga i insamlandet och urvalet av minnesberättelser 
eller att filmerna kommit att få stor uppmärksamhet både i Frankrike och utomlands, inte minst bland nordafrikanska 
immigranter. Detta tas upp av Sylvie Durmelat i ”Transmission and Mourning in Mémoires d’immigrés: l’héritage 
maghrébin. Yamina Benguigui as a Memory Entrepreneuse” i Women, Immigration and Identities in France, red. Jane 
Freedman och Carrie Tarr (Oxford och New York: Berg, 2000). 



 3 

Teoretisk bakgrund 

Diaspora och exil inom filmteori 
I följande avsnitt redogörs kortfattat för det relativt unga men växande område inom filmteorin som i 

anglosaxiska länder går under namnet ”diaspora- och exilfilm.”7 Författare som Hamid Naficy, Laura 

Marks, Kobena Mercer, Stuart Hall, Ella Shohat och Robert Stam har under det senaste årtiondet 

uppmärksammat framväxten av ett slags interkulturell film av filmskapare tillhörande kulturella 

minoriteter som lever i västerländska metropoler som en följd av immigration, exil och diaspora.8 

Trots dominansen från Hollywood och kommersiella krav från finansiärer och publik har dessa 

filmskapare både lyckats positionera sig i det globala medielandskapet och utmana politiska och 

kulturella gränser genom skildringar av erfarenheter av exil och diaspora.  

Trots att dessa filmvetenskapliga studier av diaspora- och exilfilm inte delar någon enhetlig 

metodologi eller teorigrund har ämnet till stor del formats av framväxten av postkoloniala studier på 

1990-talet.9 En central fråga inom den postkoloniala teoribildningen har varit hur kulturella identiteter 

skapas genom exil, migration och diaspora. För att kunna uttrycka de våldsamma avbrotten, 

disjunktionerna i upplevelsen av tid och rum och de fysiska erfarenheterna av exil, immigration och 

tvångsförflyttning har många filmskapare experimenterat med nya former för att nå bortom det 

konventionella västerländska filmberättandet, hävdar Laura Marks i The Skin of the Film. Intercultural 

Cinema, Embodiment, and the Senses.  

I den kanske hittills mest omfattande studien av diaspora- och exilfilm, An Accented Cinema. 

Exilic and Diasporic Filmmaking, analyserar Naficy filmer gjorda i västerländska metropoler sedan 

1960-talet av filmskapare med rötter i tredje världen, postkoloniala länder eller ”den globala södern”. 

Naficys begrepp ”accentfilm” har mindre att göra med filmkaraktärernas accenter än med 

filmskaparnas marginaliserade position i förhållande till en dominant filmindustri. Trots att Naficy 

betonar att det inte rör sig om en homogen stil eller en etablerad sammanhängande genre, rörelse eller 

programförklaring från filmskaparnas sida utan en analytisk kategori, hävdar han inte desto mindre att 

dessa filmer har gemensamma drag som det är av högsta vikt att uppmärksamma i dagens klimat av 

skärpta etniska konflikter. För att undvika att diskussionen utvecklas till ett slags ”postmodernistisk 

diskursiv turism” eller en homogen berättelse om ”Den Stora Diasporan” betonar han nödvändigheten 

att i varje analys ta hänsyn till individers eller gruppers enskilda historier, erfarenheter och 

sammanhang.10  

Givetvis har det alltid existerat internationella filmkulturer och immigranter har även tidigare 

påverkat utvecklingen av olika länders litteratur och film, vilket är tydligt inte minst om man ser till 

                                                
7 Se exempelvis Eva Rueschmann (red.), Moving Pictures, Migrating Identities (Mississippi: University Press of Mississippi, 
2003).  
8 Ibid. 
9 Marks, s. 2. 
10 Naficy, s. 8. 
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den amerikanska filmhistorien, men aldrig tidigare har det skett i samma utsträckning som i dag, 

menar Naficy. Dagens accentfilm är oöverträffad både när det gäller kulturell och språklig bredd och 

global spridning. Enligt Naficy inleds utvecklingen på 1960-talet i samband med att globaliseringen 

tar fart och blir vad bland andra Stuart Hall och Arjun Appadurai kallat ”den norm mot vilken 

människor avgör sina individuella och nationella identiteter”.11 

Hamid Naficy gör en viss åtskillnad mellan filmskapare i exil, diaspora och vad han kallar 

”postkoloniala etnicitets- och identitetsfilmare”, även om han betonar att det inte rör sig om några 

stabila tillstånd utan snarare om flytande processer utan tydliga gränser. De flesta filmer hör inte 

hemma i en kategori utan kan ha drag av alla tre och många filmskapare kan göra olika typer av film.12 

Exil betyder generellt sett att individer eller grupper p.g.a. politiska, religiösa eller sociala skäl tvingas 

lämna sina hemländer men att de fortsätter längta tillbaka. Enligt Naficy fortsätter ofta exilfilmarna att 

längta och fantisera om hemlandet och att projicera dessa nostalgiska känslor i filmer genom att:   

 
[…]memorialize the homeland by fetishizing it in the form of catected sounds, images, and 
chronotopes that are circulated intertextuallty in exilic popular culture, including films and music 
videos.The exiles’ primary relationship, in short, is with their countries and cultures of origin and with 
the sight, sound, taste, and feel of an originary experience of an elsewhere at other times.13 
 

I likhet med exil antyder diaspora en successiv förflyttning och spridning från ett centrum.14 

Begreppet användes ursprungligen för att beskriva den judiska förskingringen från Israel i samband 

med de assyriska, babyloniska och romerska erövringarna. På senare år har en rad forskare hävdat att 

begreppet inte bör begränsas till den judiska erfarenheten eftersom mängder av folkgrupper under 

historiens gång genomlevt upprepade förskingringar, en process som fortsätter i massiv skala även 

idag.15 Enligt Robin Cohen kan diasporiska rörelser grupperas enligt olika motiverande orsaker, 

däribland: offer/flykting, arbete/tjänst, handel/finans, imperialistiska/koloniala, kulturella/hybrid.16 Till 

skillnad från exil kan diaspora aldrig vara individuell, den är alltid kollektiv. Detta, menar Hamid 

Naficy, får ofta till följd ett ”formande och närande av ett kollektivt minne” som är konstituerande för 

den diasporiska identiteten.17 Enligt Naficy fortsätter människor i diaspora att upprätthålla en känsla 

av etnisk medvetenhet och särart som befästs av perioder av fientlighet från ursprungslandet och från 

värdlandet. I kontrast till exilens vertikala förhållande till hemlandet omfattar den diasporiska 

medvetenheten inte bara hemlandet utan även laterala, reella och imaginära förhållanden mellan 

skingrade likar. 

                                                
11 Ibid. 
12 Ibid., s. 11. 
13 Ibid., s. 12. 
14 John Durham Peters, “Exile, Nomadism and Diaspora. The Stakes of Mobility in the Western Canon” i Home, Exile, 
Homeland. Film, Media and the Politics of Place, red. Hamid Naficy (New York och London: Routledge, 1999), s. 20. 
15 Naficy, s. 13.  
16 Robin Cohen, Global Diaspora. An Introduction (London: Routledge, 1997), ix-xii. 
17 Naficy, s. 14. 
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Sammantaget kännetecknas diaspora av pluralitet, mångfald och hybriditet medan exil 

karakteriseras av binärism och dualism. Betoningen ligger dessutom mindre på förhållandet till ett 

enda hemland och berättelserna kretsar mindre kring återblickande, förlust och frånvaro till förmån för 

pluralitet och performativ identitet.18  

De postkoloniala ”etnicitets- och identitetsfilmskaparna” är både etniska och diasporiska men 

skiljer sig från etablerade amerikanska filmare som Woody Allen, Francis Ford Coppola och Martin 

Scorsese genom att antingen själva vara immigranter eller vara barn till immigranter från icke-

västerländska länder. Sammanfattningsvis karakteriseras exilfilmarna av fokuseringen på ”där och då i 

hemlandet”, diasporafilmarna av relationen till hemlandet och det laterala förhållandet till 

diasporasamhället, och de postkoloniala etnicitets- och identitetsfilmarna av ”livet här och nu i landet 

där de bor”.19  

Medan skillnaderna mellan filmerna kan bero på en rad olika faktorer så beror likheterna på 

vad de har gemensamt, nämligen gränssubjektivitet och den marginaliserade positionen i samhället 

och i filmindustrin.20 Naficys omfattande studie tar hänsyn till en mängd aspekter beträffande 

produktion, reception, teman och stil. I stället för att här ge mig in på en omfattande redogörelse för 

dessa låter jag Naficy själv få sammanfatta accentfilmens främsta karaktärsdrag:  

 

[...]open-form and closed-form visual style; fragmented, multilingual, epistolary, self-reflexive, and 
critically juxtaposed narrative structure; amphibolic, doubled, crossed, and lost characters; subject 
matter and themes that involve journeying, historicity, identity and displacement; dysphoric, euphoric, 
nostalgic, synaesthethic, liminal, and politicized structures of feeling; interstitial and collective modes 
of production; and inscription of the biographical, social, and cinematic (dis)location of the 
filmmakers.21 
 

Minne och rörliga bilder  

Film som minnesteknologi och kollektivt minne 
Under 1900-talet har massmedier som film, fotografier, radio, tv och digitala medier kommit att spela 

en allt större roll för människors uppfattning av det förflutna.22 Rörliga bilder har inte bara kommit att 

utmana skriften och boken som dominerade historieproducenter utan även som omtvistat historiskt 

källmaterial, vilket Nürnbergrättegångarna utgjorde ett tidigt exempel på. 

Ett stort antal studier har under det senaste årtiondet uppmärksammat hur i synnerhet filmen 

påverkat och format människors uppfattning av det förflutna och samtidigt kommit att fungera som ett 

slags teknologisk minnesbank, däribland den franske filosofen Bernard Stiegler som utifrån ett 

                                                
18 Ibid. 
19 Ibid., s. 15. 
20 Ibid., s. 11. 
21 Ibid., s. 4. 
22 Snickars och Trenter, s. 12. 
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fenomenologiskt perspektiv beskrivit filmen som en minnesteknologi som gör det möjligt för enskilda 

individer att uppleva historiska händelser som om de vore minnen trots att de själva inte erfarit dem.23  

Stor uppmärksamhet har på senare år ägnats den centrala roll som rörliga bilder spelar i 

skapandet av samhällens kollektiva, eller kulturella minnen. Offentliga bilder kan ha samma funktion 

som familjebilder, som en form av emblem för viktiga händelser, förändringar, eller som ett sätt att 

komma över historiska trauman, i vad Yannick Geoffroy beskrivit som ett ”Trauerarbeit”, ett 

sorgearbete.24 Trots att filmmediet kan bidra till en horisont av gemensamma intersubjektiva minnen 

är det viktigt att betona att det finns en avsevärd skillnad mellan hur offentligheten representerar 

historien och hur historien upplevs av enskilda människor. 

I Marita Sturkens definition av kulturellt minne som “a field of cultural negotiation through 

which different stories vie for a place in history,”25 antyds att det i varje samhälle och kollektiv finns 

en mängd konkurrerande berättelser om det förflutna och att vissa berättelser accepteras medan andra 

avvisas. För att ett påstående om det förflutna ska kunna bli historia måste det först bli en del av det 

kulturella, kollektiva minnet, menar Patrik Sjöberg. Han fortsätter:  

 
The process of being included in the memory of a specific culture yields to the politics of the time, and 
a large number of media and forums through which statements can be assimilated: memorials, public 
art, popular culture, literature, commodoties, and activism.26 

Gestaltning av minnen på film 
 
One of the battlefields of these new identity politics is “memory”. As 
history evaporates, becoming in the process the very signifier of the 
inauthentic, the false and the falsifiable, memory has gained in status, 
as the repository of genuine experience, the last refuge of what 
inalienably makes us who we are. What more appopriate instrument to 
record and preserve memory than sight and sound?27 
 
By marking what is personal about the past, by bearing witness, and 
giving testimony, such films add a new dimension to memory, 
connecting the speaking subject to both temporarlity and mortality, 
creating “pockets of meaning” in the sense one can speak, in a guerilla 
war, of “pockets of resistance. Remembering giving testimony and 
bearing witness can be tokens of a fight not only against forgetfulness, 
but also against history [...]28  

THOMAS ELSAESSER  
   
   

I de två citaten hämtade från Thomas Elsaessers text ”One Train May Be Hiding Another: Private 

history, Memory and National Identity”, uttrycks inte bara tilltro till vad Michael Renov menar vara 

den kanske mest grundläggande av dokumentärfilmens funktioner alltsedan bröderna Lumières 

                                                
23 Bernard Stieglers Technics and Time, 1 – The Fault of Epimetheus (Stanford: Stanford University Press, 1998), refereras 
till i Patrik Sjöberg, The World in Pieces. A Study of Compilation Film (Stockholm: Aura förlag, 2001), s. 136. 
24 Yannick Geffroy, “Family Photographs: A Visual Heritage” i Visual Anthropology, (nr. 3(4), 1990). 
25 Marita Sturken, Tangled Memories – The Vietnam War, The AIDS Epidemic, and the Politics of Remembering, (Berkeley: 
University of California Press, 1997), s. 1, citerad i Sjöberg, s. 137. 
26 Ibid. 
27 Elsaesser, s. 4. 
28 Ibid, s. 6.  
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nyhetsfilmer – ”to record, reveal or preserve” grundat i begäret att ”cheat death, stop time, restore 

loss” 29 – utan även en idé om att det är möjligt att gestalta mänskliga minnen på film.  

Fascinationen över filmens slående likhet med det mänskliga minnet går att återfinna i några 

av de tidigaste filmteoretiska skrifterna från filmens barndom.30 Som tidigare nämnts har filmmediet 

ofta ansetts vara överlägset det mänskliga minnet, som ett fulländat, automatiskt minne befriat från det 

mänskliga minnets brister. En anledning till att filmmediet ofta ansetts utgöra en närmare motsvarighet 

till det mänskliga minnet än många andra bild- och textframställningar är förmodligen att filmens 

varierade system bättre speglar det mänskliga minnets mångdimensionella och multisensoriska 

komplexitet, en ofta osammanhängande blandning av visuella bilder, ljudfragment, fysiska rörelser, 

och utan tydliga gränser till dröm och fantasi.31 Trots dessa likheter är kopplingen mellan minne och 

film inte okomplicerad. Som David MacDougall påpekar finns det ett grundläggande problem. Hur 

kan filmen gestalta medvetandets landskap vars bilder och sekvenslogik alltid är dolda för synen?32 

Spår och minnestecken 
Filmer kan inte spela in minnen direkt såsom de upplevs utan endast skapa sekundära framställningar, 

d.v.s. gestalta minnets och ihågkommandets yttre tecken. Hur ska då dessa yttre minnestecken tolkas? 

Eftersom dokumentärfilmaren har lika lite insyn i publikens medvetanden som i filmkaraktärernas är 

det inte fråga om några entydiga meddelanden utan snarare om olika tolkningar som förändras över 

tid. MacDougall skriver: ”If memory itself is selective and ideological, films of memory redouble this 

and add further codes of cultural convention.”33 Historiska föremål, inklusive fotografier och rörliga 

bilder, anses ofta vara fria från sådan otydlighet och används därför som autentiska minnen. Varken på 

museer eller i film är fysiska minnesobjekt tillförlitliga som uttryck för minnet, däremot kan de utgöra 

byggstenar i konstruktionen av minnesberättelser.  

Enligt MacDougall går det att urskilja fyra kategorier av ”minnestecken” som 

dokumentärfilmer använder sig av: ”överlevnadstecken”, ”ersättningstecken”, ”likhetstecken” samt 

”frånvarotecken”. Den första gruppen, överlevnadstecken, har en fysisk, indexikal koppling till det 

förflutna, t.ex. Marcel Prousts pressade blommor eller Foster Kanes Rosebud i Citizen Kane som 

fungerar både som fysiskt bevis och symbol. Överlevnadstecken är en form av kvarlevor och spår efter 

en större helhet, som ett träd med brutna grenar efter en storm. Till denna kategori räknar MacDougall 

även fotografier och film som samtidigt är historiska föremål och indexikala spår av det avbildade. 

Ersättningstecken är liknande föremål, kopior (nya blommor, en ny Rosebud) och olika former av 

rekonstruktioner som återkommer exempelvis i dramadokumentärer. Likhetstecken har en ännu lösare 

ikonisk koppling till det förflutna. Det är här fråga om att ”fylla i det saknade mönstret genom 

                                                
29 Michael Renov, “Toward a Poetics of Documentary” i Theorizing Documentary, red. Michael Renov, (London och New 
York: Routledge, 1993), s. 25ff. 
30 MacDougall David, Transcultural Cinema (New Jersey, Princeton: Princeton University Press, 1998), s. 231. 
31 Ibid. 
32 Ibid.  
33 Ibid. 
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analogi” och att skapa metaforer på olika nivåer. En dags arbete får symbolisera ett helt livs arbete. Hit 

räknar MacDougall även musik som används för att skapa analogier till känslor eller frambringa 

historiska associationer. 

I konventionella dokumentärer och tv-reportage används dessa tecken för att bygga upp en 

illusion om att det går att återskapa det förflutna och för att underbygga sanningsanspråk.34 Särskilt 

tydligt är detta när det gäller intervjupersoners minnen som framställs som ofelbara och oinskränkta. 

Bara filmaren är tillräckligt snabb tycks intervjupersonerna kunna berätta allt om det förflutna. 

Dessutom, menar MacDougall med Bill Nichols, tenderar många dokumentärfilmer att omge de 

intervjuades minnesberättelser med neutralitet.35 

Den tredje kategorin skiljer sig från de tidigare genom att inte censurera bristerna i minnet: 

glömskan, viljans förvrängning, och avgrunden mellan erfarenhet och minne. Dessa tecken placerar 

minnet i glömskans kontext och definierar det förflutna genom avståndet till nuet.36 Det handlar om att 

definiera minnet genom dess motsats – en förkroppsligad frånvaro. Detta kan exempelvis ske genom 

ironisk användning av vittnesmål för att uppmuntra publiken att göra egna jämförelser och 

bedömningar vad gäller trovärdighet, såsom när arbetare i Amos Gitais film Ananas (1983) övervakas 

av vakter under en intervju. Enligt MacDougall kan filmer även peka mot en frånvaro i skildringen av 

historiska platser, exempelvis övergivna koncentrationsläger i Alain Resnais Nuit et brouillard (Natt 

och dimma, Frankrike, 1955) och i Claude Lanzmanns Shoah (1985). Lanzmann går ännu längre i att 

visa på gränserna för vår kunskap om historien genom att filma tomma gator och fält som får publiken 

att förgäves söka efter tecknets betecknade. MacDougall skriver: “In the failure of the sign we 

acknowledge a history beyond representation”.37      

Trots att MacDougall gör en distinktion mellan överlevnadstecken och frånvarotecken handlar 

det i de senare exemplen ändå om ett utforskande av indexikala spår från det förflutna. Även om 

spårens status som historiska bevis problematiseras så blir de existentiella och etiska aspekterna 

föremål för en poetisk gestaltning. I kapitlet ”The Trace: Figures of Historical Time in Documentary” 

i doktorsavhandlingen Figures of Time. On the Phenomenology of Cinema and Temporality, 

diskuterar Malin Wahlberg begreppet ”spår” i förhållande till gestaltande av historisk tid i 

dokumentärfilm utifrån en fenomenologisk utgångspunkt.38 Relationen mellan media och historia 

behöver inte alltid handla om destruktiv manipulation eller ytlig återanvändning, menar Wahlberg och 

lyfter fram filmer som Az Orveny (”Fritt fall”, Péter Forgács, Ungern, 1996) och Récits d’Ellis 

Island. Histoires d’errance et d’espoir (Robert Bober och Georges Perec, Frankrike, 1979) som 

exempel på ett slags ”documentary poetics of the trace”.        

                                                
34 Ibid., s. 235.  
35 Ibid.  
36 Ibid., s. 236. 
37 Ibid. 
38 Malin Wahlberg, Figures of Time. On the Phenomenology of Cinema and Temporality, doktorsavhandling från 
Stockholms Universitet, 2003. 
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Wahlberg placerar diskussionen i en större fenomenologisk tradition där spåret återkommer 

som tema inom fransk fenomenologi hos bland andra Jean-Paul Sartre, Maurice Merleau-Ponty, 

Emmanuel Lévinas och Paul Ricoeur; i Susan Sontags och Roland Barthes skrifter om den 

fotografiska bildens indexikalitet och i André Bazins filmteoretiska verk. Inom den franska 

fenomenologin blir ”la trace” en existentiell och etisk trop som påminner oss om vår begränsade tid på 

jorden och vår kommande död samtidigt som det utgör ett vittnesmål från det förflutna, ett slags 

vädjan från det förflutna att inte glömma den historiska Andra.39 För Emmanuel Lévinas blir spåret en 

”ethical metaphor, designating a potential intersubjective encounter that bridges the experience of past 

and present time”.40 

Trots att den fotografiska bilden står i ett indexikalt förhållande till det förflutna, som en 

närvaro av det förflutna, handlar det hos varken Sartre, Bazin eller Barthes om spåret som en ”ren 

transcendens”. För att avståndet mellan det förflutna och nuet ska kunna överbryggas krävs ett aktivt 

seende där spår, minne och fantasi möts. Spåret måste med andra ord tillföras någon form av kunskap, 

levandegöras i en process där spåret blir till en ”tecken-effekt” vilket motsvarar vad Barthes kallar 

”animation”.41  

När det gäller film handlar det enligt Wahlberg framför allt om narrativ kontextualisering av 

bildminnen, d.v.s. att förvandla bilder till bildminnen genom kamerarörelser, musik, ljud, text eller en 

berättarröst etc.42 Ett tydligt exempel på en sådan iscensättning av bilder utgör de filmer som helt 

består av fotografier och där kameran bokstavligen animerar stillbilder och skapar ”en imaginär 

rumslighet och tidskontinuitet som överskrider fotografiets ramar”.43  

Att gestalta minnesprocesser 
Eftersom minnet är en form av tankeprocess är det enligt MacDougall möjligt att se filmisk gestaltning 

som ett försök att efterlikna medvetandets minnesprocesser.44 Utifrån Mardi J. Horowitz klassificering 

av tankeaspekter i kategorierna ”bild”, ”lexikal” och ”enaktiv”, som delvis motsvarar C.S. Peirces och 

Roman Jacobsons system, diskuterar MacDougall de strategier som filmer kan använda för att återge 

minne i bilder, ord och fysiska rörelser.  

Horowitz definition av Bild eller snarare sensorisk tanke omfattar inte bara visuella bilder utan 

även förmågan att erinra sinneserfarenheter som ljud och lukt. I jämförelse med filmbilder är de inre 

visuella bilderna både mer komplexa och mindre systematiska, påpekar MacDougall. Skillnaden 

mellan frivilliga och ofrivilliga minnesbilder utgör bara ett exempel. Medan ofrivilliga, oväntade, 

minnesbilder är specifika och tydliga, är bilder som man anstränger sig för att minnas ofta oskarpa och 

otydliga. På samma sätt är den lexikala tanken mer fragmenterad än filmen, som sällan fångar den 

                                                
39 Ibid., s. 34. 
40 Jag har lånat definitionen från Wahlberg, s. 260. 
41 Ibid., s. 188f. 
42 Ibid., s. 189. 
43 Ibid., s. 191. 
44 MacDougall, s. 237. 
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lexikala tankens tendens att sväva mellan det språkliga och förspråkliga. Enligt MacDougall begränsar 

sig de flesta dokumentärfilmer till att använda dessa två kategorier, och ofta i ett enkelt format som 

enbart omfattar arkivmaterial och intervjuer.45  

Mer sällan utforskas den enaktiva tanken, som varken är visuell eller lexikal utan kroppslig 

och handlingsbaserad. Denna kinestetiska dimension av tanken går inte att se hos andra om den inte 

översätts i fysisk rörelse. Den filmiska motsvarigheten är framför allt bilder av fysiskt beteende och 

vanor, som en form av spår av tidigare erfarenheter. Enligt MacDougall är den enaktiva tanken nära 

kopplad till känsloupplevelser som skam, rädsla etc. För att illustrera hur det enaktiva ibland kan ta 

över det visuella och det lexikala beskriver MacDougall en scen där en man går nedför en trappa i ett 

hus där han suttit fängslad i totalt mörker i en månad. Vi ser trappan och hör mannen berätta hur 

många trappsteg den har. Ändå är det fötternas rörelser som tydligast visar att mannen vet när han 

kommit ned.46 Med hjälp av montaget kan filmmediet inte bara gestalta gester utan även återskapa 

själva kvaliteterna hos den enaktiva tanken och väcka kinestetiska reaktioner hos publiken. Genom 

klippningen kan filmen även skapa imaginära geografier, ett slags filmiska minneslandskap som 

motsvarar minnets spatiala dimensioner. Naturligtvis spelar även rörelse, ljus, färg och textur stor roll i 

gestaltningen av det enaktiva minnet.  

  

                                                
45 Ibid., s. 237. 
46 MacDougall, s. 238. 



 11 

Analys av Mémoires d’immigrés  

Offentlig historia och privata minnen – om filmens kronologi 
 
Aujourd’hui en France, la place de l’histoire de l’émigration-
immigration dans l’histoire officielle est équivalente à celle des 
immigré-e-s et de leurs enfants dans la société française : invisible, 
marginalisée, oubliée.47   
   ABDELLALI HAJJAT 
 

De tre delarna i Yamina Benguiguis dokumentärfilmstriptyk Mémoires d’Immigrés, Les Pères, Les 

Mères och Les Enfants, motsvarar gränserna mellan tre skilda sfärer av erfarenheter, tre delvis skilda 

världar – fäderna som gjorde den första resan från Nordafrika till Frankrike, mödrarna som först 

senare flyttade efter och slutligen barnen som föddes och växte upp i det nya landet. Denna 

uppdelning speglar i synnerhet klyftan mellan generationerna och vad Abdellali Hajjat kallar ”det 

brutna minnet”.48 Sammantaget skapas en helhet av tre separata delar som på olika sätt binds samman 

och skapar dialog över gränserna. Filmserien inleds och avslutas med en sekvens av svartvita 

arkivbilder som visar de första immigranternas resa och ankomst till Frankrike – vi ser män lämna en 

färja, passera tullen och gå på gatorna i det nya landet. Det första som sägs i filmen har en direkt 

koppling till barnen: Nos enfants, ils sont là aujourd’hui. Il faudrait bien qu’ils sachent pourquoi on 

est ici, pourquoi on est venu, et comment on est venu, dans quelles conditions on a travaillé, comment 

notre vie a passé. Même s’il y a des reproches, comme quoi ils sont nés ici… (Abdellah Samate).  

Filmernas övergripande historiska tidsaxel sträcker sig från början av 1950-talet till 1990-

talets mitt. Filmernas indelning motsvarar på ett plan utvecklingen i den officiella franska politiken – 

från 1950-talets politik inriktad på att tillfredsställa behovet av arbetskraft genom invandring av 

ensamma män från rurala områden i Algeriet och de forna nordafrikanska kolonierna, till 1970-talets 

politiska kursändring som, p.g.a. ekonomisk nedgång och mättad arbetsmarknad, innebär ett stopp för 

invandringen av ensamma män och istället öppnar upp för ”regroupement familial” (d.v.s. att männens 

fruar och barn tillåts flytta efter) och till 1980-talets hemvändandebidrag som införs för att uppmana 

familjer att flytta tillbaka etc. Denna officiella tidsaxel gestaltas dels genom intervjuer med 

representanter för den franska staten som personligen beslutade och genomförde politiken, dels genom 

officiellt arkivmaterial från exempelvis INA, Pathé och inslag från fransk tv.  

Denna officiella historia kontrasteras med intervjuer med immigranter och deras barn som 

visar politikens konsekvenser i enskilda människors liv bortom den officiella historieskrivningen. 

Deras berättelser följer inte en sträng kronologi utan förflyttar sig fritt i större tidsperioder som kan 

omfatta hela livshistorier.  

                                                
47 Abdellali Hajjat, Immigration postcoloniale et mémoire (Paris: L’Harmattan, 2005). 
48 Analyseras av Hajjat i kapitlet ”Ambivalences et ruptures” i Immigration postcoloniale et mémoire. 
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Filmerna rör sig med andra ord i skärningspunkten mellan privata minnen och offentlig 

historia och ger vad man skulle kunna kalla en ”inre upplevelse av historien”, eller vad författaren 

Imre Kertész kallat att ”konkretisera historien utifrån ett mikroperspektiv där den enskilda människans 

upplevelse står i centrum”49 En annan litterär parallell återfinns i Imaginary Homelands där Salman 

Rushdie framhåller vikten av alternativa berättelser och beskrivningar som kan bestrida staters 

officiella historieskrivningar, i synnerhet de mest uppenbara lögnerna och förvrängningarna. Filmen 

kan med andra ord utmana den officiella politikens version av sanning och historia i en minnets kamp 

mot glömskan.50  

                                                
49 Tas upp av Malin Wahlberg, “Mellan privat och offentlig historia: amatörfilm och minne i Private Hungary” i Snickars och 
Trenter. 
50 Salman Rushdie, Imaginary Homelands. Essays and Criticism 1981-1991 (London: Granta/Penguin Books, 1991), s. 14. 
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Att bryta tystnaden: Språk, röst och det akustiska 
 

Stressing musical and oral accents redirects our attention from the 
hegemony of the visual and of modernity toward the acousticity of 
exile and the commingling of premodernity and postmodernity in the 
films. Polyphony and heteroglossia both localize and locate the films 
as texts of cultural and temporal difference.51  

HAMID NAFICY 
  

Det akustiska – röster, musik, accenter, sånger, språk – som bärare av minnen och markörer av 

individuella och kollektiva identiteter, men även tystnader, har en central betydelse i Mémoires 

d’immigrés, en film som tillkommit mellan två kulturer och två språk. 

Att bryta tystnaden 
Den första delen, Les Pères, inleds med en sekvens svartvita arkivbilder från slutet av 1950-talet som 

visar nordafrikanska immigranter som anländer med båt, passerar genom tullen, går på gatorna i det 

nya landet övervakade av franska soldater och uniformerade vakter, och en mörk silhuett av en ensam 

man med resväska som går över en ödslig plats etc. Det är bilder av anonyma ansikten registrerade av 

en kamera som ser men inte lyssnar. Några av männen ser in i kameran, men de förblir stumma och 

röstlösa. Dessa spöklika bilder, som även hemsöker den avslutande delen av Mémoires d’immigrés, 

blir som ett slags metafor för den tysta generation av nordafrikanska arbetskraftsinvandrare som sällan 

någon brytt sig om att lyssna på och som är på väg att försvinna. 

Denna första sekvens i filmen kontrasteras med inklippta färgbilder på närmare avstånd där vi 

ser och hör två åldrande immigranter – först Mohamed Toukal och sedan Abdelllah Samate – berätta 

om anledningen till att de valt att tala. Övergången till färg kan upplevas som ett försök att ge kött och 

blod åt de tysta gestalter som hemsöker filmen i svartvita bilder och som en del i projektet att förankra 

denna generation av nordafrikanska immigranter i fransk jord och i det kollektiva minnet. Framför allt 

tydliggörs här ett av filmens centrala teman: att bryta tystnaden och ge immigranterna sina röster 

tillbaka. Medan bilder kan existera separat, på avstånd och utan medskapande från dem som filmas, 

kan ingen röst existera utan kraften, andningen, som genererar den. Det unika bandet mellan röst och 

identitet, som ofta förnekats subjekten i etnografiska filmer och franska filmer från kolonialtiden, är 

här centralt.  

I ”Voices Unveiled. Mémoires d’immigrés. L’héritage maghrébin” omnämner Mark Ingram 

och Florence Martin Mémoires d’immigrés som ett exempel på ”Beur écriture”.52 Även om ”beur 

écriture” är en vag och kontroversiell benämning på en litterär genre skriven av ”beurs” – d.v.s. 

nordafrikanska immigranters barn – som framför allt användes på 1980-talet, finns här vissa 

intressanta teman som ändå är centrala i Mémoires d’immigrés. Denna korta jämförelse med en 

                                                
51 Naficy, s. 25. 
52 Ingram och Martin, ”Unveiled Voices. Mémoires d’immigrés et l’héritage maghrébin” i Rueschmann, s. 115-120. 
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litterär genre motiveras dessutom av att Yamina Benguigui själv skrivit böcker som brukar räknas till 

denna genre, även om syftet här inte är att gå djupare in på eventuella paralleller mellan filmerna och 

den skriftliga versionen av Mémoires d’immigrés.53 Ett centralt tema i den så kallade ”beur-

litteraturen” är att bryta med ”det osagdas diskurs”. Det handlar om att uppenbara och översätta det 

som göms mellan orden i det tysta språket och att skapa ett tredje rum mellan den franska och den 

nordafrikanska kulturen. Hos författare som Farida Belghoul, Leïla Houari och Azouz Begag 
framträder gång på gång bilder av en tystad och kuvad föräldrageneration som lever efter oskrivna 

regler att inte synas eller höras i en ständig rädsla för att bli avskedade eller utvisade. I många av de 

filmer som under 1980- och 1990-talet gjordes av barn till nordafrikanska invandrare och ibland 

kommit att kallas ”beurfilm” är föräldragenerationen marginaliserad och tyst.54 Den upplevda 

generationsklyftan reproduceras med andra ord i dessa filmer av mestadels unga, manliga regissörer 

och som i synnerhet kretsat kring unga mäns kamp för en identitet.  

Mot bakgrund av detta blir föräldragenerationens talade ord desto mer laddade och känsliga. I 

Mémoires d’Immigrés bryts föräldragenerationens tystnad och tabun mot att inte tala om det 

förflutna. I likhet med de så kallade ”beurförfattarna” har Yamina Benguigui rollen som översättare 

mellan två kulturer; dels i översättningen av arabiska och berbiska sångtexter och vissa ord och 

meningar i immigranternas berättelser; dels i den filmiska översättningen av det som finns mellan 

orden.  

Språkhierarkier och accenter 
 
[---] The accented voice is loaded with hidden messages from our 
cultural heritage, messages that often reach beyond the capacity of the 
ordinary words of any language…55 
 
Ett centralt begrepp i Hamid Naficys diskussion om ”Accented cinema” är naturligt nog själva 

”accenten”, ett begrepp som inom lingvistiken betecknar den kumulativa hörbara effekt av de inslag i 

uttalet som identifierar en persons sociala och regionala ursprung.56  Detta innebär att det är omöjligt 

att tala utan accent. Emellertid används begreppet ofta om uttal som avviker från en officiell 

standardnorm som anses vara neutral men i själva verket är nära kopplad till makt och social status. 

Detta gäller inte minst de stränga normer för franskt uttal som fortfarande är dominerande i fransk tv, 

radio och film. Till skillnad från det lingvistiska begreppet accent, som endast avser uttal, använder 

Naficy ett vidgat begrepp som omfattar både uttal, grammatik och vokabulär för att illustrera hur 

                                                
53 Se Anissa Talahite “Constructing Spaces of Transition: Beur Women Writers and the Question of Representation” i 
Women, Immigration and Identities in France, red. Jane Freedman och Carrie Tarr, (Oxford och London: Berg, 2000), eller 
Alec G. Hargreaves, Voices from the North African Immigrant Community in France. Immigration and Identity in Beur 
Fiction. (New York och Oxford: Berg, 1991). 
54 Se Carrie Tarr,”Memories of Immigration: Sous les pieds des femmes and Vivre au paradis” i Reframing Difference. Beur 
and banlieue filmmaking in France (Manchester och New York: Manchester University Press, 2005). 
55 Citat från Taghi Modaressis artikel ”Writing with an Accent” (Chanteh 1: 1:7-9, 1992), citerad.i Naficy, s. 23. 
56 Naficy, s. 22.  
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accenten genomsyrar filmer på alla plan. På den mest grundläggande nivån kännetecknas dessa filmer 

av karaktärer som talar med tydliga accenter som avviker från den officiella normen.57  

Kopplingen mellan språk och makt blir tydlig om man betraktar förhållandet mellan franska 

och arabiska och andra nordafrikanska språk mot bakgrund av den franska koloniala diskursen, där 

just det franska språket sågs som en ledstjärna och en viktig del i den civiliserande missionen av 

kolonierna. Trots att kolonisatörerna sällan brydde sig om att lära sig de koloniserades språk blev 

”infödingarnas” lustiga accenter en anledning till att behandla dem som barn. Denna attityd 

återspeglas delvis i en arkivsekvens där vi får se en del av ett reportage från fransk tv från 1960-talet. 

Kameran panorerar snett uppifrån över klassrummets vuxna elever som lyssnar på en lärare i vit rock 

som lär ut regler i franskt uttal. En osynlig reporter formulerar och upprepar med långsam tydlighet 

frågor om varför de kommit hit, varför de vill lära sig franska etc., nästan som om han talade med 

barn. 

En av största de största förlusterna för filmskapare i exil och diaspora är den gradvisa 

försämringen eller förlusten av modersmålet. Många fortsätter t.o.m. att skriva manus och att filma på 

modersmålet trots att detta ofta begränsar möjligheterna att distribuera filmen i det nya landet. De 

flesta filmerna i Hamid Naficys omfattande studie är dock antingen tvåspråkiga eller flerspråkiga. I 

Mémoires d’immigrés är förlusten av modersmålet i diaspora tydlig eftersom att många av barnen i 

den andra generationen varken lärt sig tala eller förstå föräldrarnas modersmål. Andra, däribland 

Yamina Benguigui själv och flera av ”barnen” i Les Enfants, kan förstå men inte tala språket. Det 

dominerande språket i filmerna är visserligen franska men andra nordafrikanska språk, framför allt 

arabiskan, är närvarande i sånger, meningsfragment och framför allt i immigranternas accenter. 

Dessutom upplever jag att hierarkierna delvis omvänds i Les Mères och Les Pères, där det snarare är 

politikernas språkbruk som framstår som konstlat och perifert i jämförelse med immigranternas 

skiftande accenter.  

Mémoires d’immigrés – en polyfon, självbiografisk dokumentär?  
Filmen är strukturerad kring muntliga vittnesmål som är filmade på ett avskalat sätt så att betraktaren 

ägnar all uppmärksamhet åt att verkligen lyssna och se de som talar. Enligt Hamid Naficy kan det 

muntligas framträdande plats i exil- och diasporafilm bland annat förstås mot bakgrund av att många 

filmare har sina rötter i kulturer med starka muntliga berättartraditioner vid sidan om de skriftliga. 

Genom inslag som direkt tilltal till kameran, flerspråkighet och polyfoni menar Hamid Naficy att exil- 

och diasporafilm utmanar och destabiliserar den dominanta filmen och journalistikens narrativa 

system och allvetande berättare.58 Många av de nordafrikanska arbetskraftsinvandrarna var analfabeter 

från rurala områden; att rekrytera från dessa områden snarare än från urbana områden var ett medvetet 

val från de franska företagens sida. 

                                                
57 Ibid., s. 24. 
58 Ibid., s. 25. 
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Även om intervjupersonerna inte ser direkt in i kameran är Mémoires d’immigrés en i högsta 

grad polyfon film. En mängd röster, språk och accenter möter i filmen, och ingen överordnad 

berättarröst konkurrerar med dessa röster. Sammantaget rymmer filmerna 29 intervjuer, varav 13 med 

representanter för den franska staten och näringslivet, d.v.s. personer som direkt varit med om att 

besluta och implementera den officiella immigrations- och integrationspolitiken under åren 

(ambassadörer, arbetsrekryterare för franska företag i Nordafrika, social- och arbetsmarknadsministrar 

etc.), samt 16 stycken med immigranter och barn till immigranter som vuxit upp i Frankrike (4 i Les 

Pères, 5 i Les Mères och 7 i Les Enfants, det är dock viktigt att påpeka att längden på intervjuerna 

skiftar). Eftersom en del intervjuer inbegriper fler än en person, rör det sig totalt om ca 40 personer.  

Vilken plats har då Yamina Benguiguis egen röst i filmen? Även om jag inte vill gå lika långt 

som Ingram och Martin som kallar Mémoires d’immigrés för en ”självbiografisk” film, är Benguigui 

inte osynlig i filmen. Trots att hon varken syns eller hörs är hon närvarande i filmen genom ett slags 

strukturerad frånvaro. Detta märks framför allt genom intervjuernas tydliga dialogform som synliggör 

att hon inte är någon utomstående part utan själv dotter till immigranter. Ett tecken på förtrolighet är 

att många, särskilt mödrarna och barnen, talar i du-form. Förutom intervjupersonernas uttrycksfulla, 

samtalande blickar ut ur bild, vänder de sig dessutom då och då till henne för att bekräfta eller 

understryka något de just sagt i repliker med efterföljande tystnader som Benguigui hade kunnat 

klippa bort om hon velat vara helt osynlig. Tydligast är detta förhållande i intervjun med Hamou 

Goumid, den äldste av de intervjuade fäderna som berättar hur han efter kriget, där han deltagit som 

soldat i franska armén, levde som hemlös och i olika kåkstäder för nordafrikanska 

arbetskraftsinvandrare som växte fram i slutet av 1950-talet. I början av 1960-talet revs och 

eldhärjades kåkstaden i Nanterre och minst 15 personer dog, säger Goumid, Vous croyez pas ça? Vous 

saviez pas ça? Mais vous êtes jeunes quoi, vous êtes nés hier och lite senare: les gens de maintenant 

sont des rois, des enfants des rois. Intervjun avslutas med att Goumid lyfter upp kaffekoppen och 

säger: Bon, on boit le café? Ett annat exempel är de sista minuterna av intervjun med Yamina Amri 

och Khadija. Yamina Amri, som hittills varit den av de två kvinnorna som pratat mest, tystnar, vänder 

sig bort från kameran, har svårt att hålla tårarna borta och ber Khadija att säga något. Då Khadija 

svarar Quoi? , säger Amri lågmält: Tu peux lui dire ce que tu as sur le coeur. Kameran dröjer sig kvar 

ett tag i den efterföljande tystnaden.  

Trots att ett stort antal representanter för den officiella politiken får möjlighet att uttala sig, 

ges immigranternas ord större vikt i filmen. Detta sker bland annat genom att immigranternas ord 

inleder och ramar in filmserien. Av stor betydelse är dessutom skillnaderna i hur personerna filmas 

och i hur stor plats de tillåts ta i filmens rum. Intervjuerna med immigranterna och deras barn har 

formen av porträtt som inleds med stora etableringsbilder av miljöer, innan kameran successivt 

kommer närmare personerna via långsamma panoreringar och övergångar från helbilder, halvbilder till 
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närbilder. Under större delen av själva intervjuerna håller sig kameran på nära håll, i närbilder och 

halvbilder, och ibland rör den sig långsamt över ansikten, händer, och det omgivande rummet.  

Intervjuerna med representanterna för den franska staten däremot föregås inte av motsvarande 

miljöporträttering och är begränsade till ett enda rum och bildutsnitt. Kameran är statiskt stationerad 

och – sånär som på några få undantag – placerad på avstånd, ofta med ett stort skrivbord mellan 

kameran och den intervjuade. De flesta är kostymklädda och befinner sig på sina kontor eller i 

eleganta miljöer omgivna av böcker, sparsmakade tavlor, och andra ståndsmässiga inredningsdetaljer. 

De fyra fäderna i Les Pères intervjuas ensamma, hemma eller utomhus, ofta i anslutning till 

fabrikslandskap: Abdellah Samate och Mohamed Toukal i övergivna fabrikslokaler, Khémais Dabous 

i sitt spartanskt inredda hem med utsikt över bilfabriken Renault, och Hamou Goumid på den ”foyer 

d’hommes seuls”, där han fortfarande bor.  Mödrarna i Les Mères intervjuas ensamma (Khira Allam 

och Yamina Baba Aïssa) eller två och två tillsammans med en nära väninna (Meka Gomri och Aldija 

Bouachera; Rabéra och Zohrra Flissi; och Yamina Amri och Khadija), hemma eller i anslutning till 

sina hem. Även i Les Enfants förekommer två gruppintervjuer: en med omkring sju, icke namngivna, 

tonåringar på trappan utanför ett HLM, ett kommunalt bostadshus i förorten, och en hemma hos Azouz 

Begag tillsammans med vännen Delorme och med Begags lilla dotter närvarande. De övriga intervjuas 

ensamma i sina hem (Rachid Kaci och Warda Hissar Houti), i anslutning till de kåkstäder där de växte 

upp (Mounsi och Ahmed Djamaï). Ett undantag utgörs av Soraya Guezlane som presenteras utanför 

sin arbetsplats vid Cour d’Assises.  

Kontrasterande vittnesmål: Språkbruk, minne och historia. 
Det statiska, spatiala avståndet till representanterna för den franska staten och näringslivet som skapas 

genom fotot, avspeglar samtidigt deras distanserade berättande och språkbruk. De redogör för 

marknadsmässiga behov och politiska omständigheter och ger utan problem detaljerade uppgifter om 

avtal, datum och siffror, och hänvisar ständigt beslut och händelser till faktorer utanför de själva. I 

större utsträckning än immigranterna talar de dessutom i förfluten tid, vilket för tankarna till vad den 

franske historikern Henry Rousso menar ligga närmare traditionella historikers sätt att skriva historia, 

”det var en gång”, som utmärks av en flitig användning av perfekt och imperfekt. Enligt Rousso 

kännetecknas minnesberättandet, ”Jag minns”, tvärtom av presensformer.  

 
Dans le Je me souviens, c’est forcément au présent puisque l’opération de la mémoire consiste 
précisément à remettre du passé dans le présent. Alors que l’opération historique consiste à essayer de 
penser comme les gens pensaient à l’époque, donc il faut en principe parler au passé…59  
 

Trots att både innehållet i berättelserna och politikernas språkbruk påminner mer om 

historieböckernas, är det likväl också här fråga om minnesberättelser, om än i mindre personlig form 

                                                
59 Den franska historikern Henry Roussos uttalande apropå vittnens muntliga minnesberättelser under en konferens om 
gestaltandet av historia i dokumentärfilm återgiven i Filmer le passé dans le cinéma documentaire. Les Traces et la mémoire. 
No pasarán! Album souvenir, Henri-François Imbert (Paris: L’Harmattan, 2003), s. 63.  
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än immigranternas. En central invändning som många historiker haft när det gäller användningen av 

muntliga vittnesmål som historiskt källmaterial, förutom själva framställningens tillförlitlighet, är att 

vittnenas minnen och sätt att tala om sina minnen förändras över tid. Enligt Rousso är det utifrån 

historikerns perspektiv inte i första hand viktigt att problematisera huruvida det som sägs är sant eller 

ej, utan att uppmärksamma ”Le décalage entre les mots qu’il emploie aujourd’hui et les mots qu’il 

employait hier”.60 Rousso exemplifierar genom att berätta om ett tillfälle då han tillsammans med ett 

filmteam skulle spela in ett vittnesmål från en gammal motståndsman. När de kommer hem till 

mannen har han förberett sig genom att samla en mängd historieböcker på sitt arbetsbord, noggrant 

uppslagna på de sidor som han tänker redogöra för under intervjun, vilket tydligt redogör faran i alltför 

tillrättalagda och förberedda vittnesmål.61 

Trots att det ligger nära till hands att tänka sig att politiker skulle ändra sitt språkbruk i 

samband med att tiderna förändras använder flera av politikerna i Mémoires d’immigrés uttryck som 

går tillbaka till kolonialtiden, även om en del ursäktar sina mest iöronfallande ordval. Det gäller 

exempelvis Joël Dahoui, som arbetade som arbetskraftsutväljare i Marocko för franska företag mellan 

åren 1963 och 1995, och som genomgående talar om arbetskraftsinvandrare i avhumaniserade termer 

som ”kontingenter” och ”produits de valeur”. Detsamma gäller Jean-Pierre Pertus (Directeur de 

logement et promotion sociale mellan åren 1967 och 1988) som förklarar att anledningen till att de 

som anställdes som ”gestionnaires” i kåkstäderna så ofta varit befälhavare i Algeriet var att de var bäst 

lämpade att ge order åt ”infödingarna”.  

I filmerna kontrasteras genomgående detta maktspråk, och i synnerhet det rationella och 

avståndstagande sättet att tala om immigranter i anonyma och avhumaniserade termer, med 

immigranternas personliga berättelser som visar på undermeningarna, luckorna och motsättningarna i 

politikernas och företagsrepresentanternas berättelser; kort sagt konsekvenserna av den förda politiken 

för invandrarna och deras familjers liv. Alla filmerna följer detta mönster, men jag kommer här att ta 

upp ett begränsat antal exempel på kontraster i berättelser rörande följande centrala områden: villkoren 

för arbetskraftsinvandringen och rekryteringen av arbetskraft i Nordafrika; införandet av 

”regroupement familial”; återvändarbidraget, samt bostadspolitiken.  

Den första representanten för det franska systemet som intervjuas i Les Pères är François 

Ceyrac (Président för CNPF). Sittande vid ett skrivbord täckt med guldmedaljer berättar han om 

bakgrunden till efterkrigstidens arbetskraftsinvandringspolitik: det demografiska underskottet som 

hindrade den franska industrin från att expandera i en period av ekonomisk tillväxt. Anledningen till 

att man vände sig till Nordafrika och Algeriet snarare än Portugal och Italien var att:  

 
[…] là il s’agissait de s’adresser à l’Afrique du Nord, essentiellement à l’Algérie. Pourquoi? Parce 
que à l’époque l’Algérie était un département français. C’était pas des Musulmans, c’était des 
citoyens français. Simplement au lieu de venir de la Corrèze ou de l’Auvergne envahir les bistros 
                                                
60 Ibid., s. 63. 
61 Ibid. 
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parisiens, ils venaient d’Algérie pour aller faire marcher les usines françaises. Il n’y avait pas le 
sentiment,  si vous voulez, d’un appel à quelque chose d’extérieur à la France. C’était pas comme 
faire venir des Portugais ou des Italiens qui avaient des statuts nationaux particuliers. Les Algériens 
étaient des citoyens français. Il y avait des problèmes algériens bien sûr, mais sur le plan juridique, 
institutionel, c’était des citoyens français.    

 

Det Ceyrac inte nämner är att de algeriska arbetskraftsinvandrarna inte tillerkändes samma 

medborgerliga rättigheter som de som kom från de franska provinserna. Han tycks dessutom för ett 

ögonblick bortse från att de andra nordafrikanska länderna som man vände sig inte längre hörde till 

Frankrike, men väl var före detta kolonier. ”Koloni” är dock ett ord som Ceyrac aldrig nämner. 

Ceyracs ord kontrasteras med fädernas berättelser. Hans koncisa beskrivning av innebörden i ”travail 

spécialisé” exempelvis, följs av en intervju med Khémais Dabous som berättar om förhållandena i 

fabrikerna där han arbetade under sina första år i Frankrike, om hur det monotona arbetet uteslutande 

var avsett att utföras av icke-européer, i synnerhet nordafrikaner och hur Renaultfabriken på Ile Séguin 

kommit att liknas vid en front i kriget bland de nordafrikanska arbetskraftsinvandrarna i Frankrike. 

François Ceyracs version hamnar i ett annat ljus även i nästföljande intervju, där Abdellah Samate 

berättar om hur han kom till Frankrike 1963: 

 

C’est en 1963. On est arrivé ici dans le Nord pendant la nuit. On a été logé dans les baraquements qui 
étaient construits pendant la guerre, certainement que les Allemands les ont construits pour des 
prisonniers je ne sais pas quoi. On a été logé six personnes dans une baraquement, deux personnes 
dans une chambre. C’est comme à l’armée. Mais nous, les Marocains, ils travaillent, il faut pas qu’isl 
rencontrent les Français, puis c’est tout. Il y a pas besoin d’aller à l’agence, de chercher un billet 
d’avion [...] Le jour de départ il y a des autocars qui arrívent dans les cités. Tout le monde prépare 
leurs bagages, monte dans les autocars les ramener dans un centre, j’appelle ça un centre de triage. 
Là sur place il y a la police, la douane...[---] Comme ça il restera fermé. Il n’y a pas de contact. Pas 
de contact. Pour pas s’intégrer, pour pas se développer, pour pas se débrouiller, pour pas devenir, 
j’appelle ça adulte quoi. Pour rester toujours fermé. [---] Non, il n’y a pas de vie, il y a que le travail. 

 

Han berättar vidare om hur deras arbetsdagar inrutades för att de skulle isoleras från det övriga franska 

samhället, för att de på alla sätt skulle hindras från att träffa fransmän; och att trots att alla arbetade 

med målsättningen att spara pengar för att kunna skapa ett liv så småningom, så tjänade de aldrig 

tillräckligt mycket pengar för att lyckas göra det.  

Genom att ställa politikernas och näringslivsrepresentanternas versioner av historien mot 

enskilda människors minnen, uppenbaras den förda politikens konsekvenser i enskilda människors liv, 

vilka ofta saknas helt i politikernas historier. Så ställs exempelvis Joël Dahouis och Abdellah Samates 

versioner av hur arbetsrekryteringen i Nordafrika gick till mot varandra. Joël Dahoui redogör för sina 

arbetsuppgifter: att hämta ett visst antal ”kontingenter” från olika delar av Marocko och för att säkra 

”produkternas värde” för de franska företagens räkning, basera urvalet på olika tester och 

läkarundersökningar. Samate berättar om hur arbetsrekryteringen gick till rent fysiskt, hur man 

skakade hand med de arbetssökande, inte för att hälsa som han först trodde, utan för att känna efter om 
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deras händer hade arbetat tidigare, varpå de fick en röd eller grön stämpel som visade om de 

accepterats eller ej. Dahoui berättar i nästa klipp hur han irriteras över kritiken och bortförklarar den 

som överdriven, trots att han erkänner att det faktiskt gick till precis så. Dahoui betonar vidare att 

dessa läkarundersökningar var nödvändiga för att arbetarna skulle klara luften och de fysiska 

belastningarna i de franska fabrikerna, inte för arbetarnas egen skull, utan för att minimera 

”produktionsförlusten” för de franska företagen. Tack vare dessa metoder, säger Dahoui, har den 

marockanska arbetskraften resulterat i mycket lite ”déchets”. 

En central aspekt av den förda immigrationspolitiken var att den uteslutande riktade sig till 

ensamma män. Stéphane Hessel (Ministre conseiller de l’ambassadeur i Alger) som var med om att 

förnya immigrationsavtalen med den algeriska regeringen efter självständighetskrigets slut 1963, 

förklarar att detta system var förmånligt både för Algeriet, som blev av med en del av sina 

ensamstående arbetare och för Frankrike som fick tillgång till arbetare som det både var lätt att 

anställa och skicka tillbaka hem igen. Vilka långtgående konsekvenser detta system har kommit att få 

för en hel generation upprotade immigranter och deras familjer och barn är inte något Hessel tar upp, 

men något som återkommer i alla immigranternas och barnens berättelser.  Samtidigt som vi får se en 

etableringsbild av den ”foyer d’homme” där Hamou Goumid, bor, visas en av få textremsor i filmen 

som ger följande infomation: Aujourd’hui sur les 130 000 lits des foyers d’hommes seuls 60 % sont 

occupés par des magrhébins. Vi får sedan se Goumid hämta tvätt från ett klädstreck och följa honom 

in i foyern. Framför ett skåp med nummerförsedda luckor i köket börjar så Goumid berätta om hur han 

kom till Frankrike redan som 18-åring och att han stannar kvar trots att hans fru och barn är kvar i 

Algeriet. Trots att han är pensionerad och skulle kunna återvända till hemlandet efter alla år väljer han 

att stanna i Frankrike. Je me suis habitué berättar han och säger att sedan han fick sitt konto på posten 

saknar han inte ett öre och att han aldrig tar med sina pengar till Algeriet: J’ai confiance en France.  

Enligt Philippe Moreau Desfarges (conseiller technique du secrétaire d’Etat), som vi får möta 

direkt efter Goumid i den avslutande intervjun i Les Pères, ställde sig ingen i grund och botten frågan 

om de ensamma männens situation. Det var ”deras problem” inte franska statens. Samtidigt antyder 

den förändrade politiken i började av 1970-talet att det faktiskt pågick en förändring. Enligt Michel 

Durafour (Ministre du travail et des Affaires sociales mellan 1974 och 1976) berodde det framför allt 

på en förändrad situation på arbetsmarknaden och att man som ett led i att begränsa antalet arbetare på 

arbetsmarknaden satte stopp för arbetskraftsinvandringen och samtidigt gav immigranternas familjer 

möjlighet att flytta efter. Utan detta beslut skulle inte de följande delarna av Mémoires d’immigrés 

vara möjliga, eftersom alla kvinnorna i filmen har kommit till Frankrike som en direkt följd av det. I 

flera av kvinnornas berättelser framkommer dock att det inte alltid var kvinnornas val att komma till 

Frankrike, utan att de helt enkelt var tvungna att flytta efter sina män. Yamina Baba Aïssa:  

 
Quand on choisi ici en France, un jour le gouvernement a choisi de faire le regroupement familial, ce 
n’est pas le choix des immigrés en fait. Ce n’est pas leur choix. Leurs maris ont été employés en 
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France [...] Quand on choisi de faire venir des hommes on a oublié que c’était des hommes. C’était 
des machines pour aider la France à bâtir, à se rebâtir, on a oublié qu’il y avait des femmes et qu’il y 
avait des enfants. On a oublié que le déracinement est aussi une catastrophe.  
 

Hur ett enskilt politiskt beslut kan få splittrande konsekvenser i familjers liv tydliggörs i filmen även 

när det gäller det så kallade ”Aide de retour”, ett bidrag på 10 000 franc som infördes under några år 

på 1980-talet i syfte att få nordafrikanska familjer att återvända. Enligt François Autain (secrétaire 

d’État chargé des travailleurs immigrés mellan 1981 och 1983) var det trots att man riktade sig till de 

nordafrikanska invandrarna, de portugisiska och italienska invandrarna som kom att använda det mest. 

Guezlane Soraya berättar om hur bidraget upplevdes som en chock för barnen som levt hela sina liv i 

Frankrike.  

Ett centralt område i filmerna är konsekvenserna av den franska integrations- och 

bostadspolitiken, vilket jag bara ger ett exempel på här med tanke på att detta ämne kommer att 

behandlas senare i uppsatsen. Från att, såsom François Ceyrac uttrycker det i början av Les Mères, det 

hade varit företagens ansvar att ordna bostäder åt arbetarna blev det i och med ”regroupement 

familial” ett ”problem för samhället.” Jean-Noël Chapulut (Secrétaire général de la Commission 

nationale pour le Logement des immigrés mellan 1975 och 1981) berättar om byggandet av HLM, 

enorma bostadskomplex i förorterna, men tillfogar att man inte hade möjlighet att förse alla invandrare 

med bostäder där. Resultatet av detta var att många familjer fortsatte att leva i kåkstäder utan 

varmvatten, duschar eller toaletter. Lite senare i filmen säger dock Chapulut att problemet inte i första 

hand var ekonomiskt utan att ”man inte ville ha bara invandrare i HLM-husen”. I följande intervju 

förklarar Isabelle Massin att många HLM inte tog emot familjer som bodde i kåkstäder, och att ett 

viktigt steg i integrationen var att ordna kurser för kvinnor i syfte att lära dem att bli goda föräldrar 

enligt den franska modellen. I en intervju i Les Enfants förklarar Jean-Pierre Pertus (Directeur de 

logement et promotion sociale mellan 1967 och 1988) vidare att avsikten med de så kallade ”cités de 

transit” visserligen var att familjerna skulle bo där i två år för att lära sig att leva i Frankrike, men han 

tillfogar även att de flesta familjer kom att stanna där i 25 år: 

Dessa redogörelser för den förda bostadspolitiken omfattar inte beskrivningar av de reella 

förhållandena i kåkstäderna: leran, regnet, bristen på vatten etc., allt det som är centralt i mödrarnas 

och barnens berättelser. Som citatet av Pertus ovan ändå antyder försvarar inte alla representanter för 

den franska staten till fullo den politik som de varit med att driva igenom. Flera av dem visar prov på 

reflektion och erkänner brister i systemet. Likaså visar de flesta av immigranternas berättelser, även på 

vissa positiva effekter av det franska systemet. Precis som hos mödrarna i Les Mères är förhållandet 

till det franska systemet ofta ambivalent. Samtidigt som flera av dem återkommer till de ovärdiga 

förhållandena i de kåkstäder som de flesta av dem levt i under långa perioder av sina liv, uttrycker de 

även tacksamhet gentemot vissa delar av det franska systemet: socialsystemet och att Frankrike är ett 

land där de, så småningom, antingen själva kunnat frigöra sig från sina familjers patriarkala traditioner 
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och leva friare liv (Yamina Baba Aïssa, Rabéra, Zohrra Flissi, Meka Gomri och Aldija Bouachera), 

eller åtminstone kunnat ge sina döttrar större frihet än de själva haft (Khira Allam). Yamira Amri och 

Khadija uttrycker starkare kritik mot Frankrike, som de menar inte gett dem något tillbaka, och säger 

att de inte skulle tveka att åka tillbaka till Algeriet om de inte vore för barnen.  

 Minnets brister: Individuell glömska och kollektivt minne 
Denna ambivalenta inställning till Frankrike och det franska systemet delas av flera av fäderna, och 

deras berättelser väcker även de tankar inte bara om vad som faktiskt sägs utan också om vad som inte 

uttalas, vad de inte berättar, eller väljer att inte minnas. Detta spänningsförhållande mellan minne och 

minnets brister – glömska, blockerade, bortträngda minnen och oviljan att minnas – kommer tydligt 

till uttryck i intervjun med Hamou Goumid som vid ett tillfälle vägrar att fortsätta sin berättelse om 

arbetsförhållandena. Goumids språkbruk ligger närmare vad MacDougall kallar den lexikala tanken, 

utan att hans berättelse för den sakens skull blir osammanhängande. Han blandar stundtals franska och 

arabiska och håller sig inte till en lika strikt kronologi som politikerna. Han inleder sin historia med att 

säga: Ma vie, presque, à moi. Toute ma vie, toujours avec les français. Toujours. Comme le travail, 

comme l’armée, comme le civil et tout.  Men han berättar sedan om hur han efter kriget inte hittade 

någon bostad och sov under broar, kartonger och i kåkstäder, om hur kåkstaden i Nanterre eldhärjades, 

och om arbetsförhållandena:  

 
Je me lève à 3 heures. Je prends un café, et puis je prends ma gamelle, ma musette et allez (visslar och 
gestikulerar). Mais j’étais pas seul. Il y avait des quinzaines, des vingtaines de personnes pour faire le 
terrassement, les installations de gaz, de pétrole. Et puis dans l’usine, c’est pareil… Laisse-moi, ne me 
demande pas ce qui se passait avant…Les gens maintenant sont des rois. Les enfants des rois. Oui. 
Des rois.  
 

Trots detta uttrycker Goumid att han har vant sig vid att vara i Frankrike. Flera gånger under intervjun 

vänder sig Goumid till Benguigui eller andra runt omkring för att bekräfta berättelsen. Intervjun har 

med andra ord en tydligt dialogliknande form. Det individuella minnets koppling till det kollektiva 

tydliggörs även i flera av intervjuerna med mödrarna; i synnerhet de som intervjuas två och två och 

den ena väninnan fyller i eller ifrågasätter den andras berättelse. Inte sällan händer det att kameran 

filmar den som är tyst medan den andra talar och vice versa. Meka Gomri och Aldija Bouacheras 

berättelser vävs på detta sätt samman. Det nära vänskapsbandet mellan kvinnor återkommer i intervjun 

med Zohrra Flissi och hennes nära vän Rabéra. Rabéra pratar inte lika mycket som Zohrra men lyssnar 

intensivt och rättar henne ett flertal gånger.   

 

Zohhra: On n’avait pas d’argent, on n’avait rien, on montait sur le bateau, on n’avait rien. On 
connaît rien du tout. Alors on arrivait à Sète, on a pris le train... 
Rabéra: À Marseille. 
Zohrra: Non, Sète. 
Rabéra: Non, non, à Marseille. On était à Marseille. 
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Zohrra: Ou à Sète, je sais pas. Donc, on a pris le train, on a mis le train toute la nuit. Moi j’étais 
malade, elle non. On arrive à la gare… 
Rabéra: La gare de Lyon… 

 

Detsamma gäller intervjun med Yamina Amri och Khadidja. Khadidja säger inte mycket, och ännu en 

gång väcker tystnaden frågor om vad som inte kan yttras. Däremot vänder sig Amri hela tiden till 

henne under sin berättelse, och hon talar dessutom oftare om ”vi” än om ”jag”. Genom att många av 

immigranterna ofta använder ”vi” parallellt med ”jag”, skapas metonymier mellan det individuella och 

kollektiva. Detta sker även på andra nivåer i filmen som ständigt växlar mellan det personliga och det 

kollektiva. Enskilda immigranters personliga berättelser länkas samman, bland annat genom musiken 

och klippningen, men detta hindrar inte att det finns påfallande skillnader i deras berättelser, vilket jag 

kommer att diskutera närmare längre fram i uppsatsen.  

Det finns vissa likheter mellan Mémoires d’immigrés och vad Teshome Gabriel kallat en 

”multigenerationell”, ”transindividuell” biografi, ett slags symbolisk, icke-hierarkisk självbiografi där 

det kollektiva subjektet står i fokus och befolkar ett kollektivt, socialt rum snarare än ett 

transcendentalt individuellt rum.62 Just betoningen av det kollektiva brukar ofta ses som utmärkande 

för muntliga kulturer och för afrikansk anticartesianism i synnerhet, där ”I am because we are; and 

since we are, therefore I am.”63 Gabriel anknyter här till diskussionen om det muntliga berättandets 

betydelse för gestaltandet av kollektiva minnen i ”Third Cinema” och även till den muntliga 

traditionens avgörande roll när det gäller att bevara minnen av händelser som inte återfinns eller 

trängts bort i nationers officiella dokument och skildringar. Gabriel tar upp Miguel Littins Letters 

from Marusia, om en gruvmassaker i Marusia 1907 (Chile) och Susan Mun ̃oz och Lourdes Portillo 

Las Madres: the Mothers of the Plaza de Mayo, om mödrar till kidnappade barn i Argentina, som 

exempel på filmer som använder muntliga minnesberättelser för att demonstrera motsättningar mellan 

officiell historia och kollektiva minnen, vilket jag menar även sker i Mémoires d’immigrés. 

Musiken    
Genom hela filmen skapas en väv av musikaliska minnen av toner, instrument, röster och sånger.  

Musiken har inte en underordnad betydelse utan strukturerar till stor del filmen rytm. Ibland översätts 

sångtexterna från arabiska till franska och de kan då uttrycka det som inte uttalas direkt av personerna 

i filmen. Samtidigt tillhör flera av rösterna artister som delar immigranternas erfarenheter. Les Pères 

inleds med en sång av Dahmane El Harachi, en musiker från Kabylien som emigrerade till Frankrike i 

slutet av 1940-talet och fortsatte att komponera musik som blev populär både i Nordafrika och bland 

nordafrikaner i Frankrike.64 Till en början komponerade han i enlighet med den så kallade Shaâbi-

traditionen men så småningom övergick han till att skriva nostalgiskt färgade sånger om hemlängtan 
                                                
62 Teshome Gabriel, “Third Cinema as Guardian of Popular Memory: Towards a Third Aesthetics” i Questions of a Third 
Cinema, red. Jim Pines och Paul Willeman (London: British Film Institute, 1989). 
63 Ella Shoat och Robert Stam refererar till John S. Mbitis African Religions and Philosophy (Oxford: Henneman, 1990) i 
Unthinking Eurocentrism. Multiculturalism and the Media (London: Routledge, 1994), s. 300. 
64 Ingram och Martin i Rueschmann, s. 116. 
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och om immigranternas situation i det nya landet. Filmerna avspeglar även en övergång från 

traditionell nordafrikansk musik på arabiska till allt mer hybridiserad musik på franska. I Les Pères 

hörs huvudsakligen traditionella sånger på arabiska och berbiska av sångare som Slimane Azem, 

Dahmane El Harachi och Rachid Bahri. I Les Mères hörs, förutom Azem, även arabiska sånger av 

kvinnliga artister som Dalida och Malika Dom-Ron och franska sånger av Enrico Macias, en fransman 

tidigare bosatt i Algeriet. I Les Enfants går musiken successivt från traditionell musik av El Harachi 

och Azem till mer blandade former av arabisk musik, raï och hiphop i låtar av Cheb Hasni, Cheb 

Mami och Rachid Taha. De senare sjunger mestadels på franska, vilket visar att den unga generationen 

idag främst kommunicerar på franska.  

Musikens betydelse i exilen, som länk till hemlandet och för känslan av kollektiv samhörighet, 

återkommer i flera av immigranternas berättelser. Även i svartvita arkivbilder skymtar med jämna 

mellanrum centralt placerade radioapparater i trånga baracker. Hemma hos Khira Allam i Les Mères 

är radion prydligt uppställd och dekorerad med en liten duk och ett par porslinsfigurer. När Mounsi i 

Les Enfants berättar om söndagarna i den ”hôtel dortoir” där han växte upp med sin far, har musiken 

en given plats Musiken kan sägas utgöra filmernas känslomässiga hjärta och är ett tydligt 

ställningstagande för immigranterna. Samtidigt kan musiken även sägas utgöra en central del i ett 

slags sorgearbete, där sångerna uttrycker sorg och förlust på ett sätt som inte är möjligt i muntliga 

berättelser, i synnerhet inte för en generation som inte är van att tala om det förflutna. I Les Enfants 

berättar Rachid Kaci om sin far som kom till Frankrike som arbetskraftsinvandrare på 1950-talet:  

 
Bon, il se trouve que mon père c’est un type qui ne s’exprimait jamais quoi, mais on ressentait 
véritablement ce qu’il avait en lui, par sa façon de respirer ou quand il se mettait à écouter un disque, 
par exemple de Slimane Azem, et qu’il avait une larme aux yeux. C’est vrai qu’on n’a jamais su ce 
qu’il avait vécu quand il était plus jeune parce qu’il n’en a jamais parlé 
 

Musiken har med andra ord en viktig roll i översättningen av det som finns mellan orden. Dessutom 

fungerar sångerna ofta som röster åt de stumma människor vi ser i anonyma arkivbilder. För att bara 

nämna några exempel så ackompanjeras en tidig sekvens i Les Pères, där vi bland annat ser ensamma 

män bära vatten i en kåkstad, med en arabisk sång som översätts på följande sätt: Les souvenirs se 

réveillent en moi, après avoir tout oublié. J’ai tout abandonné, mon village, mes amis. Je me suis 

retrouvé seul, face à moi même. Les Mères avslutas med en serie dissolves mellan fotografier av barn 

i olika åldrar och en arabisk sång som översätts: Ma mère, vous l’avez effrayée et faite souffrir. Vous 

lui annonce ma mort alors que je suis vivant.  
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Bildminnen och visuell arkeologi 
 
The fact is that, in Europe, the post-war period has greatly increased 
the situations which we no longer know how to react to, in spaces 
which we no longer knew to describe. These were “any-spaces-
whatever”, deserted but inhabited, disused warehouses, waste ground, 
cities in the course of demolition or reconstruction. And in these any-
spaces-whatever a new race of characters was stirring, kind of mutant: 
they saw rather than acted, they were seers.65 
     GILLES DELEUZE 
 

Gilles Deleuzes beskrivning av ”any-spaces-whatever”, för tankarna till de i Mémoires d’immigrés 

ständigt återkommande svartvita arkivbilderna från olika gränsplatser, ”cités de transit” och andra 

kåkstäder för nordafrikanska arbetskraftsinvandrare som växte fram i utkanterna av franska städer 

efter kriget. 

För Deleuze, som inte gör denna postkoloniala koppling, är ”any-spaces-whatever” snarare de 

postmoderna platser i efterkrigstidens Europa som utgör den geografiska och historiska bakgrunden 

till övergången från ”rörelsebild” till ”tidsbild” i filmhistorien hos europeiska regissörer som Roberto 

Rossellini, Luchino Visconti och Jean-Luc Godard. Laura Marks däremot, menar att dessa ”any-

spaces-whatever” dessutom är synonyma med “the disruptive spaces of postcolonialism where non-

western cultures erupt into western metropolises, and repressed cultural memories return to destabilize 

national histories.”66 Marks fortsätter med att beskriva dessa nya befolkningar som ”seers” i väst:  

 
These people are ”seers” in the metropolitan West, aware of the violent histories to which its own 
population is blind. They possess what Fatimah Tobbing Rony calls a third eye, which allows them to 
perceive the dominant culture from both inside and outside.67  

 

För att beskriva hur den interkulturella exil- och diasporafilmen kan gå tillväga för att försöka nå dessa 

bortträngda minnen och därigenom destabilisera nationella historier, använder Marks en arkeologisk, 

geologisk metafor. För att kunna konfrontera bristen av egna historier som en följd av offentlig och 

kollektiv amnesi, måste den officiella historiebeskrivningen dekonstrueras, och den egna historien 

sökas i dess luckor, sprickor och tystnader. Många av de interkulturella filmskaparna måste därför 

utföra utgrävningar i ruiner och skräp efter den dominanta kulturen för att finna mening i det som den 

offentliga historien har förbisett eller förträngt. Den arkeologiska metaforen visar på nödvändigheten 

att söka i och förena olika källor, lager och element för att kunna uttrycka disjunktioner mellan olika 

kunskapsregimer, såsom mellan offentlig historia och privata minnen.  

Många interkulturella filmer ger uttryck för viss skepticism mot den auktoritära status som 

visuella bevis kommit att ha i den västerländska traditionen, och muntliga historier har som tidigare 

                                                
65 Gilles Deleuze, Cinéma 2: The Time-Image. (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1989) s. xi., citerad i Marks, s. 
27. 
66 Marks s. 27. 
67 Ibid., s. 27f. 
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konstaterats ofta kommit att fungera som en form av motminnen mot kolonisatörers och andra 

maktregimers bild- och skriftbevis. En central anledning till denna skepticism är att många 

interkulturella filmare, i likhet med filmskapare från tredje världen, ofta haft bristande tillgång till 

arkivmaterial på grund av att de historiska arkiven – som inte sällan funnits i de forna kolonisatörernas 

länder – varit stängda eller endast tillgängliga mot höga avgifter. Detta förhållande har inte sällan lett 

till den paradoxala situationen att västerländska filmare kunnat använda bilder av historiska 

hemskheter som de som själva upplevt dem inte har råd att visa. En annan orsak till skepticismen är 

dessutom att bildmaterialen från de europeiska arkiven ofta är genomsyrade av eurocentriska, 

nedvärderande attityder och föreställningar om icke-västerländska kulturer och befolkningar.  

Samtidigt har användandet av arkivmaterial ofta lyfts fram som en central strategi för att 

dekonstruera koloniala historieskrivningar. I ”Archival Apocalypse: Found Footage as Ethnography”, 

framhåller Catherine Russell arkivfilmens etnografiska och dialektiska potential mot bakgrund av att 

arkivfilmen i sig är ett exempel på en ruinestetik, vars intertextualitet alltid är en allegori över 

historien.68 I likhet med Laura Marks använder Sharon Sandusky arkeologiska och psykologiska 

metaforer för att beskriva arkivfilmens kapacitet att gräva fram ”filmtrauman”, vilket kan ha en 

helande verkan. I vissa fall, menar Sandusky, kan återanvändandet av en arkivbild synliggöra den 

farliga ”engineering and manipulation that it might have had in its original context”, vad hon kallar en 

“toxic film artifact”.69 Även om Russell inte använder denna metafor, framhåller hon likväl 

arkivfilmens potential att ”promote a scizophrenic dispersal of discourses of mastery, authenticity, and 

authority through fragmentation, cutting up, and interruption”.70  

Från bilder till bildminnen genom poetisk gestaltning 
Den bildarkeologiska metaforen stämmer väl in på minnesgestaltningen i Mémoires d’immigrés. I 

filmerna väcks minnen inte enbart genom konfrontationen mellan olika muntliga vittnesmål, utan även 

genom att olika bildordningar ställs mot varandra: bildfragment från offentliga arkiv, delar av tv-

reportage och privata bildarkiv, samt genom att bilder sammanförs med ljud som inte motsvarar 

ursprungskontexten. Vid sidan av de bilder som direkt hör till de intervjuades värld, återfinns i 

Mémoires d’immigrés en rad olika bildtyper: svartvita arkivbilder; ett begränsat antal arkivbilder i 

bleka färger som nästan uteslutande är reserverade för bilder av de gamla hemländerna i Nordafrika; 

stillbilder i svartvitt och färg; samt slutligen originalbilder i svartvitt och färg, varav de senare ofta har 

en drömlik karaktär. Förutom de sistnämna, som snarare utgör en motsvarighet till David 

MacDougalls likhetstecken, är samtliga exempel på vad MacDougall kallar överlevnadstecken, eller 

om man så vill, fotografiska minnespår. Dessa fungerar i filmerna som en form av historiska bevis och 

motbevis som stödjer eller motsäger de muntliga vittnesmålen, men framför allt får de en etisk och 

                                                
68 Catherine Russell, “Archival Apocalypse: Found Footage as Ethnography”i Experimental Ethnography – The Work of 
Film in the Age of Video (Durham: Duke University Press, 1999), s. 239.  
69 Sandusky citerad i Russell, s. 244. 
70 Ibid., s. 43 
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existentiell betydelse. Filmerna genomsyras av en stark vilja att få anonyma arkivbilder att tala till oss 

i nuet, att  

”få dem att veckla ut sig som pappersblommor i vatten, fuktade av minnen”, som Marks uttrycker det. 

För om bilder inte kan kopplas till levande minnen riskerar de att isoleras i sin stumhet, eller som 

Marks skriver:     

 
[...] when they refuse to connect to memory, they float loose from history. Unearthed in the excavation 
of discursive history, these images stare up at us, like “strangely active fossils, radioactive, 
inexplicable, in the present where they surface, and all the more harmful and autonomous. Not 
recollections but hallucinations.” Such images are “harmful” because they cannot be reconciled with 
either official history or private memory – but they are more harmful to official history, because they 
falsify it or reveal it to be incomplete.They are volatile treasures for intercultural cinema, because if 
they can be made to speak they can activate the process of memory.71  

 

Detta centrala och inte helt oproblematiska tema gestaltas som tidigare visats redan i den inledande 

sekvensen av Les Pères, där svartvita arkivbilder av nordafrikanska immigranter som anländer till 

Frankrike länkas samman med färgbilder av Abdellah Samate och Mohamed Toukal, vilket antyder att 

de svartvita bilderna visar deras minnen. Men i likhet med de flesta människor som skymtar förbi i 

arkivbilderna i filmerna identifieras dessa män aldrig, de förblir anonyma. Förutom att en del bilder är 

märkta ”INA” eller ”Pathé”, så förekommer inga källangivelser eller dateringar av arkivbilderna i 

filmerna. Däremot iscensätts dessa bilder på andra sätt genom filmens narrativa helhet, kamerarörelse, 

klippning, musik och röster. 

Sammantaget bidrar ofta urvalet av bilder, klippningen, musiken och annan ljudsättning till att 

framhäva de fotografiska spårens etiska och existentiella aspekter genom en form av poetisering. I 

likhet med de inledande bilderna i Les Pères visas arkivbilderna – och även nyare färgbilder vilket jag 

återkommer till senare – genomgående i slow motion, vilket gör det möjligt att dröja kvar vid 

ansikten, gester, blickar och detaljer i bilderna som annars skulle ha passerat obemärkt. Det ger även 

betraktaren tid att lägga märke till spänningar i vissa bilder, såsom närvaron av franska uniformerade 

soldater och gendarmer i bakgrunden av många till synes fredliga bilder. Poetiseringen av bilderna 

skapar också en motvikt till de auktoritärt präglade diskurser som vissa av bilderna har hämtats ifrån, 

och till hur nordafrikanska immigranter och ”förorter” ofta kommit att skildras i franska medier. 

Genom slow motion tillförs filmbilderna patina, varaktighet, tyngd, och därigenom ges även ökad 

legitimitet åt de nordafrikanska immigranternas berättelser.  

Samtidigt som känslan av den historiska andras närvaro i nuet förstärks, kan användandet av 

slow motion även sägas omge filmbilderna med en aura av ambivalent nostalgi och elegi. Förutom 

klippningen har även musik och sånger en avgörande betydelse för iscensättningen av arkivbilderna. 

På samma gång som musiken bidrar till att strukturera filmens rytm och skapa enhet mellan skiftande 

filmbilder, bidrar den även till att förstärka den ambivalenta elegiska känslan. Detta gäller i synnerhet 

                                                
71 Ibid. 
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Les Mères och Les Pères, eftersom många av exilsångerna handlar om förlust, sorg och saknad. 

Tillsammans med långsamma arkivbilder där vi skymtar människor vilkas individuella minnen och 

historier vi aldrig får höra, skapar musiken stillsamma stunder som kan upplevas som delar av ett 

sorgearbete över det faktum att de historier och minnen som har förlorats har gått förlorade för gott. 

Ett annat exempel på vad som skulle kunna ses som en del av den poetiska gestaltningen, är 

repetitionen av vissa bilder. Framför allt gäller detta vissa av de inledande bilderna i Les Pères som 

återkommer i slutet av Les Enfants, om än inte i exakt samma ordning.  

Mellan dröm och minne, nuet och det förflutna 
Slow motion används inte bara för arkivbilder, utan även för originalbilder i färg. En anledning till att 

mödrarnas minnesberättelser i större grad än fädernas gestaltas med hjälp av privata bilder och nya 

färgbilder är med stor sannolikhet att tillgången till offentligt arkivmaterial som visar kvinnliga 

immigranter är mer begränsad. Genom att deras privata fotografier utforskas och levandegörs i 

Mémoires d’immigrés, förvandlas de dessutom till kollektiva minnesbilder som alla har tillgång till. 

Inledningen till Les Mères visar heller inte svartvita arkivbilder, utan en sekvens i slow motion 

bestående av en serie övertoningar mellan färgbilder av olika kvinnor – ensamma och tillsammans 

med andra, ett äldre par, en mor och ett barn, och fotografier. Det rör sig framför allt om varmt 

ljussatta halvbilder och närbilder av mödrarnas ansikten.  

Lite senare i Les Mères följer ännu en sekvens av färgbilder från en gata i Marseille: en 

kvinna som hänger tvätt på en balkong, två kvinnor som sitter tillsammans med några barn på trappan 

utanför ett hus med graffiti och klotter på väggarna, en gammal kvinna med blå schal som går längs 

gatan med en tygväska under armen o.s.v. Senare i filmen kommer Meka Gomri och Aldija Bouachera 

att intervjuas utanför ett hus på samma gata, men dessförinnan dyker en annan bild upp som inte lika 

tydligt hör till de intervjuades rum: en liten flicka i gul fladdrande klänning som står på en kaj vid 

havet och tittar ut mot en avgående färja. Dessa stillsamma bilder, som är tämligen tunna på handling, 

förmedlar snarare en slags kontemplativ, drömlik upplevelse av tid. 

Genom att använda slow motion även för färgbilder blir skiljelinjen mellan arkivbilder och 

originalbilder nedtonad. I Les Enfants blir den gränsen ännu suddigare genom att vissa bilder av barn 

utanför dagens HLM inte bara saktas ned utan även återges i svartvitt så att de nästan smälter samman 

med arkivbilder av lekande barn i en kåkstad. På detta sätt nedtonas gränserna både mellan olika 

representationsordningar och mellan filmens förflutna och nutid.   

Arkivbilder som historiska bevis och motbevis 
Genom att filmen ständigt växlar mellan arkivbilder av stora grupper av immigranter och bilder av 

ensamma personer, skapas en känsla av att vi ändå kommer nära vissa av människorna, vilket på sätt 

och vis motverkar arkivbildernas anonymitet. Samtidigt som arkivbilderna fungerar som en form av 
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bevis som ger stöd åt immigranternas och deras barns berättelser, används de i vissa fall som motbevis 

som uppenbarar luckorna, undermeningarna och motsättningarna i politikernas berättelser.  

Det tidigaste exemplet på detta återfinns direkt efter inledningssekvensen med Abdellah 

Samate och Mohamed Toukal i Les Pères, då vi för första gången möter François Ceyrac. Han börjar 

berätta om bakgrunden till arbetskraftsinvandringen och om att de nordafrikanska invandrarna 

anställdes för att utföra ett specialiserat arbete, d.v.s. inriktat på en del i produktionsprocessen. En 

serie svartvita arkivbilder från en bilfabrik följer: genom en vertikal kameraåkning högt uppifrån visas 

en bilfabrik där vi kan skymta män med nordafrikanskt utseende i arbete nere på fabriksgolvet, i 

närbilder visas sedan delar av produktionsprocessen på det löpande bandet, och slutligen återigen en 

storbild av en nästan färdigkonstruerad bil. Det iögonfallande med dessa bilder, som förefaller vara 

hämtade från någon form av informationsfilm eller industrifilm, är att all uppmärksamhet ägnas 

maskinerna och bilarna och att vi aldrig kommer nära arbetarna. Vi får inte se arbetarnas ansikten i 

närbilder eller halvbilder, men väl deras arbetande händer. Dessa bilder återspeglar Ceyracs språkbruk 

om den franska industrins effektivitet och expansion och det faktum att han knappt nämner arbetarna 

annat än i termer av anonym arbetskraft. När Ceyrac senare säger att de algeriska arbetarna var som 

vilka franska medborgare som helst, vilket citerats tidigare i uppsatsen, klipps det till en svartvit 

arkivbild som föreställer två nordafrikanska män på väg in i en länga med baracker i en kåkstad. Nästa 

bild visar en ensam man som gör i ordning en kanna te inne i en trång barack, följd av en närbild av en 

man som ser på två små fotografier som han håller i handen. I närbild visas handen och fotografierna 

av en liten flicka. Filmen tonar nu över till stora färgbilder av ett öppet berglandskap, och kvinnor som 

promenerar med getter på en smal väg. Några barn passerar förbi och en ung pojke vänder på huvudet 

och tittar mot kameran, varpå filmen genom ännu en övertoning övergår till svartvita bilder från ett tv-

reportage där en ung man, något äldre än pojken vi just sett, intervjuas utanför en byggarbetsplats om 

vad han gjorde innan han kom till Frankrike för att arbeta o.s.v.  

Det är varken första eller sista gången just han dyker upp i Les Pères, vi har redan sett och 

hört honom i det inledande svartvita reportaget från franskaundervisningen i en förort till Paris, och 

han kommer att dyka upp ännu en gång senare i filmen för att visa ett osynligt tv-team runt på den så 

kallade cité de transit där han bor. Trots att han aldrig namnges blir hans röst en del i filmens mosaik 

av minnesbilder och röster. Denna sekvens illustrerar inte bara hur arkivbilderna i filmen stundtals 

uppenbarar sprickorna och motsättningarna i de officiella beskrivningarna – i det här fallet François 

Ceyracs påstående att de algeriska arbetarna skulle ha behandlats som franska medborgare – utan visar 

även hur filmen söker pressa fram individuella minnen, historier och röster från ett anonymt 

arkivmaterial. 

Från anonyma arkivbilder till individuella bildminnen  
Till synes anonyma arkivbilder har, vid sidan om privata stillbilder, även en central roll i 

minnesgestaltningen i flera av immigranternas berättelser. Dessa bilder används stundtals som om de 
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vore deras egna minnen, stundtals som symboler för ett gemensamt, kollektivt minne. I porträttet av 

Hamou Goumid i Les Pères visas inga stillbilder, kanske för att han inte har bevarat några, men i 

stället klipps svartvita arkivbilder in vid ett antal tillfällen.  

Khira Allam i Les Mères däremot, intervjuas i ett hem där familjefotografier ställts upp 

nästan som på ett altare omgivna av blommor, och filmen växlar under intervjun mellan privata 

stillbilder och arkivbilder. De rörliga arkivbilderna omfattar inledningsvis en sekvens med bleka 

färgbilder från Algeriet, där vi ser en familj och några barn utanför ett hus i bergigt landskap, en 

kvinna som lagar bröd på spisen inne i huset etc., och lite senare, när Allam berättar om livet i 

kåkstaden i Frankrike, en sekvens med svartvita bilder av en familj i en trång barack i en kåkstad i 

Frankrike.  

Tidigt i Les Enfants visas en serie svartvita bilder som inleds med en översiktsbild från 

fågelperspektiv över en kåkstad. Kameran börjar närma sig marken och i samma stund klipps till 

helbilder och halvbilder av barn inne i kåkstaden. En liten pojke går i leran och stannar upp när han får 

syn på kameran som filmar honom uppifrån. Samtidigt som vi får se en bild av leran hörs Mounsis 

röst:  

 

Parfois quand tu marchais… Quand on allait à l’école, nos chaussures restaient collées dans la boue. 
Il fallait avoir deux pairs pratiquement; une pour traverser juste le chemin, une autre pour arriver à 
l’école, parce qu’on ne pouvait pas arriver à l’école dans une telle saleté. 
 

 I nästa klipp ser vi Mounsi i nutid, i den ”hôtel dortoir” där han växte upp. Han går genom trånga 

gångar, upp för en trappa höljd i mörker och med ens klipps till en sekvens med svartvita arkivbilder 

där kameran precis går från mörker in i en barack där vi hastigt skymtar några män. Genom hela 

intervjun klipps mellan bilder av Mounsi i kåkstaden idag och svartvita arkivbildssekvenser av män i 

kåkstaden då. På liknande sätt skapas genom hela filmen paralleller mellan anonyma människor i 

arkivbilder och de levande personerna som intervjuas i filmen, eller mellan privata minnen och 

kollektiva minnesbilder.           

Dekonstruktion av toxiska arkivbilder? 
Jag har hittills visat hur framför allt de etiska och existentiella aspekterna av de fotografiska spåren 

framhävs tydligt i Mémoires d’immigrés, och att detta sker genom en poetisk iscensättning. Men hur 

ofta problematiseras bildernas sociokulturella ursprungskontext? Kan iscensättningen av arkivbilderna 

sägas synliggöra vad Sandy Sandusky kallar en ”toxic film artifact”?  

En stor del av arkivbilderna i filmerna innehåller sekvenser där människor möter kamerans 

blick eller där människor försöker dra sig undan från kameran, vilket problematiserar kamerablicken 

samtidigt som människorna tillåts bli aktiva subjekt. Detta är särskilt tydligt i arkivbilderna med 

kvinnor i kåkstäderna. Upprepade gånger försöker kvinnor skydda sig själva och sina barn från 

kamerans blick genom att dra sig undan, gå inomhus och stänga igen dörrar framför kameran. Till 
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skillnad från bilderna i Les Pères, som uteslutande visar kåkstäder utan kvinnor, är de betydligt färre 

bilderna av mödrar i kåkstäderna i Les Mères och Les Enfants mestadels tagna på avstånd. Genom 

den fragmenterade formen bryts bilderna loss från den berättelse som de ursprungligen var en del av.  

Den sociokulturella ursprungskontexten blir desto tydligare i vissa längre delar från franska 

tv-reportage som ryms i filmen: förutom den redan nämnda sekvensen från franskaundervisningen för 

nordafrikanska invandrare i en Parisförort från 1966 i Les Pères, dessutom bland annat en del av en 

intervju med en ung nordafrikansk kvinna på ett Pariscafé, och ett reportage från president Giscard 

d’Estaings besök i en kåkstad i Marseilles 1975 i Les Mères. Den senare följs dessutom av en kort 

studiointervju med D’Estaing där han förklarar avsikten med besöket. Det intressanta med just denna 

sekvens är att den bild som här ges av kåkstaden tydligt kontrasterar med den övriga estetiken i 

Mémoires d’immigrés, och snarare för tankarna till en scen från kasbahn i Julien Duviviers Pépé le 

Moko (1937). Omgiven av poliser och i sällskap av en manlig tolk kryssar D’Estaing genom ett 

kaosartat myller och oväsen fram till en barack där de frågar en knappt synlig kvinna hur många barn 

hon har, men hon ges knappt tid att svara innan de går vidare med D’Estaings ord: On va voir la 

famille où il y a 27 enfants. Trots Giscard d’Estaings goda avsikter att förbättra förhållandena för 

immigranterna, skapas här trots allt en bild av att situationen i kåkstaden skulle bero delvis på 

invandrarna själva, i synnerhet på att de får så många barn – som om det vore invandrarna och inte 

kåkstaden som var själva problemet – vilket är en argumentationslogik som återkommit under åren. 

Om den konventionella användningen av arkivmaterial i dokumentärfilm innebär att ”the spectator 

comes to identify with the technical appartus, with the authoritative institution of photography”, som 

Alan Sekula hävdat, så upplever jag att det motsatta sker här, nämligen att tittaren snarare uppmuntras 

att läsa arkivbilderna underifrån, ”from a position of solidarity with those displaced, deformed, 

silenced”, som Sekula uttryckt det.72     

                                                
72 Citerad i Russell, s. 259.  
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Resor i tid och rum: Filmens minnesplatser 
 

Föregående delar har framför allt uppmärksammat de akustiska och de visuella aspekterna av 

gestaltningen av minnen i Mémoires d’immigrés, men exempel har också visat att erfarenheter av 

exil och diaspora på samma gång omfattar vardagliga, själsliga och kroppsliga nivåer. Laura Marks 

och Hamid Naficy har båda uppmärksammat den centrala betydelse som dessa kroppsliga erfarenheter 

har i exil- och diasporafilm. I synnerhet framhåller Naficy betydelsen av mise-en-scène när det gäller 

att gestalta och förkroppsliga dessa erfarenheter genom rumsliga gestaltningar och genom 

karaktärernas sätt att uppta eller upptas av rummet.73 I bjärt kontrast till de senaste årens hyllningar av 

den statslöse nomaden som en postmodernistisk hjälte och den ökande rörligheten över nationsgränser 

i extranationella cybersamhällen, utmärks exil- och diasporafilmerna i Hamid Naficys studie av 

betoningen av platser, rötter, geografier, gränser och gränsländer. Denna upptagenhet av platser tar sig 

bland annat uttryck i öppna och slutna representationer av tidsrum, eller kronotoper.74  Enligt Naficy 

tenderar hemlandet att kopplas samman med gränslöshet och tidlöshet medan livet i exil och diaspora i 

stället betonar klaustrofobi och tidsbundenhet. Dessa strukturer kan ses både som en protest och som 

ett förkroppsligande av de verkliga, ogästvänliga förhållanden som människor i exil och diaspora 

tvingas leva under. I Mémoires d’immigrés gestaltas tydligt exilens klaustrofobiska, fragmenterande 

och splittrande aspekter. Upplevelsen av exil innebär som Naficy skriver att: 
 
[...] the certainty and wholeness of the body (and of the mind) are often put into doubt. The body’s 
integrity, requiring a coincidence of inside and outside, is threatened, as a result of which it may be 
felt to be separated, collapsed, fractured, eviscerated, or pithed.75  
 

Detta blir särskilt tydligt i de svartvita sekvenser där vi ser hur immigranter numreras, vägs, undersöks 

och fotograferas av franska läkare. Enligt Gérard Noiriel hotar dessa institutionella ritualer inte bara 

individernas autonomi, de syftar rentav till att avbryta individens tidigare identitet.76 Filmerna i sin 

helhet utmärks dock framför allt av ett helande försök att skapa plats för immigranternas kroppar i 

filmens rum, och att gestalta deras individuella och kollektiva minnesplatser. Begreppet minnesplats, 

eller lieu de mémoire, går framför allt tillbaka till den franske historikern Pierre Nora och i synnerhet 

Les Lieux de mémoire, ett monumentalverk i sju volymer samordnade och redigerade av Nora och 

publicerade mellan åren 1984 och 1992.77 Till skillnad från ”spår”, är begreppet minnesplats inte 

                                                
73 Ibid., s. 154.  
74 Se kapitlen “Chronotopes of Imagined Homeland”, “Chronotopes of Life in Exile” och “Journeying, Border Crossing, and 
Identity Crossing” i Naficy. 
75 Naficy, s. 28.  
76 Gérard Noiriel, Le Creuset français. Histoire de l’immigration. XIXe – Xxe siècles (Paris: Éditions du Seuil, 1998), s. 160f.  
77 Pierre Nora, Les Lieux de mémoire, omfattar följande delar: 1, La république; 2, La nation 1; 2, La nation 2;  2, La nation 
3;  3, Les France 1, Conflits et partages; 3, Les France, 2, Traditions; 3, Les France, 3, De l’archive à l’emblème (Paris: 
Gallimard, 1984-1992). 
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begränsat till en fysisk, geografisk plats utan kan vara av både symbolisk och imaginär karaktär.78 

Nora gör en distinktion mellan lieux de mémoire och milieux de mémoire, vilket är en miljö där 

minnen är levande. Minnesplatser behövs först när människor inte längre befinner sig i levande 

minnesmiljöer utan blir medvetna om det förflutna som förflutet och behovet av dokument för att 

kunna minnas. Minnesplatser blir sålunda till först när minnesmiljöerna försvinner. Noras målsättning 

var inte bara att uppmärksamma symboliskt laddade minnesplatser som kan säga något om det 

förflutna, utan också att undersöka minnesplatsernas förändring under olika epoker. De 

uppmärksammade minnesplatserna omfattar allt från monument som Pantheon och Triumfbågen, 

historiska och mytologiska personer som René Descartes och Jeanne d’Arc, händelser som slaget vid 

Verdun, tävlingar som Tour de France, till romaner som Marcel Prousts På spaning efter den tid som 

flytt. 

Som den vietnamesisk-amerikanska historikern Hue-Tam Ho Hai uppmärksammat, avspeglar 

Noras val av minnesplatser en idé om en enhetlig fransk historia och en föreställning om den franska 

nationen och den franska identiteten som relativt givna och homogena begrepp.79 Frankrikes koloniala 

historia bortom haven uppmärksammas inte i ett enda av banden av Les Lieux de Mémoire. Av 

tradition har inte heller immigrationen utgjort något legitimt föremål för det nationella minnet i 

Frankrike, hävdar den franske historikern Gérard Noiriel.80 I jämförelse med USA, där immigrationen 

från början utgjort en väsentlig del av myten om den amerikanska nationens tillblivelse, har 

immigrationen i det republikanska Frankrike betraktats som övergående, ny, marginell, och något som 

varken haft med konstruktionen av den franska nationen eller med fransmännen och deras förflutna att 

göra.81 Detta trots att immigrationen till Frankrike sedan början av seklet ofta varit proportionerligt 

sett större än den till USA.82 Ett konkret uttryck för att immigrationen länge utgjort ett slags non-lieu 

de mémoire i det franska nationella minnet är att det i Frankrike hittills inte funnits någon 

motsvarighet till en offentlig minnesplats som museet på Ellis Island, den ö utanför New York dit flera 

miljoner emigranter kom för administrativa och medicinska formaliteter som avgjorde om 

accepterades som amerikanska medborgare eller ej.  

Resan som tema och metafor 
Resor, gränsövergångar och nomadiskt vandrande i gränsländer och tredje rum är centrala inslag i 

exil- och diasporafilm.83 Resan har varit ett centralt tema i filmhistorien ända sedan Lumières La 

Sortie du port och l’Arrivée d’un train en gare de la Ciotat (1895), och fascinationen inför 
                                                
78 Pierre Nora, “Entre mémoire et histoire” i Les lieux de mémoire 1, La République, red. Pierre Nora (Paris: Gallimard, 
1991). 
79 Hue-Tam Ho Tai, “Remembered Realms: Pierre Nora and French National History” i The American Historical Review (Nr. 
106:3), hämtad från http://www.historycooperative.org/cgi-bin/printpage.cgi 2005-10-19. 
80 Gérard Noiriel, ”Non-lieu de mémoire” i Le Creuset français. Histoire de l’immigration XIXe-XXe siècles (Paris: Éditions 
du Seuil, 1988). 
81 Ibid., s. 20.  
82 Gérard Noiriel, ”Français et étrangers” i Les Lieux de mémoire 3, Les France. Conflits et partages, red. Pierre Nora (Paris: 
Gallimard, 1992), s. 276. 
83 Se kapitlet ”Journeying, Border Crossing, and Identity Crossing”i Naficy. 
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filmmediets förmåga att gestalta modernitetens och postmodernitetens villkor genom resans 

förflyttning i tid och rum har inte minskat sedan dess. I själva verket har filmberättandet ofta liknats 

vid en resa i tid och rum, där de rörliga bilderna på samma gång skapar och dekonstruerar nuet och 

ständigt ompositionerar åskådaren.84 Mot bakgrund av detta kan filmmediet sägas uttrycka vad 

Edward Said kallar ”a discontinuos state of being”, och som han definierar som exilens grundläggande 

villkor.85 I många av de genrer som domineras av restemat, såsom amerikanska road movies och 

västernfilmer, framstår hemmet som en plats som det är möjligt att återvända till. Exil och diaspora 

karakteriseras däremot av omöjligheten att återvända till ett ursprungligt hem: ”Migration is a one way 

trip. There is no ‘home’ to go back to”, som Stuart Hall uttryckt det.86 Exil, diaspora och migration 

innebär sällan en enkel resa från ett ursprungligt hem till en permanent plats i det nya landet. Många 

tvingas leva långa perioder på resande fot mellan olika övergångsplatser. Enligt Hamid Naficy 

återkommer, något förenklat, framför allt tre typer av verkliga och imaginära resor i exil- 

diasporafilm: hemsökande resor från ursprungslandet, hemlösa resor, samt återvändande resor till det 

gamla hemlandet.  

I Mémoires d’immigrés återkommer både hemsökande, hemlösa, och hemvändande resor 

och dessa kan vara både fysiska, psykologiska och symboliska. Resan återkommer som tema, metafor 

och i filmens övergripande narrativa form. Erfarenheten av immigration börjar alltid med en resa som 

samtidigt markerar ett fysiskt och ett symboliskt avbrott mellan ”före” och ”efter” och där själva 

gränspassagen är ett avgörande ögonblick. I Mémoires d’immigrés har flera av immigranterna 

precisa minnen av själva resan: datum, platser, väder, människors gester och agerande o.s.v. I en av de 

första sekvenserna i Les Pères berättar Khémais Dabous om sin första resa. Vi ser honom mestadels i 

närbild, men då och då visas bilder av enstaka båtar som passerar förbi på Seine utanför 

Renaultfabriken på l’île Séguin i närheten av Dabous hem. När han börjar berätta om avresan från 

Tunisien klipps till en bild av glittrande havsvågor, och kameran färdas med ens över Medelhavet. 

Samtidigt som Dabous avslutar sin reseberättelse visas bilder av en båt som närmar sig fabriken på 

l’île Séguin, vilket antyder att Dabous resa slutat i den franska bilindustrin. Bilder av båtar, tåg, hav, 

hamnar, broar och kanaler återkommer med jämna mellanrum i alla filmerna, och kameran blir ofta en 

regelrätt resenär i filmens rum. På det mest övergripande planet återkommer resor i filmernas struktur. 

Filmerna kan ses som en lång resa mellan immigranternas minnesplatser – där kameran först visar de 

intervjuade på håll, kommer närmare under själva intervjun och sedan backar igen, som för att ta 

avsked, innan resan fortsätter.  

                                                
84 Wendy Everett, ”Leaving Home: Exile and Displacement in Contemporary European Cinema” i Cultures of Exile. Images 
of Displacement, red. Wendy Everett och Peter Wagstaff (New York och Oxford: Bergahn Books, 2004). 
85 Said, s. 177. 
86 Stuart Hall Leaving Home. A conducted tour of twentieth century music with Simon Rattle (London: Faber and Faber, 
1996), s. 44, citerad i Wagstaff, “Island of Tears: Georges Perec, Ellis Island and the Exile’s Lost Past” i Everett och 
Wagstaff s. 52. 
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Tydligast framstår kameran som en resenär i Les Mères, där både färgbilder och de svartvita 

sekvenserna innehåller kameraåkningar mellan platser. Kameran färdas över hav, broar, på kanaler i 

Paris och vägar i olika delar av Frankrike. Ofta klipps mellan rörelse i originalbilder och rörelse i 

svartvita arkivbilder. I en tidig sekvens som föregår intervjun med Meka Gomri och Aldija Bouachera 

färdas exempelvis kameran på en väg som leder genom ett bostadsområde där tvätt hänger på långa 

torkstreck mellan höga HLM-hus, och vidare genom ett regnigt landskap där vi skymtar en kåkstad på 

avstånd. Kameran passerar en beslöjad kvinna som vandrar i vägkanten och med ens klipps till ännu 

en åkning på en ödslig väg där två barn hoppar hopprep mellan stora vattenpölar. I samma stund som 

kameran passerar barnen och de vänder sina huvuden mot oss, övergår filmen genom ännu ett 

rörelseklipp till en sekvens färgbilder som visar en färd på havet, färjan El Djezair och slutligen 

hamnen i Marseille. I nästa klipp ser vi Meka Gomri och Aldija Bouachera promenera tillsammans 

längs med den smala gata i Marseille där de bor.              

Många av porträtten av immigranterna och deras barn har formen av resor. Precis som i 

exemplet med Meka Gomri och Aldija Bouachera presenteras de flesta mödrarna och fäderna i rörelse, 

på vandring mellan olika platser. I flera fall fungerar resan som en form av likhetstecken, eller metafor 

för resor på andra plan. På detta sätt ger resan, i synnerhet den hemsökande, form åt Khira Allams 

livshistoria i Les Mères. Den totalt 13 minuter långa sekvensen inleds med en åkning genom en 

lövskog samtidigt som vi hör ljudet från fallande regn och en kvinnoröst som sjunger en sång på 

arabiska, som översätts: Mère, ô mère adorée. Vägen leder så fram till ett bostadsområde med rader av 

identiska tegelhus för gruvarbetare i norra Frankrike. I helbilder ser vi Khira Allam komma gående på 

vägen, först framifrån och sedan bakifrån, samtidigt som rösten fortsätter att sjunga: Mère ô mère 

adorée, moi qui ai attendu une embellie. Voila qu’elle est recouverte par le nuage. Tous ces jours 

lourds à porter, tandis que tu es ailleurs. En närbild visar hennes vandrande fötter och reflektionerna i 

en vattenpöl på asfalten. Kameran förflyttar sig uppåt över hennes vita kjol och rör sig mjukt över den 

blå koftan med broderade blommor på ryggen. I hel- och halvbilder ser vi henne komma fram till 

huset där hon bor. Lite senare i filmen förstår vi att vi har sett henne gå vägen från det rum där hon 

bodde under sina första år i Frankrike till den plats där hon slutligen lyckats skapa ett hem. En stor del 

av intervjun som följer växlar mellan närbilder av Allam i hemmet, bleka färgbilder från Algeriet och 

privata familjefotografier. Vid ett tillfälle tonas en bild av ett familjefotografi över till en suddig 

färgbild av Allams vandrande fötter i slow motion. I nästa bild ser vi, fortfarande i slow motion, hur 

hon besöker huset där hon tidigare bodde. Kameran rör sig över de slitna fasaderna på det övergivna 

tegelhuset med igenbommade fönster, och med ens övergår filmen till svartvita bilder där vi kan se en 

barnfamilj i ett trångt rum i en kåkstad.  

 
On n’avait qu’une chambre je te dis, une chambre. Alors je devais cuisiner dedans, et je dormais 
dedans. Il y avait un lit et on avait une pompe d’eau et il fallait mettre de l’eau chaude pour que l’eau 
elle coule. Dans la nuit on mettait de la paille pour la pompe d’eau , elle était gelée, et puis, un petit 
peu à la fois, je me suis habituée. J’étais grossesse de mon fils le plus vieux, j’attendais un bébé, je 



 36 

pouvais pas retourner dans mon pays. Alors mon mari il me disait: à demain je chercherai un 
logement et on ira habiter ailleurs et tu seras bien et tout ça. Et je le voyais que le soir lui. Il partait 
de 5 heures du matin et il arrivait à 4 heures [...] Ben, non, il gagnait pas beaucoup mais c’était 
obligé, il était manoeuvre. Et moi je sortais pas, j’étais toujours enfermée dans ma chambre.   
 

Intervjun med Allam innehåller även en rad närbilder av detaljer från interiören i Allams nya, 

ombonade hem: dukar, omsorgsfullt placerade familjefotografier, blommor och en samling klockor i 

olika former och storlekar, som antyder att hon med tiden lyckats skapa en egen sfär, ett eget rum. De 

avslutande bilderna visar Khira Allam omgiven av hela sin familj uppställd framför kameran som på 

ett familjefotografi. Efter att ha fångat ett slags familjeporträtt i halvfigur av hela familjen, panorerar 

kameran långsamt över deras ansikten.       

Industrilandskap i Les Pères 
Enligt Henry Rousso har vissa filmer förmåga att omvandla en historisk plats – d.v.s. en plats där en 

historisk händelse ägt rum – till en minnesplats genom att knyta an till en viss känslighet inför platsen 

och det förflutna, eller genom att, som han uttrycker det: ”cristalliser une certaine approche, une 

certaine vision, une certaine sensibilité : non seulement par rapport à cette période, mais aussi par 

rapport à la manière que nous avons d’envisager le passé”.87 Till skillnad från historikerns sätt att 

skriva om historiska platser, menar Rousso att filmer visar hur detta känsliga förhållande till det 

förflutna rör sig mellan metafor och nostalgi.88  

I Les Pères får vi möta Abdellah Samate, Mohamed Toukal och Khémais Dabous i olika 

industrilandskap. Porträttet av Khémais Dabous inleds med långa panoreringar som visar 

Renaultfabriken uppifrån. Vi ser oändliga rader med bilar men inga människor. Lite senare förstår vi 

att bilderna visat utsikten från Dabous balkong. Under intervjuns gång kommer han inte att lämna sin 

kalt inredda bostad, men filmen skapar genom havsbilderna en känsla av att Dabous inre rum är större 

än så. Till skillnad från Renaultfabriken, som fortfarande är i bruk, återvänder Abdellah Samate och 

Mohamed Toukal till övergivna, folktomma och tysta fabrikslandskap – återstoden av de franska 

industrier som de och andra nordafrikanska arbetskraftsinvandrare ägnat sina liv åt att bygga upp. 

Porträtten inleds och avslutas med stora översiktsbilder av exteriörer och interiörer. Innan Abdellah 

Samate kommer gående bland fabriksruinerna följer exempelvis en sekvens med stora bilder från ett 

industriområde i utkanten av Lens i norra Frankrike: grushögar, slitna husfasader, tomma byggnader 

med trasiga fönster, rostiga skelett efter fabriksinteriörer etc. Under intervjuernas gång rör sig kameran 

då och då runt i rummet för att utforska olika detaljer på närmare håll. Samtidigt som kameran söker 

efter spår och överlevnadstecken, pekar dessa scener tydligt mot en frånvaro och brist på minne. Om 

det inte vore för Samates och Toukals berättelser skulle dessa övergivna platser förbli anonyma och 

utan minne för de flesta.  

                                                
87 Rousso citerad i Imbert, s. 48.  
88 Ibid. 
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Dessa scener avspeglar en känslighet inför hur mänskligt liv kan lämna spår i landskap och 

hur arkitektur kan absorbera och bevara spår efter människor som delvis för tankarna till den franske 

1800-talsfotografen Eugène Atgets och Michelangelo Antonionis förmåga att ladda till synes 

övergivna platser med en aura av mänsklig närvaro. Enligt Ian Wiblin uttrycker byggnaderna i Atgets 

och Antonionis bilder samtidigt en känsla av människors tidigare historia och deras kommande öde. 

Som Ian Wiblin skriver apropå byggnaderna i Atgets och Antonionis bilder:  

 
It is ultimately the architecture itself that has the stored potential to express human experience and 
emotion. In images of built space – whether still or moving – it is the discernible presence of humanity 
implied by the direct absence of people that is so moving.89  

Från kåkstäder till HLM 
Som Gérard Noiriel påpekat har varken immigrationen eller immigrationens platser fram tills relativt 

nyligen ansetts ha något med Frankrikes kollektiva minne att göra. Inte heller har de många 

”övergånglägrens” historia uppmärksammats, trots att de har en lång tradition och är nära 

sammankopplade med immigrationens historia i Frankrike.90 För att bara nämna ett exempel finns, 

förutom kyrkogårdarna, inga spår kvar efter det stora lägret i Toul en Meurthe-et-Moselle dit 

hundratusentals immigranter från Centraleuropa kom under 1930-talet.91  

Immigrationens historia har ofta präglats av en ständig geografisk förskjutning, där den sista 

vågen av immigranter p.g.a. bostadsbrist och låga löner tvingats att acceptera de sämsta och äldsta 

bostäderna eller att stanna många år i övergångsläger med skiftande namn som ”bidonvilles”, ”cités de 

transit”, ”hôtels dortoir” etc. Eftersom husen genomgående varit byggda i sköra och gamla material 

har de inte lämnat några varaktiga spår och lätt blåsts bort av ny bostadspolitik.92 Detta är anledningen 

till att det finns så få spår kvar efter de många lägren som tidigare funnits i närheten av stora franska 

städer, och där de flesta av mödrarna och fäderna i Mémoires d’immigrés levt under långa perioder 

av sina liv. I Les Pères och Les Mères gestaltas minnen av dessa övergångsläger istället genom 

muntliga berättelser och fotografiska spår i form av privata fotografier och arkivbilder.  

En tidig sekvens i Les Enfants visar hur Mounsi återvänder till den så kallade ”hôtel dortoir” 

där han vuxit upp tillsammans med sin far. Här finns fortfarande tydliga tecken på mänsklig närvaro, 

bland annat ligger en matta på marken och en katt springer förbi. Som jag tidigare beskrivit skapas i 

denna sekvens ett slags rumsliga och tidsliga övergångar mellan färgbilder från den stilla och 

folktomma platsen idag och svartvita arkivbilder som visar män i trånga baracker då. Denna 

kontrastklippning mellan färgbilder och svartvita arkivbilder återkommer lite senare i Les Enfants då 

Ahmed Djamaï besöker den plats där hans barndoms cité de transit en gång låg, men där det i dag bara 

                                                
89 Ian Wiblin, “The Space Between: Photography, Architecture and the Presence of Absence” i Cinema and Architecture: 
Méliès, Mallet-Stevens, Multimedia, red. F. Penz och M. Thomas (London: British Film Institute, 1997), s. 109-112, citerad i 
Wagstaff s. 58. 
90 Noiriel, Le Creuset français. Histoire de l’immigration XIXe-Xxe siècles, s. 155. 
91 Ibid., s. 156.  
92 Ibid., s. 159. 
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finns grushögar och bråte kvar. Djamaï visar att hans familj bodde i en barack alldeles under tågbron 

därborta, och han berättar att de hörde tågen passera var tredje minut på dagarna. I samma stund klipps 

till svartvita arkivbilder som visar ett par baracker i en kåkstad som ligger i närheten av tågräls, och 

barn som cyklar och leker. Porträttet av Djamaï avrundas med att vi ser Djamaï lämna sin minnesplats 

bakom sig och försvinna bort på en väg som leder till ett område med HLM-hus. 

 I Les Enfants skapas som tidigare konstaterats även övergångar i tid och rum genom 

panoreringar och kameraåkningar mellan färgbilder av olika husfasader och svartvita bilder från 

kåkstäder. På så sätt skapas paralleller mellan barnen i kåkstäderna och barnen i dagens förorter. Detta 

hindrar dock inte att även bilderna av husen i förorten estetiseras genom slow motion, framhävandet 

av varma, klara färger etc. Sammantaget kontrasterar dessa bilder tydligt med de fragmentariska 

bilderna av stigmatiserade, smutsiga, problemfyllda förorter som ofta möter i franska medier och i 

även i de flesta av de så kallade ”förortsfilmerna”.93 

Vid ett tillfälle panorerar kameran från de höga HLM-husen i förorten till husfasader närmare 

stadens centrum, och i den senare delen av Les Enfants sker en successiv förändring i filmens mise en 

scène som avspeglar de sociala klassresor som flera av barnen gjort. Tydligast blir detta i intervjun 

med Soraya Guezlane som utbildat sig till advokat. Porträttet inleds med att vi ser henne komma 

springande nedför en hög stentrappa utanför en domstolsbyggnad klädd i lång republikansk 

advokatdräkt, och några sekunder senare ses hon sitta på en bänk utanför rättssalen bläddrandes i en 

lagbok, vilka är tydliga tecken på integration i ett land där den republikanska idén är så intimt 

förknippad med juridiken.  

Nordafrikanska berg och gravstenar i fransk jord  
Med några få undantag är alla bilder som visar immigranternas hemländer i Nordafrika i färg, vare sig 

det är originalbilder i klara färger eller arkivbilder i blekare nyanser. Det rör sig mestadels om 

fragment och korta glimtar där vi kan skymta nordafrikansk natur, såsom havsbilderna under Khémais 

Dabous intervju, eller människor i arbete, som de som visas under intervjun med Khira Allam. I Les 

Mères och Les Pères rör det sig uteslutande om bilder av natur och öppna landskap som för tankarna 

till Hamid Naficys beskrivning av de frusna bilderna av utopiska, öppna kronotoper som återkommer i 

många exilfilmer. Detta gäller inte minst de första bilderna av Nordafrika som dyker upp i Les Pères. 

Strax efter sekvensen med bilfabriken och mannen med fotografierna av den lilla flickan, visas i slow 

motion bilder av kvinnor och barn som rör sig i ett öppet berglandskap. I likhet med många exilfilmer 

skapas här en bild av hemlandet som feminint, gränslöst och tidlöst. Dessa bilder kontrasteras senare 

med bilder där vi ser människor slita i hårt arbete på landsbygden, men det är inte förrän i Les 

Enfants som vi får se bilder från moderna stadsmiljöer. Detta sammanfaller med att barnen 

ifrågasätter den så kallade ”myten om återvändandet” som präglat många i föräldragenerationen och 

som hindrat dem och deras barn från att rota sig i det nya landet. Tydligast blir detta i Warda Hissar 
                                                
93 Se Tarr, s. 17f.  
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Houtis berättelse om hur hon, efter att alltid ha känt sig som algerisk och deltagit i möten för att 

diskutera landets utveckling, slutligen får möjlighet att studera på universitet i Alger.  

 
Je commence à me rendre compte petit à petit que l’Algérie que je m’imagine ce n’est pas l’Algérie 
réelle, parce qu’on m’explique qu’il y a un appel à la prière à partir des cités universitaires et qu’il y 
a des frères musulmans qui sont là et qui surveillent les filles[...] Et je me rends compte aussi que je 
suis un enfant de Descartes et de l’école française et que c’était pas la peine que je joue au chat et à 
la souris avec une identité qui n’était pas la mienne.  
 

Samtidigt visas bilder från en modern storstad i Algeriet, som kontrasterar mot de övriga bilderna av 

hemländerna i Les Mères och Les Pères och visar att de ”ursprungliga” länderna som immigranterna 

en gång lämnade inte längre existerar; precis som immigranterna har de förändrats med tiden.  

Slutligen återkommer i Mémoires d’immigrés även de mest grundläggande formerna av 

minnesplatser och minnesmärken: gravplatser och gravstenar. Trots att Zohhra Flissi och Rabéra säger 

att de aldrig tänker flytta från Paris, vill de ändå att deras kroppar ska vila i algerisk jord. Soraya 

Guezlane talar om det symboliska i att fler och fler nordafrikanska immigranter trots allt låter sig 

begravas i Frankrike. Filmen avslutas med bilder av gravstenar och minnesmärken med 

nordafrikanska namn. En text upplyser om att det endast finns en muslimsk kyrkogård och 50 

gravplatser i Frankrike innan filmen så småningom tonar över till de svartvita bilder som inleder Les 

Pères. Den sista bilden visar fyra män som går förbi en vägg där någon skrivit ”La France aux 

Français”. I samma stund som männen passerat förbi fryses bilden.  
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Slutdiskussion 
 

Genom att studera den filmiska gestaltningen av minnen i Yamina Benguiguis dokumentärfilmstriptyk 

Mémoires d’immigrés har jag försökt undersöka huruvida de tre delarna Les Pères, Les Mères och 

Les Enfants skapar ett alternativt kollektivt minnesrum som utmanar den officiella 

historieskrivningen och det nationella minnet i Frankrike. Uppsatsen inleds med en teoretisk bakgrund 

i två delar: Diaspora- och exilfilm, där jag kortfattat redogör för vissa drag inom det filmteoretiska 

området exil- och diasporafilm med betoning på två nyckeltexter av Laura Marks och Hamid Naficy; 

samt Rörliga bilder och minne, där jag tar upp teman som filmen som minnesteknologi och kollektivt 

minne, spår och minnestecken samt gestaltning av minnesprocesser på filmerna.   

I analysen av filmerna har jag valt att fokusera på följande aspekter av minnesgestaltningen: 

Att bryta tystnaden. Språk, röst och det akustiska, Bildminnen och visuell arkeologi, samt Resor i tid 

och rum. Filmens minnesplatser. Filmen är strukturerad kring kontrasterade muntliga vittnesmål från 

immigranter, immigranters barn och representanter för den franska staten och näringslivet. Att bryta 

föräldragenerationens tystnad blir en utgångspunkt för att kunna återskapa det brutna minnet över 

generationsgränserna och för att kunna utmana den nationella amnesin kring den nordafrikanska 

arbetskraftsinvandringen. Immigranternas talade ord väcker minnesbilder som går bortom det visuella, 

samtidigt som de vittnar om den förda politikens konsekvenser i enskilda människors liv – eller vad 

man kan kalla en inre upplevelse av historien som går bortom den officiella historieskrivningen.  

Mémoires d’immigrés kan även ses som ett slags bildarkeologiskt verk där privata bilder, 

anonyma arkivbilder och ljudmaterial från olika källor förs samman och ställs mot varandra. 

Sammantaget bidrar urvalet av bilder, klippning, musik och annan ljudsättning till att framhäva de 

fotografiska spårens etiska och existentiella aspekter genom en form av poetisk gestaltning. Den 

genomgående användningen av slow motion för såväl arkivbilder som vissa nyare bilder i färg bidrar 

till att omge bilderna med en ambivalent aura av nostalgi och sorg, samtidigt som den även kan 

upplevas som ett försök att ge tyngd och legitimitet åt immigranternas minnen. Den sista delen av 

uppsatsen syftar till att närmare uppmärksamma hur filmerna ger plats för immigranternas kroppar i 

filmens rum i gestaltningen av individuella och kollektiva minnesplatser, samt hur resor återkommer 

som teman och metaforer. 

Trots att en mängd olika röster möter i filmerna skapas likafullt en känsla av enhet och 

samhörighet. Detta sker framför allt genom att musiken både förenar och kittar samman filmens olika 

delar samtidigt som den i sig är bärare av kollektiva minnen. Dessutom växlar filmerna ständigt 

mellan det kollektiva och det individuella: immigranterna och barnen talar ofta om ”vi” snarare än jag, 

kollektiva minnesbilder används i gestaltningen av individuella minnen, och individuella 

minnesplaster blir till kollektiva minnesplatser etc. Allt detta gör att filmerna kan sägas skapa ett 

kollektivt minnesrum.  



 41 

Men, för att upprepa den fråga som ställdes i inledning av uppsatsen, är det verkligen möjligt 

att tala om kollektiva minnen utan att komma in på essentialistiska resonemang som missar de 

skiftande, ambivalenta och hybridartade aspekterna av kulturell identitet och minne som brukar anses 

vara så kännetecknade för människor i diaspora? Trots att filmerna söker synliggöra glömda 

sammanhang i den officiella historieskrivningen är det inte fråga om att återupptäcka någon 

underliggande, oföränderlig eller för evigt given kulturell essens, eller som Stuart Hall uttrycker det, 

någon sorts ”kollektivt ’autentiskt jag’ som döljer sig under de många övriga, mer ytliga eller 

konstgjorda ’jagen’ vilka människor med gemensam historia och traditioner delar”.94 Utifrån Hamid 

Naficys indelning i kategorierna exilfilmare, diasporafilmare och postkoloniala etnicitets- och 

identitetsfilmare, befinner sig Benguigui snarast mittemellan de två senare kategorierna. Till skillnad 

från exilfilmerna som ibland vänder sig helt och hållet till en publik i hemlandet, kännetecknas de 

senare av att de riktar sig både till den egna minoritetsgruppen och till den dominanta kulturen. Detta 

dubbla förhållande går igen även i Mémoires d’immigrés som inte bara vänder sig till det 

nordafrikanska diasporasamhället utan också till det franska samhället. Filmerna fokuserar visserligen 

både på immigranternas relation till hemlandet i Nordafrika och på det laterala förhållandet till 

skingrade likar, men det handlar huvudsakligen om livet i landet där de bor idag. Filmerna inleds och 

avslutas med fädernas resa och ankomst till Frankrike och endast i förbigående berättar immigranterna 

om sina liv i Nordafrika. Föreställningen om kulturell identitet som kopplad till ett hemland, eller ett 

ursprung problematiseras. I stället gestaltar filmerna på tematiska och metaforiska nivåer hur 

kulturella identiteter förändras och omskapas genom omflyttningar och resor mellan nationer och 

inom länder.  

Samtidigt som filmerna utmanar vissa officiella beskrivningar av historien väcker de 

ofrånkomligen frågor om eventuella fortsatta tystnader och nedtonade eller osynliggjorda skillnader. 

Filmseriens namn, Mémoires d’immigrés. L’héritage maghrébin, klargör visserligen att det inte är 

fråga om ett utan många minnen, men det antyder samtidigt att filmerna ger röst åt det nordafrikanska 

arvet. Filmernas indelning enligt familjemodellen fäder, mödrar och barn, utesluter andra möjligheter. 

Visserligen framgår att minnen av immigrationen skiljer sig åt mellan könen, men eventuella 

skillnader mellan invandrare från olika nordafrikanska länder och språkgrupper problematiseras inte. I 

filmerna uppmärksammas dessutom enbart de nordafrikanska invandrare som kom till Frankrike av 

ekonomiska anledningar, och inte andra grupper av den nordafrikanska befolkningen i Frankrike. 

Detta gäller exempelvis den stora gruppen av ”harkis”, algerier som stred på fransmännens sida i 

självständighetskriget, och deras familjer som länge varit bannlysta i Algeriet. Algerietkrigen är 

relativt frånvarande i filmerna trots att, som Sylvie Durmelat påpekat, invandringen från Algeriet 

ökade både under och efter kriget, och att den algeriska befolkningen i Frankrike spelade en viktig roll 

                                                
94 Stuart Hall, ”Kulturell identitet och diaspora” i Globaliseringens kulturer. Den postkoloniala paradoxen, rasismen och det 
mångkulturella samhället, red. Catharina Eriksson, Maria Eriksson Baaz och Håkan Thörn (Nora: Nya Doxa, 1999). 
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för utgången av kriget genom insamlingar av pengar etc.95 En anledning till denna och filmens andra 

tystnader, menar Durmelat, är att Benguigui förmodligen velat undvika att dra upp inre motsättningar 

och konflikter från kriget, som mellan de rivaliserande grupperna MNA (Mouvement national 

algérien) och FLN. Ämnet för filmerna är trots allt immigrationen i Frankrike, och inte kriget i 

Algeriet. Kanske antyds genom de bleka färgbilderna att kriget fortfarande är utom räckhåll för 

generationen som är uppvuxen i Frankrike?  

En annan tystnad rör frånvaron av arga ungdomar som inte lyckats integrera sig lika väl i det 

franska samhället som de verbala ”barnen” i Les Enfants. Med undantag för ungdomarna som 

intervjuas utanför ett HLM, och som dessutom är de enda i filmen som inte namnges, förekommer 

uteslutande representanter för en och samma generation. De flesta tycks höra till vad som ibland kallas 

”beurgoisin”, högutbildade barn till nordafrikanska immigranter som är verksamma som författare och 

jurister etc. Barnen och tonåringarna som hänger utanför bostadskomplexen i förorterna i Les Enfants 

hörs aldrig tala med egna röster. Inte heller berörs den känsliga frågan om hijab. Sammantaget kan 

dessa tystnader tolkas som kompromisser för att på samma gång motverka splittring inom den 

nordafrikanska befolkningen och undvika negativa reaktioner hos den gammalfranska befolkningen. 

Kanske bör filmerna i första hand ses som ett försök att skapa motvikt till de stereotypa bilder av 

immigranter och förorter som annars möter i fransk film och media och där våldsamma ungdomar ofta 

är de enda som uppmärksammas, och som en ansats att ge plats åt de nordafrikanska 

arbetskraftsinvandrarna och deras familjer i det franska nationella minnet.  

                                                
95 Durmelat, s. 184. 
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