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ABSTRAKT 
 
I denna undersökning försöker jag synliggöra en folkgrupps identitet. Temat är: 

”Bosnisk identitet 1992 – 1995” Dvs. den identitet som skapades under kriget i 

Jugoslavien – Bosnien och Hercegovina. Kriget i Bosnien tog ca. 250 000 liv och 

ca.1,9 miljoner Bosnjaker1 fick fly. 

I detta arbete diskuteras den kulturella identitetens roll, och konstens roll för att 

stärka betydelsen av den kulturella identiteten under krig. Huvudstad i Bosnien och 

Hercegovina är Sarajevo, en stad som var under belägring  i 3 år. Under denna 

period skapades några av Bosniens största och viktigaste konstverk. Konst som har 

blivit viktig för den bosniska kulturella identiteten. Det var en tid då bosniska 

konstnärer utnyttjade sina kunskaper och sitt språk för att göra revolt och motstånd 

mot det våld som förstörde staden och dess invånare. Deras konstverk utgör 

samtidigt en sort Krönika och ett hopp om fred. Utifrån denna uppsats blir det möjligt 

att se hur viktig identitetstillhörigheten är för en människa och en folk grupp. Frågan 

hur farligt är det att ha en annorlunda identitet och vad kan det leda till, behandlas 

också. 

Gestaltning är i form av en installation. Gestaltning och uppsatsen behandlar samma 

problematik men från olika vinklar och på olika sätt. Det gemensamma är hur konsten 

kan agera som motstånd mot etnisk rensning och som förstärkning av identiteten. 

Gestaltningen innehåller fyra olika delar som skapar en helhet och hjälper oss att se 

situationen i Sarajevo. I gestaltningen kan vi som tecken på en tragisk händelse se 

blodiga fläckar på golvet och borttappade och kvarlämnade blodiga skor. Vi kan 

också se hur en krypskytt dödar civila i Sarajevo när de hämtar vatten för sina 

familjer. Jag har även byggt en fontän som liknar den fontän som i Sarajevo, byggts 

för alla civila offer i kriget. På fontänen står en TV där jag visar en film om kriget i 

Bosnien och Hercegovina. Under TVn rinner blod. 

 
 
 

 

                                                 
1 Bosnjak: invånare från Bosnien och Hercegovina vilka har islam som religion, dvs. Bosniska 
muslimer 



 3

INNEHÅLL    s.3 

 
PROSA    s. 4 

 

1 INLEDNING    s. 5 
1.1  BAKGRUND   s. 5 

1.2  SYFTE    s. 6 

1.3  FRÅGESTÄLLNING      s. 6 

1.4  METOD    s. 7 

1.5 IDENTITETENS ROLL   s. 7 
1.6 RELIGIONENS  FUNDAMENTALISM s. 8 

1.7 DEN ANNORLUNDA IDENTITETEN                  s. 9  

 

2 SARAJEVO 92-95   s. 10 
2.1 SARAJEVO -TEATER UNDER BELÄGRING  s. 10 

2.2 SARAJEVOKONST UNDER BELÄGRING s.13 

2.3 NYA MATERIAL OCH DEN NYA KONSTEN      s.14 

2.4 SARAJEVO  ROSES    s.16 

 

3.DIDAKTISKT KOPPLINGAR                                s.17

   

4 AVSLUTNING   s.18 

    

                              5 KÄLLFÖRTECKNING   s.20 
                
                                   6 BIFOGADE BILDER       s.21 

     
 

 
 
 
 
 
 



 4

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Med varje ny morgon skakade landet hand 

med människan, människan skakade hand 

med landet. I dagens skymning skulle vi 

njuta av varandra och småtimmarna 

omfamnande gå till sängs. Och så om och 

om igen, på morgonen skulle vi skaka 

hand om natten skulle vi omfamnas… 

Landet ska få sina invånare och invånarna 

ska få sitt land tillbaka någon gång igen.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Texten finns  inristad på et husfasad i centrala Sarajevo. Min översättning 
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Med städer är det som med människor alla är lika, men ändå så olika. De har sina 

fördelar och nackdelar, sina mörka och sina ljusa sidor, sin livsrytm och sitt 

temperament. Liksom människor är också städerna mer eller mindre ihågkomna. 

Det som skiljer människor åt, är främst tanken. Den starka, kraftfulla fina tanken. 

 

Det finns människor med egna tankar och de som bara lyder andras. Människor 

som har egna tankar lägger vi på minnet och de andra tappar vi bort och de 

försvinner i mängden. 

 

Människor utan egna tankar och eget ansvar är de som är farliga och kapabla att 

göra de brutalaste saker man kan tänka sig. Saker som de som hände i Bosnien 

under 1992 -1995 

 

Det är människor som blint följde order från de nationella etniska partierna.  

Människor som inte frågade sig själva, om det var rätt det som de gjorde, varför 

jag gör detta. Några politiker och krigskritiker säger att en av orsakerna till krig är 

okunnighet och brist på kunskap och att bara ociviliserade dödar, slaktar och 

våldtar sina medmänniskor och grannar. Men vad säger man då om den 

professor, som hade jobbat hela sitt liv på Sarajevos universitet och som en dag 

kom till jobbet tillsammans med några soldater och våldtog sina kvinnliga 

studenter och kollegor, bara för de hade en annan identitet, var bosnier. Hur tolkar 

man en sådan händelse? Krigsbrott som utförs av landets högst utbildade 

människor. Då kan det inte bero på brist på kunskap utan på någonting annat. 

Vad är orsak till en så starkt hat mot allt som är bosniskt? 

 

I denna undersökning vill jag visa hur folket i Bosniens huvudstad Sarajevo levde 

under belägringen 1992-1995. Hur de i den kaotiska situationen som rådde inte 

bara försökte rädda sina liv utan också bevara sin kulturella identitet och använda 

konsten som skydd mot den serbiska aggressionen. Sarajevos konstnärer 

försökte med hjälp av ett kreativt språk bevara händelser och visa att pensel och 
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färg kan vara lika kraftfulla vapen som bomber och granater. 

 

De Sarajeviska konstnärernas ideologi framstår som motsatsen till den extrema 

serbiska ideologin som hävdar att: ”VI” är de enda som är de riktiga, de enda som 

är sanna! ”VI” som är de bästa som ska härska över alla! ”VI” som härstammar 

direkt från Gud! Det är ”VI” som ska3… (se bifogad bild nr.1) 

 

Ska människor vara herrar över andra människor för att de är annorlunda, ska de 

försöka utrota dem med krig och kulturell tvång i som att sudda ut alla spår och 

tecken på deras kultur och identitet. Ska vi inte istället dra nytta av att vi är olika 

och lära oss av varandra. Lära oss något om varandras seder, levnadssätt och 

kultur och dra nytta av att vi är olika 

 

Ska vi utsätta vissa människor för våld och förintelse enbart på grund av deras 

identitet? På grund av hår, hudfärg, religion eller deras namn. Ska de föras bort 

på grund av vad deras förfader gjorde? För att de inte är som vi. För att de är 

annorlunda, för att de är de ”andra”? 

 

1.2 Syfte. 

 

Syftet med denna uppsats är att försöka synliggöra och diskutera konstens roll för 

upprätthållandet av den kulturella identiteten under extrema förhållanden som krig 

och belägring. 

Vad är identitet och varför lägger vi sådan vikt vid den? Är identitet viktig i vårt liv 

och vår kultur? Syftet är också att ta upp, vad en folk grupp kan utsättas för på 

grund av sin identitet, sin kulturella bakgrund, och sina rötter. 

 

1.3 Frågeställning 

Min frågeställning är: Hur fungerade konsten som kulturell motstånd mot etnisk 

rensning och som förstärkning av identitet  under belägringen av Sarajevo 1992-

1995. 

                                                 
3 Hämtad från en amatör DVD film, Srebrenica 7/11/95, (1995), serbiska prästen talar till soldater händelsen 
inspelad utanför Srebrenica 1995. 
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1.4 Metod 

 

Undersökningen bygger på fältstudier och egna erfarenheter av det valda temat. 

Jag har åkt till Sarajevo och tagit kontakt med olika kulturella myndigheter som 

Dnevni Avaz (Dagens Nyheter) som har hjälpt mig i sökandet efter den material 

jag behövde för mitt arbete. Jag fick tillgång till arkiv, för att få fakta om 

krigsperioden. Jag har även tagit kontakt med konstskolor i  

Sarajevo, olika museer och den nya Bosnjacki institut , där jag hittade information 

om Bosniska muslimers kultur och identitet. 

 

Min metod är till stor del en bearbetning, sammanställning och analys av redan 

befintlig material. Jag har också dokumenterat hur det ser ut idag i Sarajevo. Spår 

efter kriget finns överallt i staden. Ibland är de otydliga och suddiga, ibland är de 

så kraftfulla att man får en känsla av att kaoset och dödandet fortfarande pågår. 

Det finns massvis av spår och index på förstörelse och den död som ”bodde” är 

för inte så länge sedan. 

 

1.5 Identitetens roll 

 

Identiteten har blivit nyckel begrepp i vår tid. 
 
Personligt identitet  är det som är utmärkande för en individ, (utseende, intelligens, 
personlighet). Social identitet är en kollektiv identitet, en känsla att tillhöra en större 
grupp, en så kallad grupptillhörighet. Social identitet inbegriper de olika grupper  en 
individ tillhör, som kan vara : sociala , ekonomiska, rasmässiga, etniska, politiska , 
religiösa  och så vidare4.’ 

 
Hur viktig är identiteten för en människa eller en folkgrupp? Vad kan människor 

utsättas för på grund av sin identitet och för att de är något annorlunda. Vi får inte 

glömma den fruktansvärda förintelse som Judarna utsattes på grund av sin 

identitet och sina rötter under andra världskriget. Något liknande utspelades i 

Bosnien femtio år senare. När Bosnjaker blev dödade på grund av sin identitet, 

sina rötter och sin kulturell bakgrund. Deras historia börjar likna den judiska. 

                                                 
4 Pasic, Nusret,( 2000), Contemporary Bosniak Art, s.88. 
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Den Bosniska identiteten förstärktes och synliggjordes  i kriget. Den bosniska 

identitetstillhörigheten var svag  i den kommunistiska Jugoslavien, och var på väg 

att upplösas. Nu växer den och blir all tydligare. Det som serbiska extremister 

gjorde mot bosniska muslimer, gav som moteffekt att Bosnisk identitet 

utvecklades och blev starkare. 

 

Invånarna i Bosnien och Hercegovina lever i tre olika grupper. Indelning 

grundades på religiös bakgrund.  

 

I Bosnien levde 4,3 miljoner invånare, 43,7% muslimer, 31,3% serber, 17,3% 

kroater.5 

  

 Under kommunismen spelade den etniska och religiösa tillhörigheten liten roll. 

Man kan säga att religionen och gudstro var dolda i Jugoslavien. Nationell 

identitet grundas inte alltid på etnisk identitet. I Bosnien och Hercegovina kallade 

bosniska katoliker sig för Kroater, och bosniska ortodoxa för Serber. Fast de hade 

inget att göra med Kroatien eller Serbien. Många av dem har inte ens varit i 

Kroatien eller Serbien. Det är bara bosniska muslimer som kallar sig Bosnier. 

 

Men folket i Bosnien grupperades inte bara efter religiös bakgrund utan också 

efter seder och kulturella traditioner. Typisk för bosniska muslimer dvs. bosnjaker 

ar t.ex. att de drycker kaffe ur speciella kaffekoppar så kallade fildjaner6( se 

bifogad bild nr. 2) Det är en kaffe kopp som är väldigt liten och utan öron och ur 

den drycks det Turkiska kaffet. 

 

1.6 Religiös fundamentalism 

 

Det ligger i människans natur att finna tröst och skydd i religionen. Rädsla för död 

och smärta ger upphov till Gud och gudstro. Men inom religionen förekommer 

också religiös fundamentalism som drar gränser vad man får vara och inte får 

                                                 
5 Keljalic, Sedin, Jajce (1997) s. 20. 
6 Fildjan – speciell kaffekopp som används oftast av Bosnjaker . 
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vara. Att peka ut de ”andra”, de som inte tillhör samma religiösa grupp är en viktig 

del i den kollektiva och kulturella identitetens uppbyggnad. Alla som inte är som 

”vi” tillhör de ”andra” och de ska de straffas på ett eller annat sätt, var den ideologi 

som extrema serber hade. 

 

I Bosnien och Hercegovina fanns i början på 90 – talet stora och starka 

fundamentalistiska och extremnationella partier. Det säger jag av egen erfarenhet 

för jag bodde där då. De utgjorde ett stort problem för Bosniens ”normala” icke 

extremistiska invånare. Det största problemet för vanliga människor var att 

försöka förklara för extremisterna att alla människor är likadana och ska ha 

samma möjligheter och rättigheter. Denna idé om jämlikheten var oacceptabel för 

de nationelle extremisterna. Hatet mot de ”andra” blev allt större  och växte. Det 

blev till en demoniskt dimma som inom kort täckte hela landet. Hatet som 

flammade i Bosnien var ensidigt till en början. Det kom från serbiska extremister 

och riktades mot kroater och muslimer, framför allt mot Bosnjakerna , de bosniska 

muslimer 

 

1.7 Den annorlunda identiteten 

 

”Vi” ställt mot ”de andra” är en viktig utgångspunkt i den serbiska extremismens 

ideologi som i detta uttalande gjorda av politiker och vissa högt uppsatta präster: 

”VI” är de enda som är de riktiga, de enda som är sanna! ”VI” som är de bästa 

som ska härska över alla! ”VI” som härstammar direkt från Gud! Det är ”VI” som 

ska7… 

Deras ideologi baserades på etnisk rensning. Allt som påminde om Bosnjaks 

kultur och identitet måste suddas ut. Alla spår efter bosniska muslimer måste 

försvinna. När det stod klart att det var omöjligt att utrota en hel folkgrupp, så 

uppstod en ny idé: att alla överlevande Bosnjaker skulle stängas in i centrala 

Bosnien och därifrån inte kunna komma ut. Konsten har svarat på denna ideologi 

på sitt sätt. Den Bosniska konstnären Safet Zec visade sin åsikt i en målning som 

visar en tom ”fågelbur”. Bilden visar att den galna idén att försöka stänga in ett 

helt  folk är en illusion.( se bifogad bild nr. 3) 

                                                 
7 Se fotnot nr. 3 
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2 SARAJEVO 92 – 95 
2.1 Sarajevo – teater under belägring 

 

Perioden från 1992 – 1995 räknas som en av de svåraste perioderna i bosnisk 

historia. Den perioden befinner sig huvudstaden Sarajevo under total belägring.  

Situation i staden är kaotisk, människorna är hungriga och rädda.  För inte så 

länge sedan satt Sarajevos invånare ute i många av staden parker och njöt av 

livet och matade duvor, men nu har bilden blivit annorlunda. Nu jagar stadens 

invånare duvorna för att äta dem och inte svälta ihjäl. Även duvorna vet och 

känner på sig att det är någonting som inte stämmer. Duvorna kommer inte längre 

till nära människor och äter inte från deras hand som de brukade göra innan 

kriget. Duvorna lyfter så fort de ser en människa. Eller som en av de kända 

Sarajevos poeter sa: 

 
 Hej du duvan, just du, varje dag flyger du upp över vår stad, du som är så fri, varför 

kommer du tillbaks? Ser du något som vi från vår källare inte ser? Eller är det så att du, 

liksom vi älskar denna stad?8 

 

Bosnierna kan nu se och förstå den situation de befinner sig, och den avgrund de 

puttas mot. Bosniska muslimer inser att detta är en kamp för överlevnad och 

existens, men inte bara kamp för att rädda sina egna liv, utan också kamp för att 

bevara och rädda sin identitet och kultur. Cetniks9 dödar, våldtar och försöker 

systematiskt förstöra bosnisk kultur och identitet. De begår en kulturgenocid. På 

natten den 26 augusti 1992 bombas det nationella biblioteket i Sarajevo. Elden 

som kunde ses från alla stadsdelar ”åt upp” över 100.000 böcker. 

 
 The first incendiary shells hit the Sarajevo Library 10 years ago. Fluttering dreadfully 

from the fire, scorched shreds of pages lit upon cars and streets across the city. People 

called them black butterflies. The library was an early target, but the attack numbingly 

                                                 
8 Art Sarajevo 1992 -1994 (1995), Sarajevo, s. 5. 
9 Cetniks - serbiska extremister från andra världskriget, begick genocid över bosniska muslimer redan 
1940. 
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foreshadowed the worst of the ethnic cleansing to come.10 

 

En del av de böcker som brann upp fanns bara i Sarajevos stadsbibliotek. Nu 

finns de bara i minnet hos dem som har läst dem. 

Under perioden från 1992- 1995 kom konsten att spela en viktig roll för Sarajevos 

invånare. Konstnärer som befinner sig i den omringade och instängda staden gör 

allt för att på sitt sätt bevara folkets kulturella identitet samtidigt som deras 

konstverk återspeglar och protesterar mot den kaotiska situationen i Sarajevo, 

som blivit till ett koncentrationsläger. 

 

I en stad som befinner sig under total belägring, utan el och vatten i flera år, och 

där mat på bordet är en dröm, utgör brist på traditionella konstnärsmaterial ett 

stort problem för konstnärerna. De börjar då använda sig av så kallade 

”krigsmaterial”. De tecknar med kol, men inte sådant kol som kan köpas i 

konstnärshandeln, utan kol som utgör rester efter det som har brunnit upp.11 

 

I mitten av 1992 överraskades Sarajevos invånare av en ”overklig” händelse. 

Sarajevos nationella teater började då sin nya verksamhet, ”Krigsteater” Där 

spelades olika pjäser, oftast nya, som visade på situationen i Sarajevo. Några av 

de första var: ”Elen har kommit”, ”Duscha med 5 liter vatten”, ”Amerikansk 

Marlboro och Italiensk cappuccino” och ”Trubbel in Middle East”12 

 

”Trubbel in Middle East” är en komedi, en parodi på situationen i Mellanöstern. 

Det är tecken på hur Sarajevos skådespelare resonerar och vilka syften de har 

med sitt arbete. Deras budskap till Sarajevos invånare är att det finns människor 

runt om i världen som befinner sig i liknande situationen, och de överlever. 

Utöver nyskrivna pjäser, spelas också klassiska pjäser som Shakespeares Hamlet 

och Romeo och Juliet. I Romeo och Juliet utgörs det unga paret av en muslimsk 

man och en serbisk kvinna och blir på så sätt till en stark och realistisk tragedi. En 

riktig Sarajevo story! 

                                                 
10 www.thecnnection.org/80/20020926_b_main.asp 
11  Musabegovic, Sadudin, (2005), Raz / lik / a /art /  Sarajevo, s. 10 
12  Art Sarajevo 1992 -1994 (1995), Sarajevo, s. 34 
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”Krigs teater” eller krigs föreställningar, utspelades i olika källare och skyddsrum 

runt om i staden, vilket gör att formen så småningom byter namn till ”Teater från 

källare”. Föreställningarna var inte gratis, tvärtom så var de väldigt dyra, men för 

de som levde i detta kaos var anledningen till detta solklar. En biljett för en 

föreställning kostade lika mycket som ett stearinljus, i en stad där el bara är en 

dröm. I en stad där människor tillbringar nätter i mörker i veckor och månader, 

utan vatten och el i över tre år betydde ett simpelt ljus mycket. Under dessa villkor 

blev det också viktigt för Bosnier att istället för att köpa ljus gå till en 

teaterföreställning.  

 

Anledningen att föreställningarna var dyra, berodde på att det inte fanns el och 

vatten i Sarajevo. Men United Nations – Blue Helmets, eller som ”Raja”13 kallade 

dem för ”Smurfar”14 på grund av färgen på deras hjälmar - hade både el och 

vatten. De sålde el till ”Teater från källare” för att de skulle kunna belysa sin scen. 

Skådespelarna hade ingen ersättning, deras enda lön var publikens uppskattning.  

 

”Teater från källare” spelade sina föreställningar trots alla bomber och granater. 

Deras föreställningar var alltid fullsatta. Människorna trängdes i de mörka 

korridorerna och njöt av föreställningarna även där inga stolar fans att sitta på. 

 

Dessa artister jobbade inte bara med teater. I slutet av 1992 organiserade de det 

nästan otänkbara ”Miss Sarajevo” Det hade inte mycket med en traditionell 

misstävling att göra. Det var en protest mot allt dödande och mot genociden. Den 

hade ett budskap, ett moraliskt budskap till Europa och världen: frågan om nöd 

och hjälp. Deltagarna gick upp på ”catwalken” klädda i UNICEF plast och en tygbit 

på vilken det stod: ”DONT LET THEM KILL US ALL”.15 (se bifogad bild nr. 4) 

 

                                                 
13 Raja – folk [fål:k] folket folk folken subst. www.lexikon. se. Beteckningen användes av folk i Bosnien 
och Hercegovina oavsett etnisk bakgrund. 
14 Smurfar- tecknade figurer som är blåa.  
15 www.u2station.com  



 13

Detta är ytterligare ett exempel på hur konsten kan bekämpa våld, död och 

förintelse. Hur kan den lämna starka spår hos betraktaren och omgivningen. Miss 

Sarajevo öppnade upp omvärldens ögon för vad som hände i Sarajevo. Hela 

framförandet visades på MTV och även det kända rockbandet U2 skrev en låt 

som hete ”Miss Sarajevo”.   

 

2.2 Sarajevokonst under belägring 
 
Det är känt att konstnärerna använder sig av uttryck och språk som kan överskrida 

nationella och politiska gränser. 

I multikulturella kulturer har detta språk en speciell mission i att neutralisera 

ideologiska motiv och nationella fördomar. Det konstnärliga språket upprätthåller 

kulturella kommunikativa relationer även när politiska medel försöker sätta stopp för 

dem.  

I Sarajevo förenades under belägringen ett antal grafiker kring ett sådant språk 

kännetecknat av motstånd och hopp. Deras verk är ett exempel hur andlig och 

moralisk protest mot våld finner ett estetiskt, adekvat uttryck i det konstnärliga 

språket.  

Ett gemensamt projekt föds. De skapar ett gemensamt konstverk, som de kallar, 

”Den Grafiska mappen Sarajevo ’92” 

Mappa Sarajevo 92 uppstod när tillblivelse mötte förstörelse och när födelse mötte 

död. I sina verk visar de hur skönt det är med frihet. Konstnärerna, ”skriver” krönikor 

med illustrationer och bilder, som påminner om och kan liknas vid Goyas, 

avrättningsscen i ”Den tredje maj 1808”. Dessa konstnärliga verk utgör en revolt och 

motstånd.  

Sarajevos grafiker lämnar många bilder efter sig som pekade på alla dessa spår av 

krig Dessa grafiker välde ”udda” platser att ställa ut sin konst på. Allt från 

sönderbombade hus, mörka källare, sönderbrända moskéer eller kyrkor, kyrkogårdar, 

bombarderade gator, till toppen på höga hus. Det var platser där serbiska krypskyttar 

kunde se verken. Alla i Sarajevo förstår innebörden av detta. De riskerar sina liv för 

att visa protest och revolt, för att höras, för att svara. Men inte med något som dödar 

utan med ett kreativt språk. De använder sig av de material som är tillgängliga.  
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Så sätt skapades en av första grafiska utställningarna, en utställning som visar 

genociden av Bosnjaker.  

The art display does not conclude with works of artist who create works from their own 
spiritual impresario, but with dose who rely not only on their own experience but on factual 
matter, film, photographs and newspaper articles. Thus was conceived the fascinating cycle 
on the genocide of the Bosniacs  by Mevludin Ekmecic. This well- known artist, whose 
paintings are in the selections  for the art gallery display, produced a series of drawing with 
factographic  records  of the aggression, the ravaging  of Bosnia’s towns and cities, 
culturocide, the annihilation of life in “carsija” (downtown areas) the cetniks bloodthirsty  
feasting on the Bosniac population, the Golgotha of  war and the survival of the spirit.. In 
“generates” reflections on a bitter and traumatic period, leaving a record of memory”16. ( se 
bifogad bildserie nr. 5)  

 
 

2.3 Nya material och den nya konsten 

  

“När de första första granaterna faller på stadens gator är det första som skadas 

målarens staffli”. Så skriver en Engelsk reporter i Federal Tribune.17 Men det 

stämmer inte Trots alla granater och bomber som skakade staden, skadades inte 

stafflierna, tvärtom så stod de stadiga som aldrig förr. Trots all förintelse, allt 

dödande, trots det rena helvete som omringade staden, spjärnar konstnärerna 

emot och visar motstånd med hjälp av färg och form. 

 

Själv tror jag att konsten i Bosnien aldrig har varit så viktigt och så stark som 

under den perioden. Den var inte bara politisk stark, den var också annorlunda 

och skilde sig mycket från den konst som föregick kriget. Den konst som skapas 

under 92-95 hade lite med estetik att göra, utan mer med ett etiskt och moraliskt 

budskap att göra. De är otroligt känsloladdade och starka. Deras uppgift är att 

återspegla händelser runt om i staden. Visa krigsbrott som inte får suddas bort 

och glömmas. 

 

Konstakademin i Sarajevo var väldigt viktigt i utvecklandet av denna konst och 

detta språk. Genom hela krigsförloppet var konstakademin aktiv och bekämpade 

angreppet på sitt sätt. Akademiens studenter och lärare blev därför också 

måltavla för de aggressioner som riktades mot Bosnien och Hercegovina. 

                                                 
16 The Bosniac institute- Faundation of Adil Zulfikarpasic (2004) s.82 
17 Musabegovic, Sadudin, (2005), Raz / lik / a /art /  Sarajevo, s. 9 
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Många av Konstakademiens professorer och studenter i Sarajevo gjorde egna 

vardagliga noteringar om stadens tragedi. Många av dem är idag döda men deras 

verk finns kvar, deras målningar, fotografier och 3d objekt är bevarade och har 

central plats i Bosniska konsthistoria. 

 

Tiden mellan 1992-1995 kommer att kommas ihåg som ett blodbad. Även konsten 

från den tiden var väldigt blodig, inte i metaforisk betydelse, utan blodig på riktigt. 

Många av konstnärerna målade med blod som de hittade på gatorna. Blod av 

deras vänner, grannar och medmänniskor. Blod blev ett av nya materialen i 

Sarajevos konst. Material som finns överallt och i överflöd.  

 

Konstnärer gjorde en hel del installationer som relaterade till situationen i staden. En 

grupp av konstnärer samlade kläder från döda människor och ställde ut dem. Det 

blev ett starkt index för situationen. Andra konstnärer fotograferade döda på gatorna 

och ställde ut sådana foto( se bifogade foton nr. 6). Dessa fotografier var enormt 

stora. De flesta var i skala 1:1 (naturlig storlek). Det var storleken som skilde dem 

från t.ex. nyhets- och dokumentärfotografier. Ytterligare andra, främst yngre, gick så 

långt att de visade upp massakrerade och brända kroppsdelar.  

Annorlunda moderna konstmaterial fanns överallt. Som en av Sarajevos skulptörer 
sa: 
 Det var ett underbar tid för oss skulptörer, det fanns oändligt med material. Ett helt hav av 

stenar, stenblock i olika storlekar. Tänk dig bara att det på staden dagligen föll 3-4 tusen 
granater som förstörde allt från människor till stadens byggnader. Stora och små stenblock 
fanns överallt, det var bara att gå ut (om man vågade, fast man tänkte inte på att man kunde 
bli dödad) och plocka dem. Man behövde inte plocka så mycket man orkade. Imorgon 
kommer nya granater och nya stenar. Det är bara sätta i gång och försöka avbilda saker 
som händer runt omkring. Rista in trauma och lidande i sten där de kan  stanna för evigt och 
berätta vad som har hänt här”.18  ” ( se bifogad bild nr.7) 

 

På bilden ser vi en man utan armar som tittar mot himmelen dvs. mot döden som 

kommer uppifrån. Mannen avbildas naken och är smal, och undernärd. Detta 

förstärker intrycket om lidande och plåga. Stenfiguren ”Offer” finns nu i 

Konstakademins lokaler tillsammans med andra konstverk som skapades under 

                                                 
18 Ur en intervju med Osman Avdic, ”Vittnen av existens” – en krigs utställning i Sarajevo som man kan besöka  
även idag. 
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kriget. Alla verk är samlade i ett rum som heter ”konsten under belägring” Där inne 

kan vi hitta konstverk gjorda i olika material: blod, sten, stål, glasbitar, splitter, lösa 

skott, O-aktiverande granater och bomber, aska, kläder tagna från döda människor 

med spår av dödande m.m. På den tiden skapas en serie målningar som återspeglar 

sorgen och situationen i Bosnien (se bifogad bild serie nr. 8). 

 
2.4 Sarajevo Roses 
 
Under belägring föds nya kulturella grupper, och konströrelser. Konstnärer ser 

konstens styrka och kraft. De ser att konsten provocerar och utgör något som 

”retar” serbiska extremister. Konsten blir ett index på och spår av den kultur och 

den kulturella identitet som de ville utplåna. Provocerade var också att konsten i 

Sarajevo bara växte och blev starkare och kraftigare. Det kan man se på grund att 

nya konstverk nya visningar och nya installationen dyker upp överallt i staden. 

En sådan konstgrupp skapades av unga konstnärer från Konstakademin i 

Sarajevo. De hade en idé för att bevara spår av det massdödande och den 

förintelse som utspelades i Sarajevo, där det dagligen föll flera tusen granater 

som dödade och förstörde. På de platser där granaterna tog liv och orsakade 

blodbad, skapade de unga konstnärer sina konstverk. En granat som faller på en 

asfalterad gata lämnar tydliga spår efter sig inte bara i död utan också som hål i 

marken omgivningen och miljön. De unga konstnärer hällde röd betong i de hål 

som granaterna lämnade efter sig. Det är ett sätt att bevara händelserna i 

Sarajevo. Det är konstverk som har verkan än idag. Det var en otrolig känsla att 

stå bredvid och fotografera dessa konstverk som Sarajevoborna kallar ”Sarajevos 

Roses” (se bifogad bild nr 9). Medan jag fotograferade träffade jag på turister från 

Västvärlden vars ansiktsuttryck förändrades när verkens innebörd förklarades för 

dem. Detta visar på den kraft som dessa konstverket har. 

 

Många av dessa ”Stämplarna” som ”Raja” kallade dem blev dödade medan de 

byggde och skapade. Bland de dödade fanns också ledaren för ”Stämplarna”. 

Men med deras död stannade inte projekten. De blev bara starkare.  Rosorna 

blev därmed också spår efter dessa unga och kreativa människor som dött. Deras 

konstverk fick en stor och viktig betydelse för människorna i denna stad.  
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Sarajevos konstnärer och deras konst betydde inte bara motstånd mot 

belägringen, och en sammanhållande kraft i den ockuperade staden, utan också 

en del för bosnisk identitet. Konstnärerna med sina verk återspeglar den bosniska 

identiteten, och tydliggör vad som är typiskt för Bosnjaker och förstärker den så att 

folk inte ska kunna glömma sin kultur och sina rötter. Ett sådant exempel kan vi se 

på bifogad målning nr. 10. På denna målning ser vi händer som ber till Gud. 

Målningen återspeglar situationen där människa ber till gud efter att någon har 

dött. Bilden föreställer El-fatiha, den första sura i Koranen. Konstnärerna vill med 

hjälp av sitt kreativa språk försöka lyfta upp Bosnjakernas identitet och visa de 

fruktansvärda händelser som folket har gått igenom på grund av sin identitet. 

Konsten i Sarajevo under krigsperioden hade inte bara ett syfte som var revolt 

och motstånd, utan också att hjälpa människor att hitta tillbaks till sina rötter och 

sin identitet 

 
3. DIDAKTISKT KOPPLINGAR  
 

Detta arbete kan ha många didaktiska ingångar och synpunkter. Man kan koppla 

in moral och etik, och även integrera temat med andra ämnen som t. ex. historia 

och religionskunskap. Men min didaktiska koppling berör något helt annat: hur vi 

lärare ska möta barn från andra kulturer. Barn som kommer från krigsdrabbade 

länder. Vi måste vara medvetna att vi från ett krigsdrabbat land i samma klass kan 

ha elever som tillhör olika grupper, både offrens och aggressorns. Vi måste vara 

medvetna om vad det innebär och vilka konflikter som kan komma upp. Vi måste 

vara medvetna att sådana konflikter kan vara väldigt vanliga i en mångkulturell 

svensk skola. Men hur ska vi kunna bearbeta det, har alla av oss sådan 

kompetens? Jag tycker att vi måste göra allt vi kan för att lösa konflikten, och inte 

bara försöka skjuta den ifrån oss.  
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4 AVSLUTNING 
 

I detta arbete har jag undersökt konstens roll under belägringen av Sarajevo 

1992-1995. Jag kom fram till att konsten spelade en stor och viktig roll som 

motstånd mot den aggression som Sarajevo utsättas för. Konstens syfte i 

Sarajevo under kriget var inte enbart att visa motstånd och protest mot etnisk 

rensning, genocid och kulturell rensning. Konsten hade en viktig roll i att förstärka 

identiteten av Bosnjaker och bevara spår efter kriget. 

Jag har som vittnesbörd för omvärlden försökt återspegla det kaos som Sarajevos 

invånare utsattes för på grund av sin identitet och sina kulturella rötter. 

Undersökningen visar att konstens kreativa språk lämnat starka spår efter kriget i 

Sarajevo. Människor bygger om staden idag, så de flesta spår efter den massiva 

destruktionen och förintelsen försvinner så småningom, men de konstnärliga 

spåren finns kvar. Konsten under belägringen hade lite med estetik att göra, 

istället hade den ett starkt emotionellt och moraliskt budskap.  

 

Det tema jag undersökt i mitt arbete har starka personliga kopplingar till mig själv. 

Det handlar om mitt folk och om den situationen som jag själv har upplevt under 

kriget i Bosnien, som jag deltog i över 2 år.  Jag har sett allt  för många hemska 

saker som hände där. Att göra denna undersökning har varit väldigt känsloladdat. 

Gamla minnen av alla mina vänner som inte lever idag har kommit  upp. I vissa 

stunder blev deras bild så tydligt som om de stod där framför mig. Under 

processens gång fick jag starka humörsvängningar. Jag är medveten om jag har 

haft svårighet att hålla distansen. 

Nu efteråt kan jag säga att jag ä väldigt glad att jag har valt detta ämne som mitt 

examens arbete. Visst var det väldigt jobbigt och psykiskt påfrestande, men det 

var värt alla bekymmer som jag fick. Jag lärde mig mycket om mitt folk och om vår 

identitet och tradition. Jag insåg vilken kraft konsten har, kraften som är starkare 

än bomber och granater. 
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If you are looking for hell, ask the artist where it is. If you can´t find the artist, then 

you are already in hell” 19Sarajevo 93.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                                                                 
 

 

 

 

 

 

                                                 
19 Översättning på engelska fanns redan bredvid bilden i boken Grafiska mappen Sarajevo 92-94 
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