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Forord 
Jeg er takknemlig for at jeg har hatt mulighet til å arbeide med denne oppgaven og for alle de 

personene som på ulike måter har bidratt til prosessen og resultatet. Jeg vil rette en stor takk 

til professor Knut Kjeldstadli, som har veiledet meg siden januar 2016. Han har gitt raust av 

sin tid og bidratt med faglige innspill, råd og motivasjon. Det har vært til stor hjelp og støtte 

underveis. Jeg vil takke Sidsel Mæland for hjelp til å forme oppgavens tema. Takk til 

kommunikasjonsstaben i Den katolske kirke for arkivtilgang og hyggelig vertskap. En stor 

takk går til informantene, som villig har gitt av sin tid og delt sine historier. Uten dere hadde 

ikke denne oppgaven vært mulig. Jeg føler meg beriket over å ha fått møte dere. Takk til alle 

som har bidratt til å sette meg i kontakt med mulige informanter.  

 Jeg ønsker også å takke medstudent Amar Talić for godt samarbeid og gode innspill i 

prosessen. Gjennom året på lesesalen har jeg satt pris på et godt fellesskap med studievenner 

der. Til slutt vil jeg gi en varm takk til min far og farmor for korrekturlesing og gode innspill. 
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Sammendrag 
Denne masteroppgaven tar for seg historien til kroatiske arbeidsinnvandrere som har vært i 

Norge fra 1968 til 2017. Studiens kildegrunnlag baserer seg i stor grad på intervjuer holdt 

med kroater som kom til Norge på 1960-, 70- og 80-tallet. Emnet for oppgaven er deres 

bakgrunn, ankomst til Norge, integrering i det norske samfunnet og forhold til opphavslandet. 

De overordna problemstillingene som danner grunnlag for oppgavens kartlegging og 

diskusjon av kroaters historie i Norge, er:  

 

Hvordan har kroater blitt integrert i det norske samfunnet?  

Hvordan har kroater opplevd sin integreringsprosess fram til i dag?  

Hvordan har kroater i Norge forholdt seg til sitt opphavsland? 

 

Disse problemstillingene diskuteres i lys av integreringsteori om innvandreres strategiske 

valg i møte med et nytt samfunn, etniske plasseringer og bånd til ankomst- og opphavsland. 

Sentrale temaer som berøres er kroaters bolig- og yrkeskarriere, relasjons- og 

nettverksbygging blant nordmenn og kroater, relasjon til opphavslandet og relasjon til andre 

jugoslaviske folkegrupper.  

 Gjennom studien har det kommet fram at kroater som kom til Norge rundt 1970, kom 

i håp om arbeid og bedre framtidsutsikter enn hva de opplevde å ha i det kommunistiske 

Jugoslavia. Den kroatiske arbeidsinnvandringa til Norge kan knyttes til teori om kjede- og 

brohodemigrasjon. Etter ankomsten til Norge søkte de unge kroatene hverandres selskap. Den 

katolske kirke ble et sentralt samlingspunkt for kroater, som både et sosialt og åndelig hjem i 

Norge. Etter hvert fikk kroatene mer kontakt med nordmenn. Det var først og fremst gjennom 

kroatenes arbeidssted, naboer og barnas nettverk, at de kom i kontakt med sine nye 

landsmenn. Kroater har hatt begrensa og stort sett uproblematisk kontakt med andre 

jugoslaviske grupper i Norge. Deres forhold til opphavslandet har endret seg over tid. Det var 

særlig sterkt under Bosnia-krigen på 1990-tallet og i den første perioden etter at kroatene 

ankom Norge. 

Samtidig som kroatene har videreført deler av sin kroatiske kulturarv i Norge, har de 

aktivt ønska å bli inkludert i det norske samfunnet. Nesten 50 år etter ankomst sier de selv at 

de er integrert i det norske samfunnet, noe denne studien bekrefter.  
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1 Innledning 
Emne 
Mennesker har alltid vandra, men vandringa har endret karakter og omfang gjennom tidene.1 

I tida etter 2. verdenskrig oppsto det en omfattende migrasjonsstrøm fra Sør- og Sørøst-

Europa til Nordvest-Europa. Med i denne europeiske migrasjonsstrømmen, der migranter 

søkte arbeid og ei lysere framtid i nordvest, var mange kroater.2 Samtidig var den kroatiske 

utvandringa preget av situasjonen i Jugoslavia. I etterkrigstidas Jugoslavia var ulike 

balkanske folkegrupper og republikker underlagt et kommunistisk regime, ledet av marskalk 

Josip Broz Tito. Republikken Kroatia var et av de mer velutviklede og industrialiserte 

områdene i Jugoslavia. Likevel betydde ikke det at kroatene var fornøyde. Mangel på gode 

arbeidsutsikter og opplevelse av urettferdig behandling førte til at mange kroater, sammen 

med andre jugoslaver, valgte å emigrere fra Jugoslavia fra midten av 1960-tallet. Selv om 

flesteparten av dem dro til Vest-Europa, satte også noen kursen mot nord. Sett i en europeisk 

sammenheng, mottok ikke Norge et betydelig antall innvandrere fra Jugoslavia. Likevel, sett i 

sammenheng med samtidas innvandring til Norge, utgjorde de kroatiske og jugoslaviske 

innvandrerne i Norge ei vesentlig gruppe i årene rundt 1970.3 

Gjennom denne studien ønsker jeg å synliggjøre kroater som ei innvandrergruppe i 

Norge, ved å beskrive deres fortellinger om veien hit og opplevelser de har fra snart 50 år i 

Norge. Kroatene i Norge har i liten grad blitt tematisert i norsk historieforskning. En årsak til 

dette kan være at de er godt integrert i det norske samfunnet, slik Grid Haraldsdotter Eidem 

kommenterer om den manglende forskninga av ungarere.4 En annen årsak kan være at 

kroatene, slik som migranter fra Tsjekkoslovakia, drukna litt som ei særegen innvandrer-

gruppe, fordi de ankom like før den mer fremmedkulturelle, ikke-europeiske innvandringa til 

Norge, som økte fra midten av 1970-tallet.5 Med denne oppgavens fokus på kroaters 

erfaringer med å komme til og bli integrert i Norge, ønsker jeg å la kroaters egne stemmer bli 

hørt i norsk historieskriving. Kroatene jeg har møtt, har uttrykt takknemlighet over å få 

fortelle sin historie, og at noen ønsker å fremme den.  

																																																								
1 Brochmann, Grete og Knut Kjeldstadli (2014). Innvandringen til Norge. Oslo: Pax Forlag A/S.	
2 Grønhaug, Reidar (1979b). ”Hellas: Kapitalflukt og befolkningserosjon.” I Migrasjon, utvikling og minoriteter 
: vandringen fra Asia og Middelhavsområdet til Nord-Europa og Norge i 1950-70 årene, redigert av Reidar 
Grønhaug. 103-111. Bergen: Universitetsforlaget, s. 106. 
3 Se kapittel 2 for bakgrunn om Jugoslavias historie og kapittel 3 om kroatisk/ jugoslavisk migrasjon og 
informantenes bakgrunn.  
4 Eidem, Grid Haraldsdotter (2010). ”Altså, Ungarn er som min mor og Norge er som min kjæreste.” Upublisert 
masteroppgave. Universitetet i Oslo, s. 1. Eidem bidro betydelig til norsk historieskriving om ungarere i Norge.  
5 Skjerven, Stig Arne (2000). ”Den tsjekkiske og slovakiske migrasjonen til Norge 1948-1989”. Upublisert 
hovedoppgave. Universitetet i Oslo, s. 5.	
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 Ettersom denne oppgaven tar for seg ei folkegruppes historie ved å blant annet løfte 

fram enkeltmenneskers fortellinger, skriver jeg her historie ”nedenfra”. Jeg har hørt kroaters 

fortellinger i intervjuer jeg har foretatt. Disse har jeg henvist til eller sitert i oppgaven for å gi 

oppgaven et personlig preg og leseren innlevelse i kroaters historie. Dermed brukes muntlige 

kilder her som demokratiske, folkelige og nedenfra-kilder.6 Oppgaven er skrevet i en 

sosialhistorisk sammenheng. Mer presist hører den inn under nyere norsk innvandrings- og 

integreringshistorie. 

 

Problemstillinger 

Mitt overordna mål med denne oppgaven har vært å kartlegge hvordan kroater som innvandra 

til Norge rundt 1970-tallet, har opplevd sin ankomst til og integrering i Norge. Hvilken 

bakgrunn kroatene kom fra, preget deres liv i et nytt land og vil derfor også undersøkes, 

sammen med kroatenes varige bånd til opphavslandet. For å nå det overordna målet har 

oppgaven følgende hovedproblemstillinger:  

 

Hvordan har kroater blitt integrert i det norske samfunnet? 

Hvordan har kroater opplevd sin integreringsprosess fram til i dag?  

Hvordan har kroater i Norge forholdt seg til sitt opphavsland?  

 

Kroatene i Norge kom fra ulike bakgrunner i Jugoslavia, og de har hatt ulike opplevelser i 

møte med et nytt land, nytt språk, nye mennesker og nye arbeidsplasser. Samtidig forteller 

informantene historier med fellestrekk om hvordan de som enkeltindivider og gruppe har 

opplevd å bli integrert i det norske samfunnet. For å undersøke og diskutere problemstillinga 

Hvordan har kroater blitt integrert i det norske samfunnet? tar jeg for meg kroaters jobb- og 

boligkarriere, politiske deltakelse, kulturelle oppfatninger og nettverks- og relasjonsbygging. 

Som innvandrere i Norge har kroatene fått et bånd til sitt nye land, samtidig som de 

fortsatt har hatt et sterkt bånd til opphavslandet. Hvordan har dette dobbelte båndet påvirka 

kroatene? Hvordan beskriver kroatene sin egen integrering i det norske samfunnet? En 

diskusjon rundt disse spørsmålene vil belyse problemstillinga Hvordan har kroater opplevd 

sin integreringsprosess fram til i dag?  

Spørsmålet om kroaters dobbelte bånd til Norge og opphavslandet står også i 

sammenheng med problemstillinga Hvordan har kroater i Norge forholdt seg til sitt 

																																																								
6 Kjeldstadli, veiledningsseminar 24.10.16. Se avsnitt om kilder og metode nedenfor. 
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opphavsland?. Et annet spørsmål som tas opp under denne problemstillinga, er: Hvilket 

forhold har kroatene hatt til Jugoslavia og Kroatia gjennom tida i Norge? Bosnia-krigen på 

1990-tallet rysta en hel verden, ikke minst de jugoslaviske folkegruppene. Jeg har derfor også 

vært interessert i å finne ut hvordan de ulike etniske gruppene fra det tidligere Jugoslavia har 

forholdt seg til hverandre, og hvordan krigen preget kroaters forhold til sitt opphavsland.7 

 

Avgrensninger 

Oppgavens omfang har en begrensning i tid og sted. Med tanke på tid, begrenser oppgaven 

seg til tidsrommet fra slutten av 1960-tallet til 2017. Starten er satt til 1968 siden det var da 

den første informanten ankom Norge, på ei tid da kroatisk arbeidsinnvandring til Norge 

begynte å økte betraktelig. Tidsrommet går fram til 2017 med tanke på kroatenes integrering i 

Norge gjennom snart 50 år, og at deres historier som denne oppgaven bygger på, er fortalt i 

intervjuer i 2016 og 2017. Jeg har hatt gruppa med kroatiske arbeidsmigranter som kom til 

Norge rundt 1970 som utgangspunkt for studien. I tillegg har jeg inkludert to kroater som 

innvandra på midten av 1980-tallet. Disse to informantene kom også fra det kommunistiske 

Jugoslavia og ble en del av det samme kroatiske miljøet som de som innvandra et tiår 

tidligere. Totalt har 11 informanter bidratt til studien. En annen avgrensning er at jeg ikke har 

tatt for meg nyere kroatisk innvandring til Norge i forbindelse med Bosnia-krigen på 1990-

tallet, eller kroater som har kommet etter EU-utvidelsen i 2013. Jeg har heller ikke hatt 

mulighet til å gi mye rom til andre generasjon kroater i Norge. 

Med tanke på sted, tar oppgaven for seg personer med kroatisk bakgrunn som bor i 

Oslo, Akershus og Østfold. For det første er denne avgrensninga basert på at det er i dette 

området klart flest kroater ankom Norge og har blitt boende. Derfor er det i området i og 

rundt Oslo at det kroatiske miljøet har vært og er sterkest i Norge. Blant annet er det i Den 

katolske kirke i Norge bare St. Olav katolske menighet i Oslo som tilbyr ukentlige 

messefeiringer på kroatisk. For det andre er denne geografiske avgrensninga satt slik at 

studien har vært praktisk gjennomførbar. 

 

Tidligere forskning 
Denne oppgaven om kroater i Norge er, som nevnt, en studie innenfor norsk innvandrings- og 

integreringshistorie. Videre kan oppgaven plasseres innenfor innvandrings- og 

integreringshistorie om innvandrere til Norge fra Sørøst-Europa etter 2. verdenskrig. Med 
																																																								
7 Se disposisjonen avslutningsvis i dette kapittelet for en oversikt over de ulike temaene og spørsmål hvert 
kapittel tar opp.  
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Sørøst-Europa mener jeg her Albania, Hellas, Romania, Bulgaria, Ungarn og landene som 

utgjorde Jugoslavia. I denne sammenheng har jeg også inkludert det tidligere 

Tsjekkoslovakia.8 I norsk historiefaglig sammenheng er forskning om innvandrere fra 

sørøsteuropeiske folkegrupper generelt begrensa, ikke bare forskning om kroatene.  

Den norske sosialantropologen Sidsel Mæland sier at det ”har til tider vært en ensom 

prosess å forske på kristne migranter, noe jeg i lengre perioder har vært heller alene om i en 

norsk sammenheng.”9 Mæland forska på ei rekke innvandrergrupper i Den katolske kirke i 

Norge, deriblant kroatene. Ettersom hun inkluderte et historisk perspektiv i sin 

sosialantropologiske avhandling ”Hva har vi til felles?” En studie i kulturell kompleksitet og 

multikulturelle prosesser i Den katolske kirke i Norge, har hennes bidrag til forskning om 

kristne migranter, og ikke minst kroater, vært et nyttig utgangspunkt for denne studien. Det 

var Mæland som tipsa meg om at det foreligger lite kunnskap om kroatene som innvandra til 

Norge rundt 1970, og at det derfor kunne være et spennende forskningsfelt for denne 

masteroppgaven. Utgangspunktet for min interesse for denne innvandrergruppa var Mælands 

observasjon om at kroater som kom til Norge rundt 1970, har gått fra å være veldig engasjerte 

i kroatisk politikk til å distansere seg fra dette og vektlegge sin deltakelse i det norske 

samfunnet. 

 Historieverk som Norsk innvandringshistorie : I globaliseringens tid 1940-2000 og 

Innvandringen til Norge, gir en god oversikt over de lange linjene og bredden av 

innvandringa til Norge.10 Verkene var derfor nyttige i oppstarten av denne studien. I disse 

verkene nevnes innvandring fra Sørøst-Europa etter 2. verdenskrig, men i begrensa grad. 

Bøkene bidrar til å plassere den kroatiske innvandringa i en større sammenheng, og 

forfatterne trekker fram ulike refleksjoner og migrasjonsteori som har vært til hjelp i denne 

studien.  

 De studiene jeg har funnet om konkrete sørøsteuropeiske innvandrergrupper til Norge 

i tiårene etter 2. verdenskrig, er om migranter fra Ungarn og det tidligere Tsjekkoslovakia. Til 

gjengjeld har disse studiene, særlig forskninga om ungarerne, vært viktige bidragsytere til 
																																																								
8 En liten del av Tyrkia tilhører Sørøst-Europa geografisk sett, men har blitt utelatt her, ettersom landet 
hovedsakelig tilhører den arabiske verden. Tsjekkoslovakia og Ungarn plasseres gjerne med Sentral-Europa, 
men ettersom kroatene har vært ei gruppe mellom øst og vest (se kapittel 2) og Tsjekkoslovakia og Ungarn også 
var under kommunistiske styrer, har det vært hensiktsmessig å trekke inn litteratur om innvandrere fra dette 
området også (etter anbefaling fra Kjeldstadli under veiledning).  
9 Mæland, Sidsel (2016). ”Hva har vi felles?” En studie i kulturell kompleksitet og multikulturelle prosesser i 
Den katolske kirke i Norge. Ph.D.avhandling. Universitetet i Oslo, s. 5. Ikke alle folkegrupper i Sørøst-Europa 
er kristne, som for eksempel muslimske bosniere, men de fleste av folkegruppene har historisk sett tilhørt 
katolsk eller ortodoks kristendom.  
10 Kjeldstadli, Knut (red.), Hallvard Tjelmeland og Grete Brochmann (2003a). Norsk innvandringshistorie : I 
globaliseringens tid 1940-2000, bind 3. Oslo: Pax Forlag A/S; Brochmann og Kjeldstadli 2014. 
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min forskning på kroatene. I sin masteroppgave ”Altså, Ungarn er som min mor og Norge er 

som min kjæreste.” Den ungarske migrasjonen til Norge i 1956/57, tar Grid Haraldsdotter 

Eidem for seg ungarernes bakgrunn i Ungarn, ankomst til Norge og integrering i det norske 

samfunnet.11 Ettersom min studie om kroatene innebærer de samme overordna temaene, har 

Eidems studie vært nyttig for å undersøke kildebruk, intervjuguide, tematisk inndeling og 

fokuserte temaer.  

 Stig Arne Skjerven leverte i 2000 sin hovedoppgave Den tsjekkiske og slovakiske 

migrasjonen til Norge 1948-1989.12 Han undersøker 1948- og 1968-generasjonenes 

emigrasjon fra Tsjekkoslovakia til Norge. Skjerven fokuserer på migrantenes bakgrunn i 

opphavslandet, deres transitt-tilværelse og ankomst til Norge. Hans forskning avsluttes på det 

tidspunktet som tsjekkernes og slokvakernes migrasjon ble avslutta. Skjervens studie har med 

andre ord ikke fokus på innvandrergruppenes integrering i Norge. Likevel har Skjervens 

oppgave bidratt til å kaste søkelys på ulike, og kanskje delvis glemte, innvandrergrupper i 

Norge. I min sammenheng har Skjervens studie vært nyttig for å få innblikk i andre 

folkegruppers migrasjonshistorie og den metodiske tilnærminga som ble brukt i forskninga.  

 Noe litteratur tar for seg det historiske fenomenet med migrasjon i og fra Sørøst-

Europa etter 2. verdenskrig, som for eksempel Migrasjon, utvikling og minoriteter : 

vandringen fra Asia og Middelhavsområdet til Nord-Europa og Norge i 1950-70 årene, 

redigert av Reidar Grønhaug.13 Forskning som denne er nyttig for å se den større 

sammenhengen for migrasjon fra Sørøst-Europa og få et historisk innblikk i enkelte 

sørøsteuropeiske lands migrasjonshistorie, i dette tilfellet Jugoslavia og Hellas. Boka tar ikke 

for seg innvandrergruppenes historie i Norge etter innvandringa.  

 Ivan Poljac, en kroat som innvandra til Norge rundt 1970, har et pågående arbeid med 

å skrive en bok om kroater i Norge. Poljacs forskning vil, særlig med hans tilgang på og 

forståelse av kroatisk kildemateriale, være til berikelse for dette fagfeltet. Boka blir imidlertid 

skrevet på kroatisk og utgitt i Kroatia, og den er dermed bare anvendelig for dem som kan 

dette språket. Poljacs bokprosjekt viser at kroatene selv har et ønske om å fortelle og 

dokumentere sin historie.  

 

																																																								
11 Eidem 2010.	
12 Skjerven 2000. 
13 Grønhaug, Reidar (1979a). Migrasjon, utvikling og minoriteter : vandringen fra Asia og Middelhavsområdet 
til Nord-Europa og Norge i 1950-70 årene, redigert av Reidar Grønhaug. Bergen: Universitetsforlaget. 
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Teori 
I oppgaven brukes teori for å kunne svare på de overordna problemstillingene om kroaters 

integrering og forhold til opphavslandet. Som en sosialhistorisk studie om innvandrings-

historie, er temaene i oppgaven knytta til teori som i stor grad er utvikla av sosiologer. 

Sosialhistorie og samfunnsstudier står faglig nært; studieområdene henter gjerne kunnskap og 

innspill fra hverandre.14 Teori som ligger til grunn for observasjoner og drøfting i oppgaven 

omhandler migrasjon og integrering. I ”Lykksalighetens rike og den nye etniske forstyrrelsen 

: Innvandring og det flerkulturelle Norge” skriver den norske sosiologen Grete Brochmann at 

det hevdes at migrasjonsfeltet er teorifattig, men hun mener at den oppfatninga må 

modereres.15 Brochmann sier at det ikke finnes en helhetlig overordna teori angående 

migrasjon, men det er mange delteorier om feltet. Delteoriene dreier seg for eksempel om 

nettverksdannelse, kjede- og brohodemigrasjon og push og pull teorien.16 Se kapittel 4 for 

mer om migrasjonsteori og betydningen av nettverk. Integrering knyttes til strategier i møtet 

med et nytt samfunn, dobbelt plassering i forhold til opphavs- og ankomstland, fenomenet 

diaspora og etniske plasseringer.  

 

Integrering 

Ifølge den norske historikeren Knut Kjeldstadli er integrering det offisielle politiske målet i 

Norge med tanke på innvandreres møte med det norske samfunnet.17 Integrering innebærer 

vanligvis at en person eller gruppe har bevart sitt syn på verden og sin egen identitet, 

samtidig som personen eller gruppa er en del av den større helheten sammen med andre. Det 

er mange ulike områder å integreres på, som arbeidsliv, politisk deltakelse, idretts-

engasjement eller ekteskap. En person eller gruppe kan være integrert i ulik grad på de 

forskjellige områdene.18 Kjeldstadli mener at integrering innebærer to målsettinger: 1) At 

fordelinga av goder er lik for mennesker i flertallet og mindretallene. 2) At alle mennesker er 

																																																								
14 Myhre, Jan Eivind (1999). ”Historikeren og sosiologen – en nervøs romanse?” Nytt Norsk Tidsskrift 4: 321-
335.  
15 Brochmann, Grete (2005). ”Lykksalighetens rike og den nye etniske forstyrrelsen : Innvandring og det 
flerkulturelle Norge.” I Det norske samfunn, 5. utgave, redigert av Ivar Frønes og Lise Kjølsrød. 357-383. Oslo: 
Gyldendal Akademisk, s. 370.  
16 Brochmann, Grete (2010). ”Lykksalighetens rike og den nye etniske forstyrrelsen : Innvandring og det 
flerkulturelle Norge.” I Det norske samfunn, 6. utgave, redigert av Ivar Frønes og Lise Kjølsrød. 435-456. Oslo: 
Gyldendal Akademisk, s. 447. 
17 Kjeldstadli, Knut (2003b). ”1100 år innvandring”. I Norsk innvandringshistorie : I globaliseringens tid 1940-
2000, bind 3, redigert av Knut Kjeldstadli. 391-408. Oslo: Pax Forlag A/S, s. 407. I Kjeldstadli, Knut (2008). 
Sammensatte samfunn : Innvandring og inkludering. Oslo: Pax Forlag A/S, s. 106-107, forklarer Kjeldstadli at 
det har kommet kritikk mot bruk av ”integrering” som navn på målsettinger i offentlig politikk. Integrering står i 
motsetning til assimilering - som innebærer at minoritetsbefolkninga går helt opp i flertallet.  
18 Kjeldstadli 2003b: 407.	
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deltakere på ulike arenaer i den grad de selv ønsker, samtidig som det må være i tilstrekkelig 

grad til at det eksisterer relasjoner mellom dem som bidrar til at samfunnet opprettholdes og 

videreutvikles.19 Rettigheter skal altså ikke forbeholdes visse grupper, men sikres alle 

individer, uavhengig av etnisitet. Kjeldstadli vektlegger tilstrekkelig deltakelse på ulike 

arenaer, som ikke betyr at det er et mål at alle skal delta like mye på alle arenaer, men at alle 

skal delta i stor nok grad til at de knytter bånd til andre i samfunnet.20  

 I Sammensatte samfunn viser Kjeldstadli til den amerikanske samfunnsforskeren 

Milton Gordon sine sju former for assimilering, lansert i 1964.21 Selv om Gordon i 

utgangspunktet snakker om assimilering, kan de ulike formene han trekker fram være 

anvendelige for å beskrive prosesser fram mot økt integrering. Kjeldstadli oppsummerer de 

sju formene slik: 

 

1) kulturell eller atferdsmessig assimilering, også kalt akkulturering, 

2) identifikasjonsmessig assimilering, at en har følelsen av å tilhøre samme folk (people) 

3) holdninger en møtes med, altså at en ikke møter fordommer, 

4) atferd en møtes med, fravær av diskriminering, 

5) strukturell assimilering; med det mener Gordon innpass i organisasjoner og institusjoner i     

mottakssamfunnet, på ”primærgruppenivå”, slik at det skjer en nær samhandling i det 

daglige, 

6) ekteskapelig assimilering, også kalt amalgamasjon, sammensmeltning, 

7) medborgerlig (civic) assimilering, altså at de konflikter som måtte være, også av etnisk art,   

er underordnet en felles følelse av medborgerskap.22 

 

Gordon trekker fram strukturell assimilering i hverdagen som den viktigste formen, hvis 

målet er økt integrering, som de andre formene ville følge etter i større eller mindre grad. 

Kjeldstadli mener at innenfor strukturell integrering i hverdagslivet, er arbeidslivet den 

sentrale arenaen.23  

To av de overordna problemstillingene i denne oppgaven er: Hvordan har kroatene 

blitt integrert i det norske samfunnet? og Hvordan har de opplevd sin integreringsprosess 

fram til i dag?. For å gi et utfyllende bilde av dette vil oppgaven ta for seg ulike former for 

integrering, inspirert av Gordons assimileringsteori. Vi skal i et historisk lys se hvordan 

																																																								
19 Kjeldstadli 2008: 106. 
20 Kjeldstadli 2008: 106.  
21 Kjeldstadli 2008. 
22 Kjeldstadli 2008: 108.	
23 Kjeldstadli 2008: 108. Kroatenes arbeidsliv er tema i kapittel 5.  
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kroatene har identifisert seg, deres ekteskapsinngåelser, deres kulturelle og atferdsmessige 

integrering og om de har opplevd fordommer eller diskriminering. I oppgaven undersøkes 

kroaters forhold til organisasjoner og institusjoner i hverdagen, som Den katolske kirke, 

idrettsengasjement og foreninger, deres yrkes- og boligkarriere og kroatenes relasjons- og 

nettverksbygging med hverandre og nordmenn. Alle disse temaene, som preger oppgavens 

struktur og innhold, er med på å male et bilde av kroaters integreringsprosess i Norge. 

 

Strategier, dobbelt plassering, diaspora og etniske plasseringer 

Når innvandrere kommer til et nytt samfunn, kan de oppleve varierende grad av inkludering 

og ekskludering. Som en minoritet velger de, både bevisst og ubevisst, ulike strategier i møte 

med mottakssamfunnet. I avslutninga av Norsk innvandringshistorie bind 3, trekker 

Kjeldstadli fram den tyske sosiologen Friedrich Heckmann sin beskrivelse av seks mulige 

strategier som minoriteter kan følge dersom utviklinga ikke går i retning av inkludering.24 Jeg 

kommenterer kroaters strategivalg i avslutningskapittelet i denne oppgaven. Likevel kan det 

være en fordel å være bevisst allerede fra oppgavens start at innvandrere på ulike områder av 

deres integrering, har valgt visse strategier i møte med mottakssamfunnet. Det kan være 

strategivalg som innebærer isolering fra flertallet eller valg om å bli mer lik majoritets-

befolkninga og gjøre ting på deres måte. 

 Innvandreres ”dobbelte plassering” viser til at de har to sett av bånd, der ett sett 

knytter dem til opphavslandet og det andre til mottakslandet. Den tredje overordna 

problemstillinga i denne oppgaven, Hvordan har kroater i Norge forholdt seg til sitt 

opphavsland?, berører dette temaet om bånd som knytter innvandrere til sin bakgrunn. 

Temaet om dobbelt plassering har vært en del av debatter innenfor amerikansk innvandrings-

historie. En teori går ut på at mennesker blir uprooted når de utvandrer. Røttene i hjemlandet 

dras opp, men de tilpasser seg ikke det nye landet og setter derfor ikke nye, sterke røtter der. 

Den amerikanske historikeren Oscar Handlin var en talsmann for dette synet. Han mente at 

den traumatiske migrasjonsopplevelsen vil prege migrantene resten av livet.25 På den andre 

sida står teorien om at migranter er transplanted, omplanta. Teorien innebærer at personer 

hadde røtter i sitt opphavsland som ble tatt opp ved utvandringa, men de ble planta på nytt i 

mottakslandet. Tilhengere av dette synet peker på at etniske miljø som oppstår i 

mottakslandet, tilrettelegger for at migrantene kan ta med seg kulturelle skikker, verdier og 

																																																								
24 Kjeldstadli 2003b: 408. Se kapittel 9 for mer informasjon om strategier.  
25 Drøyer, Elisabeth (1998). ”Norwegian Americans in Chicago, 1945-1995 : from ethnic community towards 
privatized ethnicity.” Upublisert hovedoppgave. Universitetet i Oslo, s. 30-31. Drøyer refererer til Handlin. 



		9	

ideer til deres nye hjem, som et bindeledd mellom det gamle og nye hjemstedet.26 Den 

amerikanske historikeren John Bodnar har fremmet dette perspektivet om at migranter blir 

”transplanted”.27 I denne studien vil vi se at kroatene, gjennom deres migrasjon og 

integrering i Norge, hovedsakelig har blitt omplanta i et nytt land, i samsvar med teorien om 

å bli ”transplanted”. 

 Diaspora er et begrep som beskriver utlendighet, som har opphav i jødisk utlendighet 

i Babylon, beskrevet i Det gamle testamentet. Tradisjonelt var begrepet gjerne knytta til 

kollektive, traumatiske opplevelser i eksil eller utlendighet. I senere tid har begrepet fått et 

bredere innhold som beskriver ei gruppes langvarige eller permanente utlendighet.28 Den 

britiske forskeren Robin Cohen opererer med ulike typer diasporaer, basert på bakgrunnen til 

at de ble etablert. De ulike formene for diasporaer er knytta til at personer i utlandet har en 

offerrolle, som fordrevne eller flyktninger, eller er arbeidere, handelspersoner, imperialister 

eller kunstnere.29 Cohen presiserer at det over tid trengs et sterkt bånd til opphavslandet og 

motstand mot assimilering i mottakslandet, for å skape eller opprettholde en diaspora-

tankegang.  

Begrepet diaspora står gjerne i tilknytning til begrepet transnasjonalisme. Den tyske 

sosiologen Thomas Faist forklarer de to begrepene i forhold til hverandre: 

 

Although both terms refer to cross-border processes, diaspora has been often used to denote 

religious or national groups living outside an (imagined) homeland, whereas transnationalism 

is often used both more narrowly – to refer to migrants’ durable ties across countries – and, 

more widely, to capture not only communities, but all sorts of social formations, such as 

transnationally active networks, groups and organisations.30 

  

I denne oppgaven vil det være mest relevant å henvise til transnasjonalisme, men 

diasporafenomenet vil også kommenteres.  

 Et annet begrep som brukes i diskusjoner om innvandreres integrering og 

organisering, er etniske plasseringer, omtalt av den kanadiske sosialantropologen Don 

																																																								
26 Drøyer 1998: 31. 
27 Bodnar, John (1985). The Transplanted : A History of Immigrants in Urban America. Bloomington: Indiana 
University Press.	
28 Kjeldstadli 2008: 58; Cohen, Robin (1997). Global diasporas : an introduction. London: UCL, s. ix, 21.  
29 Cohen 1997: x.		
30 Faist, Thomas (2010). ”Diaspora and transnationalism: What kind of dance partners?” I Diaspora and 
Transnationalism: Concepts, Theories and Methods, redigert av Rainer Bauböck og Thomas Faist. 9-34. 
Amsterdam: Amsterdam University Press, s. 9.  
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Handelman.31 Handelman beskriver fire etniske plasseringer. Først kommer medlemskap i en 

etnisk kategori, der individ defineres som innenfor eller utenfor et fellesskap, og det er visse 

forventninger til deres atferd og opphav. Samme etniske kategori åpner for etniske nettverk, 

der medlemmene har regelmessig samhandling og deler ressurser med hverandre. 

Interaksjonene farges av etnisitet. Etniske organisasjoner har medlemmer som velger å stå 

sammen for å fremme deres felles interesser. Tettest knytta til hverandre er medlemmer av et 

etnisk samfunn. Et etnisk samfunn er knytta til et geografisk område hvor medlemmene har 

full eller delvis råderett. Kroaters etniske plasseringer i Norge kommenteres i kapittel 9.  

 

Kilder og metode  
Muntlige kilder 

Ettersom det ikke eksisterer tilstrekkelig skriftlig kildeutvalg for å besvare 

problemstillingene, har jeg oppsøkt informanter for å samle inn informasjon.32 Menneskers 

fortellinger og registreringer danner grunnlag for all historieskriving. En fordel med bruk av 

nåtidige muntlige kilder, er at kilden er tilgjengelig og kan rette på seg selv, i motsetning til 

forfattere av gamle tekster. I tillegg kan tidsrommet mellom det som beskrives og 

intervjusituasjonen være en fordel, fordi selv om det er vanskelig å huske tanker og 

holdninger, kan det over tid være lettere å forstå og kommunisere fortidige holdninger som en 

tidligere hadde et ureflektert forhold til. Muntlige kilder kan også inspirere forskeren til å 

undersøke nye problemstillinger og levendegjøre framstillinga av historiske fortellinger.33  

Samtidig er det en del utfordringer knytta til bruk av muntlige kilder. For det første 

innebærer informanters fortellinger om deres minner en aktiv prosess, der de i intervju-

situasjonen konstruerer et bilde av sin fortid. I denne konstruksjonen setter informanter 

sammen bitene de er villige til å fortelle. Noe av det informanter forteller kan ha blitt justert i 

forhold til virkeligheten, særlig dersom deres holdninger i fortida ikke samsvarer med dagens 

																																																								
31 Handelman, Don (1977). ”The organization of ethnicity”. Ethnic groups, vol. 1. 187-200; Kjeldstadli, Knut 
(2003c). ”Mange samfunn i samfunnet?”. I Norsk innvandringshistorie : I nasjonalstatens tid 1814-1940, bind 
2, redigert av Knut Kjeldstadli. 392-431. Oslo: Pax Forlag A/S, s. 427-429. Kjeldstadli omtaler Handelmans 
teori om etniske plasseringer. Jeg bruker her begge kildene i min korte presentasjon av begrepene.  
32 Rosander, Göran (1981). ””Muntlige kilder” – Hva og hvorfor”. I Muntlige kilder : Om bruk av intervjuer i 
etnologi, folkeminnevitenskap og historie, redigert av Bjarne Hodne, Knut Kjeldstadli og Göran Rosander. 11-
21. Oslo, Bergen og Tromsø: Universitetsforlaget, s. 13. 
33 Roper, Michael (1996). ”Oral history”. I The contemporary history handbook, redigert av Brian Brivati, Julia 
Buxton og Anthony Seldon. 345-352. Manchester og New York: Manchester University Press, s. 347; Eidem 
2010: 7; Utter, Harald (2010). Å leve med fabrikkens puls : En studie av hagebyen Åbøbyen i Sauda og 
industriarbeiderne som bodde der i perioden 1960 til 1980. Ph.D.avhandling. Universitetet i Oslo, s. 42; 
Rosander 1981: 21. 
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normer.34 Glemsel eller feilerindring er en annen faktor, men menneskers langtids-

hukommelse er stort sett stabil, særlig når fokuset legges på hele livsløpet. Livsløpsintervjuer 

bidrar også til å gi forskeren et totalbilde av informanten, slik at det er lettere å vurdere 

utsagnene i ettertid.35 

For det andre oppstår muntlige kilder i kommunikasjon mellom to personer. Både 

informanten, forskeren og deres samspill kan farge kildens innhold. Informanten kan svare 

det han tror intervjueren ønsker å høre, og intervjueren kan stille ledende spørsmål. I tillegg 

kan faktorer som forskjeller eller likheter i kjønn, alder og språk påvirke intervjusituasjonen, 

og dermed kildens troverdighet.36 Alle mine intervjuer ble gjennomført på norsk, men ingen 

av informantene har norsk som morsmål. I flesteparten av intervjuene virka det som om 

språket ikke var en hindring, ettersom flere av informantene snakka påfallende godt norsk. 

Likevel var det et par tilfeller der spørsmål måtte gjentas for at informanten skulle forstå 

spørsmålet fullt ut. Det var også noen som famla en stund etter de norske ordene for å 

beskrive det de ønska å fortelle.37 

Andre innvendinger mot muntlige kilders legitimitet i historieforskning, har vært at de 

er for individbasert, mangler kronologi som gjør det vanskelig å se på endringer over tid, at 

fortellingene blir sjangerpåvirka, uttalelsene er informantens subjektive oppfatning om hva 

som skjedde og informanten kan fargelegge fortida enten veldig lys eller mørk.38 At muntlige 

kilder ikke kan gi en objektiv beskrivelse av fortidige hendelser, tanker og holdninger, gjør 

ikke at de er mindre verdifulle som kilder. Den norske historikeren Dagfinn Slettan siterer 

historiker Edvard Bull d.y., som argumenterte for at informantenes ”egen oppfatning er i seg 

sjøl et like viktig historisk faktum som selve den virkelige begivenhet”.39 Spørsmålet er 

hvordan bruke informanters nåtidige uttalelser som kilder til fortida. En muntlig kilde kan 

være en levning fra en intervjusituasjon, men i hvilken grad kan den beskrive fortidige 

hendelser, opplevelser, tanker og følelser? Jeg stiller meg bak norsk historiker Harald Utter 

sin drøfting av ulike syn på bruk av muntlige kilder, som konkluderer med at det er viktig å 

stille strenge krav til bruk av personlige fortellinger som kilder, samtidig som det finnes 

																																																								
34 Kjeldstadli, Knut (1999). Fortida er ikke hva den en gang var : En innføring i historiefaget. 2. utgave. Oslo: 
Universitetsforlaget, 195-197; Slettan, Dagfinn (1994). Minner og kulturhistorie : teoretiske perspektiver. 
Trondheim: Historisk institutt, Universitetet i Trondheim, s. 80. 
35 Kjeldstadli 1999: 192-193, 196. 
36 Hansson og Lund (2006). Muntlig historia. Lund: Studentlitteratur, 153; Kjeldstadli 1999: 196. 
37 I et par slike unntakstilfeller med repeterende spørsmål, var ektefellen til stede og presiserte på eget initiativ 
spørsmålet på kroatisk (informant 1 og 8).	
38 Slettan 1994; Roper 1996: 347. 
39 Slettan 1994: 79.		
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metodiske grep som kan brukes i analyse av fortellinger, i den tro at fortellingene da kan 

beskrive fortidige hendelser.40   

Selv om det er utfordringer knytta til bruk av muntlige kilder i historieforskning, er 

det mange metodiske verktøy som kan benyttes for å undersøke og sikre kildenes 

troverdighet. Et metodisk grep er å sjekke muntlige uttalelser opp mot skriftlige, helst 

samtidige, kilder, og behandle utsagnene som de subjektive utsagnene de nettopp er. Minner 

kan brukes som levninger fra informantens fortid når de er basert på spontane og 

uoppfordrede holdningsutsagn, utsagn om kulturelle, stabile grunnverdier og når utsagnene 

blir sammenligna med andre kvalitative kilder fra samtida.41 For å forstå og vurdere 

informasjonsinnholdet i intervjuene, er det viktig at intervjueren har opparbeida seg 

kjennskap til tidsperioden informantene forteller om. Fortellingenes troverdighet styrkes også 

ved å bevisst skille mellom hva som er første- og annenhåndsberetninger.42  

Det er også kildekritiske metoder å benytte i forbindelse med selve intervju-

situasjonen. Til livsløpsintervjuet utarbeida jeg en intervjuguide som dannet et utgangspunkt 

og pekepinn for hvilke tema jeg ville berøre, uten å bli styrende for samtalen. Informantene 

skulle få snakke mest mulig fritt, selv om det i utgangspunktet ble lagt opp til å starte i 

barndommen, slik Slettan har argumentert for.43 Det kan være en fordel å møtes i 

informantenes hjem, ettersom det innebærer færre distraksjoner og informanten gjerne er mer 

avslappa der.44 De fleste av intervjuene ble holdt hjemme hos informantene, mens tre ble 

utført på eller i nærheten av informantenes arbeidssted, etter deres ønske. 

 

Studiens informanter 

I arbeidet med denne oppgaven ønska jeg å komme i kontakt med kroater bosatt i Oslo-

området. Et nøkkelord med tanke på utvalg av informanter til en studie, er representativitet.45 

Antall informanter, deres eventuelle tilknytning til hverandre, deres kjønn, alder og 

livssituasjon, spiller en rolle for hvilket bilde intervjueren får av gruppa som helhet. I samråd 

med veileder planla jeg å gjennomføre 10-15 livsløpsintervjuer. Selv om det er en viss 

sammenheng mellom økende antall intervju og et stadig mer riktig bilde av gruppas historie, 

																																																								
40 Utter 2010: 38-42. Utter diskuterer særlig Kjeldstadli sitt syn på bruk av muntlige kilder, men trekker også inn 
Slettan. 
41 Kjeldstadli 1999; Slettan 1994: 87-90. 
42 Eidem 2010: 8-9. 
43 Slettan 1994: 116. 
44 Seldon, Anthony (1996). ”Elite interviews”. I The contemporary history handbook, redigert av Brian Brivati, 
Julia Buxton og Anthony Seldon. 353-365. Manchester og New York: Manchester University Press, s. 361-362.  
45 Lummis, Trevor (1987). Listening to history : the authenticity of oral evidence. London: Hutchinson, s. 31.	
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er tida og informanter til rådighet en sentral begrensning i denne sammenheng. Da er det 

viktig å poengtere at det ikke er antall informanter som er det mest sentrale, men at det er 

tilstrekkelig antall informanter til å nå et metningspunkt. Med metning (”saturation”) mener 

den franske sosiologen Daniel Bertaux at det blir fallende mengde nye beskrivelser av samme 

type situasjoner og handlinger for hvert intervju. Ettersom informantenes fortellinger dermed 

samsvarer med hverandre og viser et mønster som beskriver informantgruppas opplevelser, er 

det mulig å trekke visse slutninger til tross for individuelle variasjoner.46  

Denne oppgaven bygger på muntlige kilder fra 11 livsløpsintervjuer med kroater, i 

tillegg til en telefonsamtale med en kroat i fotballklubben Croatia Oslo. Jeg har også hatt e-

postkorrespondanse med en kroatisk professor og samtaler med den kroatiske presten og 

lederen for innvandringssjelesorgen i Den katolske kirke i Norge. Den kroatiske presten var 

behjelpelig med å gi meg navn på potensielle informanter. I tillegg fikk jeg kontakt med en 

informant via en ansatt på Universitetet i Oslo, og jeg kontakta Kroatisk forbund i Norge og 

ei kroatisk dansegruppe for eventuelle informanter. Informantene selv, og formannen i 

Kroatisk forbund i Norge, var til god hjelp for å sette meg i kontakt med andre potensielle 

informanter. Derfor kan vi på den ene sida si at rekrutteringen av informanter fulgte den 

såkalte snøballeffekten, der én kontakt ledet videre til en ny.47  

På den andre sida tok jeg kontakt med ulike institusjoner og personer for å prøve å få 

et bredt utvalg med informanter som ikke hadde en åpenbar tilknytning til hverandre. Likevel 

skulle dette vise seg å være utfordrende, ettersom informanter jeg trodde at jeg hadde oppsøkt 

uavhengig av andre, viste seg å være slektninger eller bekjente av andre informanter. En 

årsak til dette er det tette miljøet blant kroater i Norge, slik kapittel 6 viser. I det samme 

kapittelet kommenteres det en splittelse av det kroatiske nettverket i Norge på 1990-tallet. Jeg 

har ikke lyktes i å få tak i informanter fra den andre grupperinga som oppsto, men det var 

ikke nødvendigvis alle informanter som bevisst ”valgte side”. Det betyr at kildegrunnlaget 

ikke gir full innsikt i bredden innad i det kroatiske miljøet. Samtidig er det grunn til å tro at 

mye av det informantene forteller, stemmer overens med den kroatiske gruppa som helhet, 

ettersom kroatene rundt år 1990 allerede hadde bodd 20 år i Norge, med mange like 

erfaringer og bakgrunner.  

Informantutvalget gir god representativitet med tanke på kjønn og tid for ankomst til 

Norge. Blant de 11 informantene som gjennomførte livløpsintervju, er fem kvinner og seks 
																																																								
46 Bertaux, Daniel (2001). ”Biography and society.” I International Encyclopedia of the Social and Behavioral 
Sciences, redigert av Neil J. Smelser og Paul B. Baltes. 1210-1213. Pergamon, s. 1211-1212; Kjeldstadli, 
veiledningsseminar 24.10.16.	
47 Kjeldstadli, veiledningsseminar 24.10.16. 
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menn. De fleste kom til Norge som unge, rett under 20 år, og ankom rundt 1970.48 Her er det 

likevel representert en litt større bredde ettersom én informant ankom like før hovedgruppa 

av kroater, mens to andre innvandra på midten av 1980-tallet. Alle disse ble med i det samme 

kroatiske miljøet, men bidrar med litt ulike refleksjoner om gruppa i studien. Blant 

informantene er det to ektepar.49 Et av ekteparene ble intervjuet separat, mens det andre 

ekteparet ble intervjuet på samme dag og tidvis med begge i rommet, men med et tydelig 

skille mellom hvem som skulle snakke. At det er to ektepar blant informantene, kan svekke 

tilfanget av ny informasjon i hvert intervju. Samtidig har hver av dem tilført sin egen 

personlige historie, som har vært et like nyttig bidrag til studien som de andre informantenes 

fortellinger.  

De 11 livløpsintervjuene varte fra 1,5 til nærmere 3 timer. Informantene har gitt 

skriftlig samtykke til at samtalene kunne tas opp og brukes i denne oppgaven. Det 

transkriberte materialet fra intervjuene utgjør til sammen 248 sider i PDF. Jeg har valgt å 

gjengi informantenes uttalelser ordrett i denne oppgaven, for å best mulig bevare deres 

stemme og unngå egen tolking av deres utsagn. Informantene er anonymisert, men det 

kroatiske miljøet i Oslo-området er såpass lite at en ikke kan avskrive muligheten for at noen 

kroater kan gjenkjenne hverandre. Studien er godkjent av Norsk senter for forskningsdata AS 

(NSD). 

Under intervjuene forteller informantene ulike fortellinger fra egne liv. Noen av 

fortellingene har hatt stor betydning for informantenes liv, kanskje som en traumatisk 

opplevelse, en opplevelse av familielykke, en krenkende uttalelse eller en døråpner til nye 

veivalg for informanten. Slike fortellinger kan betegnes som nøkkelfortellinger ettersom de 

har spilt og spiller en sentral rolle i informantenes liv.50 Jeg har observert noen nøkkel-

fortellinger som jeg trekker fram i oppgaven når det er hensiktsmessig.  

 

Andre kilder 

Samtidig som muntlige kilder er nyttige for å få et nedenfra-perspektiv, er det fra et 

kildekritisk perspektiv viktig å bruke muntlige kilder sammen med andre kilder. Muntlige og 

skriftlige kilder kan sammen bidra til å gi et mest mulig bredt og riktig bilde av kroater i 

Norge sin historie. Jeg har fått arkivtilgang hos Den katolske kirke i Norge til mapper om 

																																																								
48 I 1971 var litt over halvparten av de utvandrede fra Jugoslavia under 30 år, og 63,2 % av dem var menn 
(Jelavich, Barbara (1983). History of the Balkans : 2 : Twentieth century. Cambridge: Cambridge University 
Press, s. 395.).	
49 Informant 2 og 3, 7 og 8. 
50 Kjeldstadli, veiledningssamtale, 24.10.16. 
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innvandrersjelesorgen mellom 1972 og 1994. Der fant jeg blant annet en intern brevveksling 

som tok opp innvandrertematikk og informasjon om innvandrersjelesorgens utvikling og 

oppbygging. På Nasjonalbiblioteket har jeg undersøkt det katolske tidsskriftet St. Olav sine 

utgivelser fra 1960 til 1990 med fokus på hva de har skrevet om kroatiske innvandrere, tiltak 

eller arrangement for kroater, kroatisk prestetjeneste og mer generelle bemerkninger om 

innvandring og integrering.51 På Nasjonalbiblioteket har jeg også tatt for meg Broen, et 

katolsk felles menighetsblad, sine utgivelser mellom 1960 og 1990. Der fant jeg blant annet 

informasjon om St. Joseph-søstrene og Caritas sitt arbeid blant innvandrere. Jeg har 

undersøkt ulike dokumenter fra Den katolske kirke og Vatikanet som har blitt publisert på 

den norske nettsida til kirkesamfunnet.52 

Videre har jeg undersøkt i Retriever sitt mediearkiv, Atekst, hva norske aviser, 

henholdsvis VG, Dagbladet og Aftenposten, har skrevet om kroater mellom 1960 og 1990. 

Det har stort sett omhandla samtidas politiske utviklinger i Jugoslavia og terrorhandlinger og 

frykt knytta til Ustasja-bevegelsen internasjonalt. Ulike stortingsmeldinger og rapporter fra 

Norges offentlige utredninger (NOU) har gitt nyttige innblikk i politiske betraktninger og 

tiltak knytta til temaet om innvandring og integrering. Jeg gjennomgikk det resterende arkivet 

til Kroatisk forbund i Norge sammen med formannen i forbundet. Der fant jeg vedtekter og 

andre dokumenter om forbundets oppbygging, formål, diverse arrangement og tiltak, som har 

vært til nytte i arbeidet med denne oppgaven. Jeg har brukt Statistisk sentralbyrå for å samle 

inn statistikk og informasjon om innvandring til Norge.  

 

Disposisjon 
I dette kapittelet har jeg presentert oppgavens emne, tidligere forskning, teori og studiens 

metodiske grunnlag. Neste kapittel gir et historisk bakteppe for Kroatia og Jugoslavias 

historie etter 2. verdenskrig, Den katolske kirke i Norge, nyere innvandring til Norge og 

kroater i dagens Norge. Videre gir kapittel 3 en oversikt over migrasjon i og fra Jugoslavia og 

gjennomgang av informantenes bakgrunn.  

I kapittel 4-7 diskuteres tema og spørsmål knytta til problemstillingene Hvordan har 

kroatene blitt integrert i det norske samfunnet? og Hvordan har de opplevd sin 

																																																								
51 Tidsbegrensninga 1960-1990, som jeg har valgt i noe av kildearbeidet, er basert på at jeg ville se om det var 
skrevet noe knytta til temaet før den kroatiske innvandringa økte mot slutten av 1960-tallet. Grunnen til at jeg 
har stoppa i 1990, er at da har kildeomfanget økt betraktelig på grunn av Bosnia-krigen, som ville gitt 
informasjon som ligger litt ved sida av oppgavens tema og derfor var for omfattende til å gjennomgå i denne 
sammenheng. I tillegg gjør oppgavens historiske aspekt at det særlig er perioden før 1990 som er interessant, 
siden kroatenes integreringsprosess hadde kommet langt innen 1990-tallet.  
52 www.katolsk.no.  
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integreringsprosess fram til i dag?. I kapittel 4 trekkes migrasjonsteori fram, før det stilles 

spørsmål om hvilke forventninger kroater hadde før de ankom Norge, om de tenkte 

permanent eller midlertidig opphold i landet og hvordan de opplevde ankomsten. Kapittel 5 

handler om kroatenes yrkes- og boligkarriere i Norge. Spørsmål som diskuteres, er: Hadde 

kroatene allerede jobbavtale før de ankom, eller kom de som arbeidssøkere? Hvilke jobber 

har kroatene hatt? Hvilke boforhold kom de til ved ankomsten og hvordan har de bodd siden? 

Hvilken plassering har kroatene hatt i det norske samfunnet med tanke på sosial mobilitet?  

Kapittel 6 og 7 fokuserer på kroatenes relasjons- og nettverksbygging med kroater og 

nordmenn. I kapittel 6 stilles spørsmålene: Når og hvordan bygde kroatene relasjoner med 

hverandre? Hvilken rolle har Den katolske kirke spilt som et åndelig og sosialt hjem for 

kroatene? Det påfølgende kapittelet diskuterer: Når og hvordan bygde kroater relasjoner med 

nordmenn? Hvordan har kroatene selv opplevd sin integrering i det norske samfunnet?  

Kapittel 8 tar utgangspunkt i problemstillinga Hvordan har kroater i Norge forholdt 

seg til sitt opphavsland?. For å svare på dette stilles følgende spørsmål: Hvordan har kroaters 

forhold til opphavslandet endret seg over tid? Hvordan har kroater i Norge forholdt seg til 

andre jugoslaviske folkegrupper?  

I oppgavens siste kapittel løfter jeg fram funn om kroaters integrering i Norge og 

bånd til opphavslandet, med henvisninger til teori presentert i kapittel 1. Deretter 

kommenteres denne studiens bidrag i historiografien, og jeg foreslår mulige tema til videre 

forskning.  
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2 Bakgrunn: Kroatia, Den katolske kirke og innvandring 
Kroatia gjennom 1900-tallet 
Dagens Kroatia har en lang historie som et landområde underlagt et overherredømme. 

Kroatiske områder var i flere århundrer en del av Ungarn og det habsburgske kongeriket 

Østerrike-Ungarn.53 Kroatiske nasjonalister ønska å danne en kroatisk stat, men det var 

utfordrende å definere geografiske grenser. Fram mot 1. verdenskrig var ikke det politiske 

målet nødvendigvis å frigjøre kroatiske områder fra habsburgerne, men å styrke Kroatias 

stilling som stat.54  

 

Jugoslavias framvekst 

I forbindelse med 1. verdenskrig kom det vesentlige endringer på Balkan, ettersom 

Habsburg-dynastiet og Det osmanske riket falt sammen. Sommeren 1917 erklærte serbiske 

myndigheter at de ønska å etablere en jugoslavisk stat som et konstitusjonelt monarki ledet av 

det serbiske kongehuset. Erklæringa betegna kroater, serbere og slovenere som ett folk med 

samme blod og språk. I Kroatia ble det etablert et politisk råd som ledet kroatene, serberne og 

slovenerne som hadde vært underlagt habsburgerne. Etter rådets initiativ til forhandlinger 

med Serbia, ble Kongeriket for serbere, kroater og slovenere etablert i 1918.55 Kongeriket ble 

styrt av en serbisk konge, med et serbisk militærvesen etter en serbisk administrasjonsmodell. 

Den sterkeste opposisjonen til den politiske sentraliseringen kom fra den kroatiske 

hovedstaden Zagreb og Det kroatiske bondepartiet. Under det undertrykkende regimet 

emigrerte mange politiske ledere, blant annet Kroatias mest kontroversielle politiker, Ante 

Pavelić. Pavelić dro til Italia, hvor han organiserte Ustasja-bevegelsen som jobba for kroatisk 

frigjøring.56  

Det grunnleggende problemet i kongeriket Jugoslavia var at det ikke oppsto en 

jugoslavisk nasjonalitet. Det var særlig forholdet mellom serbere og kroater som var preget 

av spenninger, basert på deres ulike historiske og religiøse bakgrunner. På den ene sida sto 

kroatene, som var katolikker og hadde vært tilknytta Habsburger-dynastiet. På den andre sida 

var serberne, som var ortodokse kristne og så på seg selv som frigjørere av sørslaverne som 

																																																								
53 Jelavich 1983: 65. Det var kun en liten andel av kroatene som hadde politisk innflytelse. Før 1910 hadde bare 
2 % stemmerett, deretter 8,8 %. Stemmerett var basert på skattebetaling. Nesten 4 av 5 kroater drev med 
jordbruk. 
54 Jelavich 1983: 66-68; Wachtel, Andrew Baruch (2008). The Balkans in World History. Oxford: Oxford 
University Press, s. 90-96. 
55 Jelavich 1983: 134-147; Wachtel 2008: 90-96. Kongeriket for serbere, kroater og slovenere endret navn til 
Jugoslavia i 1929.  
56 Jelavich 1983: 147-151, 201. Ustasja-bevegelsen ble starta med Mussolinis støtte i Italia i 1929. 	
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hadde vært underlagt fremmede stormakter. Mange serbere hadde dyp mistillit til kroatene på 

grunn av katolisismen og deres bånd til habsburgerne.57  

 Bare dager før 2. verdenskrig starta, godtok de jugoslaviske myndighetene at Kroatia, 

bestående av Sentral-Kroatia, Slavonia, Dalmatia og kroatisk befolkede områder av Bosnia-

Hercegovina, skulle få en autonom posisjon i kongeriket.58 Under 2. verdenskrig ble 

Jugoslavia delt mellom Italia, Ungarn, Bulgaria og Tyskland. Landet mista mer enn en 

million mennesker, mange av dem drept av andre jugoslaver. Fascistgruppa Ustasja var 

aktive i styret av kroatiske landområder og utførte voldelige aksjoner under og etter krigen. I 

etterkant av krigen frigjorde lokale, kommunistledede partisaner Jugoslavia, og de overtok 

styret i den nye jugoslaviske republikken.59 Jugoslavia var, med unntak av Sovjetunionen, 

Balkan og Øst-Europas sterkeste land etter 2. verdenskrig.60  

 

”Titos vei” 

I 1948 ble det et midlertidig brudd på forbindelsene mellom sovjetiske og jugoslaviske 

myndigheter, blant annet på grunn av jugoslavenes selvstendige holdning og politikk.61 Det 

jugoslaviske partiet var stolt av det de anså som en tilbakegang til ekte leninisme, med 

desentralisering og politisk makt til folket. Partiet fronta ideen om at ulike land innebar ulike 

veier til målet om et sosialistisk samfunn.62 Jugoslavias brudd med Sovjetunionen og dennes 

satellittstater i 1948, etterlot Jugoslavia isolert, med militære og økonomiske utfordringer i et 

krigsødelagt land.63 Den jugoslaviske ledelsen under Josip Broz Tito tok grep i forsøk på å 

ende internasjonal isolasjon og gjøre sin politikk mer akseptert på hjemmebane. ”Titos vei” 

var et politisk program basert på ei utvikling i mer liberal retning, som innebar en nøytral 

internasjonal posisjon og desentralisering.64 Andrew B. Wachtel, amerikansk professor i 

																																																								
57 Dragnich, Alex (1992). Serbs and Croats : the Struggle in Yugoslavia. New York: Harcourt Brace 
Jovanovich, Publishers, s. 18; Jelavich 1983: 151-152.  
58 Jelavich 1983: 203-204. De autonome kroatiske områdene hadde 4,4 millioner innbyggere, hvorav 866 000 
var serbere. Med den nye ordningen ville omtrent 30 % av Jugoslavias innbyggere og landområder bli underlagt 
Kroatia. Omorganiseringen ble møtt med misnøye blant serbiske nasjonalister.	
59 Wachtel 2008: 109-112; Jelavich 1983: 201. 
60 Jelavich 1983: 314. Jugoslavia hadde en stor hær og et selvsikkert kommunistisk regime med ambisiøse 
politiske, sosiale og økonomiske planer, og gode forbindelser til Moskva. 
61 Jelavich 1983: 324; Crampton, Richard J. (2002). The Balkans since the Second World War. London: Pearson 
Education Limited, s. 109. Kontakten til Moskva bedra seg etter Stalins død i 1953. 
62 Jelavich 1983: 386-387. 
63 Jelavich 1983: 327-328. Jugoslavia mista sine handelsavtaler og ble midlertidig økonomisk blokkert av andre 
kommunistiske land. Jugoslavia mottok betydelig økonomisk støtte fra blant annet USA høsten 1949.  
64 Crampton 2002: 114-116. Betegnelsen ”Titos vei” er henta fra Crampton 2002. Desentralisering skulle blant 
annet innebære mer makt til arbeiderne.  
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humanistiske fag, beskriver Jugoslavias politiske utvikling etter 1948 som ”a third way” 

mellom vestlig demokrati og stalinistisk kommunisme.65  

 

Reformer og omstrukturering  

Den økonomiske utviklinga i Jugoslavia så bra ut fram til 1960, men den positive trenden 

snudde, med store lån og inflasjon, prisvekst, synkende vekstrater og høyere arbeidsledighet. 

De kommunistiske reformatorenes forsøk på å sammenføye plan- og markedsøkonomi, var 

ifølge den britiske historikeren Mark Mazower, ”like trying to square the circle”.66 

Forskjellene mellom fattige og rikere områder i Jugoslavia økte. Kroatia hadde den nest beste 

økonomiske situasjonen i landet, etter Slovenia.67 Reformstyret fokuserte mye på industri og 

lite på jordbruk. Jugoslavia fikk ny grunnlov og et sterkere skille mellom stat og parti (med 

unntak av Tito). Myndighetene fokuserte mer på republikkene, siden de anså sentralisering, 

som i praksis betydde serbisk hegemoni, som mer truende enn nasjonalisme.68 

Desentralisering førte til at mer makt ble lagt hos de gamle hovedstedene i republikkene. 

Denne maktoverføringa ga grobunn for nasjonalistiske strømninger. På 1960-tallet skapte 

etniske spørsmål utfordringer for første gang siden 2. verdenskrig.69  

 

Det særegne Jugoslavia: Kultur, Den katolske kirke og migrasjon 

Den jugoslaviske modellen innebar mer frihet og fleksibilitet enn hva innbyggerne i andre 

sosialistiske land opplevde. Styresmaktene gjennomførte reformer og innbyggerne hadde en 

viss grad av religionsfrihet og frihet i kunst og litteratur.70 Jugoslavia hadde også et relativt 

åpent nyhetsmarked, men ikke full pressefrihet.71 Den amerikanske historikeren Robert Lee 

Wolff påpeker at ”[a]ll culture in Yugoslavia continued in the same twilight zone between 

western freedom and Soviet tyranny.”72  

																																																								
65 Wachtel 2008: 119. 
66 Mazower, Mark (2002). The Balkans : From the End of Byzantium to the Present Day. London: Phoenix 
Press, s. 136.  
67 Crampton 2002: 122-123; Jelavich 1983: 387, 392; Mazower 2002: 136; Singleton, Fred (1976). Twentieth-
Century Yugoslavia. London: The Macmillan Press LTD, s. 227, 245-247, 261. De områdene av Kroatia, særlig 
i Dalmatia, med gjennomsnittlig inntekt på under 50 % av Kroatias gjennomsnitt, hadde likevel bedre inntekt 
enn det som var gjennomsnittet i Kosovo og Bosnia-Hercegovina. 
68 Crampton 2002: 124-126. Crampton beskriver det som at sentralismen var knust, og det som gjensto var en 
serie med økonomier på ulike nivå som sto side om side. 
69 Jelavich 1983: 393; Crampton 2002: 122.	
70 Jelavich 1983: 388. 
71 Jelavich 1983: 394; Singleton, Fred (1989). A Short History of the Yugoslav Peoples. Cambridge: Cambridge: 
University Press, s. 245. 
72 Wolff, Robert Lee (1967). The Balkans in our time. New York: W. W. Norton & Company Ink., s. 581. Wolff 
trekker fram jugoslavenes muligheter tilknytta skolegang og studier, og mangelen på utbredt statlig sensur av 
bøker, filmer og forestillinger. 
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På Balkan har religionstilhørighet vært grunnleggende for opplevelse av kulturelt 

fellesskap og nasjonal identitet. I Jugoslavia møttes tre store religiøse samfunn: Katolske 

kristne, ortodokse kristne og muslimer.73 Det kommunistiske regimet garanterte religions-

frihet til alle jugoslaver, men det var en gjensidig fiendtlighet mellom myndighetene og Den 

katolske kirke. Den britiske historikeren Fred Singleton beskriver ulike faser i relasjonen 

mellom stat og kirke etter 2. verdenskrig. Før 1953, da det kom en lov om religiøse samfunns 

lovmessige stilling, var det en svært konfliktfylt relasjon. Myndighetene stadfestet et 

fullstendig brudd mellom stat og kirke. Kommunistene gikk hardt fram mot Kroatias 

katolikker og presteskap på grunn av deres nasjonalistiske karakter og samarbeid med 

fienden under 2. verdenskrig.74  

Med en mer liberal katolsk pave og mildere framtoning hos begge parter på 1960-

tallet, bedra det anspente forholdet mellom Den katolske kirke og kommunistene seg. 1960-

tallets dialog mellom kirka og staten roet seg ved inngangen til 70-tallet. Samtidig begynte 

Den katolske kirke og Den ortodokse kirke å arbeide økumenisk sammen. Selv om relasjonen 

mellom kirkesamfunnene fremdeles innebar konflikter, vokste det fram en dialog som 

tidligere hadde vært usannsynlig. Kommunistene hadde regnet med at innbyggernes 

religiøsitet gradvis ville svinne hen, men i motsetning til Jugoslavias andre to religiøse 

hovedretninger, tiltrakk Den katolske kirke seg stadig unge og intellektuelle folk. Særlig på 

slutten av 1960-tallet, var kirkesamfunnet i rask framvekst i Kroatia og Slovenia.75 Nesten 

alle informantene i denne studien har katolsk bakgrunn fra Jugoslavia.76 

 Blant kommunistiske land var Jugoslavia det eneste som tillot arbeidsutvandring. 

Denne friheten gjorde at mange jugoslaver valgte å dra utenlands fra midten av 1960-tallet, i 

ei tid med inflasjon og dårlige jobbutsikter. Økende arbeidsledighet gjorde at det særlig var 

unge, velfungerende arbeidere som utvandra, først og fremst til Vest-Europa. I 1973 arbeida 

over en million jugoslaver i utlandet.77 I Kroatia var det frykt for mulig demografisk 

																																																								
73 Mønnesland, Svein (2006). Før Jugoslavia og etter. 5. utgave. Oslo: Sypress Forlag, s. 16-17. I Vest-Europa 
anses ofte språk som den mest grunnleggende faktor for nasjonal identitet, men ifølge Mønnesland gjelder dette 
ikke på Balkan, der religionstilhørighet har vært mest avgjørende.	
74 Jelavich 1983: 23-24, 122, 152; Singleton 1976: 202-203; Singleton 1989: 214-216. Etter 1953 roet 
konfliktene seg noe, men først og fremst mellom kommunistene og de ortodokse og muslimene.	
75 Bax, Mart (2011). ”Marian apparations in Medjugorje : Rivalling religious regimes and state-formation in 
Yugoslavia.” I Anthropology of Religion : Critical Concepts in Religious Studies, redigert av Phillips Stevens og 
Denice J. Szafran. Vol. 4. 150-169. London: Routledge, s. 153; Singleton 1976: 202-213.  
76 Informant 11 var fra en protestantisk familie (se kapittel 3). 
77 Jelavich 1983: 392-394; Wachtel 2008: 119; Folketellinga i 1971 oppgir totalt innbyggertall i Jugoslavia til 20 
523 000 personer. I Kroatia ble det registrert 4 426 000 innbyggere. (Committee for International Cooperation in 
National Research in Demography (1974). The population of Yugoslavia. Beograd: Demographic Research 
Center, Institute for social sciences, s. 11).  
Se kapittel 3 for mer utfyllende informasjon om utvandringa fra Jugoslavia og Kroatia.	
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tilbakegang, ettersom den kroatiske republikken på 1960-tallet hadde den høyeste andelen 

emigranter og en av de laveste fødselsratene i Jugoslavia.78 Blant nasjonalistiske skribenter 

ble det, ifølge Singleton, sagt at ”Croatia’s best young men were being forced to leave their 

motherland because there was no economic future for them at home.”79 Det er personer som 

tilhørte denne gruppa av arbeidsemigranter fra Kroatia, som er forskningsobjektet i denne 

masteroppgaven.  

 

Den kroatiske våren (1968-71)80 

Fra 1966 begynte uro å spre seg i Kroatia, særlig blant studenter og den intellektuelle 

middelklassen i storbyene. En av informantenes foreldre var aktivt med i dette kroatiske 

opprøret.81 Kroater protesterte mot dårlige levekår, høye priser og økende arbeidsledighet. De 

reagerte på serbisk utnyttelse, og de trakk fram urettferdige valutakurser og at kroatisk 

økonomi ble begrensa til fordel for fattige jugoslaviske områder med ineffektiv industriell 

drift. Singleton mener det er umulig å sette opp en balansevekt som veier Kroatias 

økonomiske fordeler og ulemper ved å være en del av Jugoslavia. Han understreker at det 

sentrale politiske poenget er at kroatene selv oppfatta seg som utnytta.82  

En kulturell organisasjon fra 1800-tallet, Matica Hrvatska, blomstra opp i Kroatia i 

1967, og sammen med den vokste nasjonalfølelsen. Språk var en kjernesak for 

organisasjonen, og den erklærte kroatisk som et eget språk, i motsetning til fellesbetegnelsen 

serbokroatisk.83 Matica Hrvatska kom også med krav utover det kulturelle, som i prinsippet 

betydde å få et selvstendig Kroatia. Tito satte foten ned i desember 1971, ettersom ”Den 

kroatiske våren” truet det sosialistiske samfunnet og føderasjonens ro. Mange ble arrestert, 

kroatiske ledere måtte gå av og Matica Hrvatska ble nedlagt.84 Politikken ble ført i en mer 

																																																								
78 Jelavich 1983: 395; Sharp, Samuel L. (1975). ”Ethnicity and migration”. Studies in Comparative 
International Development Vol. 10, nr. 3 (sept. 1975): 63-70. Springer US. Se kapittel 3 for mer om 
migrasjonen i etterkrigstidas Jugoslavia. 
79 Singleton 1976: 226.  
80 Uttrykket ”Den kroatiske våren” brukes i noe historielitteratur. Her henta fra Crampton 2002 og Tanner, 
Marcus (1997). Croatia : A Nation Forged in War. New Haven: Yale University Press. En informant brukte 
også betegnelsen ”Den kroatiske våren” da hun beskrev moras engasjement der. I annen litteratur omtales det 
mer generelt som kroatiske opprør (f.eks. Singleton 1976).  
81 Informant 5. 
82 Crampton 2002: 127-128; Singleton 1979: 224-227. Singleton peker på at kroatene var fullt klar over de 
økonomiske ulempene å være en del av Jugoslavia medførte, men at få av dem viet oppmerksomhet til 
kompenserende fordeler ved ordningen, som betydelige føderale bidrag til skipsindustrien og infrastrukturen. 
83 Det har lenge vært omdiskutert om serbisk og kroatisk, og slovensk og kroatisk er samme språk. 
Skriftspråkene kan anses som to forskjellige, med ulike alfabet (basert på religionstilhørighet), mens noen av 
dialektene er tilnærmet like. Se Mønnesland 2006: 19-20. Begrepet ”kroatisk språk” var forbudt å bruke i 
Jugoslavia (Mønnesland, Svein (2013). National Symbols in Multinational States : The Yugoslav Case. Oslo: 
Sypress Forlag, s. 356).  
84 Crampton 2002: 131-134.  
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sentralisert og autoritær retning etter opprørene. Samtidig ble en del av de økonomiske 

kravene fra kroatiske nasjonalister oppfylt.85 

 

Nedgangstider med voksende nasjonalisme 

Grunnleggerne av Jugoslavia hadde håpet på et system basert på en dominerende arbeider-

klasse, ikke basert på dominerende nasjoner, slik utviklinga utover 1970-tallet kunne tyde på. 

På 1970-tallet var den største politiske utfordringa å finne arvtager til Tito, som hadde vært 

en sterk og samlende leder i Jugoslavia i flere tiår.86 Jugoslavia ble svekket på 1980-tallet, 

noe den britiske historikeren Richard J. Crampton forklarer i tre punkter: Grunnleggerne og 

Tito var døde, den økonomiske krisa ble ikke bedre av selvforvaltningssystemet og 

nasjonalismen vokste seg sterkere med et mer militant preg.87 Føderasjonens svekkelse åpnet 

opp for nasjonalistiske kamper om økonomiske ressurser og politisk makt i Jugoslavias 

republikker.88  

 Det er ulike teorier om nasjonalismens framvekst. På den ene sida mener noen at 

nasjonalismen representerer en ur-etnisk konflikt, og at dens idéer for å gjenoppbygge 

samfunnet hadde ligget under overflaten. På den andre sida står de som mener at etniske 

forskjeller ble mobilisert som et middel for å beholde den politiske makta. Resultatet var 

uansett en farlig kombinasjon av tapt ideologi og voksende nasjonalisme i Jugoslavia.89 

Republikkene opplevde seg truet av den militante nasjonalismen som vokste fram i Serbia 

utover 1980-tallet. I 1983 anså den amerikanske historikeren Barbara Jelavich rivaliseringa 

mellom kroatene og serberne som det mest faretruende for Jugoslavia som en enhet.90  

Av de åtte regionene Jugoslavia var sammensatt av, var de fleste preget av ei etnisk 

blanda befolkning, særlig i grenseområdene.91 I 1948 bodde 78 % av kroatene i Kroatia, og 

20 % av Kroatias befolkning var ikke-kroater. Serbere var den største minoriteten, og de 

utgjorde 14,5 % av Kroatias innbyggere. Mange serbere var bosatt i Slavonia, øst i Kroatia, 

og i Dalmatias fjellområder. I Bosnia-Hercegovina var 20,6 % kroater, 37,2 % serbere og 

																																																								
85 Crampton 2002: 134; Jelavich 1983: 397, 401-402. 
86 Crampton 2002: 137; Jelavich 1983: 402. Et råd med en representant fra hver republikk og autonom provins 
skulle overta ledelsen, med årlig rullering av øverste leder blant dem. Tito døde i mai 1980, 88 år gammel.  
87 Crampton 2002: 139-154.  
88 Mazower 2002: 137.  
89 Crampton 2002: 112; Mønnesland 2006: 21-28. Jeg bruker begrepet nasjonalisme slik som Mønnesland 
(2006: 21): ”Nasjonalisme kan defineres som et politisk prinsipp som går ut på at nasjonale og politiske enheter 
skal være sammenfallende.” 
90 Mazower 2002: 139; Crampton 2002: 151-152; Jelavich 1983: 401.	
91 Se kart nedenfor (bilde 2.1).  
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nesten 40 % bosniere i 1971. Mellom 1948 og 1971 gikk kroatene fra å utgjøre 24 % til 21,8 

% av Jugoslavias befolkning.92 

 

Bilde 2.1: Kart over de seks republikkene og de to autonome områdene som utgjorde Jugoslavia, 

inkludert en oversikt over fordelinga av nasjonaliteter på midten av 1970-tallet: 

 
Kilde: Singleton 1976: 217.  

 

Borgerkrigene i Jugoslavia93 

Borgerkrigene i Jugoslavia på begynnelsen av 1990-tallet er et stort og komplisert tema som 

preget regionale, nasjonale og internasjonale relasjoner i stor grad. Jeg har ikke mulighet til å 

ta for meg dybden og bredden av konfliktene her, men vil forsøke å gi et kort overblikk over 

en kompleks situasjon, med et fokus på kroatene.94  

																																																								
92 Hawrylyshyn, Oli (1977). ”Ethnic Affinity and Migration Flows in Postwar Yugoslavia”. Economic 
Development and Cultural Change Vol. 26, nr. 1 (okt. 1977): 93-116. The University of Chigaco Press, s. 94; 
Singleton 1976: 216-222; Dragnich 1992: 4. Andelen kroater og serbere falt siden 1948, mens andelen bosniere 
økte med nesten ti prosentpoeng. Jeg bruker ”bosniere” om folkegruppa med etnisk og/ eller religiøs muslimsk 
tilhørighet i Bosnia-Hercegovina.  
Jeg har forsøkt å spore opp Oli Hawrylyshyns opphavsland og tittel gjennom ulike medier, men finner ikke mer 
konkret enn koblinger til akademisk miljø innen økonomi, sosiologi og teknologi i USA og Canada. Jeg velger 
likevel å bruke hans forskning, ettersom hans tekster vitner om høy kompetanse. 
93 Omtales også som Bosnia-krigen, navnet jeg andre steder i oppgaven bruker på krigen som her er beskrevet. 
94 Wachtel 2008: 121. I tillegg til min korte beskrivelse av krigene i Slovenia, Kroatia og Bosnia-Hercegovina, 
som inkluderte serbere og montenegrinere, var også forholdet mellom albanere og slavere i Makedonia og 
Kosovo preget av konflikter.  
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Sovjetunionens kollaps i Øst-Europa i årene 1989-91 fikk store ringvirkninger i et 

skjørt Jugoslavia.95 Slovenia benytta muligheten til å tilnærme seg Sentral-Europa i større 

grad, mens Serbia bevegde seg i retning streng statssosialisme og aggressiv nasjonalisme. 

Både slovenerne og kroatene ønska selvstendighet, men på grunn av et sammensatt etnisk 

bilde i Jugoslavia, ble løsrivelse problematisk.96  

 På slutten av 1980-tallet var det politisk frigjøring med flere nye partier i Jugoslavias 

republikker. Valget i Kroatia i 1990 ble vunnet med overlegen seier til et av de nye partiene, 

Kroatias Demokratiske Union (HDZ), under ledelse av nasjonalisten Franjo Tudjman. Partiet 

oppmuntra og bygde på kroatisk nasjonalisme. Serbere i Kroatia så på de nasjonalistiske 

utviklingene i Kroatia med skepsis og frykt.97  

Slovenerne erklærte sin avskjed fra Jugoslavia 25. juni 1991. Kroatene fulgte hakk i 

hæl, slik Tudjman hadde forutsagt. Den jugoslaviske hæren gikk til krig mot Slovenia to 

dager senere.98 Tito hadde i sin tid gjort hæren til en stat i staten, og den var avhengig av 

Jugoslavias eksistens for å bevare egen eksistens. Da den jugoslaviske hæren gikk ut av 

Slovenia 18. juli og etterlot republikken som en selvstendig stat, anså mange jugoslaver 

hæren for å være en serbisk hær som ville sikre et stor-Serbia.99 Etter Slovenia gikk den 

jugoslaviske hæren inn i Kroatia, hvor hovedoperasjonene foregikk i Slavonia. Serberne 

utvida sine kontrollerte områder og drev ikke-serbere ut av dem, en prosess som, ifølge 

Crampton, verden kalte etnisk rensning.100 Både den jugoslaviske hæren og kroatene ønska 

etter hvert en våpenhvileavtale, og den ble undertegna 2. januar 1992 i samarbeid med FN. I 

kroatiske områder med overveiende serbisk befolkning, ble den jugoslaviske hæren erstatta 

av en fredsstyrke fra FN. Disse områdene gikk sammen og erklærte seg som Den serbiske 

republikken Krajina, som raskt ble anerkjent av Serbia. Republikken ble imidlertid ikke 

anerkjent internasjonalt, og den ble dermed en del av det selvstendige Kroatia, som 

Europakommisjonen anerkjente i januar 1992.101 Den internasjonale anerkjennelsen av 

Slovenia og Kroatia bød på utfordringer for Bosnia-Hercegovina, hvor krigen fortsatte.102  

																																																								
95 Wachtel 2008: 122.  
96 Crampton 2002: 239.  
97 Crampton 2002: 241-243, 260. 
98 Crampton 2002: 251-252. 
99 Crampton 2002: 252; Mazower 2002: 140; Meier, Viktor (1999). Yugoslavia: A History of Its Demise. 
Oversatt av Sabrina R. Ramet. London og New York: Routledge, s. 5. Den jugoslaviske hæren besto 
overveiende av serbere og montenegrinere.	
100 Crampton 2002: 253. 
101 Crampton 2002: 252-253; Meier 1999: XIV. Mange serbere hadde bosatt seg i området da det var underlagt 
Habsburger-dynastiet, hvor de fikk flere goder enn i det tyrkiskokkuperte Serbia (Dragnich 1992: XV).  
102 Crampton 2002: 254-255. Krigen i Bosnia-Hercegovina var per 2002 ansett som den mest voldelige og 
destruktive konflikten i Europa etter 2. verdenskrig (s. 258).		
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 I Bosnia-Hercegovina var det ikke tradisjonell krigføring med to parter mot 

hverandre. Bosniere, serbere og kroater kjempa alle mot hverandre. Kompleksiteten og 

absurditeten i krigføringa ble tydeliggjort i 1993, da kroater i Bosnia-Hercegovina kjempa 

sammen med bosniere i Sarajevo og mot bosniere i Mostar. I Kroatia angrep den kroatiske 

hæren Krajina og drev 152 000 serbere bort fra deres hjem.103 Etter krevende 

fredsforhandlinger ble krigen avslutta og kontroll over landområder avklart sent i 1995. Etter 

flere år med blodig krig, var over 200 000 drept og 865 000 drevet på flukt innad i 

Jugoslavia. De økonomiske kostnadene etter krigføringa var enorme. Blant de involverte 

partene i borgerkrigene i Jugoslavia, var det Kroatia som kom best ut av krigene, med 

nyvunnet selvstendighet, relativt lite skade på egne landområder og svekkede serbere.104  

Selv om det kommunistiske Jugoslavia så ut til å fungere gjennom noen tiår på andre 

halvdel av 1900-tallet, klarte aldri landet å løse den grunnleggende motsetninga mellom det 

tradisjonelle mangfoldet på Balkan og idéen om homogene nasjonalstater.105 

 

Det selvstendige Kroatia  

Det selvstendige Kroatia ble fra 1992 styrt av lederen til partiet HDZ, som tjente på å ha spilt 

en viktig rolle under frigjøringa av Kroatia. President Tudjman sitt nasjonalistiske og 

autoritære styre, med lite fokus på modernisering, ble i økende grad kritisert utover 1990-

tallet. Etter Tudjmans død i 1999, vant koalisjonen mellom det kroatiske sosialdemokratiske 

partiet (SPH) og det kroatiske sosialliberale partiet (HSLS) det politiske valget. Politikken 

har siden år 2000 vært preget av å ta avstand fra de eldre regimene og dreie bort fra den 

tidligere nasjonalistiske og autoritære styreformen. Kroatiske myndigheter har avslutta 

offisiell støtte til kroater i Bosnia-Hercegovina, fjerna emigrerte kroaters rett til å stemme ved 

valg i Kroatia og sikra en plass i parlamentet til alle minoriteter som utgjør minst 8 % av 

landets befolkning. Myndighetene har ført Kroatia inn i tettere internasjonalt samarbeid 

gjennom rollen som vertsnasjon for et felles balkansk toppmøte i 2000 og innvilgelsen av 

medlemskap i EU i 2013.106 

 

																																																								
103 Crampton 2002: 258, 266. I den bosniske byen Mostar drev kroatene økende grad av etnisk rensning.  
Den serbiske flyktningstrømmen var per 2002 den største enheten av flyktninger forflytta siden 1945.		
104 Crampton 2002: 268, 289.  
105 Wachtel 2008: 122.  
106 Crampton 2002: 289-293; European Commission. European Neighbourhood Policy and Enlargement 
Negotiations. ”Croatia.” Sist endret 13.02.15. http://ec.europa.eu/enlargement/countries/detailed-country-
information/croatia/index_en.htm.  
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Den katolske kirke i Norge  
Den katolske kirke har spilt en sentral rolle for kroatiske innvandreres trosutøvelse og sosiale 

liv i Norge. Derfor vil dette delkapittelet gi et historisk overblikk over kirkesamfunnet kroater 

ble en del av rundt 1970.  

 

Den katolske kirke i Norge før 1950 

Fra 1800-tallet ble Den katolske kirke i Norge lenge sett på som et utenlandsk fenomen, 

ettersom katolikkene hovedsakelig var innvandrere. De katolske innvandrerne var 

utenlandske fageksperter henta inn som arbeidskraft eller innvandrede prester og ordens-

medlemmer i kirkesamfunnet.107 Blant disse var St. Joseph-søstrene, som i 1865 var de første 

ordenssøstrene som kom til Norge. Søstrene skulle i første omgang undervise på St. Sunniva 

skole i Oslo. Arbeidet deres ble etter hvert utvida til hjemmesykepleie for ikke-katolikker og 

katolsk sykehusdrift. Flere av denne studiens informanter arbeida for nonnene på St. Sunniva 

skole og Vor Frues Hospital i Akersveien.108  

 

Endring av holdninger og kirkesamfunnet 

På 1950-tallet ble katolsk flyktningarbeid igangsatt. De hjalp mange av samtidas tsjekkiske 

og ungarske flyktninger i Norge.109 Den stadig voksende St. Hallvard kirke i Oslo har siden 

1956 tatt initiativ til sosialt arbeid for flyktninger og andre trengende gjennom 

Franciskushjelpen. I løpet av første halvdel av 1900-tallet hadde dominikanerne stor 

framgang, og mange nordmenn interesserte seg for klosteret på Majorstua og på St. Katarina-

hjemmet i Oslo. Til tross for positiv interesse for kirkesamfunnet, var det katolske miljøet 

fremdeles lite.110 

																																																								
107 Sogner, Sølvi (2003). ”Norge omkring 1800 – et innvandringsland?”. I Innvandringshistorie : i Kongenes tid 
900-1814, bind 1, redigert av Erik Opsahl og Sølvi Sogner. 386-398. Pax Forlag A/S, s. 394; Eidsvig, Bernt I. 
(1993). ”Den katolske kirke vender tilbake.” I Den katolske kirke i Norge : fra kristningen til i dag, redigert av 
John W. Gran, Erik Gunnes og Lars Roar Langslet. 143-428. Oslo: Aschehoug & Co, s. 145, 150-166; Müller 
SS.CC., Pater Olav (2011). Et streiftog gjennom Den katolske kirkes historie i Norge : fra den første misjonstid 
til nyere tid. Trondheim: Eget forlag, s. 47. I år 1800 var det sannsynligvis ikke flere enn 50 katolikker i Norge, 
og de var alle utlendinger som var bosatt i byer. I 1901 var det registrert 1969 katolikker i Norge (Eidsvig 1993: 
261). 
108 Risholm, Jorunn Kristvik (2000). ”For Kirken og verden : katolske ordenssøstres møte med det norske 
samfunn. 1923-1990.” Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, s. 19; Eidsvig 1993: 290. Se også Müller 
SS.CC. 2011: 48-49. 
109 Se Eidem 2010 og Skjerven 2010 om ungarsk og tsjekkisk innvandring til Norge. 
110 Tande, Claes (1993). ”150 års norsk historie – en kronologi.” I Den katolske kirke i Norge : fra kristningen 
til idag, redigert av John W. Gran, Erik Gunnes og Lars Roar Langslet. 478-482. Oslo: Aschehoug, s. 480-481; 
Eidsvig 1993: 329-331, 357-361, 365. I 1940 var det omtrent 3000 katolikker, derav 560 ordenssøstre, mens i 
1960 var tallet steget til rundt 6500 registrerte katolikker fordelt på 24 menigheter. 
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Etter 2. verdenskrig skjedde det ei merkbar endring i holdninga overfor Den katolske 

kirke i Norge. Katolikkene ble ikke lenger sett på som tilhengere av en fremmed sekt, men 

som representanter for ei verdensvid kirke. En viktig årsak til endrede holdninger, var 

pavevalget i 1958, da reformvillige og uhøytidelige Johannes XXIII ble valgt til pave.111 

Etter at det katolske arbeidet ble gjenopptatt etter reformasjonen, var en stor andel av 

katolikkene i Norge født i utlandet. Likevel fikk Den katolske kirke fram til 1970-tallet et 

mer tydelig norsk preg enn tidligere. Dette skyldtes at etter hvert som innvandrerne ble 

boende i Norge, oppfatta deres etterkommere seg selv som norske, slik vi skal se har vært 

tilfellet blant kroatene. I tillegg økte antallet konvertitter og flere norske prester og 

ordenssøstre kom til kirkesamfunnet. I 1970 kunne derfor det katolske kirkesamfunnet som 

kroater ble en del av i Norge, anses som overveiende norsk.112 

 

Dagens tilstand 

Den katolske kirke i Norge er delt inn i Trondheim stift, Tromsø stift og Oslo katolske 

bispedømme (OKB). De fleste katolikkene i Norge tilhører OKB, som ledes av biskop Bernt 

I. Eidsvig.113 Katolikkene i Norge bor mest i byer, og en betydelig andel er bosatt i Stor-Oslo. 

Det samme gjelder kroatene i Norge og informantene i denne studien. Medlemstallet i Den 

katolske kirke har hatt stor økning de siste årene. Ifølge Statistisk sentralbyrå har Den 

katolske kirke i Norge 144 856 medlemmer per 01.01.16.114  

 Medlemmene i Den katolske kirke i Norge kommer fra hele verden, omtrent 190 

nasjoner er representert i kirkesamfunnet. OKB tilbyr pastoral sjelesorg til 14 ulike 

nasjonaliteter/ språkgrupper gjennom innvandrersjelesorgen. Ulike menigheter tilbyr 

messefeiring på ulike språk. Oslo-menighetene har bredest språkutvalg på messene, som 

gjenspeiler det store innvandringsmangfoldet i regionen. I tillegg til innvandrerarbeid, driver 

																																																								
111 Eidsvig 1993: 327-329. Endrede holdninger fikk blant annet utslag i Stortingets opphevelse av 
Jesuittparagrafen i 1956.  
112 Eidsvig 1993: 383-384. Müller SS.CC. 2011: 50. Biskop Johannes Baptist Fallize fra Luxembourg ledet Den 
katolske kirke i Norge mellom 1887 og 1922. I løpet av hans styretid konverterte omtrent 200 nordmenn til 
katolisismen. Fallize var en norskpatriot som gjennomførte mange tiltak som bidro til fornorsking av Den 
katolske kirke i Norge (Eidsvig 1993: 241-285). 
113 Den katolske kirke, ”Oslo katolske bispedømme.” Sist endret 25.07.16. http://www.katolsk.no/organisasjon; 
De 13 sydligste fylkene (f.o.m. Sogn og Fjordane, Oppland og Hedmark) ligger under OKB. Av Norges 37 
katolske menigheter tilhører 25 OKB, og mange av dem ligger i sentrale strøk på Østlandet (Den katolske kirke, 
”Katolske menigheter i Norge.” Sist endret 02.11.14. http://www.katolsk.no/organisasjon/norge/menigheter.). 
114 Statistisk Sentralbyrå, ”Trus- og livssynssamfunn utanfor Den norske kyrkja, 1. januar 2016.” Oppsøkt 
18.01.17. http://ssb.no/kultur-og-fritid/statistikker/trosamf/aar/2016-11-
25?fane=tabell&sort=nummer&tabell=285398; Medlemstallet for 2016 er omtrent det samme som i 2014, men 
det har vært en nedjustering av medlemsantallet i 2015 (95 655), etter katolsk medlemsregistrering kom i det 
offentlige søkelys. 
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Den katolske kirke i Norge blant annet skoler, forlag, bokhandel, ordenssamfunn og 

klostre.115  

  

Nyere innvandring til Norge 
Selv om Norge har tatt imot innvandrere gjennom et årtusen, har det norske 

innvandringsbildet endret seg drastisk i løpet av de siste 50 årene, med tanke på kulturelt 

mangfold, mengde, geografiske avstander og sosial sammensetning. Vi kan si, som 

Brochmann og Kjeldstadli, at ”[f]ra 1970-tallet har Norge utviklet seg fra å være et perifert 

innvandringsland i Europa til å være et betydelig mottakerland, målt i forhold til 

befolkningens størrelse.”116  

Etter 2. verdenskrig og fram til 1970-tallet tok Norge imot en jevn, men relativt liten, 

strøm av innvandrere. Det var statsløse jøder, flyktninger tilknytta Den kalde krigen og særlig 

arbeidsinnvandrere, blant annet fra Jugoslavia. De kom etter at det i praksis var åpne grenser 

og åpent arbeidsmarked i Norden fra 1954. Mot slutten av 1960-tallet ble Norge mer 

eksponert for den verdensvide sør-nord-forflyttinga og mottok innvandrere fra Nord-Afrika 

og Asia.117  

Ved begynnelsen av 1970-tallet kom innvandringstematikken stadig mer opp i norske 

medier og politikk. Politikerne vedtok å innføre en innvandringsstopp fra 1975 som hadde 

dobbelt formål. Forholdene til de som allerede hadde innvandra, deriblant denne studiens 

informanter, skulle bedres, slik at de i prinsippet skulle være likestilt med resten av 

befolkninga. Skulle det være gjennomførbart, måtte staten regulere innvandringa til Norge.118 

I ettertid har 1975 snarere blitt et skille til ”den nye innvandringa” i stedet for en 

innvandringsstopp. ”Den nye innvandringa” betegner den store innvandringsveksten til 

Norge som, paradoksalt nok, økte kraftig fra 1970-tallet.119  

 Innvandringa til Vest-Europa og Norge fra midten av 1900-tallet har gjerne blitt 

inndelt i tre bølger. Innvandringsbølgene kan ikke skilles tydelig fra hverandre, ettersom de 

ulike bølgene har preget hverandre, delvis overlapper og inneholder mange andre typer 

innvandrere i tillegg. Som nevnt ovenfor, tok Norge imot mange arbeidsinnvandrere, ofte 
																																																								
115 Mæland 2016: 38; Den katolske kirke, ”Kirken i Norge.” Sist endret 08.06.16. 
http://www.katolsk.no/organisasjon/norge; Den katolske kirke, ”Innvandrersjelesorgen – Migrant chaplaincies.” 
Sist endret 17.01.17. http://www.katolsk.no/organisasjon/okb/innvandrersjelesorg.  
116 Brochmann og Kjeldstadli 2014: 395. 
117 Brochmann og Kjeldstadli 2014: 200-217.  
118 Brochmann og Kjeldstadli 2014: 229. 	
119 Brochmann 2005: 358; Brochmann og Kjeldstadli 2014: 254. Umiddelbart fikk innvandringsstoppen motsatt 
effekt, siden blant annet arbeidere som tidligere hadde pendla mellom Norge og hjemland, nå bosatte seg i 
Norge for å være sikra mot innvandringsstoppen. 
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enslige, unge menn som responderte på arbeidsmarkedets behov. I denne gruppa inngår flere 

av kroatene i denne besvarelsen. Denne innvandrergruppa kan betegnes som den første 

bølgen av innvandrere, en bølge som formelt ble avslutta med innvandringsstoppen i 1975. 

Deretter fulgte en bølge av innvandrere som i stor grad bestod av familiemedlemmer til de 

som innvandra under den første bølgen. Informant 5 inngår i denne kategorien. Fra slutten av 

1970-tallet starta den tredje bølgen, som i varierende grad har fortsatt inn i et nytt årtusen, 

med asylsøkere og flyktninger som hovedkategorier av innvandrere.120 Med den tredje 

innvandringsbølgen kom flere innvandrer- og flyktninggrupper til Norge som har blitt en del 

av og satt sitt preg på Den katolske kirke. Fra midten av 1970-tallet utgjorde vietnamesiske 

båtflyktninger, politiske flyktninger fra Chile og arbeidsinnvandrere fra Filippinene relativt 

små, men likevel vesentlige grupper.121  

Med EØS-avtalen i 1994, ble Norge tilknytta et fritt arbeidsmarked. Likevel var det 

først med den store EU-utvidelsen i 2004, som innebar at ti østeuropeiske land fikk 

medlemskap, at det åpne arbeidsmarkedet betydelig preget innvandringa til Norge. 

Brochmann og Kjeldstadli fastslår at ”EU-utvidelsen østover i 2004 ble et nytt vannskille i 

det europeiske innvandringsfeltet.”122 Særlig menn fra Polen markerte seg som ei ny, stor 

gruppe. Litauere var ei anna innvandrergruppe som vokste raskt i Norge. Selv om både Polen 

og Litauen er land som er sterkt preget av katolisismen, er det først og fremst polakkene som 

preger dagens katolske kirke i Norge.123  

 

Kroater i dagens Norge 
Den første større gruppa kroater i Norge kom som krigsfanger fra Jugoslavia under 2. 

verdenskrig. Flere hundre satt i tyske konsentrasjonsleirer i Nord-Norge, men få overlevde. 

Utover 1950-tallet begynte det å komme kroatiske politiske emigranter til Norge, i første 

omgang via Østerrike og Italia. Flere kroater kom som arbeidsinnvandrere på 1960- og 70-

tallet, før innvandringa igjen fikk et oppsving på slutten av 1990-tallet og etter Kroatias 

innlemmelse i EU i 2013. I 2014 var det omtrent 2500 kroater med etterkommere i Norge. I 
																																																								
120 Brochmann og Kjeldstadli 2014: 254.	
121 Brochmann og Kjeldstadli 2014: 255-257, 325; Horn-Hanssen, Fredrikke (2007). ”Jeg føler meg bare sånn 
filippinsk og katolikk.” Upublisert masteroppgave. Universitetet i Oslo, s. 5-6; Longva, Anh Nga (1992). 
”Etnisk organisering blant vietnamesiske flyktninger.” I Fellesskap til besvær: om nyere innvandring til Norge, 
redigert av Long Litt Woon. 54-66. Oslo: Universitetsforlaget, s. 55; Tande 1993: 481. Tallet på asylsøkere til 
Norge steg stadig, og i 1987 var hele 60 nasjonaliteter representert blant asylsøkerne som fikk opphold i Norge. 
De største gruppene blant asylsøkerne kom fra Iran, Chile, Sri Lanka og Jugoslavia. 
122 Brochmann og Kjeldstadli 2014: 349. 
123 Mæland 2016: 168-169; Over 80 % av befolkninga i Polen og Litauen er katolikker (Store norske leksikon, 
s.v. ”Religion i Polen.” Oppsøkt 30.03.16. https://snl.no/Religion_i_Polen; Store norske leksikon, s.v. ”Religion 
i Litauen.” Oppsøkt 30.03.16. https://snl.no/Litauens_befolkning).  
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2008 var omtrent 500 av dem aktive i den katolske gruppa i OKB. Etter sitt feltarbeid i Den 

katolske kirke i Norge, rapporterer Mæland at alle kroatene som kom for omtrent 50 år siden 

var katolikker, og mange av dem nasjonalister, separatister og anti-kommunister. Selv om 

Kroatia etter 1992 anses som et av Europas mest katolske land, kobler kroater i dagens Norge 

i liten grad katolisisme sammen med kroatisk identitet, ifølge Mæland.124 Ikke alle mine 

informanter er aktive i Den katolske kirke i Norge i dag, men de er registrerte medlemmer. 

I 1992 oppretta Norge og Kroatia diplomatiske forbindelser, og landene har 

ambassader i hverandres hovedsteder.125 Omtrent 65 % av husstandene registrert hos 

Kroatisk forbund i Norge i 2002, hadde adresse i Oslo-regionen.126 Medlemsstatistikken 

understreker det faktum at en stor andel av kroatene i Norge har bosatt seg i og rundt Oslo. 

Samtidig er det mulig at en større andel kroater har valgt å være medlem i forbundet i denne 

regionen sammenligna med andre, ettersom det kroatiske miljøet, og derfor kanskje 

bevissthet om kroatisk identitet, har vært sterkest i og rundt Oslo.  

 

Oppsummering 
Det Jugoslavia som informantene forlot rundt 1970, var preget av et enerådende 

kommunistisk styre under Tito, kroaters opplevelse av å bli urettferdig behandla i 

føderasjonen og en utfordrende økonomisk situasjon. 20 år senere tilspissa situasjonen seg og 

endte med Jugoslavias oppløsning og Bosnia-krigen på første halvdel av 1990-tallet. 

Den katolske kirke har lang tradisjon i Norge. Etter reformasjonen i 1537 ble den 

forbudt. Fra den igjen ble tillatt, har Den katolske kirke vært i stadig vekst fram til dagens 

situasjon, som Norges største kirkesamfunn etter Den norske kirke.127 Den katolske kirke har 

siden 1800-tallet vært preget av innvandrere, som tidvis utgjorde hele kirkesamfunnet. 

Samtidig var det et relativt norskpreget kirkesamfunn kroatene kom til i 1970. 

Kroatene ankom like før den nye innvandringa til Norge tok til, med stor økning av 

antall innvandrere og større spredning i opphavsland. I dag er omtrent 2500 kroater med 

etterkommere bosatt i Norge. Mange av dem holder til i Oslo-området. 
																																																								
124 Kroatisk forbund i Norge, ”Kroater i Norge.” Publisert 13.08.14. http://www.kroatisk.no/no/kroater-i-norge; 
Mæland 2016: 139-142. 
125 The Royal Norwegian Embassy in Zagreb, ”Ambassaden i Zagreb.” Oppsøkt 17.01.17. 
http://www.norwegianembassy.hr/Norsk/Ambassaden/infonorsk/#.WH-D9pJuGqQ.  
126 Kroatisk forbund i Norge (2011). ”Kundeliste for Kroatisk Forbund I Norge.” Registrert 17.02.11. 
Dokumenter mottatt fra formannen i forbundet 07.11.16. Stor-Oslo inkluderer her byer som Drammen, Jessheim 
og Askim. Her brukes ”husstand”, ettersom mange av registreringene var oppført som en person ”m/fam”. Se 
vedlegg 1 for tabell 2.1. Se kapittel 6 og 8 for mer om forbundet.  
127 Statistisk sentralbyrå, ”Hva forteller statistikkene om religion, tro og livssyn i Norge?” Publisert 07.03.12. 
https://www.ssb.no/kultur-og-fritid/artikler-og-publikasjoner/hva-forteller-statistikkene-om-religion-tro-og-
livssyn-i-norge. 
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3 Kroatiske emigranter på 1960-, 70- og 80-tallet 
Mange kroater har vært, og er, en del av lokale og internasjonale flyttestrømmer. Dette 

kapittelet gir en oversikt over utvandring fra Jugoslavia og Kroatia i årene rundt 1970 og 

beskriver bakgrunnen til de kroatiske informantene jeg har intervjuet. 

 

Migrasjon i og fra Jugoslavia 
Som vi har sett i forrige kapittel, gjennomgikk det nyopprettede kommunistiske Jugoslavia 

betydelige økonomiske og politiske endringer etter 2. verdenskrig. Jordbrukets sentrale plass 

vek for en raskt økende industrialisering, den økonomiske situasjonen forbedra seg og landets 

strategiske plassering mellom Øst- og Vest-Europa ble etablert. Endringene bidro blant annet 

til en økning av jugoslavisk migrasjon. Flyttinga gjaldt i første omgang innad i og mellom 

republikkene, deretter over landegrensene.128  

 

Migrasjon innad i Jugoslavia 

Under folketellinga i 1961 ble det registrert at over en tredjedel av Jugoslavias befolkning 

hadde flytta fra et annet område til deres nåværende bosted.129 Innbyggernes grad av 

mobilitet økte fram mot registreringene som ble utført i 1961 og var høyest blant befolkninga 

i de rike republikkene Slovenia og Kroatia. Til tross for at de rikere områdene av Jugoslavia 

fremdeles var tiltrekkende å flytte til, var det områder nordøst i Jugoslavia som mottok flest 

innflyttere etter 2. verdenskrig.130 Den eneste betydelige nettoinnvandringa til Kroatia og 

Slovenia var fra Bosnia-Hercegovina.131 

 Flere av mine informanter hadde vært på flyttefot før de dro til Norge. En av dem 

flytta fra Hercegovina til både Øst- og Sør-Kroatia for arbeid rundt 1960. Under 2. 

verdenskrig flykta familien hans fra Hercegovina til Sentral-Kroatia. En flytta fra Slavonia til 

en større havneby i Vest-Kroatia på grunn av jobb, mens to andre flytta til hovedstaden 

Zagreb for skolegang. En femte informant flytta med hele familien innad i Dalmatiaområdet 

																																																								
128 Hawrylyshyn 1977: 93.  
129 Hawrylyshyn 1977: 100. ”Et område” brukes her om en bosetting (”settlement”), en liten enhet i en 
kommune. Avhengig av om bosettingen var et landlig eller urbant område, varierte en bosettings innbyggertall 
mellom noen få hundre til flere tusen personer. Flytteavstandene var ikke nødvendigvis lange, ettersom 
halvparten av de oppgitte flyttingene var under 50 km.  
130 Hawrylyshyn 1977: 100-102, 116; Sharp 1975: 63. Hawrylyshyn (1977: 116) beskriver etterkrigstidas 
jordbruk-jordbruk migrasjon fra fattige fjelland i sentrale strøk til rike jordbruksområder i nord og nordøst, som 
et unikt jugoslavisk fenomen for perioden. 	
131 Hawrylyshyn 1977: 102-103, 110. Før 1961 flytta 22 % av utvandrerne fra Hercegovina, som lå sørvest i 
Jugoslavia og hadde en kroatisk majoritet, til Sentral- og Øst-Kroatia. Se Hawrylyshyn 1977: 103 og Sharp 
1975: 63-64 for mer informasjon om årsaker til migrasjonsmønsteret. 
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som åtteåring.132 Han trekker fram tilgang på strøm og vann som årsaker til at hans familie, 

og mange andre, flytta til større landsbyer i nærheten:  

 
[E]tter hvert så flyttet folk fra de små landsbyer, der det ikke var muligheter til et normalt liv, 

og da mener jeg det er ikke vann, ikke strøm. Så flyttet, alle de små landsbyer ble øde etter 

hvert. På slutten av, vi dro som sagt i 1958, og i 1980 så var det veldig få eller ingen på de 

små landsbyene rundt omkring som bodde der. Alle flyttet nærmere [en landsby], der hvor det 

var elektrisitet og vann.133  

 

Utvandring fra Jugoslavia 

Etter den første bølgen med intern migrasjon tiltok en større bølge av jugoslaver som flytta til 

utlandet. Utvandring var ikke et nytt fenomen i Jugoslavia, men utvandringas omfang økte 

betydelig utover 1960-tallet. En forenkla forklaring på migrasjonsveksten var at den 

voksende industrialiseringa etter krigen, sammen med arbeidsklare barn av babyboom-

generasjonen etter 2. verdenskrig, medførte overflødige arbeidere på jobbmarkedet. 

Utvandringa fra Jugoslavia tiltok fra både underutviklede og mer industrielt utviklede 

økonomiske sektorer, selv om det i starten var flest emigranter fra mer utviklede områder. 

Informantene i denne studien tilhører i stor grad denne gruppa. Som en overordna, generell 

observasjon kan det sies at Jugoslavia mista faglært arbeidskraft fra økonomisk utviklede, 

urbane områder, som Kroatia og Slovenia, og ufaglært arbeidskraft fra underutviklede 

regioner, som Bosnia-Hercegovina. Samtidig hadde også de mer økonomisk velutviklede 

republikkene underutviklede områder. Slike områder hadde ofte lang tradisjon med 

migrasjon. Dalmatias innlandsområder sør i Kroatia, er et relevant eksempel på dette, 

ettersom en informant emigrerte fra dette området.134  

 

Hvor dro de? Jugoslaver i utlandet 
Mange valgte å forlate Jugoslavia fra midten av 1960-tallet. Hvor dro de da i håp om bedre 

jobbmuligheter? Nord-Amerika og Australia var fortsatt populære destinasjoner for 

internasjonal migrasjon, men etter 2. verdenskrig var velindustrialiserte land i Vest-Europa de 

																																																								
132 Hhv. informant 1, 6, 5, 11 og 9. 
133 Informant 9. Se vedlegg 4 for oversikt over transkripsjonstegn.	
134 Baletić, Zvonimir (1982). ”International Migration in Modern Economic Development: With Special 
Reference to Yugoslavia.” The International Migration Review Vol. 16, nr. 4, spesialnummer: International 
Migration and Development (vinter 1982), s. 738-745; Mežnarić, Silva (1984). ”Sociology of Migration in 
Yugoslavia”. Current Sociology Vol. 32, nr. 2 (juni): 41-88, s. 41-42; Sharp 1975: 66. Informant 9.	
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mest tiltrekkende områdene for innvandring, særlig blant søreuropeere.135 Zvonimir Baletić, 

kroatisk økonom og akademiker, sammenligner Vest-Europas rolle for Sør-Europa etter 2. 

verdenskrig, som rollen Nord-Amerika hadde for nord- og vesteuropeere på 1800-tallet. Med 

arbeidsoverskudd i ett område, var det nok en gang et tilsvarende underskudd i et annet 

område.136 De fleste arbeidsutvandrerne fra Jugoslavia, hele 77,4 %, dro til Vest-Tyskland og 

Østerrike. Dette reflekteres blant mine informanter, ettersom flesteparten av dem hadde 

familiemedlemmer eller bekjente i disse landene, eller vurderte selv å dra dit.137 

 Tallet på jugoslaviske arbeidere i Vest-Europa økte fra å være omtrent 140 000 i 

1965, til rundt 660 000 personer i 1971. Den statistiske toppen ble nådd i 1973, med 860 000 

registrerte jugoslaviske arbeidsutvandrere i Vest-Europa. Utenfor Europa, det betyr 

hovedsakelig Australia, Canada og USA, var det omtrent 140 000 jugoslaviske arbeidere i 

1971 og kanskje 200 000 i 1975.138 Dermed var over en million jugoslaver bosatt i utlandet 

ved utvandringstoppen i 1973. Det tilsvarte over 10 % av landets interne arbeidsstyrke. 

Utover 1970-tallet var det en tydelig nedgang i utvandringa. Under folketellinga i 1981 ble 

det registrert 578 000 jugoslaviske arbeidere og 241 000 familiemedlemmer bosatt i utlandet. 

Migrasjonsmønsteret endret seg til at færre arbeidere var bosatt i utlandet, mens antallet 

familiemedlemmer i utlandet økte. Årsaker til migrasjonsendringene var blant annet strengere 

europeisk innvandringspolitikk, som Norges innvandringsstopp i 1975, og bedre 

jobbmuligheter i Jugoslavia utover 1970-tallet.139  

 Antallet kroater som innvandra til Norge siste halvdel av 1900-tallet er usikkert siden 

Statistisk sentralbyrå (SSB) registrerte dem som jugoslaver fram til Kroatias selvstendighet i 

1992. En bemerkelse er at jugoslavisk innvandring til Norge var på høyden før 1971, altså før 

høyden på den jugoslaviske utvandringa i 1973. Nedenfor skal vi se at kroatene utgjorde den 

største utvandrergruppa da arbeidsutvandringa fra Jugoslavia tiltok utover 1960-tallet. Det er 

derfor rimelig å anta at en betydelig andel jugoslaviske innvandrere til Norge på 1960- og 70-

tallet, var kroater. SSB har registrert jugoslavisk innvandring til Norge i femårsintervaller fra 

1965-1990. Det høyeste årsgjennomsnittet for jugoslavisk arbeidsinnvandring til Norge 

innenfor denne studiens tidsavgrensning var mellom 1966 og 1970. Da ankom i gjennomsnitt 

																																																								
135 Baletić 1982: 741-742; Sharp 1975: 64. 
136 Baletić 1982: 741-742.  
137 Mežnarić 1984: 41, 45; Informant 2, 3, 5, 6, 8 og 9.	
138 Baletić 1982: 746. Tallene er noe usikre, men det var i hvert fall en økning mellom 1971 og 1975. Vest-
Europa inkluderer Norden.  
139 Baletić 1982: 746; Brochmann og Kjeldstadli 2014: 229; Mežnarić 1984: 42. Den kroatiske sosiologen Silva 
Mežnarić (1984: 41) skriver at antallet avhengige familiemedlemmer økte fra 22, 5 % i 1973 til 33,3 % i 1977. 
Mežnarić oppgir at det var 1,1 millioner jugoslaver i utlandet i 1973 (860 000 økonomisk aktive og 250 000 
avhengige familiemedlemmer).	
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310 personer Norge årlig. Sannsynligvis kom omtrent 1000 personer fra kroatiske områder 

mellom 1960 og 1975.140 Det er disse kroatiske arbeidsmigrantene som ligger til grunn for 

denne studien. Graf 3.1 nedenfor viser en ny og høyere oppsving av jugoslavisk innvandring 

mellom 1986 og 1990. Da ankom i gjennomsnitt 724 jugoslaver hvert år, trolig i forbindelse 

med økende uro i opphavslandet.141 Statistikk over kroatisk innvandring til Norge etter 1992 

viser en tydelig topp rundt 1999, med over 850 innvandrere på ett år. I 1999 økte antallet 

asylsøkere i store deler av Europa, inkludert Norge, hvor 28 % av asylsøkerne var fra 

Jugoslavia.142 Etter en ny nedgang i innvandringstallene, var det deretter en økning til rundt 

500 kroatiske innvandrere årlig etter at Kroatia ble medlem i EU i 2013.143  

 

Graf 3.1 viser innvandring fra Jugoslavia til Norge 1965-1990:  

 
Kilde: Statistisk sentralbyrå (1).144 

 

																																																								
140 Mæland 2016: 109. 
141 Se graf 3.1. Tabellen fra SSB som grafen er basert på, er vedlagt som vedlegg 3.1. Både tidsrommet og 
innvandringsgrunn plasserer gruppa som innvandra i årene før/ rundt 1990 utenfor denne oppgavens 
avgrensning. 
142 Kommunal- og regionaldepartement 2000: 22, ”Asyl- og innvandringspolitikken i Noreg”. Omtrent 458 000 
personer søkte asyl til Norge i 1999. Det tilsvarte en økning på 19 % fra 1998. Ca. 121 000 asylsøkere var fra 
det krigsherjede Jugoslavia.  
143 Se graf 3.2 på neste side.  
144 Statistisk sentralbyrå (1). ”Statistikkbanken : Flyttinger”. Oppsøkt og lagd egen tabell 03.11.16. 
https://www.ssb.no/statistikkbanken/SelectVarVal/Define.asp?MainTable=HistFlytLand&KortNavnWeb=flytti
ng&PLanguage=0&checked=true. Tallene er oppgitt i femårsintervaller.  
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Graf 3.2 viser innvandring fra Kroatia til Norge 1990-2015: 

 
Kilde: Statistisk sentralbyrå (2). 145 

 

Hvem kom til Norge? Informantenes bakgrunn 
For å få en forståelse av kroatenes bakgrunn i Jugoslavia og hvordan informantgruppa er 

sammensatt inneholder dette delkapittelet en tematisk oversikt over informantenes bakgrunn. 

Informantenes bakgrunn settes i sammenheng med den mer generelle situasjonen i Jugoslavia 

og Kroatia. For å vise noen av likhetene og forskjellene i informantenes bakgrunn trekkes det 

fram beskrivelser fra ulike områder, særlig Sentral- og Øst-Kroatia. Som tidligere nevnt, kom 

ni av informantene til Norge mellom 1968 og 1971, mens de siste to emigrerte på første 

halvdel av 1980-tallet.146 De to sistnevnte flytta til Norge på grunn av ekteskap og betegnes 

derfor som såkalte ”love migrants”. Begge forteller at de opprinnelig hadde vurdert å flytte til 

utlandet for å arbeide, men at Norge ikke var i tankene før de møtte sine tilkomne. 

Informanten som ankom Norge først omtaler seg selv som politisk flyktning eller 

eksilkroat.147 Samtidig var han en del av gruppa med kroatiske arbeidsmigranter, ettersom 

																																																								
145 Statistisk sentralbyrå (2). ”Statistikkbanken : Flyttinger”. Oppsøkt og lagd egen tabell 03.11.16. 
https://www.ssb.no/statistikkbanken/SelectVarVal/Define.asp?MainTable=InnUtNet&KortNavnWeb=flytting&
PLanguage=0&checked=true.	
146 Informant 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 og 11 kom mellom 1968 og 1971. Informant 5 og 6 innvandra på 1980-tallet.  
147 Informant 1. 
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han kom til Norge for å finne jobb. Dermed kan alle informantene omtales som arbeids-

innvandrere til Norge. 

 

Geografisk bakgrunn 

Innbyggere i Kroatia utgjorde en betydelig andel av de som emigrerte fra Jugoslavia under 

den tidlige fasen av den store utvandringa rundt 1970. Mellom 1965 og 1968 var 65 % av 

jugoslaviske arbeidsutvandrerne fra Kroatia og Slovenia, med Kroatia på topp. Det er uklart 

hvor mange som forlot Kroatia og Jugoslavia.148 Ifølge folketellinga i 1971 hadde omtrent 

225 000 personer fra Kroatia ”midlertidig” arbeid i utlandet på begynnelsen av 1970-tallet. Et 

forskningsprosjekt i Zagreb i 1972 oppga imidlertid at rundt 333 000 emigranter var et mer 

korrekt anslag. Disse tallene viser at personer fra Kroatia, som utgjorde 21,6 % av 

Jugoslavias innbyggere, sto for henholdsvis 33,4 % eller 38,4 % av den totale utvandringa fra 

Jugoslavia. Utvandring fra Kroatia lå dermed helt i toppen sammenligna med andre 

europeiske lands migrasjonsrater.149 Fra Bosnia-Hercegovina var 40 % av utvandrerne 

kroater, det vil si nesten det dobbelte av deres befolkningsandel i republikken.150 

 Kroater som kom til Norge rundt 1970, kom hovedsakelig fra Slavonia (Øst-Kroatia), 

Lika (Sentral-Kroatia) eller Bosnia-Hercegovina. Mange kom fra jordbruksområdet Slavonia, 

noe som reflekteres blant mine informanter, ettersom åtte av dem kom fra denne provinsen.151 

En informant beskriver Slavonia slik: ”Slavonia er sånn område hvor det er rikt matkammer. 

Det var ikke mangel på mat når jeg vokste opp. Vi hadde mat nok. Men det var dårlig med 

penger.”152 Informanten forklarer videre at syv av 28 elever i grunnskoleklassen hennes 

utvandra til Norge på samme tid som henne:  

 

[J]eg tror vi er over 60-70 familier nå, som har blitt stiftet etter etterkommere i Norge. Fra vår 

landsby. […] Den hadde 2000 innbyggere. Alle barna flyttet. Alle de som er født mellom 50, 

eller 49-50, 57, har reist ut. […] Det var nesten annet hvert hus som hadde noen i Norge. 

																																																								
148 Mežnarić 1984: 42; Sharp 1975: 64-65. Folketellinga fra 1971 spurte om hvor mange som var midlertidig i 
utlandet. Både personer og organisasjoner har tolka ”midlertidig” ulikt. Andre land har listet flere jugoslaver i 
statistikkene sine enn det Jugoslavia har oppført som utvandra, men de utenlandske statistikkene er heller ikke 
nødvendigvis korrekte. Sharp (1975: 64-65) konkluderer med at data fra folketellinga i 1971 uansett er den 
(foreløpig) mest verdifulle kilden til migrasjonen. Jeg har valgt å bruke tallene slik han gjør det.  
Mæland (2016: 109) oppgir at det sannsynligvis var nærmere 200 000 personer som utvandra fra kroatiske 
områder til det ikke-kommunistiske Europa mellom 1960 og 1975. 	
149 Sharp 1975: 65.  
150 Singleton 1976: 220.  
151 Kroatisk forbund i Norge, ”Kroater i Norge.” Publisert 13.08.14. http://www.kroatisk.no/no/kroater-i-norge. 
Informant 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 og 11 kommer opprinnelig fra ulike landsbyer i Slavonia.  
152 Informant 4. 
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Mens andre landsbyer, så var det Tyskland, Østerrike, alt sånt. Folk reiste ut. Vi ble sendt 

ut.153  

 

Fenomenet kjedemigrasjon utdypes i kapittel 4, men det er verd å poengtere i denne 

sammenheng at informantens beskrivelse av utvandring fra den slavonske landsbyen til 

Norge, samsvarer med den amerikanske sosiologen og statsviteren Charles Tilly sin 

observasjon om kjedemigrasjon: ”[C]hain migration channels long-distance moves into a few 

origin-destination streams; large numbers of people from the same village end up in the same 

towns or urban neighborhoods thousands of miles away.”154 

Samtidig som flertallet av informantene kom fra Slavonia, minner de andre 

informantene oss om at utvandringa foregikk fra hele Kroatia og Hercegovina. En informant 

kom fra en landsby i Sentral-Kroatia, en annen fra en liten landsby i innlandsstrøkene av 

Dalmatia, sør i Kroatia, mens den siste opprinnelig kom fra Hercegovina.155  

 

Etnisk identitet 

Innbyggerne i Kroatia, og utvandrere derfra, hadde ikke alle kroatisk opprinnelse. Som 

tidligere beskrevet, var mange av innbyggerne i Kroatia serbere eller tilhørte andre 

minoriteter.156 Selv om de ikke var etniske kroater, ble emigranter som tilhørte minoritets-

befolkninga i den kroatiske republikken regnet som utvandrere fra Kroatia. Det var ikke bare 

migranter fra republikken Kroatia som toppet utvandrerstatistikken, men også blant de ulike 

etniske gruppene i Jugoslavia var kroatisk utvandring størst. Av folketellinga i 1971 sine 24 

registrerte etniske grupper i Jugoslavia, var kroatene den største etniske utvandrergruppa. 

Kroatene utgjorde omtrent 39 % av den totale jugoslaviske utvandringa.157  

 Ettersom det er kroatenes historie denne oppgaven tar for seg, har alle informantene 

kroatisk etnisk identitet. Denne identiteten har de vært bevisste på fra oppveksten av, siden 

både Kroatia og Jugoslavia var som et stort etnisk lappeteppe. Mange av kroatene reagerte på 

å måtte kalle seg selv en jugoslav, for de identifiserte seg heller som kroat. En informant 

innledet livsløpsintervjuet med å oppgi Kroatia som fødested, for så å uoppfordra utdype:  

 

																																																								
153 Informant 4. 
154 Tilly, Charles (2007). ”Trust Networks in Transnational Migration.” Sociological Forum, vol. 22, nr. 1. 3-24, 
s. 9.  
155 Hhv. informant 3, 9 og 1.  
156 Singleton 1976: 220. Over 20 % av innbyggerne i Kroatia var av ikke-kroatisk etnisk opprinnelse. Serbere 
utgjorde 14,5 % av innbyggerne i republikken.	Se kapittel 2 om Kroatia gjennom 1900-tallet. 	
157 Sharp 1975: 66.	Deretter fulgte serbere (28,5 %) og slovenere (7 %) som største emigrantgrupper. 
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Den gangen var det Jugoslavia, men jeg har alltid sagt at jeg er født i Kroatia og var kroatisk 

av nasjonalitet. Selv, det var jo ganske forbudt å si det. For du skal aldri nevne Kroatia og 

kroatisk.  

Intervjuer: Men du har alltid sagt det?  

Informant 2: Alltid sagt det. For jeg er oppdratt sånn, og jeg kan ikke bytte nasjonalitet. Jeg 

var jugoslavisk borger. Statsborgerskap hadde jeg jugoslavisk, men nasjonaliteten min var 

kroatisk alltid. Aldri jugoslav. Så sånn var det.158  

 

Majoriteten av informantene kom fra landsbyer der kroatene var i klart overtall. De 

kom dermed fra det Handelman beskriver som etniske samfunn (”ethnic community”).159 

Innenfor et større geografisk område var det også bosatt serbere eller andre etniske grupper. 

En informant beskriver at ”vi var rene, det var ikke mange serbiske folk i området.”160 

Betegnelsen ”rene” ser ikke ut til å være diskriminerende ladet, ettersom hun like etter 

poengterer at i en ”landsby ved siden av, der var det nesten rene serbisk befolkning, og det 

gikk jo helt greit, det.” Dermed brukes ”rene” som en forklaring på hvordan det lokale 

etniske lappeteppet så ut. I landsbyer og områder med mange kroater, som i deler av 

Slavonia, var det større rom for å uttrykke sin kroatiske identitet sammenligna med en 

landsby i Sentral-Kroatia: ”Vi var jo minoritet i det stedet [Sentral-Kroatia], men hvor kona 

var ifra, de hadde anledning til å synge kroatisk nasjonalsang. Først var det jugoslavisk, og 

kroatisk. Men hos oss, i det området hvor jeg var ifra, det var ikke snakk om […].”161 

 

Religiøs tilhørighet 

Kroatene som etnisk gruppe er historisk sett knytta til katolisismen, og Den katolske kirke har 

lenge stått sterkt i Kroatia.162 Alle informantene kommer fra katolske familier, med unntak av 

en informant med protestantisk bakgrunn.163 Informantenes familier gikk i ulik grad på 

kirkebesøk i oppveksten. En faktor som spilte inn på religionsutøvelsen var geografisk 

varierende åpenhet for om kroatene kunne besøke kirka. For en informant som tilhørte den 

kroatiske minoriteten i en landsby i Sentral-Kroatia, var religiøs utøvelse noe de prøvde å 

skjule. Da de som skolebarn skulle på midnattsmesse i høytidene, prøvde de å gå omveier til 

																																																								
158 Informant 2. 
159 Handelman 1977: 197-198. Se kapittel 1 og 9 om etniske plasseringer.  
160 Informant 5.  
161 Informant 3. Kona han henviser til kom opprinnelig fra en liten landsby i Slavonia.  
162 Se kapittel 2 om Kroatia gjennom 1900-tallet. 
163 Informant 11 hadde tyske røtter i familien, noe som kan forklare tilhørighet til protestantismen. Informanten 
sier at troa ikke opplevdes som noe som skilte familien fra de katolske naboene. I senere tid har informanten 
konvertert til katolisismen. 
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kirka, så lærerne ikke skulle oppdage dem og straffe dem på skolen. ”Straffen gikk ut på at vi 

måtte strø sånn maiskorn eller grov sand i hjørnet, ta opp buksene og knele på det i hjørnet. 

Det var straffen.”164 Informantens barnedåp var også noe familien gjennomførte i det skjulte. 

Han forteller at søsknene ble uvitende låst inne nede i kjelleren, mens faren, som var ansatt i 

staten og ikke hadde lov til å døpe sine barn, var borte da presten kom for å døpe barnet.  

 Kroater fra andre områder kunne enklere utøve sin tro og oppsøke Den katolske kirke. 

De fleste gjorde dette jevnlig. En informant fra Slavonia forteller at ”her hvor jeg er ifra, der 

kan vi gå til kirken, kanskje på grunn av at vi hadde mange lærere som katolikker og 

kroatene. Selv om de ikke selv kunne gå i kirken, de har aldri forbudt oss å gå i kirken. […] 

Mens i andre deler av landet, der var det ganske strengt.”165 En annen informant fra samme 

provins husker at mora gikk regelmessig til kirka, men selv var han ikke interessert i det. Han 

nektet å møte opp på konfirmasjonsdagen sin, men begrunner det først og fremst med at han 

ikke hadde fine nok klær til å gå med i kirka, ettersom familien var fattig.166  

 

Politisk tilhørighet 

Det kommunistiske Jugoslavia møtte motstand hos mange kroater etter 2. verdenskrig. 

Informantene beskriver en bakgrunn med skepsis og sterk misnøye til det kommunistiske 

regimet, selv i familier med en kommunist i hjemmet. Faren til en av informantene var 

kommunist siden han jobba i kommunen. Likevel tok han sønnen på tomannshånd og 

oppfordra ham til å aldri bli medlem av kommunistpartiet fordi ”det er uærlighet hele veien 

og du får det ikke godt”.167 En annen far var kommunist for en periode grunnet sin jobb som 

statlig skogvokter. Etter å ha grundig undersøkt hva kommunismen innebar, meldte han seg 

ut. Det førte til at han mista jobben, og han fikk på sikt et alkoholproblem.168  

 Noen av informantene hadde foreldre som uttalte eller engasjerte seg mot regimet. En 

forelder var engasjert for kroatiske rettigheter og uavhengighet under Den kroatiske våren på 

begynnelsen av 1970-tallet. En annens far var i fengsel i seks år etter at hans krenkende 

uttalelser om Tito ble overhørt av en serbisk politimann.169 Også en av informantene havnet i 

fengsel da han bodde i Jugoslavia. Han ble fengsla i ei drøy uke på grunn av ulovlig forsøk på 

å krysse grensa ut av Jugoslavia.170  

																																																								
164 Informant 3.		
165 Informant 2.  
166 Informant 6.  
167 Informant 3. 
168 Informant 8.  
169 Hhv. informant 5 og 6.		
170 Informant 1. Han fikk senere kjøpt seg pass og utvandra til Skandinavia på lovlig vis.  
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Den politiske tilhørigheten til kroatiske familier var først og fremst mot 

kommunismen og det jugoslaviske regimet, uten at de var politisk aktive i offentligheten. En 

informant svarer på spørsmålet om familien hennes var politisk aktive, slik:  

 

Nei, pappa var litt sånn, men han har kuttet det helt ut. Men han var jo helt imot 

kommunismen. Så han måtte leve veldig sånn tilbaketrukket og... Jeg husker når vi satt om 

kvelden hjemme hos oss, bare oss tre, mamma, pappa og jeg, og hvis han skulle fortelle litt 

om ting, så gikk han alltid fra vindu til vindu og så om noen lytta under. Og pleide alltid å si 

til meg: Det du hører her hjemme, må du aldri fortelle noe sted. Ellers ville han blitt bura 

inne. […] Det var bare nok å si at veier i Jugoslavia er ikke like gode som i Europa, så blir du 

buret inne. Da er du i motstand.171  

 

Det var altså en anti-kommunistisk opplæring i mange hjem for å veie opp mot det som ble 

sagt i skolevesenet og av staten. Den samme opplæringa og forsiktigheten gjaldt i Sør-

Kroatia: ”Du blir fortalt det ene fra en lærer, og så noe annet fra presten og foreldrene. Så du 

måtte liksom balansere der og passe på hele tiden, så du ikke sa noe dumt.”172  

 

Opplevelse av undertrykkelse av det statlige regimet og/eller en annen folkegruppe 

I tråd med opplevelsen av å ikke kunne fritt uttrykke sitt politiske syn, kom opplevelsen av å 

være undertrykt og urettferdig behandla som kroater. Informantene trekker fram både 

kommunistene og serberne som skyldige til at de opplevde seg undertrykt. Et interessant 

spørsmål som har kommet opp underveis i denne undersøkelsen, er om kroatene anså de to 

grupperingene, kommunistene og serberne, for å egentlig være den samme undertrykkende 

gruppa. Både dette spørsmålet og militærtjenesten, som en sentral arena for kroatiske menns 

opplevelse av ydmykende undertrykkelse, tas nærmere opp i kapittel 8.  

 Alle informantene trakk fram eksempler på undertrykkelse av kroater under 

oppveksten i Jugoslavia. Det dreide seg om vanskeligheter med å få jobb og tilgang på 

kommunale boliger, begrensa frihet til religionsutøvelse og forbud mot å kalle seg selv en 

kroat framfor jugoslav: 

 

[…] kroatiske folk, Kroatia følte seg alltid utnyttet i Jugoslavia, fordi alt gikk jo via Beograd 

og Serbia. Der bestemte de alt om alle andre folk og regioner. Så det var urettferdig og det har 

																																																								
171 Informant 2.  
172 Informant 9.  
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man da ønsket å.. Man har ønsket å løsrive seg fra Jugoslavia i lang tid. Det har alltid vært 

strømninger som ønsket det.173  

 

Som svar på spørsmålet om hvordan det var å være katolikk der hun vokste opp i Slavonia, 

forteller en informant om en opplevelse som har preget henne, både som barn og voksen:  

 

Det var ikke så veldig bra. Det var jo kommunismen. Vi gikk jo til kirken, men du hadde ikke 

de samme fordelene som folk som ikke gikk til kirken eller som var medlem av 

kommunistiske parti. Jeg har også der en litt vond historie som barn. Jeg gikk i sjette klasse 

tror jeg, og jeg og venninna mi, vi likte jo å gå i kirken før skolen. Bare litt, og noen gang vi 

ber Fadervår, men noen gang vi bare går sånn og se i kirken, synes jo det er fint, så går vi på 

skolen. Og så en morningen, lærerinna fra, jeg lærte russisk på skolen, hun så meg at vi gikk 

ut av kirken. Og så vi hadde samme dagen russisk time. Så kom ho og åpnet boka og åpnet 

den leksjonen som vi ikke gjennomgått og stilte noen spørsmål som jeg ikke kunne, og jeg 

bare sto jo sånn og glana på henne. Så stilte hun en til, så jeg kunne ikke svare på det, og så 

kom ho til meg også sa: Hvor er din Gud nå, hvorfor hjelper han ikke deg nå, hvor har du 

vært i dag morges og bedt, hvor er han at han hjelper deg?! Jeg visste at jeg fikk ikke lov å 

svare henne noen ting, for det kunne være bare verre. Og jeg sa ikke noen ting, men liksom, 

det sitter enda inni hodet. Å si sånn til et barn.174 

 

Økonomi og arbeidsforhold 

Selv om arbeidsledighet trekkes fram som en sentral årsak til den økende utvandringa rundt 

1970, hadde 2/3 av alle jugoslaviske migranter vært aktive på arbeidsmarkedet hjemme i 

Jugoslavia før de utvandra. Derfor var mangel på lovende framtidsutsikter kanskje vel så 

viktig som en faktisk mangel på arbeid. Majoriteten blant utvandrerne tilhørte yngre 

aldersgrupper og hadde mer skolegang enn det som var gjennomsnittet i Jugoslavia.175 

Informantene gjennomførte den niårige grunnskolen i Jugoslavia, med unntak av en 

informant som slutta på skolen i 5. klasse, etter å ha slått til læreren som stadig mobba og ga 

juling til ham og andre kroatiske gutter.176 To av informantene hadde gått videre på skole i 

den kroatiske hovedstaden før de forlot Kroatia.177  

																																																								
173 Informant 5. 
174 Informant 7.  
175 Mežnarić 1984:41-42: Ifølge folketellinga i 1971 kunne utvandrerne kategoriseres slik: 45,6 % var faglærte 
og veldig faglærte, 10,6 % var delvis lærte og 28,3 % ulærte og bønder. Av de som emigrerte mellom 1965 og 
1968, var over halvparten fra urbane områder, og halvparten av dem hadde høyere utdanning. 
176 Informant 8. 
177 Informant 5 og 11.	
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Statistikken som viser at mange var i arbeid før de forlot Jugoslavia stemmer overens 

med historiene til denne studiens informanter. En informant var arbeidstaker i Kroatia og 

Hercegovina fra han var 17 år. En annen jobba på et skipsverft ved kysten, etter å ha blitt 

utdannet til verktøymaker i Slavonia. En informant hadde fått jobb hos en bedrift i en 

havneby, men forlot den etter åtte dager for å dra til Norge. En annen hadde jobba innenfor 

statlig jordbruk et par ganger og hjulpet til med gårdsarbeidet hjemme, slik de fleste 

gjorde.178  

  

Årsaker til utvandring 

Gjennomgangen av kroatisk og jugoslavisk migrasjon og informantenes bakgrunn ovenfor, 

berører ulike grunner til at kroater valgte å forlate Jugoslavia i tiåret rundt 1970. Denne 

gruppa med emigranter omtales gjerne som økonomiske migranter eller arbeidsmigranter 

ettersom de først og fremst utvandra for å skaffe seg jobb i et annet land med bedre 

jobbmarked og høyere inntekt. Samtidig var det andre faktorer som spilte inn. Noen ønska å 

forlate Jugoslavias fordi de under kommunistregimet opplevde begrensa frihet til å mene, 

uttrykke og praktisere det de trodde på, både politisk og religiøst sett.179 Til grunn for mye av 

kroatenes misnøye i opphavslandet lå en opplevelse av å være utnytta og urettferdig behandla 

av serberne og kommunistene. Noen kroater ville jobbe for Kroatias selvstendighet fra 

utlandet, slik vi skal se i kapittel 8.180 

 

Oppsummering 
I dette kapittelet har vi sett at jugoslavisk utvandring økte utover 1960-tallet og nådde en topp 

på begynnelsen av 1970-tallet. Kroatene utgjorde den største jugoslaviske utvandrergruppa da 

arbeidsutvandringa tiltok. En stor andel jugoslaver dro til Vest-Tyskland, Østerrike, Nord-

Amerika og Sverige, men det var også noen som kom til Norge. Mange av dem, særlig blant 

denne studiens informanter, kom fra Slavonia i Øst-Kroatia. Kroatene hadde hovedsakelig 

katolsk bakgrunn, med varierende muligheter til å praktisere sin tro i opphavslandet. Alle 

informantene trakk fram kommunistene og serbernes undertrykkelse og/eller utnyttelse av 

kroater i sine minner fra oppveksten. Informantene kom stort sett fra familier som drev enkelt 

jordbruk og hadde lite å rutte med. De fleste som utvandra fra Jugoslavia mellom 1965 og 

1985 utvandra på grunn av bedre jobb- og framtidsutsikter i utlandet.  

																																																								
178 Hhv. informant 1, 6, 9 og 4.	
179 Mæland 2016: 109. 
180 Mæland 2016: 141. 
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4 Vandring, forventning og ankomst 
Dette kapittelet undersøker hvilke forventninger kroatene hadde før de bosatte seg i Norge, 

om de tenkte permanent eller midlertidig om flyttinga og hvordan de husker ankomsten til 

Norge. Innledningsvis rettes fokuset på brohodemigrasjon og betydningen av nettverk, 

ettersom mange av kroatene ble inspirert og fikk hjelp av andre kroater som hadde emigrert 

før dem.  

 

Migrasjon og betydningen av nettverk 
Migrasjon kan defineres bredt som permanent eller delvis permanent bytte av bosted. Den 

amerikanske sosiologen Everett S. Lee påpeker at all migrasjon innebærer et opphavssted, et 

ankomststed og et sett av hinder på veien, som for eksempel avstand.181 Lee trekker fram at 

både positive og negative faktorer ved opphavssted og destinasjon er viktige for å forklare 

menneskers flytting. Knytta til dette har vi teorier om push og pull, som omhandler ulike 

faktorer som gjør at mennesker ønsker å forlate opphavsstedet (push) eller trekkes mot noe 

lokkende ved et annet sted (pull).182  

Migrasjon følger gjerne visse mønster, som at migrasjon foregår i strømninger.183 Til 

tross for at strømmen av kroatiske arbeidsmigranter til Norge rundt 1970 var betydelig 

mindre enn til andre vesteuropeiske land i samme periode, var det likevel en viss strøm av 

kroater til landet. Lee forklarer migrasjonsstrømmer slik: 

 

It is a common observation that migrants proceed along well defined routes toward highly 

specific destinations. This is true in part because opportunities tend to be highly localized and 

in part because migrants must usually follow established routes of transportation. Perhaps just 

as important is the flow of knowledge back from destination to origin and, indeed, the actual 

recruitment of migrants at the place of origin. The overcoming of a set of intervening 

obstacles by early migrants lessens the difficulty of the passage for later migrants […].184  

 

I sine fortellinger om tida før og under ankomsten til Norge kommer det fram at kroatiske 

innvandrere var en del av en slik vandring der andre kroater, som et brohode, hadde pløyd 

opp veien til Norge foran dem. Brohodemigrasjon innebærer at noen migranter har gått foran 
																																																								
181 Lee, Everett S. (1966). ”A theory of migration.” Demography 3(1): 47-57, s. 49.  
182 Golini, A., G. Gerano og F. Heins (1991) ”South-North Migration with Special Reference to Europe.” 
International Migration 29(2): 253-279, s. 253. De mener at det ofte fokuseres på pull-faktorer, men at push-
faktorene er like interessante å forske på.  
183 Lee 1966: 54-56. 
184 Lee 1966: 54-55.		
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og etablert seg på et nytt sted. Deretter har innvandring fra det samme opphavslandet til den 

nye destinasjonen økt i omfang.185 

 Nesten alle kroatene som kom til Norge kjente noen som hadde dratt før dem og 

gjorde det enklere for informantene å emigrere nordover.186 Det var snakk om venner, 

bekjente, søskenbarn, søsken, en forelder eller naboer. To av informantene kom til Norge på 

grunn av ekteskap, den ene med en kroat som allerede var bosatt i Norge, den andre med en 

nordmann. Sistnevnte var den eneste av informantene som ikke kjente noen andre kroater i 

Norge da han ankom landet.187 I flere tilfeller utgjorde ”brohodet” foran informantene flere 

ledd av emigranter. For eksempel flytta en informant til Norge etter faren, som med hjelp av 

ei venninne hadde skaffa jobb til informanten. Faren hadde flytta til Norge like før, etter at en 

slektning hadde skaffa ham jobb. Denne slektningen dro i sin tid til Norge sammen med ei 

venninne som hadde foreldre som allerede bodde i landet.188 Denne lenka med kroatiske 

emigranter illustrerer hvordan kroatene utvandra i ledd, hvor de som hadde gått foran hjalp 

og inspirerte dem som kom etter. Tilly omtaler ei slik lenke med emigranter som 

kjedemigrasjon:  

 

Chain migration is the arrangement in which numerous people leave one well-defined origin 

serially for another well-defined destination by relying on people from the same origin for 

aid, information, and encouragement; most chain migrations involve considerable return of 

migrants to their place of origin. […] The essence of chain migration was, and is, the 

existence of continuing contacts between a specific community of origin and a specific 

community of destination […].189  

 

Som både Lee og Tilly påpeker, var blant annet informasjonsflyten viktig for 

utvandringa som fant sted. Gjennom brev og feriebesøk fikk kroatene oppdateringer på 

jobbmuligheter i Norge og noen ble rekruttert til ledige stillinger. Nettverk spilte også en 

rolle med tanke på reisefølge og økonomiske bidrag. Ei tok toget sammen med to personer 

som skulle dra til sin sønn og til sin mann i Norge. Dette indikerer at et bredt utvalg av 

kroater hadde andre som hadde gått foran dem. En annen informant var avhengig av sitt 
																																																								
185 Jfr. Knut Kjeldstadli sitt eksempel med brohoder som etablerte pakistanske og tyrkiske miljøer i Norge 
(Kjeldstadli, Knut (2007). "Arbeidsinnvandring før og nå - hva gjorde fagforeningene den gang, og hva må 
gjøres nå?", manus til 125-års jubileum for Oslo bygningsarbeiderforening). 	
186 Informant 6. Informant 9 kom sammen med andre kroater, men kjente ingen som allerede var i Norge.  
187 Informant 6.  
188 Informant 7. 
189 Tilly, Charles (2000). ”Chain Migration and Opportunity Hoarding.” I Governance of Cultural Diversity, 
redigert av Janina W. Dacyl og Charles Westin. 62-86. Stockholm: CEIFO [Centre for Research in International 
Migration and Ethnic Relations], s. 79-80. 
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nettverk for å kunne finansiere utvandringa. Han lånte penger av sin bror for å ha råd til å 

reise til sin slektning i Norge.190 Kroatenes nettverk spilte også en viktig rolle for deres 

sosiale trivsel i møte med et nytt land og ny kultur.191  

 

4.2 Forventninger og valg av Norge  
Hva mine informanter visste om Norge i forkant av sin utvandring kan oppsummeres i to 

punkter: Norge hadde gode jobbmuligheter og kaldt klima. Det som motiverte dem var 

jobbmulighetene, klimaet kom med på kjøpet. På spørsmål om det i Jugoslavia var spesiell 

informasjon eller propaganda for visse vesteuropeiske land siden mange kroater valgte å dra 

dit, svarer en informant:  

 

Norge eller Østerrike eller Australia, nei.. Nei, det var ikke det. I hvert fall ikke det jeg vet 

om. Og jeg var jo såpass ung den gangen. […] Jeg var jo ung og jeg var ikke liksom 

interessert, eller ikke hørt på, ingen fortalte meg om det, eller. Så det var ikke noe propaganda 

jeg hørte om. Nei.. Bare at, det at man kunne få lett jobb. Og det var nok for folk, å få jobb, 

for det var det viktigste.192  

 

For informantene var det tilstrekkelig å høre at de hadde gode muligheter for å få jobb i 

Norge, noe mer var de ikke nevneverdig opptatt av å vite om landet før de flytta. At kroatenes 

motivasjon for å dra til Norge var sentrert rundt framtidige jobbutsikter, understreker hvordan 

mangelen på gode jobbmuligheter i Jugoslavia var en sentral push-faktor for utvandringa. 

Samtidig var den motsatte situasjonen i Norge, med gode muligheter for å skaffe seg jobb, 

den viktigste pull-faktoren for å flytte nordover.193  

 Sammen med gode jobbutsikter var det klimaet i Norge informantene hadde hørt om 

og tenkte på da de utvandra fra Jugoslavia: 

 

Fra skolen [i Jugoslavia] vet vi Norge kaldt land, snø og is og vind.194 

 

Intervjuer: Men hadde du hørt noe mer om Norge enn at det var lett å få jobb? Hadde du noen 

forventninger og sånn når du kom? 

Informant 3: Nei. Det eneste jeg hørte var at det var kaldt, og det hadde jeg erfart.195 

																																																								
190 Hhv. Informant 7 og 3.		
191 Kapittel 6 tar for seg nettverkstemaet mer utdypende, i tillegg til at det kort nevnes senere i dette kapittelet. 
192 Informant 2.  
193 Se kapittel 3 for mer om årsaker til at kroater emigrerte fra Jugoslavia. 
194 Informant 7.		
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Intervjuer: Hva hørte dere egentlig om i Kroatia? Sånn når det begynte å bli.. det å skulle 

flytte ut. For du sa du kunne dra til Østerrike eller Norge.  

Informant 2: Du vet du hva, jeg må være ærlig, jeg var jo såpass ung at jeg var ikke noe.. Jeg 

har ikke hørt noe spesielt, bortsett fra at jeg har en venninne som er her, og har lyst til å 

besøke henne og være her noen måneder. Det eneste, hadde ikke hatt noen fordommer eller 

begynt å danne meg bilde eller hvordan er det. Jeg hørte bare at det er kaldt i Norge. Og på en 

annen måte lærte jeg på skolen at Norge, eller Oslo, er blomster-by. Så tenkte jeg, i alle dager, 

hvordan kan det være når det er så kaldt der sånn? Jeg skjønte jo det når du går Oscars gate og 

mange gater her på vestsiden, det er jo mye grønt og mye syrintrær og tulipaner og blomster. 

Så da skjønte jeg det, at det kan stemme. Men ellers har jeg ikke tenkt mye over det.  

Intervjuer: Så du hadde ikke så mye forventninger? 

Informant 2: Nei, men da jeg kom hit, så for meg var det veldig uvant.196 

 

Informantenes unge alder kan ha vært en årsak til at de ikke visste mye eller hadde 

klare forestillinger om Norge da de forlot Jugoslavia. En informant svarer slik på spørsmålet 

om hvordan hun syntes det var å tenke på å dra til Norge: ”Nei, når du er 17 år, hva tenker du 

da? Du tenker ikke mye når du er 17 år. Spennende. Spennende. Du vil reise, det er 

spennende.”197 Som vi så i sitatet ovenfor, trekker også informant 2 fram sin unge alder som 

en grunn til at hun ikke hadde tenkt og hørt mye på forhånd, eller dannet seg et bilde av livet i 

Norge. Informantene nevner også at det ble mindre skummelt å skulle dra siden de ikke 

skulle reise alene eller være i Oslo uten kjente.  

 

Hvorfor Norge? 

Svaret på hvorfor informantene valgte Norge har vi allerede vært inne på, og vi kommer 

tilbake til det i neste kapittel om yrkesliv. Kort oppsummert var informantenes valg av Norge 

basert på at slektninger eller bekjente hadde utvandra før dem og kunne rapportere om gode 

jobbmuligheter der. Dermed var Norge automatisk tiltrekkende for unge, arbeidsklare kroater 

med dårlige jobbutsikter i Jugoslavia. Med kontakter i Norge slapp de å komme til et land 

med bare ukjente mennesker. Likevel skilte noen seg ut med tanke på at Norge ikke var deres 

planlagte reisemål på lang sikt.198 En informant ville opprinnelig flytte til Canada, og han 

valgte å forlate Jugoslavia for å effektivisere søknadsprosessen dit. At det ble Norge han 

																																																																																																																																																																												
195 Informant 3. 
196 Informant 2.  
197 Informant 4.  
198 Informant 3 ville til Australia og informant 8 ville til Canada.  
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valgte som mellomstasjon, som i realiteten ble endestasjon, var takket være en bekjent som 

inviterte ham til å bli med til Norge: 

 

Intervjuer: Hva forventa du, hvilke tanker hadde du om å skulle dra til Norge? 

Informant 8: Det eneste som jeg tenkte, det er planene å reise i Canada. Det er første som er, 

som kommer i.. 

Intervjuer: Så hvorfor valgte du Norge på veien til Canada, da? 

Informant 8: Ja. Ja.  

Intervjuer: Hvorfor det? 

Informant 8: På grunn av papirer som er ordna, ordne papirer i konsulatet i ambassade i 

Jugoslavia. [Ektefelle poengterer intervjuerens spørsmål på kroatisk]. 

Informant 8: Det er lettere! Som jeg fortalte, det er lettere å ordne papirer i utlandet. Denne 

tiden.  

Intervjuer: Så det ble Norge fordi du kjente noen her da, istedenfor Tyskland for eksempel? 

Informant 8: Ja, jeg tenkte også å reise til Tyskland, men jeg liker ikke Tyskland.  

Intervjuer: Nei, så da ble det Norge. 

Informant 8: Ja, det (valget var) Norge. Så ( ) en fra andre landsbyen som har jobba her, så 

kommer han på besøk i Jugoslavia, og så han fortalte til pappaen min, denne tid han fortalt til 

pappaen min, hvorfor han ikke, jeg som reiser med han, reise i Norge isteden i Tyskland. Da 

skal jeg reise med han med toget tre dager. Så kom jeg hit […].199  

 

Tanker om midlertidig opphold i Norge og retur til Jugoslavia 
På 1950- og 60-tallet gjorde myndighetene i Jugoslavia det lovlig å dra til utlandet for 

midlertidig arbeid. Tanken bak midlertidig utvandring var at de jugoslaviske emigrantene 

skulle returnere når de fikk jobb i hjemlandet eller hadde spart opp nok midler til noe konkret 

hjemme. Den jugoslaviske staten ønska at emigrantene skulle bevare sine bånd til 

hjemlandet, slik at utvandringa i størst mulig grad var midlertidig. Jugoslavia bidro derfor 

med å organisere det sosiale og kulturelle livet i flere land, i tillegg til å gi emigrantene 

samme sosiale og politiske rettigheter som jugoslavene som fremdeles bodde i hjemlandet. I 

Jugoslavia ble det tilrettelagt for emigrantenes tilbakekomst, både økonomisk og sosialt sett. 

Selv om majoriteten av jugoslaviske utlandsarbeidere dro tilbake igjen, ble mange værende i 

sine nye land, også blant dem som opprinnelig planla å returnere.200 

																																																								
199 Informant 8.	
200 Baletić 1982: 746-748, 754; Mežnarić 1984: 44.  
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 Baletić hevder at det ikke er særskilt for jugoslavisk migrasjon, men et generelt 

migrasjonstrekk, at migranters opprinnelige plan om retur ikke nødvendigvis stemmer 

overens med det som blir utfallet. Noen av dem som opprinnelig planla et midlertidig 

utlandsopphold, utsatte returen og ble til slutt boende i det nye landet. Dette gjaldt mange av 

denne studiens informanter. Beslutningene ble preget av migrantenes nye erfaringer og 

kunnskaper i utlandet og nye vaner og bånd som de knytta til det nye samfunnet.201  

Den typiske informantens tanker om midlertidighet og retur kan deles inn i tre stadier. 

Før og like etter ankomsten til Norge var planen å jobbe i Norge fra noen måneder til ett år 

for å tjene penger. Men innen ett år var over, var planene endret og returen utsatt. Den nye 

planen innebar å jobbe videre i Norge ei stund til, fram til en ble etablert og fikk barn. Da 

skulle familien flytte tilbake til Jugoslavia. Til tross for vedvarende tanker om framtidig retur, 

skjedde heller ikke dette, og informanten og dens familie landa til slutt på at det var i Norge 

de skulle bli boende permanent. En informant oppsummerer utviklinga i planen om retur:  

 

[J]eg skulle egentlig bare reise til å være i Norge i tre måneder. Og tjene litt og se hvordan det 

er, og komme tilbake. […] Så bare utvidet jeg oppholdet, så tenkte jeg, nei, jeg blir jo her. Og 

åtte måneder etter det så ble jeg kjent med [ektefellen] og så ble vi kjærester, og noen 

måneder etter det så giftet vi oss og fikk barn, så ble vi boende her.202  

 

Midlertidighet som utgangspunkt 

Kroatene som kom til Norge for arbeid rundt 1970, var preget av jugoslaviske myndigheter 

sitt syn på utvandring som ei midlertidig løsning. Terskelen for å emigrere ble relativt lav, 

ettersom en plan om å jobbe opptil ett år i et nytt land sammen med andre bekjente, var 

spennende og overkommelig. De fleste informantene i denne studien hadde en slik plan om å 

være midlertidig innvandrer i Norge. Et par av dem forteller:  

 

Intervjuer: Du sa du hadde ikke hørt så mye om Norge, men husker du noen forventninger du 

hadde, eller tanker du hadde om å komme hit? 

Informant 9: Primært så var det liksom å komme vekk. Og så se, vurdere fortløpende. Se 

hvordan situasjonen er, og i og med at arbeidsgiveren ville betale returflybillett, så var det 

enda enklere. Norge, visste veldig lite om. Visste veldig lite. […] Det var en sjanse man tok 

bare. Vi har ikke så mye å tape, la oss prøve. […] Ja, vi kan prøve og se hvordan det går. Om 

det blir ett år eller kortere tid, det vet man ikke, men meningen, i og med at man ikke visste så 

																																																								
201 Baletić 1982: 747.	
202 Informant 2.  



		49	

mye om Norge. Det var liksom ukjent land kan man si, for oss. Vi hadde ingen vi kunne 

snakke med eller som var i Norge og fortalte hvordan det var. Og man leste ikke så mye på 

nettet heller den gangen, det var ikke internett. ((Småler)).203 

 

Ett år da. Ja, ett år skulle det være. Så var det en mann som var i Norge fra før av som kom og 

sa det er trygt der, de bor på et kloster, skole, sant, de har mat, klær og alt sånn, de [klærne] 

blir vasket. Det er trygge omgivelser, vi måtte være klokka ni inne. Da fikk jeg lov. Jeg skulle 

være her ett år. Nå er det 45, da. ((Småler)).204 

 

Et par av informantene var som nevnt unntak fra den typiske kroats midlertidige plan 

ved ankomst Norge, ettersom deres opphold i Norge bare skulle være et springbrett på vei til 

et annet kontinent. Likevel skulle de være i Norge for en periode. En av dem var svært 

bevisst på at han ikke skulle returnere til Jugoslavia med det første:  

 

Det første som jeg gjorde, for jeg måtte kjøpe returbillett på grunn av sånn at myndighetene i 

Tyskland, Østerrike og Danmark og sånn visste at jeg har billett tilbake igjen. For hvis jeg 

bare har enveisbillett så sikkert ville de lurt på hvor jeg skulle hen. Ikke sant. Hvordan skal 

jeg tilbake? Og det første jeg gjorde, jeg fikk solgt den, den billetten sto ikke i navn, men det 

står åpen billett. Det første jeg gjorde, jeg solgte den billetten. Bare for at ikke noe indre 

følelse eller noe sånn får meg til å... […] Så da var det helt fra dag én ikke tilbake.205 

 

Fra midlertidig til permanent  

Etter den første forlengelsen av oppholdet i Norge, var det typisk en mer åpen returplan som 

rådet blant kroatene. Mange ville gjerne returnere etter noen år som gift, særlig før barna kom 

i skolealder. Informantene forteller at de vet om flere som gjennomførte denne planen, noe 

som gjenspeiles i statistikken over returnerte migranter til Jugoslavia.206 Likevel utsatte en 

betydelig gruppe kroater sin retur til opphavslandet, fram til det ble utenkelig å flytte fra 

familie, jobb og nettverk i Norge. I tillegg gjorde de økende urolighetene i Jugoslavia utover 

1980-tallet det mindre attraktivt å returnere til landet. En informant beskriver den stadige 

utsettelsen av familiens planer om å returnere til Jugoslavia: 

 

																																																								
203 Informant 9.  
204 Informant 4.  
205 Informant 3.		
206 Baletić 1982: 748. Majoriteten av jugoslaviske utvandrere på 1960-70-tallet returnerte til Jugoslavia.  
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[V]i giftet oss, så 'vi bestemte jo at vi skal reise hjem. […] Men da fikk vi barn, fikk vi 

[barnets navn], og så vi to bestemt før [barnet] skal begynne på skolen, da reiser vi hjem. […] 

Da flytter vi hjem, flytter vi hjem for godt. Men [barnet] begynte på skolen og vi ble jo her. 

Og så fikk vi barn nummer to. Og da bestemte vi, og da bestemte vi sånn veldig fast, før [det 

andre barnet] begynner på skolen, da flytter vi hjem for godt. Barna våre skal gå på skolen der 

og vi skal jo bo der. Og det begynte å bli litt annerledes der nede. Og fikk vi barn nummer tre, 

og da har vi ikke mer bestemt noen ting. Da kommer faren min til oss, så sa han til oss: Dere 

skal være her, bli der hvor dere er. Her er det godt for dere, ikke tenk mer på nå. Og da roet vi 

oss ned. Da bestemte vi, nei men her skal vi være. Da kjøpte vi oss stor leilighet, og så solgte 

jo den, og kjøpte huset her. Da ble det ikke noe mer snakk at vi skal flytte tilbake. Og det står 

vi fast på i dag også.207  

 

Flesteparten av kroatene har landa på at det er i Norge de vil bo fram til de trekker 

sine siste åndedrag. Det er særlig familiebånd som hadde gjort at informantene har valgt å ha 

permanent norsk adresse. En informant sier at ”her føler vi at her vil vi dø og bli begravet, 

fordi her er barna våre og barnebarna våre og venner og sånn. Sånn tenker vi, liksom. Her er 

det liksom den siste hvilen som skal være.”208 En annen anslår at ”[n]itti prosent av alle 

kroatene skal dø her. Nitti prosent. Barna har gått på skole her, barna har gifta seg, har 

utdanna seg her, jobber her, og hva, hva foreldre har, (har å) reise for eksempel der nede og 

barna og barnebarn er her?”209  

 

Ankomsten til Norge 
Hvordan var ankomsten til det landet informantene nesten 50 år senere sier at de vil begraves 

i? Selve reisa til Norge skjedde på ulike måter, men de fleste kom med tog gjennom Sentral-

Europa og båt det siste stykket. Reisa ble som regel tilbakelagt sammen med andre bekjente 

som også bodde eller skulle besøke noen i Norge. To informanter forteller om ulike 

opplevelser med reisa og ankomsten til Oslo på slutten av 1960-tallet: 

 

Jeg kom jo hit med tog. Det var litt morsomt å reise med tog så langt. […] Ja, da 

mellomlandet vi i Hamburg [med tog]. Og så København. Og så kom til hit, i Oslo, på 

morningen, solen skinte. Fra skolen vet vi Norge kaldt land, snø og is og vind. Og det var 

solen som skinte og [slektning] ventet meg på Jernbanestasjonen. Det var så fint. Bra, veldig 

																																																								
207 Informant 7. Barnas navn er anonymiserte.	
208 Informant 3.	Kapittel 7 og 8 går nærmere inn på kroaters forhold til Norge og Kroatia.	
209 Informant 1.  
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fint. Og så reiste vi med en gang på jobben der. Hilste på søstrene. Da fikk (de) jobb, kunne 

begynne å jobbe neste dag. Og så skulle vi gå i byen neste dag, se på byen. Og så fant vi ut 

veldig fort hvor en del av oss unge gutter og jenter, hvor vi samlet seg på Karl Johan, så 

møtes vi der med jevne mellomrom.210  

 

Og da vi kom med toget via Tyskland og toget på båten til Danmark. Det var, alt var 

skummelt. Så tar vi toget videre til Oslo. Så visste vi ikke om vi var i Oslo eller ikke. Og vi 

sier ikke Oslo, vi sier åslå. Kunne bare noen få ord på tysk. Så spurte vi "Åslå?" 

forbipasserende, for toget gikk ikke lenger enn bare til Oslo stasjon. Så folk bare så på oss, 

skjønte ikke hva er det for noe. Så tenkte vi, kan ikke vi ta den adressen til [gatenavn], hvor 

det var sånn institusjon hvor de bodde. Hvis drosjesjåføren tar den, så er vi i Oslo. Det gjorde 

han. Så kjørte han oss dit og jeg presenterte hvem jeg var, så fikk vi lov å komme inn av hun 

vertinnen der, men fetteren var på jobb. Så ringer jeg han og sier jeg har kommet, hvor er du? 

Nei, i helv-, hvorfor er du kommet? Jo, for du sa jo det var lett. Ja men, du skulle gjort sånn 

og bla, bla, fram og tilbake. Så var det ikke noe sted å bo. De første ti dagene vanket vi ute. 

Det var [vinter]. Det var ganske kaldt.211 

 

Informantene kom til mer eller mindre ordna forhold. Det første sitatet representerer de som 

kom til noen som venta på dem i Norge og hadde jobb og husrom å gå til. På den andre sida 

er den andre fortellinga, som fremstår som en motsetning til den første, ettersom informanten 

verken hadde bolig eller jobb ved ankomst, og slektningen som hadde fortalt ham om Norge 

ikke venta ham.212  

 Rundt 1970 kunne kroatene komme på turistvisum og senere få oppholdstillatelse 

gjennom arbeid.213 For informantene som ankom Norge som såkalte ”love migrants” et drøyt 

tiår senere, var situasjonen annerledes. I 1971 ble det innført en regel om å søke arbeid i 

Norge før innreise, og i 1975 vedtok norske myndigheter en innvandringsstopp.214 I tillegg 

var det, ifølge en informant, mange som gifta seg bare på grunn av papirene de da fikk.215 

Disse faktorene medvirka til at hans ankomst til Norge ble litt mer komplisert enn for dem 

som kom før ham og de som kommer i dag: 

 

																																																								
210 Informant 7.  
211 Informant 3.	
212 Kapittel 5 tar nærmere for seg informantenes bolig- og jobbsituasjon ved ankomsten til Norge. 
213 Mæland 2016: 109. 
214 NOU 1973: 17. Innvandringspolitikk. Kommunal- og arbeidsdepartementet. Oslo: Universitetsforlaget, 17, s. 
50; Brochmann og Kjeldstadli 2014: 244.  
215 Informant 6. 
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Det var ganske tøft på den tida. Jeg tror i dag.. Eller, det er helt annerledes i dag, da. Folk kan 

komme når de vil hertil, ikke sant. Men på den tida, det var jo.. Jeg husker jeg satt på Fornebu 

når jeg tok flyet og så skulle flytte til Norge, da satt jeg i halvannen time og måtte besvare 

million spørsmål omtrent. ((Småler)). Nei, når du kommer og så har du ikke noe særlig med 

penger også har du ikke jobb og sånn, så klart at de graver mer og mer, da. […] 

Intervjuer: Men hvordan var den første tida å være i Norge? Husker du noen inntrykk fra det 

og hvordan det opplevdes? 

Informant 6: Nei det var vel ikke noe spesielt for meg. Jeg har egentlig ikke tenkt så mye på 

det. Jeg var mest opptatt av å finne meg bolig og arbeid og sånn. Det var jo tøft da, selvsagt. 

Men liksom, jeg har ikke merket det så veldig, da. Jeg vet ikke. Kanskje fordi at jeg var så 

mye aktiv, så.. Alt sammen var jo nytt da, og fremmede, og språket og alt. Men jeg har 

egentlig tilpassa meg ganske bra.216 

 

Oppsummering 
En migrasjonsbølge ledes gjerne an av ei gruppe som går foran som såkalte brohoder. 

Informantene som kom til Norge fulgte i stor grad fotsporene til andre som hadde gått foran 

og banet vei for dem, gjennom for eksempel å skaffe arbeid til informantene, finansiere reisa 

og kommunisere informasjon og erfaringer fra Norge. Informantene forteller ikke om store 

forestillinger og forventninger i forkant av flyttinga til Norge. De visste at Norge hadde kaldt 

klima og gode muligheter for jobb. Informantene kom til mer eller mindre ordna forhold i 

Norge med tanke på jobb- og boligavtaler og bekjente som venta dem. Da de ankom Norge, 

hadde de fleste av informantene planer om å returnere til Jugoslavia innen omtrent ett år. 

Returtidspunktet ble stadig forskjøvet, fram til familiene valgte å bli boende på permanent 

basis med barn som vokste opp i det norske samfunnet. I dag sier informantene at det er i 

Norge de ønsker å bo resten av livet og begrunner det hovedsakelig med familiebåndene de 

har etablert her.  

																																																								
216 Informant 6.  
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5 Yrkes- og boligkarriere i Norge og sosial mobilitet 
Kroater kom for å bo og arbeide i Norge, mange for en kortere periode. Hadde de allerede 

jobbavtale før de ankom eller kom de som arbeidssøkere? Hvordan og hvor fikk kroatene 

sine første jobber? Hva har de jobba med og hvor lenge? Som arbeidere i Norge trengte de 

også husrom. Hvilke boforhold kom de til ved ankomsten og hvordan har de bodd siden? 

Dette kapittelet vil besvare disse spørsmålene for å beskrive kroaters yrkes- og boligkarriere i 

Norge. Deretter vil kroaters plass i det norske samfunnet med tanke på sosial mobilitet bli 

belyst. Ettersom kroatene kom til Norge for å arbeide og i relativt liten grad har tatt 

utdannelse, har jeg valgt bort utdannelse som et eget felt i denne studien. 

 

Yrkesliv 
I likhet med land i Vest-Europa hadde Norge behov for arbeidskraft de første tiårene etter 2. 

verdenskrig. Samtidig skilte Norge seg fra mange vest-europeiske land, ettersom de norske 

myndighetene i liten grad organisert henta utenlandske arbeidere til landet. Likevel hjalp 

Arbeidsdirektoratet i 1970-72 enkelte bedrifter med å hente inn små grupper av arbeidstakere 

fra Jugoslavia og Storbritannia, etter bedriftenes ønske.217 Slik verving var også kjent ved 

Christiania Spigerverk i Oslo, Viking Gummivarefabrikk i Askim og smelteverk i 

Tyssedal.218 En av informantene tilhørte ei slik gruppe fremmedarbeidere som ble henta til 

Norge. Han ble tilbudt jobb av en norsk delegasjon som besøkte Kroatia for å rekruttere 

arbeidere til en fabrikk på Østlandet.219 Flesteparten av kroater som innvandra til Norge på 

slutten av 1960-tallet kom på turistvisum, skaffa seg jobb og fikk deretter arbeids-

oppholdstillatelse.220 Dette var det typiske forløpet til den ene typen av kroater som kom til 

Norge som arbeidssøkere rundt 1970. For å kunne gi en komprimert beskrivelse av 

informantenes erfaringer med tanke på yrkesliv, trekker jeg her fram to typer basert på 

likhetstrekk fra informantenes fortellinger. 

 

Den første jobben i Norge 

Som vi har sett i forrige kapittel, visste de kroatiske arbeidsinnvandrerne at det norske 

arbeidsmarkedet trengte flere arbeidere på 1960- og 70-tallet. Det varierte om kroatene hadde 

jobbavtale ved ankomst eller om de kom med forventning til gode jobbmuligheter. Den første 
																																																								
217 NOU 1973: 17, 50-51.  
218 Kjeldstadli, veiledningssamtale 23.02.17. 
219 NOU 1973: 17, 51. Omtrent 130 jugoslaviske menn ble henta til to industribedrifter, og omtrent 20 
jugoslaviske kvinner til en tekstilbedrift. Informant 9 kom til Norge gjennom en slik avtale. 
220 Mæland 2016: 109. 
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typen hadde allerede jobb ved ankomsten, mens den andre typen kom som arbeidssøker. De 

to typene representerer i stor grad hvert sitt kjønn, der førstnevnte type er kvinne og 

arbeidssøkeren er mann.221  

 Den første typen var unge, kroatiske jenter fra Slavonia. De hadde venninner eller 

bekjente som hadde utvandra fra Jugoslavia utover 1960-tallet. Emigrantene fortalte om sine 

nye liv gjennom brev og feriebesøk hjemme. Noen ganger kunne de tilby jobb til andre 

kroatiske venner, slik ei beskriver: 

 

Da kom en venninne av meg som hadde en bror sin som hadde reist opp til Norge, så hun var 

i Norge. Så kom hun […] på sommerferie. Og St. Olav kirke, og ved siden av St. Joseph-

søstrene og St. Sunniva skole, den ble drevet av nonnene, St. Joseph-søstrene. Og de trengte 

jenter til å kunne hjelpe seg. Jeg fikk jobb som hushjelp på den, i det klosteret og skolen. […] 

hun kom den sommeren med sånn garanti, for da hadde de behov for hjelp. 

Intervjuer: Så ho kom til Kroatia med garanti fra Norge? 

Informant 4: Ja, for at, jobbgaranti. De søstrene som var der, de spurte om hun kan finne noen 

andre jenter som kunne komme og hjelpe til. Så da spurte de meg […].222 

 

Hos St. Joseph-søstrene jobba de kroatiske jentene med å vaske klær og lokalene. Andre 

kroatiske jenter var husholdersker på Vor Frues Hospital, som nonnene drev tvers over gata i 

Akersveien.223   

 Flere kroatiske menn kom til Oslo uten jobbgaranti, men med friskt mot. De begynte 

jobbsøkinga så snart de ankom den norske hovedstaden. De fikk gjerne napp etter en dag 

eller to. Selv om det ikke var drømmejobben de da fikk, var det et utgangspunkt for å 

begynne å tjene penger og se seg om etter annet arbeid.224 Kroatiske menn forteller:  

 

Men dagen etter fikk vi jobb til å vaske trapper. Kommer til folk og ringer på. Der fikk vi 

vann utdelt og såpe og sånt. Men når du vanker ute hele natta og bare setter i varmt vann, 

sovnet vi mange ganger på trappene. Det var den første jobben.225 

 

																																																								
221 Ettersom kjønn utgjør en naturlig distinksjon mellom de to typene, henviser jeg til kjønnet når jeg skiller de 
to typene fra hverandre i dette delkapittelet. 
222 Informant 4. 
223 Den første typen er i stor grad basert på informant 2, 4, 5 og 7. 
224 Den andre typen er i stor grad basert på informant 1, 3, 6 og 8.  
225 Informant 3. 
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Men uansett hvor vi kommer til firma for å søke jobb, er velkommen etter ferie. Ja.. Så 

plutselig vi begynner å jobbe i Frognerparken, en sommerrestaurant. Vi jobba der førti dager. 

Vaska tallerkener og bestikk.226 

 

Men så leita vi litt her og der, og så ble det å gå med avisa, da. Fikk jobb i Aftenposten som 

avisbud. Det gjorde jeg i cirka tre måneder.227  

 

Jobbskifter og stabilitet 

De kroatiske kvinnene jobba i varierende lengde hos de katolske søstrene, men bytta typisk 

jobb etter et par år. De jobba med husholdning og rengjøring innen den tjenesteytende 

bransjen. Mange kroatiske kvinner jobba som stuepike på hotell: 

 

Jo, min [slektning] jobbet da, på dette hotell. Og så var det flere folk, kroater som jobbet der. 

Så det var liksom enkelt å få jobb der og begynne med noe. […] Mange begynte å jobbe med 

rengjøring. Og jeg også da, jeg har jobbet med rengjøring ti år da, siden jeg kom til Norge.228 

 

For noen innebar jobbskifter omskolering og utdannelse. Etter hvert ble det større variasjon i 

hva kvinnene jobba med, men mange holdt seg innen rengjøring, kjøkken, kontor og skole. 

De har hatt stabile perioder med minst ti år i en jobb. Ei har hatt samme jobb i snart 40 år.229 

 De kroatiske mennene bytta seg raskere bort fra sin første jobb enn kvinnene. De 

søkte seg til jobber i norsk industri, på fabrikker og verksted. Noen kroater, blant annet en 

informant og en informants far, jobba på Fornebu flyplass. En annen informant fikk raskt 

jobb på et mekanisk verksted i Oslo, ettersom naboer fra landsbyen i Slavonia jobba der. 

Dette er et eksempel på betydningen av å ha et sosialt nettverk der man kommer, som er 

tilfelle ved kjedemigrasjon, slik vi så i kapittel 4. Det var vanlig at kroatene tok flere 

ekstrajobber samtidig, særlig etter de fikk en familie å forsørge.230 Det varierte hvor lenge 

mennene jobba på samme arbeidsplass. Noen bytta jobb mange ganger, av eget ønske eller 

fordi bedriften gikk konkurs, mens andre jobba på samme sted i en årrekke. Han som har 

vært lengst på samme arbeidsplass ble ansatt i 1976 og jobber der fremdeles.231 

																																																								
226 Informant 1.  
227 Informant 6.		
228 Informant 5.  
229 Informant 2.  
230 Informant 3 og 11 forteller om en rekke ulike ekstrajobber de hadde for å få endene til å møtes. 
231 Informant 3.  
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 Tabellen nedenfor viser fordelinga over hovedgrupper av yrker som jugoslaviske 

arbeidsinnvandrere var ansatt i pr. 31.08.71. Selv om statistikken gjelder for alle jugoslaver, 

var den sannsynligvis representativ også for kroatene som gruppe, ettersom vi har sett at 

kroatene utgjorde den største etniske gruppa blant jugoslaviske arbeidsemigranter rundt 1970. 

Hele 57 % av de yrkesaktive jugoslavene i Norge jobba innen gruve, industri, bygg og 

anlegg. Statistikken stemmer godt overens med de mannlige informantenes beskrevne 

yrkeskarrierer. Den andre vesentlige yrkesgruppa blant jugoslavene var de 28 % som drev 

med tjenesteytende arbeid. I denne gruppa tilhørte de kvinnelige informantene. Tallet var 

trolig lavere for den mer kvinnedominerte yrkesgruppa ettersom det var færre kroatiske 

kvinner enn menn i Norge, og kvinnene var periodevis ute av arbeidslivet grunnet 

svangerskap. Påfallende få kroater var ansatt innen kontor, handel, primærnæringer, transport 

og kommunikasjonsarbeid.  

 

Tabell 5.1 viser yrkesfordeling for noen grupper utenlandske arbeidstakere i Norge i 1971: 

Kilde: Tabellen er henta fra NOU 1973: 17. Innvandringspolitikk. Kommunal- og arbeidsdepartementet. Oslo: 

Universitetsforlaget, s. 57. 

 

Sammenligna med innvandrere fra andre land som er oppgitt i tabellen, ser vi at jugoslavene 

kan grupperes med innvandrere fra Marokko, Pakistan, Tyrkia og Finland. Blant alle disse 

innvandrergruppene var forholdsvis mange ansatt innen gruve, industri, bygg og anlegg, og 

mange marokkanere og pakistanere drev tjenesteytende arbeid. Med unntak av Finland, ser vi 
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dermed at jugoslavene hadde mest til felles med ikke-europeiske innvandrergrupper når det 

gjaldt deres aktive yrkesliv i Norge. 

 

Karriereklatring 

Kroatenes karriereklatring har først og fremst dreid seg om å bli faglært i sitt yrke og få mer 

ansvar på arbeidsplassen. Mange kroatiske menn begynte å jobbe på norske fabrikker og 

verksted uten dokumentert kjennskap til fagfeltet. De lærte mens de jobba og ble etter hvert 

tilbudt kurs som dokumenterte deres kyndighet.232 En informant forteller at han sa til firmaet 

at han var sveiser, selv om han aldri hadde sett et sveiseapparat på den tida: 

 

Ja, så når jeg sveisa uten maske, så begynte øynene sånn ((kniper øynene sammen)). Gråter 

hele natta, så setter over en potet, rå potet på.. Skjære en potet og sette på, da øynene blir en 

temperatur mindre. Så etterpå da jeg lærte å sveise på skolen. […] Og så gikk om natta, det er 

ikke så langt, vi bor i brakke, jeg bor i brakke og så reise firmaet tre minutt. En gjerde som 

deler. Så da vi reise over inn i fabrikken, vi har nøkkel i fabrikken, og så sveise om natta for å 

lære meg.233 

 

Mange av kroatene fikk mer ansvar på arbeidsplassen etter de hadde jobba der en 

stund. Det innebar arbeidsoppgaver som avdelingsleder, daglig leder, prosjektleder, 

kontorleder for en tjeneste, kjøkkenleder på et storkjøkken og gruppeansvar.234 Slike ansvars- 

og lederroller på arbeidsplassen ble kroatene, både kvinner og menn, sin form for klatring på 

karrierestigen. Noen ble også selvstendig næringsdrivende og drev firma på egenhånd eller 

sammen med tidligere kollegaer. En av informantene drev eget rengjøringsbyrå i en årrekke: 

 

Jeg var litt i tvil hvordan jeg skulle klare det. Men så sa han [norsk tidligere arbeidsgiver] at 

du er dyktig og du gjør en god jobb. Du er pålitelig, og med det når du langt. Vi skal hjelpe 

deg med det. Fakturering og alt det der, ikke sant. Enmannsforetak. Og det gjorde jeg, det har 

jeg drevet siden 83. Og jeg har truffet mange nordmenn på den måten, da. Mange meglere, 

mange, jeg har vasket mange hus, utflyttingsvask, og litt diverse sånt.235 

 

																																																								
232 Informant 3 og 6.  
233 Informant 8.		
234 Informant 9, 6, 5, 7 og 2.  
235 Informant 4.		
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Er de fornøyde? 

Informantene oppgir å være fornøyde med sitt yrkesliv. Noen synes det har vært vellykka og 

at de har fått jobbe med det de er kompetente til. Ei mener hun kunne hatt en bedre 

jobbkarriere hvis hun hadde studert. Andre er fornøyde med jobber de har hatt og med at de 

har bidratt i det norske samfunnet i over 40 år. En informant oppsummerer sitt yrkesliv slik: 

 

Veldig fornøyd med den tiden når jeg jobbet hos de tyske nonner. […] Men på [arbeidsplass], 

der var jeg enda mer stolt, for da var jeg lederen […] Men jeg er jo liksom litt person som 

prøver å tilpasse meg på alle stedene hvor jeg jobbet. Så jeg har egentlig ikke noe negativt å si 

på de jobbene mine. Jeg føler at jeg blitt alltid godt mottatt. […] Føler meg liksom både fint 

og stolt med alt hva jeg gjort og med folk som jeg har blitt kjent med. […] Jeg føler at jeg har 

gjort mye forskjellig og prøvd å lære nøye og strevd med jobben, og jobbet i over 40 år. Så 

jeg føler meg liksom stolt, jeg har gjort mitt og nå er jeg pensjonist.236 

 

I det katolske tidsskriftet St. Olav fra 1981 beskrev den kroatiske presten Stjepan 

Čukman sine landsmenn i Norge som arbeidsomme og flittige.237 Deres yrkesliv i Norge har 

tydet på at dette stemte og har vært gjeldende fram til i dag. Flere av de som ankom før 1972 

er fremdeles i arbeid i 2017.238 

 

Boligkarriere 
Kroatene kom til Norge for å jobbe, men for å jobbe i landet måtte de ha et sted å bo. Det 

følgende delkapittelet tar for seg utviklinga i informantenes boligsituasjon fra ankomst og 

fram til i dag.  

 

Boligmangel 

En Norsk Offentlig Utredning (NOU) fra 1973 viser at det pressede boligmarkedet i Norge 

var til bekymring med tanke på samtidas arbeidsinnvandrere.239 Både nordmenn og 

utlendinger hadde vanskeligheter med å finne bolig. Samtidig hevder rapporten at utlendinger 

ofte stilte dårligere på boligmarkedet sammenligna med de innfødte i vesteuropeiske land:  

 

																																																								
236 Informant 7. De tyske nonnene er St. Joseph-søstrene. Arbeidsplasser er anonymisert. 
237 Čukman, Stjepan (1981). ”Våre kroatiske trosfeller.” St. Olav : Katolsk tidsskrift for religion og kultur 93, nr. 
19, s. 11-13. 
238 Informant 2, 3 og 10. Informant 5 og 6 er også i arbeid, men de kom til Norge på 1980-tallet. 
239 NOU 1973: 17.  
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Utviklingen i de fleste europeiske innvandringsland har vist at selv om de utenlandske 

arbeidstakere formelt har krav på lik behandling med landenes egne borgere når det gjelder 

rett til bolig, må de ofte ta til takke med dårligere og dyrere husvære enn den lokale 

befolkning. Forholdene er spesielt vanskelig den første tid etter innreisen før de har lært seg 

noe av språket og de muligheter og rettigheter de har i det nye land.240 

 

Rapporter fra 1990- og 2000-tallet viser at utlendinger opplevde seg diskriminert på 

boligmarkedet. 241 Ingen av informantene i denne studien har antydet å ha kjent på slike 

følelser. En årsak til dette kan være at kroatene kom til Norge før den nye innvandringa 

tiltok, og dermed fikk etablert seg på boligmarkedet før innvandrerne som har uttalt seg i 

rapportene. I tillegg er opplevelsen av diskriminering knytta til innvandrerbakgrunn, der det 

er særlig innvandrere fra Somalia og Iran som oppgir å ha følt seg urettferdig behandla. 

Under livsløpsintervjuene holdt i forbindelse med denne studien, var det påfallende 

mange informanter som raskt kommenterte at det var lett å få seg jobb, men vanskelig å 

skaffe bolig da de kom til Norge. En informant forteller om den første tida i Oslo uten bolig: 

 

Så var det ikke noe sted å bo. De første ti dagene vanket vi ute. Det var [vinter] i 69. Det var 

ganske kaldt. […] Og så, da ble kjent med en annen som fortalte oss om Frelsesarmeen, og da 

bodde vi i Urtegata 16 hos Frelsesarmeen. Min seng var nummer […]. Og der var det veldig 

fint, vet du. Det var så rent og fint. Men det var mange skjebner. Det var bare alkoholikere og 

sånt. […] Om morgenen måtte vi ut. Og det som var litt aber, men de kunne ikke, for det når 

de hadde nye vakter og sånn, de kunne ikke vite at jeg kom. For jeg jobbet jo i skift på 

fabrikken. Da jeg kom enkelte ganger så slapp jeg ikke inn, for de visste ikke hvem jeg var og 

jeg kunne ikke språket, kunne ikke forklart meg, hadde ikke noe ID. Da var det bare å vanke 

ute. Det var ikke mange ganger. Men de som kjente meg igjen, de bare slapp meg inn.242  

 

Langt fra alle kroatene hadde en like dramatisk start på boligkarrieren i Norge. De som hadde 

minst personlig erfaring med boligmangelen rundt 1970, var jentene som kom til katolske 

nonner i Oslo. Der fikk de kost og losji mot et avdrag fra lønnsutbetalinga. Ei av dem 

bemerker: ”Det var veldig fin start den gangen. Mange andre slet og bodde litt sånn 

kummerlig, dårligere enn vi som kom til St. Sunniva skole, som bodde der.”243 

																																																								
240 NOU 1973: 17, 127.  
241 Rapporter gjengitt i Danielsen, Kirsten (2005). Diskriminering – en litteraturgjennomgang. Norsk institutt 
for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA). Skriftserie 4/05, s. 21-24.  
242 Informant 3.  
243 Informant 4.		
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I Sverige var arbeidsgiveren ansvarlig for at arbeidsinnvandrere som skulle flytte til 

landet og begynne å jobbe hos dem, hadde disponibel bolig før innreise til Sverige. I 

Danmark og Norge var ikke dette lovpålagt, men det fungerte likevel slik til en viss grad.244 

Flere av informantene hadde arbeidsgivere som hjalp dem med husrom. Noen bodde i en 

brakke på jobben, noen delte et hus med kollegaer, noen fikk leie et rom i nabobygården til 

hotellet de jobba på og noen har bodd i arbeidsplassens tjenestebolig i flere tiår. Felles var det 

at kroatene fra starten av bodde under relativt kummerlige forhold, slik informanten ovenfor 

beskriver, og at de delte bosted med bekjente eller kollegaer, ofte fra Jugoslavia.245  

Den katolske hjelpeorganisasjonen Caritas bidro med hjelp til at innvandrere, 

uavhengig av nasjonalitet eller religion, fikk seg bolig.246 I 1978 rapporterte Caritas Norge i 

det katolske menighetsbladet Broen: ”Det store problem for utledninger [sic] er 

boligspørsmålet. Caritas skaffet leilighet til 8 familier hvorav en vietnamesisk, og vi kunne 

hjelpe en del andre med å finne hybler eller hybelleiligheter.”247  

 

Fra leietaker til huseier 

De første årene leide de fleste bolig gjennom firmaet de var ansatt i. Etter hvert var kroatene i 

stand til å oppgradere boligstandarden, enten ved å leie eller å kjøpe små leiligheter. Noen 

gikk for en mellomordning, der for eksempel en familie betalte husleie på forskudd for 16 år. 

Informanten beskriver boligsituasjonen og -oppgraderinga i 1976:  

 

Vi visste ikke så mye OBOS den gangen, det var ikke så mange leiligheter heller. Det var.. 

Alt var under oppbygging i Norge også. Det var boligmangel, var det. Mange som betalte 

mye under bordet, ikke sant, for å få seg et sted å bo. Så fikk vi to-romsleilighet i [Oslo 

sentrum] med toalett i trappeoppgangen, men vi hadde ikke noe bad der. Men vi kjøpte oss 

sånn liten dusjgreie på springen, så vi kunne vaske ungene. Så var det på jobben at jeg, vi fikk 

dusjet, sånn ordentlig en gang i blant. Så sånn var det, sånn i den starten.248 

 

Kroatene flytta mange ganger i løpet av de første årene, først mellom ulike 

firmaboliger, deretter til egenkjøpte leiligheter. Informantene har bodd i to til syv ulike 

boliger i Norge. Det er to typiske trekk ved flyttingene: Boligene ble større og kroatene gikk 

fra å leie til å eie. Deres forbedra økonomiske situasjon og avgjørelse om å bli boende på mer 
																																																								
244 NOU 1973: 17, 127-129.  
245 Informant 2, 3, 4, 8 og 9.		
246 Mæland 2016: 109. 
247 Caritas Norge (1978). ”Årsberetning for 1977.” Broen : Katolsk felles menighetsblad 9, nr. 2, s. 8.  
248 Informant 4.  
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permanent basis, var grunner til at kroatene ble huseiere i Norge. ”Da bestemte vi [på midten 

av 1980-tallet], nei men her skal vi være. Da kjøpte vi oss stor leilighet, og så solgte jo den, 

og kjøpte huset her.”249 Ektefellen beskriver oppgraderinga: ”Fikk fra tre-roms til fire-roms, 

og så kom vi til huset. Det er ikke noe garasje her, da bygger jeg selv en garasje der.”250  

 I tillegg til å eie boligen informantene selv bor i, har flere av dem skaffa seg flere 

boligenheter. Noen har feriehus/ -leilighet(er) i Kroatia, til både privat bruk og utleie, noen 

har hjulpet barn til å kjøpe eiendom og noen leier ut hybel eller leilighet i Oslo-området.251 

Da en informant ble spurt om skolegangen han gikk glipp av i Jugoslavia, svarte han med å 

trekke fram hva han likevel har oppnådd, særlig med tanke på sin boligsituasjon:  

 

Men likevel, jeg fikk noe som jeg elsket. […] Jeg fikk hus, bygge hus der nede [i Kroatia], jeg 

har bil som er verdi over en million i garasjen. Kjøpt leilighet på kysten [i Kroatia], to-roms 

leilighet, så barna reiser der ned i sommer. To leiligheter jeg leier der ute nede, der og der, og 

så pluss en leilighet på [Oslo øst] som jeg har kjøpt og leier også.252  

 

Selv om denne informanten har flere boligenheter enn gjennomsnittsinformanten, viser han 

hvor mye kroatene har fått til som aktører på både det norske og det kroatiske boligmarkedet.  

 

Er de fornøyde? 

I forbindelse med livsløpsintervjuene har jeg besøkt ni av informantenes hjem. Noe av det 

første som slo meg, var hvor flotte leiligheter og eneboliger de har i Oslo-området. 

Informantene framsto som fornøyde med egen boligsituasjon. For det første har de nådd 

målet om å eie selv. ”Jeg har bare hatt litt sånn lyst til å skaffe-, og det har vi alle sammen 

gjort i Norge, vi har alle kjøpt oss bolig. Alle bor i en eller annen leilighet, hus, eller hva det 

måtte være. Nesten, nei, det er nesten ingen som leier.”253 Kroatenes boligsituasjon, som 

eiere av egen bolig, stemmer overens med utviklinga hos resten av Norges befolkning. I 2015 

bodde nesten 90 % av personer over 45 år i selveid bolig.254  

Ikke bare ble informantene huseiere, men de har også oppgradert og utvida boligene 

underveis. Noen har til og med oppnådd en enda bedre boligsituasjon enn de planla: 

																																																								
249 Informant 7. 
250 Informant 8.  
251 Informant 4, 6, 7 og 8. 
252 Informant 8.   
253 Informant 4.		
254 Statistisk Sentralbyrå. ”Boforhold, levekårsundersøkelsen, 2015.” Sist endret 24.06.2016. 
https://www.ssb.no/bygg-bolig-og-eiendom/statistikker/bo/hvert-3-aar/2015-11-25.  
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Så var vi på leting ganske lenge og det var vanskelig. […] Det var vanskelig å få alt. Så 

plutselig så jeg på nettet at denne leiligheten her skal bli til salgs liksom om en ukes tid. Så 

ventet vi en ukes tid og da fikk vi det vi ville ha. Og kanskje litt mer enn det var planer. […] 

Vi tenkte litt på alderdommen da. At vi har garasjeplass, at vi har heis hvis vi bor i høyere enn 

annen etasje. Annen etasje er høyt nok også hvis du brekker beinet ((småler)) og ikke har 

heis. Så vi har jo både heis og garasje og terrasse, så det.. Har fått til det vi ville.255  

 

Kroaters sosiale mobilitet i Norge 
Utover at det er interessant å kartlegge hvordan informantene har bodd og jobba, er det 

hensiktsmessig å se funnene i sammenheng med den større konteksten kroatene har stått i 

som deltakere i det norske samfunnet. Et aktuelt spørsmål å stille er: Hvordan har kroaters 

sosiale mobilitet vært, med vekt på yrkesliv, etter at de kom til Norge rundt 1970? 

 Sosial mobilitet dreier seg om hvordan ulike sosiale skiller blir opprettholdt eller 

endret innad i eller mellom ulike generasjoner, og hvordan disse skillene oppleves og blir sett 

på av enkeltmennesker.256 Tradisjonelt snakkes det om ulike sosioøkonomiske klasser i et 

samfunn og hvilke muligheter enkeltmennesker har til å bevege seg mellom dem. Det har 

siden 1970-tallet rådet ulike meninger om man kan snakke om klasser i det postindustrielle 

samfunnet. Uten å gå mer inn på synspunktene og argumentene her, konkluderer jeg som de 

norske sosiologene Johannes Hjellbrekke og Olav Korsnes at ”[u]avhengig av kva 

klassemodell og kva teoretisk posisjon ein tek utgangspunkt i, er sosial mobilitet ein prosess 

som utspelar seg over tid, og i sosiale, institusjonelle og økonomiske strukturar som i større 

eller mindre grad er i endring.”257  

 Historisk sett har internasjonal migrasjon hatt betydning for økende sosial mobilitet. 

Ikke minst bidrar endringer i klassestrukturer til å skape sosial mobilitet.258 Den norske 

sosiologen Kristen Ringdal har undersøkt sosial mobilitet i Norge mellom 1973 og 1995. Han 

konkluderer med at det i løpet av denne perioden har blitt færre bønder og arbeidere, særlig 

ufaglærte, samtidig som serviceklassen har vokst i omfang. I 1973 arbeida omtrent halvparten 

av mennene i Norge med manuelt arbeid. Alle mine mannlige informanter tilhørte denne 

																																																								
255 Informant 2.  
256 Hjellbrekke, Johs. og Korsnes, Olav (2006). Sosial mobilitet. Oslo: Det Norske Samlaget, s. 9.  
257 Hjellbrekke og Korsnes 2006: 80.  
258 Britannica Academic, s.v. ”Social Mobility”. Oppsøkt 14.02.17. 
http://academic.eb.com/levels/collegiate/article/social-mobility/68449; Ringdal, Kristen (2004). ”Social 
Mobility in Norway 1973-1995.” I Social Mobility in Europe, redigert av Richard Breen. 251-267. Oxford: 
Oxford University Press, s. 257.		



		63	

gruppa på dette tidspunktet. Innen 1995 hadde den ufaglærte andelen av manuelle arbeidere 

sunket betraktelig, fra 25 % i 1973 til 16 % i 1995. Samtidig var det en tilsvarende betydelig 

økning menn i klassen for lavere servicearbeid, fra 16 % i 1973 til 25,4 % i 1995.259 Blant 

informantene var det kun én person som skifta fra manuelt arbeid til lavere servicearbeid i 

løpet av denne perioden. Resten fortsatte som sysselsatte i norsk industri og verkstedsbransje. 

Dette indikerer at den typiske mannlige kroat i Norge har hatt mindre endring i sin vertikale 

sosiale mobilitet sammenligna med den gjennomsnittlige nordmann.  

 Også blant kvinner i Norge økte andelen som tilhørte lavserviceklassen mellom 1973 

og 1995, fra henholdsvis 15,5 % til 28 %. Den største klassen for kvinnene var lavere ikke-

manuelt rutinearbeid. I 1973 tilhørte 40,4 % av kvinner i yrkesaktiv alder denne gruppa. I 

1995 hadde tallet sunket til 34,5 %, men lavere ikke-manuelt rutinearbeid var fremdeles den 

klassen som den største andelen av kvinnene tilhørte. Til sammenligning hadde den samme 

klassen bare 5,4 % menn i 1973 og 7,2 % menn i 1995. Ringdal bruker disse tallene til å 

påpeke at Norge har hatt kjønnsdelte yrkesklasser.260 Som vi har sett, gjenspeiles dette blant 

informantene og er grunnen til at jeg tidligere i kapittelet valgte å kjønnsdele beskrivelsen av 

den typiske kroats yrkeskarriere i Norge. Mine kvinnelige informanters yrkesliv plasserer 

dem i de to nevnte klassene som flesteparten av norske kvinner tilhørte. Særlig innen lavere 

ikke-manuelt rutinearbeid har kroatiske kvinner vært plassert. Noen har økt sin sosiale 

mobilitet ved å begynne i kontorjobb eller innenfor skoleverket.261  

Generelt har den totale sosiale mobiliteten økt gradvis for begge kjønn, men 

endringene var forholdsvis små i tidsrommet mellom 1973 og 1995. For både kvinner og 

menn var det mest vanlig med korte mobilitetsdistanser og ikke-vertikal mobilitet.262 Disse 

observasjonene samsvarer med yrkeskarrierene og den sosiale mobiliteten til informantene i 

denne studien, som var yrkesaktive i Norge under perioden Ringdal har undersøkt. I større 

grad enn hva den generelle statistikken om yrkesaktive i Norge viser, forble informantene 

innenfor den klassen de starta i da de kom som arbeidsinnvandrere til Norge. Likevel er det to 

poeng vi skal merke oss. For det første innebar informantenes yrkesklasse i Norge en økning 

av deres sosiale mobilitet sammenligna med deres bakgrunn i Jugoslavia. Den amerikanske 

sosiologen Michael Hout anser hvilken bakgrunn en person kommer fra som det sentrale 

																																																								
259 Ringdal 2004: 257, 266. Jeg bruker her begrepet ”klasse” om de ulike yrkeslagene slik Ringdal gjør i sin 
studie (”class structure”).  
260 Ringdal 2004: 257, 266.  
261 Informant 2 og 5.		
262 Ringdal 2004: 260, 266.  
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spørsmålet knytta til sosial mobilitet.263 Som vi har sett i kapittel 3, kom de fleste 

informantene fra fattige bondefamilier. Det vil si at bare ved å komme til Norge og få arbeid 

her, økte informantenes sosiale (og geografiske) mobilitet betraktelig. Selv om jeg i dette 

kapittelet har valgt å fokusere på kroaters utvikling som innbyggere i Norge, er det altså 

viktig å huske på deres relativt beskjedne utgangspunkt i Jugoslavia. Da jugoslaviske foreldre 

forut for 1965 ble bedt om å svare på hvilke ønsker de hadde for barnas framtidige yrker, ga 

de svar som ville krevd mye høyere mobilitet enn det som var tilfelle i samfunnet på den 

tida.264  

For det andre har informantenes posisjon i bolig- og yrkessammenheng hatt framgang 

gjennom tiårene de har bodd i Norge. Som vi har sett, fikk noen opplæring som kvalifiserte 

dem som faglærte håndverkere og dermed økte deres sosiale mobilitet. Typisk for 

informantene var det at de gjennom sine yrkeskarrierer fikk mer ansvar på arbeidsplassen og 

noen starta egne bedrifter. Dermed ser vi at selv om informantene i stor grad har tilhørt 

samme sosioøkonomiske klasse gjennom sine yrkesliv, har de samtidig hatt en positiv 

mobilitetsutvikling. Ei slik utvikling kan betegnes som diagonal sosial mobilitet, slik Kristin 

K. Wist og Mette M. B. Aaserud gjør i sine hoved- og masteroppgaver.265  

 

”Men vi har gått fra gata og vi har blitt til konger” 

Under livsløpsintervjuet var en av de kvinnelige informantene opptatt av å formidle hvordan 

hun ser på seg selv og andre i samfunnet. Hennes syn på kroaters utvikling og engasjement 

for å være fornøyd der man er, kan knyttes til temaet om sosial mobilitet:  

 

Kanskje jeg er litt rar på det. Men jeg lengter ikke etter selskap med velstående, høyt 

utdannede og veldig sånne fine folk. Jeg bryr meg ikke om dem. For jeg synes ikke det er.. De 

har ikke mer verdi. De har mer verdi i eiendeler, men de har ikke mer verdier i hjertet enn de 

andre. Det er lett å være konge når du er født i kongefamilien. Det er verre med å få en konge 

på gata og la han tjene for livet. Da er ikke det så lett. ((Småler)). Ikke sant. Er du født med 

sølvskje i munnen, så er det greit. Da har du alt. Men det er verre med de som blir født 

																																																								
263 Hout, Michael (2015). ”A Summary of What We Know about Social Mobility.” The ANNALS of the 
American Academy of Political and Social Science, vol. 657, nr. 1. 27-36. 
264 Milić, Vojin (1965). ”General Trends in Social Mobility in Yugoslavia.” Acta Sociologica 0, vol. 9, nr. 1-2. 
116-136, s. 127. 
265 Wist, Kristin Kolbenstveit (2000). Pakistanere og indere i Norge – på vei oppover? Om pakistanere og 
indere i norsk arbeidsliv fra 1960-tallet fram til 2000. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Oslo; Aaserud, 
Mette Moen Baatvik (1999). "Første jeg fikk var oppvaskjobb i en restaurant" : første generasjon tyrkere i norsk 
arbeidsliv fra 1960-tallet til 1999. Upublisert masteroppgave. Universitetet i Oslo. 
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omtrent på gata. Det er vanskelig å komme seg til kongehuset da. […] Men vi [kroatene] har 

gått fra gata og vi har blitt til konger. ((Småler)). I sin egen kongerike. […] 

Intervjuer: Men hadde du noen sånn drøm om.. Du sa at du gikk fra gateplan til konge i ditt 

eget kongerike, i hva du så for deg. Hva så du for deg tidlig, og hvordan synes du det ble 

oppfylt underveis? 

Informant 4: Det gikk langsomt, men jeg har vært litt sånn.. Jeg hadde en drøm, ikke drøm, 

jo, kan være drøm sånn, men et mål hadde jeg. Det målet er liksom sånn kanskje å stifte 

familie. Få sånne greie, friske barn, få dem utdannelse. […] Vi har jobbet og vi har spart og vi 

har kost og vi har dratt på tur. […] Jeg synes at jeg føler meg lykkelig. Og vellykket. 

Vellykket. Ikke vellykket i sånn Reitan og disse her rike, Røkke og sånn. Ikke sånn vellykket. 

Men vellykket på min måte. For jeg har mulighet, jeg har venner, og jeg har tid til venner og 

jeg har ikke noe som jeg misliker. Ja, ja.. Jeg synes det er bra. Ja, jeg er så fornøyd, så. 

((Småler)).266  

 

Oppsummering 
Andelen utlendinger sysselsatt i Norge avhenger av botid i landet og den økonomiske 

situasjonen ved ankomst. Da kroater kom til Norge rundt 1970, var det lett å komme inn på 

arbeidsmarkedet. Slik hadde de en fordel framfor innvandrere som kom på slutten av 1980-

tallet.267 Kroatiske menn har først og fremst arbeida på fabrikker og mekaniske verksted, 

mens kvinnene har hatt flest jobber innen renhold og husholdning. Alle har hatt flere jobber, 

og mange har beholdt den samme jobben over lengre perioder, i minst ti år.  

 Kroatene kom på ei tid som det var lett å skaffe jobb, men vanskelig å skaffe bolig. 

Med hjelp fra firmaene de var ansatt i, fikk de seg tak over hodet. Gjennom årene har de bytta 

boliger flere ganger, og de uttrykker i dag en tilfredshet med egen boligsituasjon. 

Informantene eier husene og leilighetene de bor i, i tillegg til at mange har andre boenheter til 

utleie og privat bruk, både i Norge og Kroatia.  

Med tanke på sosial mobilitet har kroatene holdt seg innenfor den samme 

sosioøkonomiske gruppa etter de etablerte seg i Norge. Likevel kan vi si at kroatene har 

opplevd en diagonal sosial mobilitet gjennom de siste 40-50 årene. Det innebærer at kroatene 

i stor grad tilhører den samme klassen eller yrkesgruppa som da de kom til Norge, samtidig 

som de har fått mer ansvar på arbeidsplassen, starta egne firma, hatt mulighet til å kjøpe flere 

boliger og blitt mer integrert i det norske samfunnet i løpet av tiårene etter 1970. 

																																																								
266 Informant 4.  
267 Statistisk Sentralbyrå 1996, ”Vekst i sysselsettingen blant innvandrere.” Ukens statistikk nr. 35. Oppsøkt 
31.01.17. https://www.ssb.no/a/ukens_statistikk/utg/9635/2.html.  
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6 Relasjons- og nettverksbygging blant kroater 
Når mennesker utvandrer til nye land og områder, får relasjons- og nettverksbygging stor 

betydning for deres integrering på det nye stedet. Vi skal se at i første omgang vokste det 

kroatiske fellesskapet seg sterkt i Norge, samtidig som kroatene gradvis fikk mer kontakt 

med nordmenn, slik neste kapittel viser. Når og hvordan bygde kroatene relasjoner med 

hverandre? Hvilken rolle spilte Den katolske kirke som et åndelig og sosialt hjem for 

kroatene? Det følgende kapittelet vil belyse disse spørsmålene gjennom sin kartlegging og 

diskusjon av kroaters relasjons- og nettverksbygging i Norge etter 1970. 

 

Kroatisk fellesskap i Norge 
Relasjonene kroater investerte mest i etter sin ankomst til Norge, var relasjoner til andre 

kroater. I dette delkapittelet stilles det overordna spørsmålet: Hvordan og hvorfor har kroater 

i Norge utvikla relasjoner med hverandre og dannet et kroatisk nettverk? Vi skal se hvordan 

det kroatiske fellesskapet har kryssa landegrenser, hvordan kroater i Norge ble ei 

sammensveisa gruppe og hvordan kroater har samla seg i ulike kroatiske foreninger i Norge. 

Vi skal også undersøke hvordan og hvorfor det kroatiske fellesskapet har endret seg over tid.  

 

Et overordna kroatisk fellesskap?  

Selv om dette kapittelet tar for seg kroatisk fellesskap innad i Norge, vil jeg innledningsvis 

kommentere den eventuelt større sammenhengen kroatene har stått i. Har det eksistert et 

transnasjonalt kroatisk fellesskap som kroater i Norge har vært del av?268 

 Ifølge kroatiske akademikere som har redigert ei bok om kroater i utlandet, finnes det 

kroater som lever i diaspora over store deler av verden.269 Diasporaer som trekkes fram er 

først og fremst i Australia, Canada og USA. En betydelig større andel kroater utvandra til 

disse landene sammenligna med Norge.270 Likevel ser vi tendenser til et tett kroatisk miljø i 

Norge, selv om det ikke tilsvarer de store kroatiske diasporasamfunnene i andre land.  

																																																								
268 Kjeldstadli 2008: 59. Som et transnasjonalt fellesskap eller nettverk er det nasjons- eller grenseoverskridende 
(se kapittel 1). Transnasjonalitet viser seg også i kroatenes forhold til opphavslandet, for eksempel ved 
pengeoverføringer, ferier og hjelp under krigen (kapittel 8). 
269 Sopta, Marin, Franjo Maletić og Josip Bebić (2015). Hrvatska Izvan Domovine. Zagreb: Golden marketing-
Tehnička knjiga. Oversatt til norsk betyr tittelen på boka ”Kroatia – utenfor hjemlandet”. 
270	I 2015 bodde det omtrent 50 000 førstegenerasjons kroatiske innvandrere i Australia (Krsticevic, Antonio 
(2015). ”Croatian Conference, 2014.” I Hrvatska Izvan Domovine, redigert av Marin Sopta, Franjo Maletić og 
Josip Bebić. 23-24. Zagreb: Golden marketing-Tehnička knjiga, s. 24). Det samme året bodde det omtrent 40 
000 førstegenerasjons kroater i USA. Totalt var det omtrent 410 000 personer med kroatisk bakgrunn i USA. I 
Canada var det omtrent 40 300 førstegenerasjons kroater i 2011 og totalt ca. 115 000 med kroatisk bakgrunn. 
(United States Census Bureau : American FactFinder, ” Selected population profile in the United States.” 
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 Generelt gir ikke informantene uttrykk for å ha vært opptatt av sin tilhørighet til en 

internasjonal skare av kroatiske utvandrere. Noen kroater brukte det transnasjonale kroatiske 

nettverket for å skaffe seg usensurert informasjon som ble brukt i diskusjoner på 

arbeidsplassen: 

 

Etter hvert så kom vi i kontakt med kroatiske organisasjoner ute i verden, fra Chicago, fra 

Canberra, Australia, Syd-Amerika, Spania, Barcelona, osv. Så vi fikk tak i bøker, blader, 

tidsskrifter, og da visste vi mye mer. Da kunne vi bruke det stoffet, disse argumenter 'mot det 

[jugoslaviske] systemet. Og mange av de [kollegaene] liksom var for, spesielt fra disse 

serberne, eller såkalt stor-jugoslaver osv. De kjempet med nebb og klør for å forsvare det 

systemet. Det var indoktrinerte mennesker. […] når jeg sa imot dem og kunne argumentere, i 

og med at man fikk tak i stoffet, da var du liksom fiende, ikke sant, nummer én.271  

 

Sammensveisa kroater i Norge 

Kroater som innvandra til Norge rundt 1970, søkte sammen med andre kroater og ble raskt ei 

sammensveisa gruppe. Den av informantene som kom først til Norge, forteller at han fort 

oppsøkte den lille gruppa med kroater som allerede var i landet. ”Jeg har i sikte å bli kjent 

mest mulig med den eksilkroatiske gruppen som kom før meg. Allerede fra 54, 57, det kom 

en del eksilkroater fra den flyktningleir fra Italia.”272 De søkte sammen utenom arbeidstid for 

å diskutere og jobbe for frigjøring av Kroatia. Samtidig påpeker de fleste av informantene at 

det kroatiske fellesskapet fra omtrent 1970 ikke ble bygd rundt politikk, men sosialt samvær. 

 Vi har sett at kroater som ankom rundt 1970, stort sett hadde kroatiske bekjente i 

Norge. Mange av informantene forteller at de var mye, noen nesten utelukkende, sammen 

med kroater de første årene i Norge. En av informantene kom til Norge nesten 15 år etter de 

fleste av informantene. Det er interessant å høre hennes beskrivelse av det sammenknytta 

kroatiske miljøet hun da møtte:  

 

Og det kroatiske miljøet den gang var veldig sånn sammensveiset her. De fleste var jo fra 

samme området, fra Slavonia. Så det var veldig sånn sammensveiset gjeng, for å si det sånn. 

																																																																																																																																																																												
Oppsøkt 20.03.17. https://factfinder.census.gov/faces/tableservices/jsf/pages/productview.xhtml?src=bkmk; 
Statistics Canada, ”2011 National Household Survey: Data tables.” Oppsøkt 20.03.17. 
http://www12.statcan.gc.ca/nhs-enm/2011/dp-pd/dt-td/Rp-
eng.cfm?TABID=2&LANG=E&APATH=3&DETAIL=0&DIM=0&FL=A&FREE=0&GC=0&GK=0&GRP=1
&PID=105396&PRID=0&PTYPE=105277&S=0&SHOWALL=0&SUB=0&Temporal=2013&THEME=95&V
ID=0&VNAMEE=&VNAMEF=).  
271 Informant 9. 
272 Informant 1. 
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Og så når du kommer dit, så må du på en måte nesten være forventet av deg at du skal passe 

inn der. […] Man bare var nesten med, ja det var jo veldig sånn i begynnelse, at man nesten 

ikke hadde norske venner og sånn, ikke sant. Så da ble jeg bare venn med de som på en måte 

[ektefelle] kanskje var venn med fra.. […] Nei, jeg måtte vel prøve, følte jeg, å passe inn.273  

 

Informanten hevder videre at kroatene var venner med folk de ikke ville vært sammen med i 

Kroatia, basert på personlige ulikheter, men siden de bodde på samme sted i utlandet tilbrakte 

de tid sammen.274 

 Hvordan ble kroatene som innvandra rundt 1970 så sammensveisa? For det første 

oppsøkte de nyankomne kroatene umiddelbart hverandres selskap. Et eksempel er 

beskrivelsen vi har hørt om at unge kroater møttes på Karl Johan.275 En annen nevner at de 

kroatiske jentene dro sammen til Østbanen den første tida, for å kjenne på storbylivet og ta 

bilder i fotoboksen. Hjemme hos nonnene var det delvis tilrettelagt for sosialt samvær: ”Vi 

hadde et sånn fellesrom hvor vi kunne få besøk av gutter. Men ikke alle slags gutter. Så vi vet 

du, vi løy jo da, vi alle. Vi hadde jo så mange brødre og halvbrødre, og ((småler)). Dem 

kunne komme.”276  

 For det andre førte noen av de kroatiske vennskapene til ekteskap, som bidro til å 

knytte den kroatiske gruppa tettere sammen. Flere møtte sine tilkomne gjennom mer eller 

mindre organiserte sosiale sammenkomster for kroater: 

 

Og da, bare et halvt år etter at jeg har kommet her, så kom jeg med en venn av meg hit for å 

besøke. Jeg visste, eller han fortalte meg, han var jo fra samme stedet hvor min kone var, det 

var flere jenter som jobbet her, om vi hadde lyst å hilse på. Så traff jeg min kone her ute 

((peker ut til Akersveien)), og ble forelsket på første blikk, men det visste hun ikke. 

((Småler)).277 

 

Jeg treffer [ektefelle] her på Caritas, som fortalte, hvor vi gikk der og danse og drikke kaffe 

og sånn.278 

 

																																																								
273 Informant 5.	
274 Informant 5. 
275 Informant 7 i kapittel 4. 
276 Informant 2.  
277 Informant 3.		
278 Informant 8.  
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Basert på sitatene gjengitt i neste avsnitt ser det ut til at selv om noen kroatiske menn fant seg 

norske koner, førte ikke det til at de fjerna seg fra det kroatiske fellesskapet. I stedet ble de 

norske jentene en del av det kroatiske miljøet.279  

 For det tredje utgjorde kroatene ei sosial og festglad gruppe som ble knytta sammen 

gjennom sosiale tilstelninger av ulike slag: 

 

[S]å dro vi til Rolfstangen. Da møttes flere familier der og så kunne bade litt og grille litt 

sammen, da begynte det sosiale livet å utvikle seg litt mer. […] Det var mest kroatene […]. 

Det var noen norske som har giftet seg med noen av kroatene. Det var de norske jenter som 

var giftet seg inn. Det var dem som vi kunne snakke med.280  

 

Og så var det å ha noen venner på besøk og besøke noen venner. Også var vi ute. Vi møttes jo 

igjen på Ekeberg eller ute på Breivoll mot, i Ski. Den veien, på en slette. Så grillet vi og så 

spilte vi fotball og vi koste oss. Vi visste at vi møttes der, ikke sant. […] Kroater ja, bare 

kroater. Ja, og de som var gift med norske jenter for den saks skyld. For det var noen gutter 

som ble gift med norske jenter også, som de var også med på det, sant. Så det var det vi 

gjorde. Og vi lagde sånne våre egne fester hadde vi.281  

 

Du vet, når det gjaldt aktiviteter, så var det mye fotball. Man spilte fotball. Man hadde det 

kommunale badet her som man besøkte veldig ofte den gangen. Også bocciaspill, kortspill, 

for eksempel. Men det var mer innenfor, liksom den kroatiske kulturen, da.282 

 

Fra slutten av 1980-tallet til midten av 2000-tallet hadde de et eget kroatisk klubbhus på ca. 

450m2 på Tøyen. Der dro kroatene i gang ulike arrangementer som konkurranser innen sjakk, 

biljard og bordtennis, hadde kroatisk skole og fester for kroater i alle aldre. Både dette og 

andre lokaler var det kroatene selv som pussa opp gjennom dugnadsarbeid. En informant 

mener at få ville gjort det på nytt nå. Det ville krevd mye tid og arbeid for en sak som folk 

brenner mindre for i dag enn for 30 år siden.283 

																																																								
279 Jeg har ikke konkret kjennskap til at noen av de kroatiske kvinnene som innvandra rundt 1970 har gifta seg 
med norske menn, men jeg vil anse det som sannsynlig at det har vært tilfelle, om enn i mindre grad enn 
ekteskap mellom kroatiske menn og norske kvinner.  
280 Informant 3.  
281 Informant 4. 
282 Informant 9.  
283 Informant 12.  
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En del av arrangementene og kulturlivet som bandt kroatene sammen, var tilknytta 

Den katolske kirke og vil derfor utdypes i neste delkapittel. Det vokste også fram nye 

foreninger som samla kroatene og knytta dem sammen.  

 

Kroatiske foreninger 

Studier av mennesker og samfunn kan deles i tre ulike nivåer: Makro, meso og mikro (se 

figur 6.1). På makronivå studeres det overordna samfunnet, mens på mikronivå er individer 

og mindre grupper i søkelyset. Når vi nå tar for 

oss framveksten av to sentrale kroatiske 

foreninger, undersøker vi kroaters historie i 

Norge på mesonivå. Det samme gjelder for 

nettverkstematikken i kapittel 4. 

Grupperinger på mesonivå kan fungere som 

et bindeledd mellom storsamfunnet og 

individer.284 Jeg vil argumentere for at 

foreninger kroater har oppretta i Norge 

fungerte nettopp som et bindeledd mellom 

mikro- og makronivå. Ikke bare ble 

foreningene en forbindelse mellom kroatene og 

det norske samfunnet, de ble også en måte 

kroatene, som forente individ, kunne stå opp mot det jugoslaviske storsamfunnet, som de 

oppfatta som undertrykkende mot republikken Kroatia og det kroatiske folket.  

 Kroatiske foreninger vokste fram i land over hele verden etter hvert som mange 

kroater emigrerte fra midten av 1900-tallet. Foreningenes betydning beskrevet i tilknytning til 

kroatiske miljø i Australia, samsvarer med det vi ser i Norge: ”Croatian clubs, associations 

and venues are focal points where the Croatian community meets, but also where Croatians 

can enjoy Croatian cuisine, language, culture, folklore, music and sports.”285  

																																																								
284 Fine, Gary Alan (2012). ”Group Culture and the Interaction Order: Local Sociology on the Meso-Level.” 
Annual Review of Sociology. Vol. 38. 159-179, s. 171. Jeg har valgt å fokusere på ”Croatia Oslo” og ”Kroatisk 
forbund i Norge” ettersom det er de to kroatiske foreningene mange av informantene har hatt og har en relasjon 
til. En oversikt over andre kroatiske foreninger er å finne i avsnittet under ”Kroatisk forbund i Norge”.  
285 Šutalo, Ilija D. (2015). ”Croatian Community in Australia: Contributions, Identity and Links with Croatia.” I 
Hrvatska Izvan Domovine, redigert av Marin Sopta, Franjo Maletić og Josip Bebić. 173-184. Zagreb: Golden 
marketing-Tehnička knjiga, s. 174. Kroatiske foreninger og organisasjoner kan knyttes til etniske plasseringer 
(se kapittel 1 og 9). 

Figur 6.1 Makro-, meso- og mikronivå: 

	

Kilde: Cappelen, ”Individ og fellesskap.” 
Oppsøkt  21.02.17. 
http://individogfellesskap.cappelen.no/binfil/
download.php?did=23531.  
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Croatia Oslo 

Den første organiserte kroatiske foreninga i Norge var en fotballklubb som ble oppretta i 

1973. Fotballklubben heter i dag ”Croatia Oslo”, men gikk tidligere under navnet ”Oslo 

katolsk ungdomslag”. Ifølge informantene som har personlig kjennskap til fotballklubben, ble 

klubben først registrert under et såpass anonymt navn siden de ville møtt reaksjoner, særlig 

fra det jugoslaviske diplomatiet, hvis de hadde forsøkt å ha en tydelig nasjonalistisk 

framtoning i navnet.286 En informant forteller: 

 

[P]å den tid var ikke lov å registrere en fotballklubb med kroatisk navn. Som Kroatia. Kan 

registrere med bynavn, (firma)navn, eller kjent person, men ikke som Kroatia. Nei, fikk ikke 

lov av den, av Oslo fotballkrets. […] Så vi ble registrert som Oslo katolsk idrettslag.287  

 

Likevel hadde klubben en nasjonalistisk framtoning helt fra starten av. Når de spilte 

turneringer opptrådte de under navnet ”Croatia” og spillernes drakter var merket med 

kroatiske symboler. En informant forteller at de i utgangspunktet ikke fikk lov til å bære de 

kroatiske merkene, men siden de begrensa seg til dette, og ikke holdt på med politikk, ble det 

likevel godkjent.288 Her kan vi stille spørsmål ved hva ”holde på med politikk” innebar, 

ettersom det er liten tvil om at det var en nasjonalpolitisk motivasjon involvert i oppstarten av 

fotballaget.  

Klubbens nettside beskriver den første tida og hvordan opprettelsen av og 

medlemskap i klubben var sentrert rundt en bevissthet om kroatisk identitet: 

 

Ved å ha grunnlagt klubben markerte de kroatiske patriotene også på den måten sin politiske 

tilhørighet. De bukket ikke under for jugo-diplomatenes press og trusler som ville tvinge dem 

til å ta av de kroatiske symbolene fra spilledraktene. På grunn av klubbens urokkelige og 

tapre holdninger tilsluttet enda flere kroater i Oslo seg den lille gruppen. Hvor vanskelig det 

var å være kroat i Norge på den tiden, og hvilke omstendigheter man arbeidet under, forteller 

oss også det faktum at det skulle ta hele ti år fra klubbens grunnleggelse til man søkte Oslo 

Idrettskrets om offisiell registrering av klubben under navnet Croatia.289 

   

																																																								
286 Informant 1, 8 og 10.  
287 Informant 1. 
288 Informant 8.  
289 Kroatisk forbund i Norge, ”IL-Croatia.” Oppsøkt 22.02.17. http://www.kroatisk.no/no/il-croatia-oslo.  
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Klubbens beskrivelse av oppstarten og medlemmene kan minne om en såkalt ”grunnleggings-

myte”, en fortelling om tapre helter som fant sammen for sin sak. Uansett er Croatia Oslo et 

eksempel på at en klubb ble benytta i forsøk på å fange storsamfunnets oppmerksomhet til en 

sak, i dette tilfellet kroaters ønske om å fritt kunne stå fram som kroater i motsetning til 

jugoslaver.  

 Til tross for at Oslo katolsk ungdomslag hadde en tydelig kroatisk profil, var det flere 

medlemmer som ikke hadde tilknytning til Kroatia, og noen selv ikke til Den katolske kirke:  

 

Så vi ble registrert som Oslo katolsk idrettslag. Vi var alle katolikker, og var også trener og på 

en måte lagleder var […] en nordmann. Også vi hadde en muslim som har jobbet med meg fra 

Palestina spilte også der. Også var fra Karibia en svart gutt. Neger. Katolikk. [O]gså blant 

annet var en kroatisk prest fra Polen.290 

 

Der er kroatiske som begynte å spille fotball. Det er fra andre land også. Fra Tyskland, fra 

Sverige, fra Norge. […] Ja, det er fra, det er en fra Marokko, han spiller med oss.291  

 

Fra 1975 var klubben med på årlige kroatiske fotballturneringer i ulike byer i Sverige 

og i Oslo. I tillegg spilte Oslo katolsk ungdomslag i syvende divisjon i Oslo-fotballserien.292 

Klubben har eksistert sammenhengende siden den ble oppretta i 1973, men på begynnelsen 

av 1980-tallet var det noen år uten aktivitet. Det var da arbeidet ble tatt opp igjen i 1984, at 

Oslo katolsk ungdomslag søkte om å bytte navn til dagens Croatia Oslo. 

 

Kroatisk forbund i Norge  

Den andre kroatiske foreninga jeg vil trekke fram som en sentral forening med samlende 

funksjon, er ”Kroatisk forbund i Norge”. Etter initiativ fra fotballklubben, ble Kroatisk 

forbund i Norge oppretta 10. mars 1989, som ei nasjonalforening for kroatene i Norge. 

Forbundet har fungert som ei overordna forening for ulike kroatiske aktiviteter og aksjoner, 

som idretts- og kulturarrangement, sosiale sammenkomster og fotballklubben. I tillegg hadde 

forbundet særlig fokus på arbeid tilknytta Kroatias frigjøring rundt 1990.293 På midten av 

1990-tallet var følgende kroatiske foreninger underlagt forbundet: Kroatisk kvinneforening, 

kroatisk kulturforening ”Croatia”, idrettsforeninga ”Croatia Oslo”, kroatisk ungdomsforening 
																																																								
290 Informant 1. 
291 Informant 8.		
292 Kroatisk forbund i Norge, ”IL-Croatia.” Oppsøkt 22.02.17. http://www.kroatisk.no/no/il-croatia-oslo. 
Informant 8 sier at laget spilte fra niende til fjerde eller femte divisjon.  
293 Kroatisk forbund i Norge, ”Om oss.” Oppsøkt 22.02.17. http://www.kroatisk.no/no/om-oss.  
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og kroatisk forening i Askim.294 Det ble oppretta en egen kroatisk forening i Askim, ettersom 

Viking Gummivarefabrikk i Askim henta arbeidere fra Jugoslavia. En annen kroatisk 

forening i Norge, er Norsk-kroatisk forening. Norsk-kroatisk forening ble oppretta i 1991, 

som ei uavhengig forening som arbeider for å styrke kontakten mellom Norge og Kroatia og 

gi økt kjennskap til Kroatias kultur og samfunnsliv i Norge. Foreninga samarbeider med ei 

tilsvarende Kroatisk-norsk forening i Kroatia.295  

En informant forteller om oppstarten av Kroatisk forbund i Norge og noe av det de 

har drevet med:  

 

Siden 89 holdt vi på med å, vi dannet Kroatisk forbund. For da ble Jugoslavia i oppløsning, 

ikke sant. Og da måtte vi danne et forbund, for at hvis vi skulle gå ut på gaten så måtte vi ha 

en 'organisasjon. Å gå på gaten for å støtte Kroatia, for at som kirke kunne ikke vi gjøre det, 

som gruppe i kirken kunne ikke vi gjøre det. […] først måtte vi ha sånn folketelling. Så vi 

hadde oppgave til å finne alle kroater i Norge. Spore dem opp. Det var en jobb. Det var ikke 

internett den gangen. Da var det telefonkatalogen du måtte lese gjennom. Men det var ikke 

bare Oslo, men det var Bergen, Stavanger, det var ditten og datten. […] Så vi har drevet med 

det, og når vi har fått de adressene, så var det å organisere reisen ned til Kroatia for å stemme, 

ikke sant. Og så brøt krigen ut, og så var det appeller til å anerkjenne Kroatia for å stoppe 

krigen og alt det der. Så vi har gått på sånn demonstrasjon mellom Jernbanetorget og til UDI 

opp til like ved slottet. Det har vi organisert, det har vi stått på. Vi har kontaktet, vi har fått 

noen norske med, vi har dannet en SOS Kroatia, en sånn gruppe som har igjen mobilisert alle 

norske skoler rundt om i landet.296 

 

Av informantens uttalelse forstår vi at kroatene vanligvis hadde samla seg gjennom kirka, 

men valgte å gå annerledes fram med det voksende nasjonalpolitiske engasjementet på slutten 

av 1980-tallet. Forbundet viste sin politiske funksjon overfor norske myndigheter da det 

sendte brev til regjeringa med oppfordring til offentlig norsk anerkjennelse av et selvstendig 

Kroatia.297 Andre behov som de kroatiske foreningene dekket for sine medlemmer, var sosialt 

samvær, opprettholdelse og videreføring av kroatisk tradisjonsarv og kultur, for eksempel 

gjennom dansegrupper, styrking av forbindelsene til hjemlandet, for eksempel med 
																																																								
294 Kroatisk forbund i Norge. ”Organisasjonskart for Kroatisk forbund i Norge 1995-1997.” Dokument sett i 
arkivperm hos formannen for forbundet 07.11.16. 
295 Kroatisk forbund i Norge. ”Norsk-kroatisk forening.” Merket ”Til orientering”. Dokument sett i arkivperm 
hos formannen for forbundet 07.11.16. 
296 Informant 4. Se kapittel 8 om kroaters engasjement under Bosnia-krigen.	
297 Kroatisk forbund i Norge (1991). ”Åpent brev til norsk regjering, utenriksdepartementet : Appell om hjelp og 
støtte.” Signert i Oslo, 14.09.91 av Ivan Poljac, tidligere formann i Kroatisk forbund i Norge.	Dokument sett i 
arkivperm hos formannen for forbundet 07.11.16.	



		 74	

hjelpearbeid, å fylle religiøse behov og å bidra til informasjonsutveksling. Kroatiske 

foreninger har derfor spilt en sentral rolle for kroater i Norge sin tilknytning til 

opphavskulturen og sine landsmenn. Et flertall av informantene var og/ eller er med i 

Kroatisk forbund i Norge.298  

  

Endringer i det kroatiske fellesskapet 

Det har snart gått 50 år siden den første av informantene kom til Norge og mye har skjedd i 

det kroatiske miljøet i Norge siden den gang. De fleste informantene oppgir at dagens 

omgangskrets består av omtrent like mange eller flere kroater enn personer fra andre etniske 

grupper (nordmenn først og fremst). Informantene forteller at det kroatiske fellesskapet har 

blitt svakere med tida, først og fremst på grunn av travle dager, familieliv, alderdom og at 

deres barn i mindre grad søker sammen med andre kroater.299  

 Kroatisk forbund i Norge sine arbeidsoppgaver og relevans har endret seg gjennom de 

siste tiårene, særlig etter Kroatia ble selvstendig og Bosnia-krigen avslutta på 1990-tallet. En 

informant reflekterer over utviklinga i forbundet: 

 

'Åh, det har vært mye hvis jeg tenker. Det har vært enormt mye. Det har vært stort arbeid. Nå 

er det rolig, nå er det ikke mer. Nå er det alt, for det meste er det over, ikke sant. Så nå holder 

vi på i foreningen, forbundet at å gjøre litt for oss. Prøver å få kanskje en lærer til å få barna 

til å lære seg kroatisk, for de nye generasjon som vokser opp nå. Men om vi får det til, det vet 

jeg ikke. […] Det er fokus på oss, ja. På vår velstand og på våre treff og sånt. Nå er det ikke 

mer, du kan ikke, jo selvfølgelig hjelper vi til. Det var flom i Kroatia for to år siden, og da 

sendte vi igjen, da var det en aksjon vi hadde som vi samla inn penger og sender ned. Vi 

sender penger til Caritas i Kroatia og Caritas i Bosnia og noen barnehjem som får litt støtte.  

Intervjuer: Arrangerer dere ting her for å samle kroatene her? 

Informant 4: Ikke noe sånn.. Vi har prøvd det, men det har vist seg at dette er, vi er gamle, vi 

er slitne. Og de unge har ikke tatt igjen. De har ikke samme behov. For våre barn er så godt 

integrert i norske samfunnet, at de har ikke behov for det. De har ikke overskudd til å søke 

etter kroatiske sammenkomster. Ikke sant. Så det er ikke mye som skjer nå. Vi holder på 

med.. Vi har treff en gang i måneden for kroater og venner, for de som har lyst, i byen på 

Peppes Pizza.300  

 

																																																								
298 Se kapittel 8 for mer om hva forbundet har gjort gjennom hjelpearbeidet SOS Kroatia. 
299 Informant 2, 3 og 4.  
300 Informant 4.		
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I informantens betraktninger ligger det en undertone av at ”gullalderen” er forbi. 

Oppslutninga rundt forbundet har avtatt, og forbundets arbeid har endret seg. Informantens 

uttalelser bekrefter at etniske fellesskap består så lenge det er behov for dem. I sin avhandling 

om norsk innvandrermiljø i Chicago 1945-1995, diskuterer Elisabeth Drøyer hvorfor de 

norske institusjonene i området forsvant. Hun konkluderer at ”when an ethnic group move up 

the social and economic ladder they do not need ethnic institutions any longer.”301 Det ser ut 

til at den samme utviklinga har vært tilfelle hos kroater i Norge også. 

En annen informant sier også at Kroatisk forbund i Norge spiller en mindre sentral 

rolle for kroater i Norge i dag. Samtidig mener hun at ”det er viktig at det eksisterer, fordi vi 

er jo den vi er.”302 Informanten trekker fram at forbundet er nyttig som et bindeledd mellom 

kroater, særlig nyankomne, og det norske samfunnet.  

I fotballklubben Croatia Oslo har det også skjedd endringer. Fotballklubbens funksjon 

som et ikke-politisk verktøy til å fremme kroatiske nasjonalpolitiske interesser, har naturlig 

nok blitt utdatert etter Kroatia ble et selvstendig land. I tillegg har fokuset på kroater og 

Kroatias interesser blitt videreført til det overordna forbundet Kroatisk forbund i Norge.  

 En sentral figur i klubben er usikker på hvilke nasjonaliteter som er representert i 

dag.303 Han sier det fremdeles er flest kroater i klubben, men alle er velkomne, uavhengig av 

etnisk og religiøs bakgrunn. De største endringene er at Croatia Oslo de siste syv til åtte årene 

ikke spiller turneringer i Sverige eller i fotballserien i Norge. Det er omtrent 10-20 personer 

som samles for ukentlige treninger på Ekeberg i Oslo, gjerne med tre generasjoner kroater 

representert. En annen endring er at klubben tidligere hadde unge og flinke spillere som var 

fokusert på prestasjon. I dag er ikke de flinkeste kroatiske fotballspillerne med i Croatia Oslo, 

men foretrekker heller å spille i norske klubber.304 Denne tendensen viser at kroatene har blitt 

mer integrert i det norske samfunnet og i økende grad velger klubbtilhørighet basert på andre 

faktorer enn etnisk tilhørighet. Dette samsvarer med Drøyer sine observasjoner om at andre 

og tredje generasjons norske innvandrere i Chicago ikke hadde behov for å oppsøke etniske 

foreninger og institusjoner slik deres foreldre gjorde.305 

 Krigen i Kroatia på 1990-tallet fikk ikke bare betydning for hvordan de kroatiske 

foreningene i Norge delvis endret karakter og funksjon, men også for de sosiale relasjonene 

mellom kroatene. Flere informanter beskriver utviklinga som en splittelse av det kroatiske 

																																																								
301 Drøyer 1998: 111. 
302 Informant 5.  
303 Informant 12. 
304 Informant 12.  
305 Drøyer 1998: 108-111. 
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miljøet. En av dem forklarer at det ble to grupperinger av to grunner. For det første var 

kroater i Norge uenige i hvordan de skulle drive hjelpearbeid for Kroatia under krigen. For 

det andre opplevde informanten at den andre grupperinga ikke tolererte ulike politiske syn for 

det nye Kroatia, men at det kun var ett parti som det var akseptert å stemme på. Denne andre 

gruppa gikk ut av kirka og oppsøker den nå først og fremst under høytidene. Det sosiale 

samværet mellom gruppene er minimalt. Samtidig påpeker informanten at det er færre sosiale 

treffpunkt også blant dem som ble igjen i kirka og i det samme kroatiske fellesskapet.306 En 

annen informant beskriver utviklinga fra samhold til splittelse slik:  

 

Da [under krigen og hjelpearbeidet] var det liksom litt annerledes fordi at da var vi såpass 

spleisa lag alle kroatene, uavhengig av hvem du stemte på eller hvem du skal stemme på. Men 

da fungerte det så bra, men så etter krigen, alt det som skjedde da, så skjedde det også 

splittelse blant oss, på grunn av politikken. Det virka nesten når, hvis det er krig, da kan vi 

samarbeide og være sammen og alt, men når freden kom, så det er så mye som sprakk.307 

 

I sin avhandling om innvandrergrupper i Den katolske kirke i Norge, har Mæland 

observert ei utvikling i det kroatiske miljøet fra 1990-tallet som samsvarer med mine 

informanters beskrivelser: 

 

Bosniakrigen bidro til å dempe den tidligere nasjonalistiske orienteringen hos kroatene i 

Norge. Da deres felles fiende forsvant, kommunismen og den jugoslaviske staten, var noe av 

den felles identiteten blant kroatene i Norge også borte. […] Det er både religiøse og politiske 

ulike orienteringer i miljøet.308  

 

Den katolske kirke som et sosialt og åndelig hjem 
De fleste av kroatene som kom til Norge rundt 1970 hadde katolsk bakgrunn fra Jugoslavia 

og oppsøkte raskt Den katolske kirke i Norge. I dette delkapittelet skal vi se hvilken rolle Den 

katolske kirke har spilt for kroatene som et sosialt og åndelig hjem i Norge. Hvilke samlings-

punkt har kroatene hatt gjennom kirka, og hvordan vokste den kroatiske misjonen fram?  

 

																																																								
306 Informant 2.  
307 Informant 6.		
308 Mæland 2016: 141. 
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Kirka som sosial møteplass 

I et nytt land med ny kultur ble Den katolske kirke i Norge et tilflukts- og samlingssted for 

unge, nyankomne kroater: 

 

Så de som kom til kirken, de ble kjent med hverandre. De som ikke var i kirken, var liksom 

utafor. […] 

Intervjuer: Så det var i kirka nettverket ditt begynte?  

Informant 4: Ja, nettverket 'vårt, generelt, for at vi var jo katolikker, vi var jo kirkegjengere, 

vi gikk i kirken. Kirken var veldig viktig del av vårt liv i barndommen også. Så det var ikke 

noe nytt. Det var jo der vi, det var der vi følte oss trygge. Det var der vi kunne treffe 

hverandre. Der kunne vi liksom snakke samme språk. Husk på det at vi har ikke hatt norsk 

språk som… Vi snakket ikke norsk så godt, da. Det var jo i 71 og 72 og liksom sånn.309  

 

Vi har sett, som også informanten her påpeker, at katolisismen har stått og står sterkt i 

Kroatia.310 Ikke alle kroater som kom til Norge oppsøkte kirka, men det kroatiske miljøet 

som vokste fram i Norge fra slutten av 1960-tallet, vokste i stor grad ut av Den katolske 

kirke. Informantene trekker fram kirkas tosidige funksjon, som både et sosialt og åndelig 

møtested: ”Nesten alle gikk i kirken, da. Ikke bare på grunn av religion, men på grunn av 

sosiale treff, da.”311 ”Det er en sånn samlingspunkt på en måte, at man samles. Behøver ikke 

være den religiøse delen. Kan være mer sånn kulturelt. Du skjønner, du snakker samme 

språk, du tenker kanskje ofte på samme måte, deler samme kultur. Så det er mye enklere.”312  

 Gjennom kirkesamfunnet arrangerte kroatene ulike fester og arrangement som samla 

dem jevnlig. Hver torsdag møttes kroater på Europahjemmet, som var Caritas sine 

klubblokaler i Fagerborggata i Oslo:313 

 

Vi kjøpte litt brus og drakk brus, og hadde noe, hvis noen hadde fått et brev fra Kroatia, så 

fikk de lese det, ikke sant. […] hvis noen fikk en ny plate fra Kroatia som en liten sånn, så 

kunne vi spille den nye. Det var ikke telefoner den gangen, det var ikke internett, det var ikke 

sånn. Du måtte komme dit for å få litt opplysninger. Og fra vår landsby, hvis vi fikk et brev, 

så fikk vi lese det alle sammen. Hvis vi fikk fra mor eller far, ikke sant. Det var ikke noe sånn 

																																																								
309 Informant 4.  
310 Se kapittel 2 og 3 for Kroatias historie og informantenes bakgrunn.  
311 Informant 2.		
312 Informant 9.  
313 Mæland 2016: 107. 



		 78	

at det var bare ditt brev. Det var liksom fellesskapet, for det ble skrevet litt hva som skjedde i 

landsbyen og liksom sånn.314 

 

[V]i samla oss hver torsdag kveld der, vi kroatene. Jeg sa her vi diskuterer ikke politikk her i 

Caritas. […] Det var spørsmål fotballklubb, fotball, […]. Andre arbeidsproblemer, 

bostedsproblemer. Det var mer sånn sosial grunn. Jeg var direkte mot å bruke Caritas som 

diskutere politikk.315 

 

Det varierte hvor mange som møtte opp på Europahjemmet, men en informant anslår at de 

var omtrent eller over 20 kroater som hver uke møttes for sang, dans og samtaler.316  

Til tross for at en informant insisterer på at det ikke foregikk noe politisk aktivitet 

blant kroatene på Europahjemmet, viser ei brevveksling mellom den katolske biskopen, 

Utenriksdepartementet og Caritas på midten av 1970-tallet, at ei gruppe kroatiske separatister 

hadde samla seg jevnlig i Caritas’ lokaler, slik den jugoslaviske ambassaden anklagde dem 

for.317 Det er tydelig blant mine informanter at kroatene, særlig mennene, ofte snakka om 

politikk sammen, men de tar avstand fra å ha drevet med ulovlige separatistiske aktiviteter. 

Det er bare én som forteller at kroater møttes i skjul for å diskutere den politiske situasjonen i 

Jugoslavia, men dette var ett tiår senere:  

 

Det er liksom litt sånn hemmelig på en måte. Jeg husker jeg var en gang på et sånt møte, men 

jeg måtte 'ikke fortelle til 'noen om hvor det skulle holdes. 

Intervjuer: Hva gjorde dere på det møtet for eksempel da? 

Informant 6: Nei det var bare å snakke sammen og ja.. En del politisk prat.  

Intervjuer: Hva handla det om da, når dere snakka politisk?  

Informant 6: Nei hele det systemet i tidligere Jugoslavia. […] Vi kunne vært kanskje 20-30 

stykker. Jeg husker ikke nøyaktig antall, men det var sånn 20-30.318 

 

Noe vi med sikkerhet kan slå fast at skjedde på Europahjemmet, er at det i løpet av 

relativt kort tid vokste fram et kroatisk folkedansmiljø med dansekurs og fester. 

Dansegruppene ble en viktig sosial møteplass og et kulturelt bidrag til å opprettholde og 

verdsette etnisk tilhørighet blant kroatene. Akkurat som fotballklubben Croatia Oslo hadde 

																																																								
314 Informant 4. 
315 Informant 1.  
316 Informant 7.  
317 Se Mæland 2016: 112-113 for mer utdypende informasjon om saken.  
318 Informant 6.  



		79	

samarbeid med kroatiske fotballklubber i Sverige, hadde folkedansmiljøet i Oslo god kontakt 

med det tilsvarende miljøet i Stockholm, som de jevnlig besøkte.319 Etter noen år uten et 

aktivt folkedansmiljø, ble aktiviteten starta opp igjen av andre generasjon kroater i Oslo-

området. En informant virka stolt over å vise meg et filmklipp fra en danseopptreden de nylig 

hadde i Gøteborg, der både hun selv og barnebarnet var delaktige.320  

 Informantene trekker fram den ukentlige kirkekaffen som en sentral møteplass for 

kroatene i Den katolske kirke i Norge: 

 

Da gikk vi på den andre siden ((peker på andre siden av veien)), det var kirkekaffe, så kunne 

vi møtes der. Det var det sosiale livet. […] Der var det deilig liksom. Du kunne prate kroatisk 

og kunne høre flere som snakket språket.321 

 

Og så når vi kom på kirkekaffe, da blir vi liksom, så jo med en gang hvor er det noen min. Så 

vi ble veldig sånn holdt seg med våre. Vi var ikke flinke på det området. Ikke før og ikke 

nå.322 

 

Kroatisk misjon 

Den katolske kirke var ikke bare et sosialt møtested, men også et åndelig hjem for kroater 

som kom til Norge. I bispedømmer med en del kroater har det blitt starta kroatisk misjon, det 

vil si kroatisk prestetjeneste med sjelesorg. Kroatisk misjon i Norge ble en del av nasjonal-/ 

innvandrersjelesorgen som vokste fram i Den katolske kirke i Norge gjennom andre halvdel 

av 1900-tallet. Den katolske kirke sitt fokus på sjelesorg, og innvandrersjelesorgens rolle for 

å integrere nye medlemmer inn i kirkesamfunnet, tydeliggjøres i Oslo Katolske Bispedømme 

sitt arkiv for nasjonalsjelesorgen: 

 

Kirkens overordnede mål er sjelesørgerisk: Å bistå alle dets lemmer til å bevare og fordype 

sin tro, til å leve som gode kristne og til å føre troen videre. […] Kirkelig enhet innebærer 

altså ikke nødvendigvis enspråklighet i sjelesorgen eller et enhetlig kulturelt uttrykk for 

troen.323 

 

																																																								
319 Mæland 2016: 140.  
320 Informant 7.  
321 Informant 3. 
322 Informant 7.		
323 OKB arkiv (1994). Utkast til ”RETNINGSLINJER FOR NASJONALSJELESORGEN I OSLO 
BISPEDØMME.” I mappe ”Utenlands sjelesorg 1980-1986”. Datert 11.03.94., s. 3-4. 
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Det var i hvert fall stor enighet [i OKB sin innvandrerpolitikk fra begynnelsen av 1970-tallet] 

om at innvandrere skulle integreres i de eksisterende menigheter og at man ikke ville opprette 

nasjonale menigheter. En ville forsøke å få kompetente sjelesørgere til Norge for å veilede 

innvandrere ved denne integreringsprosessen.324 

 

Sjelesorgen blant innvandrerne skal ha som endelig mål å integrere de som forventes å bli i 

landet i menigheten på stedet. En isolering av innvandrerne i lukkete grupperinger 

(”ghettoer”) må mest mulig søkes unngått.325 

 

Som Mæland påpeker, var strategien i innvandrersjelesorgen tilsynelatende paradoksal. På 

den ene sida ble det gitt rom for at medlemmene kunne videreføre sin hjemlandskultur med 

egne prester, mens det på den andre sida var mål om at de skulle integreres i den nye 

menigheten og unngå nasjonale ghettoer.326  

I Oslo katolske bispedømme vokste den kroatiske misjonen fram rundt 1970, på 

samme tid som den kroatiske innvandrergruppa i Norge ble betydelig større: 

 

Også hadde vi da kroatisk prest her, eller kroatisk misjon, som har samlet oss kroatene i 

Norge. Den gangen var det ikke så mye integrering i norsk samfunn, det var det ikke. 

Gjennom hele Europa, eller kanskje store deler av verden, hvor kroatene befant seg, der 

hadde vi kroatisk misjon med kroatisk prest […].327 

 

Den første kroatiske presten kom på besøk til Norge fra Sverige i 1964, mens det fremdeles 

var veldig få kroater i Norge. Betydelig flere kroater har innvandra til Sverige enn Norge, 

derfor ble den kroatiske misjonen raskere og i større grad etablert der. I 1971 fikk kroatene i 

Norge sin egen kroatiske prest. Den kroatiske prestetjenesten i Norge var preget av ustabilitet 

mellom 1973 og 1978. En av prestene ble bedt om å returnere på grunn av samarbeids-

problemer, mens en annen ble nektet utreise fra Jugoslavia etter å ha besøkt landet. Fra 1978 

til 1996 tjenestegjorde Stjepan Čukman i den kroatiske innvandrersjelesorgen i Norge. Etter 

ham fulgte Gerislav Grgic fram til 2007, og deretter dagens prest Marinko Pervan.328  

																																																								
324 OKB arkiv (1989). Brev til Pastor Francis Huynh Tan Hai, Oslo, datert 22.02.89. Fra Michel Beckers. Et 
svar på et brev den vietnamesiske pastoren sendte 07.02.89.		
325 OKB arkiv (1980). ”Retningslinjer for Stiftskapellaner for UTENLANDSSJELESORGEN i Oslo Katolske 
Bispedømme”. I mappe ”Innvandrersjelesorgen (1972-1992)”. Signert av Johan W. Gran, Oslo, 12.03.80.  
326 Mæland 2016: 118. 
327 Informant 2.		
328 Mæland 2016: 111-113; E-post fra Marinko Pervan med oversikt over kroatisk prestetjeneste i Norge, mottatt 
23.05.16.  
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Etter at kroatene i Norden slapp å dele prest, økte OKB sitt tilbud for kroatiske 

messefeiringer. Messelokalene har blitt endret gjennom årene, fra St. Dominikus kirke på 

Majorstua, til St. Josephs kapell i Akersveien, til St. Olav kirke. Deretter ble messefeiringene 

flytta tilbake til St. Joseph kirke, hvor messe fremdeles feires på kroatisk hver søndag.329 

Askim er et av stedene kroatiske prester lenge har holdt månedlige messer. Der har lokalene 

blitt oppgradert fra kroaters hjem til offentlige steder, som kinoen, kulturhuset og kantina på 

en fabrikk. De siste 17 årene har messefeiringene blitt holdt i Mariakirken.330  

 Flere informanter forteller at Čukman var en aktiv og samlende prest i det kroatiske 

miljøet i Norge. En av dem beskriver prestens engasjement: 

 

Vi hadde en veldig flink prest her som var her som samlet oss sånn og som gjorde litt sånn at 

vi hadde litt teater med barn, og litt teater for voksne. Han var veldig kreativ. Han lagde 

musikkgruppe, og de spilte og hadde dansefest. Da var barna med. […] [Barna] har gått på 

kroatisk skole inne i Oslo, for da var den presten som var der fra før av, som har reist til 

Frankrike [Čukman], han drev skolen på frivillig. Og det var før, mens Jugoslavia var der, så 

var det, han gjorde det for ( ), men han tok ikke penger, men han er veldig, veldig 

nasjonalistisk orientert. Han 'ville at våre barn skal lære seg kroatisk. Så han hadde katolsk 

undervisning, religion, og så kroatisk i ett. Ikke sant. Og da fikk dem det, og det var bra. Men 

etter han, at han reiste herfra, det gjorde han under krigen, så har de ikke hatt noen sånn 

ordentlig lærer heller.331 

 

Tidsperioden Čukman tjenestegjorde i, var den perioden kroatene i Norge har vært mest 

sammensveisa og opptatte av kroatisk kultur, politikk og samhold. Dette kan trolig knyttes til 

at Čukman selv var en sentral skikkelse for å samle kroatene og videreføre den kroatiske 

identiteten blant gruppa i Norge. Selv om Čukman hadde både forløpere og etterfølgere, er 

det bare han som blir trukket fram på denne måten blant informantene. På samme tid som en 

informant mener at dette skyldes prestenes ulike personlighet og karisma, framgår det også at 

det var lettere å samle kroatene for 30-40 år siden.332  

																																																								
329	E-post fra Marinko Pervan med oversikt over kroatisk prestetjeneste i Norge, mottatt 23.05.16.; Den katolske 
kirke, ”Messetider for St. Olav domkirkemenighet, Oslo.” Sist endret 27.09.16. 
http://www.katolsk.no/organisasjon/okb/Oslo/Olav/liturgi; St. Olav : katolsk tidsskrift 1973, årgang 85, nr. 1: 3; 
St. Olav : katolsk tidsskrift 1973, årgang 85, nr. 19, s. 238. 	
330 Den katolske kirke, ”Askim.” Sist endret 28.04.16. http://www.katolsk.no/organisasjon/okb/Askim; 
Informant 9. 
331 Informant 4.  
332 Informant 4 og 5.  
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I retningslinjene for nasjonalsjelesorgen i 1994 står det at en sjelesørger skulle bidra 

til å integrere ei innvandrergruppe, ikke isolere den.333 Var Čukmans virke i strid med dette? 

Det kan se slik ut, for eksempel ettersom Čukmans etterfølger var overraska over at kroatene 

ikke kunne be Fadervår på norsk: 

 

Og vi samlet seg, vi holdt til en gruppe med barna våre og sånt, vi holdt seg sånn, og vi trodde 

det var veldig bra. Men når han som er biskop i Tromsø nå, han sa jo til oss, han skjønte ikke 

at vi ikke kan be Fadervår på norsk. Men det tenkte ikke vi. Vi tenkte jo, ja, men vi har jo vår 

kroatisk og liksom vi så jo vår kirke, vår prest, vår Fadervår, vi tenkte ikke noe annet. Men 

når han sa jo det til oss, da skjønte vi kanskje vi har gått glipp av noe? Vi holdt oss veldig for 

oss selv. Veldig mange av oss som kunne ikke følge med messen ordentlig på norsk.334 

 

I lys av innvandreres strategivalg, med tanke på posisjonering i mottakersamfunnet og 

sentrale institusjoner, tyder informantens uttalelse på at kroatene valgte å holde seg for seg 

selv.335 Selv om isoleringa var innenfor kirkesamfunnet, påvirka det kroatenes integrering i 

en større sammenheng, for eksempel muligheten til å lære norsk ved å blande seg med andre 

grupper. Samtidig er det flere av informantene som uttrykker takknemlighet over den 

kroatiske misjonens initiativ til blant annet trosopplæring på kroatisk, slik at barna lærte 

språket, til tross for at dette gikk i strid med de senere retningslinjene i nasjonalsjelesorgen.336  

  

Endringer over tid 

Kroaters forhold til og møte med kirka og dens medlemmer har utvikla seg gjennom tiårene 

de har vært i Norge. De fleste informantene går fremdeles jevnlig til messefeiring og andre 

arrangement i Den katolske kirke. En informant forteller at en endring er at ekteparet nå 

gjerne går på messer på norsk i tillegg. For kroater som har flytta ut av Oslo, har tendensen 

vært å sjeldnere oppsøke messene på kroatisk. De begrunner dette først og fremst av 

praktiske årsaker, som begrensede parkeringsmuligheter og tidlig avreise til Oslo. Gjennom 

årene har derfor kroater utenfor Oslo sentrum i større grad oppsøkt messer på norsk med 

blanda nasjonaliteter, selv om de fremdeles har hatt kontakt med den kroatiske presten og det 

																																																								
333 Informant 2, 4 og 7; OKB arkiv (1994). Utkast til ”RETNINGSLINJER FOR NASJONALSJELESORGEN I 
OSLO BISPEDØMME.” 
334 Informant 7.	
335 Kjeldstadli 2003: 408. Se kapittel 9 for mer om strategier i møte med et nytt samfunn.  
336 Informant 2, 4 og 7; OKB arkiv (1994). Utkast til ”RETNINGSLINJER FOR NASJONALSJELESORGEN I 
OSLO BISPEDØMME.”, s. 15. I retningslinjene ble det ansett som nødvendig at barn og ungdom som det var 
forventa at ville bli boende i Norge, kunne uttrykke sin tro på norsk. Derfor skulle religionsundervisning på 
norsk være standard til barn. 
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kroatiske miljøet i St. Olav kirke i Oslo.337 For alle kroatene i kirka har situasjonen rundt 

kirkekaffen endret seg, ettersom den i dag er blanda med andre nasjonaliteter. Det har ført til 

at kroater har fått bedre og mer jevnlig kontakt med andre folkegrupper. Samtidig mener en 

informant at mange kroater fremdeles ikke er gode på å oppsøke andre grupper under 

kirkekaffen, men fremdeles holder seg mest til sin egen gruppe.338  

 Noen av informantene har slutta å gå i kirka eller gikk sjelden i utgangspunktet. En 

informant som ikke lenger oppsøker kirka, forklarer at det i første omgang var barna som var 

grunnen til at familien slutta. Da barna ble idrettsaktive tenåringer, valgte familien å 

prioritere sportslige aktiviteter på søndagene framfor messefeiring i kirka.339 Den 

oppvoksende generasjonen har i større grad tatt avstand fra kirka enn hva deres foreldre har 

gjort og gjør. Et grovt anslag er at omtrent halvparten av informantenes barn oppsøker Den 

katolske kirke relativt regelmessig.340  

 

Oppsummering 
I dette kapittelet har vi sett at kroatene raskt søkte sammen og dannet et sammensveisa 

kroatisk fellesskap i Norge. Kroatene brukte mye tid sammen på fester og sosiale utflukter, i 

tillegg til at noen engasjerte seg i den kroatiske fotballklubben som ble starta i Oslo på 

midten av 1970-tallet. Ut fra denne fotballklubben vokste Kroatisk forbund i Norge fram på 

slutten av 1980-tallet, som en nasjonalforening for kroater i Norge. I løpet av de senere årene 

har både det kroatiske sosiale fellesskapet og kroaters engasjement i forbundet blitt svekket. 

Først og fremst er årsaken at kroatenes familier har vokst og krever mer tid, samtidig som de 

innvandrede kroatene selv blir eldre og har mindre overskudd. I tillegg mista kroatene i 

Norge noe av den samlende identiteten og deres felles frigjøringsprosjekt etter at Kroatia ble 

internasjonalt anerkjent som egen stat i 1992.  

 Det kroatiske fellesskapet har i stor grad vært sentrert rundt Den katolske kirke, som 

utgjorde både et sosialt og åndelig hjem for kroater i Norge. Kroatisk misjon i Norge ble 

oppretta på 1970-tallet og medførte at kroatene fikk sin egen prest og kunne feire messe på 

kroatisk språk. Prestetjenesten inkluderte lenge kroatisk språkopplæring for innvandrernes 

barn. Kirkekaffen var og er en sentral sosial møteplass innenfor kirka.  

																																																								
337 Informant 1 og 4.  
338 Informant 2, 3 og 7. Se sitat tidligere i kapittelet.	
339 Informant 5. 
340 Anslaget er basert på en ufullstendig oversikt over kirkeaktiviteten til informantenes barn, ettersom ikke alle 
informantene kommenterte dette. 	
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7 Kroaters forhold til nordmenn og det norske samfunnet 
Kroater i Norge har kommet i kontakt med ulike mennesker på forskjellige arenaer i det 

norske samfunnet. Når og hvordan bygde kroater relasjoner med nordmenn? Hvordan har 

kroater opplevd sin integrering i det norske samfunnet? Med disse spørsmålene vil kapittelet 

beskrive og diskutere hvordan kroater har funnet sin plass blant nordmenn og i det norske 

samfunnet fra 1970-tallet.  

 

Å bli kjent med nordmenn 
I forrige kapittel så vi at kroatene oppsøkte andre kroater i Norge etter ankomsten. På samme 

tid ble kroatene introdusert for den norske befolkninga. En informant reflekterer over 

hvordan de som kroater kunne bli kjent med nordmenn:  

 

Hvor skal jeg få kontakt med nordmenn? Du får jo, det blir jo, alle vi får jo det gjennom 

jobben, gjennom skolen, gjennom området vi havner i. […] Det er jo gjennom jobben man får 

mest vennskap. Og hvis man har barn, så får man en del gjennom vennskap barna, kjennskap. 

Det er sånn man får venner vel, er det ikke det? Det er ikke noe annet å gjøre.341  

 

Her nevner informanten ulike arenaer, jobb, skole, nabolag og barn, som har vært sentrale 

møtepunkt mellom kroater og nordmenn i Norge. Med dette som utgangspunkt vil 

delkapittelet belyse følgende spørsmål: Når og hvordan ble kroater i Norge kjent med 

nordmenn, hvordan opplevde kroater prosessen med å bygge relasjoner til nordmenn og hva 

slags kontakt har de med nordmenn i dag? 

 

Arbeidssted som møtested 

Kroatenes første møte med nordmenn skjedde først og fremst på deres nye arbeidsplasser i 

Norge. Selv om noen av informantene jobba på steder med mange kroater, som på Fornebu 

flyplass eller visse hotell i Oslo, var det naturligvis også mange nordmenn på disse 

arbeidsplassene. For noen informanter var norske kollegaer nordmenn de forholdt seg til, 

men ikke kjente eller brukte tid sammen med. Andre informanter bygde vedvarende 

vennskap med norske kollegaer: 

 

																																																								
341 Informant 4. 
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Men via jobben har jeg blitt kjent mest med nordmenn, da. Så jeg kjenner ganske mange. Jeg 

har ganske stor sånn krets som jeg kjenner og omgås med og samarbeider og sånt.342 

 

Intervjuer: Så dine [norske] kontakter, det var de du jobba med da? Det var de du møtte av 

nordmenn? 

Informant 3: Ja, jada. 

Intervjuer: Hadde dere noe nettverk med det, altså brukte du tid med dem utenom jobb? 

Informant 3: Nei. Det var kun jobben, det var ikke noe bowling, det var ikke noe fotball, det 

var ikke noe. Men samtidig også, vi giftet ganske oss fort, og så fikk vi barn og så var vi 

unge, og da var det få tak i ekstra jobber for å få endene til å møtes og sånn. Det var ikke noe 

snakk om å ha noe fri aktiviteter i fritid.343 

 

Jeg fikk jo en jobb hos en familie i Oslo når min [barn] var to år. […] Så de er mine venner 

den dagen i dag altså sånn, vi har hatt kontakt. Jeg har sluttet å jobbe der, men vi.. De har 

vært på besøk hos meg nede i Kroatia og jeg har vært i konfirmasjoner og sånn. Så jeg har fått 

en del omgang med nordmenn generelt, liksom sånn, og jeg har en del norske venner. […] 

Men du vet jo, det er, vi jobbet jo mye, ikke sant. Det var ikke mye tid til bekjentskaper.344 

 

Kjenner godt, mange år jeg har bodd, ikke sant. Så det er ikke noe problem. Mange 

[nordmenn] kommer her, denne tid vi driver og brenner brennevin her hos meg. […] Gode 

venner fra jobben. Og nå jeg har kontakt nå i dag også. Vi besøker hverandre, prater litt, går 

på kafé, diskuterer og sånn.345  

 

Et par av informantene nevner travelt familieliv med forsørgeransvar som et hinder for å 

bruke tid med norske kollegaer. Samtidig ble nettopp kroatenes barn en sentral inngangsport 

til deres relasjonsbygging med nordmenn.  

 

Kontakt gjennom barna 

Det er gjennomgående blant informantene at deres barn hadde betydning for deres kontakt 

med og relasjonsbygging til nordmenn. To arenaer trekkes fram i denne sammenheng: Da 

barna begynte i barnehage/skole og barnas idrettsengasjement. En informant beskriver 

hvordan de bare var sammen med kroater fram til barna begynte i barnehagen: 
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343 Informant 3. 
344 Informant 4.  
345 Informant 8.  
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Så hun [en nyankommet kroater] er med en gang i norsk miljø allerede, ikke sant. Men det 

hadde ikke vi mulighet, det hadde ikke vi mulighet til. Før barna begynte i barnehagen. Så 

begynte vi å få litt sånn norske venner. Og vi har jo fremdeles norske venner som, fra 

barnehagens tid. […] Pluss at vi skaffet oss etter hvert flere da, gjennom jobb […] Først med, 

først med barna, barnehagen. I hvert fall for vår del. Inntil da har vi holdt oss bare med 

kroatene, bare med kroatene. […] Men først etter at barna begynte i barnehagen, så begynte 

det å være mer integrert og være mer sammen med nordmenn, og. Men ikke før det. Det ble 

bare ikke sånn.346  

 

Informantens siste utsagn, ”Det ble bare ikke sånn”, røper en viss passivitet i forhold til at 

familien ikke hadde knytta vennskap med nordmenn før barna kom i barnehagealder. Det kan 

begrunnes med at de fikk sine sosiale behov møtt gjennom det tette kroatiske fellesskapet og 

at de brukte mesteparten av tida på ulike jobber for å få endene til å møtes. Samtidig fortsatte 

det tette kroatiske fellesskapet lenge etter at barna var ferdige i barnehagen, og ekstrajobber 

hadde kroatene gjennom mange år. Kanskje det at barnehagene representerte en sosial arena 

med barna i sentrum, kan forklare at denne tidsperioden ble en startfase for kroaters vennskap 

med nordmenn. 

 Flere av informantene hadde barn som var sportslig aktive i barne- og ungdomsårene. 

For disse informantene ble idrettsarrangement og -lag som barna var med på, et sentralt sted å 

møte nordmenn: 

 

Nei jeg har vært ganske mye på sånne forskjellige fotballturneringer med gutta. Du blir mer 

sosial, da. Så jeg kjenner omtrent hele området rundt. Fordi at alle har barn, ikke sant. Og vi 

har [flere] barn, og alle de har spilt med noen. Til slutt blir det ganske mange som du kjenner 

rundt.347 

 

Vi ble kjent med naboer gjennom ungene. Gjennom bursdager og alt det der. Vi blir invitert, 

ikke sant. Ungene går på forskjellige aktiviteter: Fotball og håndball og svømming. Så blir 

man kjent med omgivelser.348 

 

For å bli kjent med mennesker må man plassere seg selv i situasjoner der man faktisk 

møter andre og får anledning til å bygge relasjoner. Ikke minst gjelder dette for innvandrere 
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som ønsker å bli kjent med sine nye medborgere. Under barnas oppvekst oppsto det i 

kroatenes hverdag nye og flere arenaer for å møte andre, som la til rette for at kroatene kunne 

utvide sine nettverk i det norske samfunnet. 

 

Naboskap  

Den tredje sentrale faktoren i kroaters relasjonsbygging til nordmenn var gjennom naboskap. 

Vi har i kapittel 5 sett at kroatene flytta en del de første årene de var bosatt i Norge, for 

deretter å ha bodd lange perioder på ett sted. Selv om noen knytta bånd til naboer på tidlige 

og mer midlertidige boplasser, var det først og fremst etter kroatene kjøpte leilighet eller hus 

og etablerte seg i nabolag, at de ble kjent med nordmenn blant naboene. Noen av 

informantene har vært engasjert i borettslagstyrer og blitt kjent med naboer der.349 Andre 

uttrykker en takknemlighet over et nabofellesskap der de til barnas konfirmasjoner har gitt 

hverandre gaver og heist flaggene.350 En informant forteller om sine opplevelser med norsk 

naboskap, som beskriver flere av informantenes erfaringer: 

 

Som jeg sier, nordmenn er liksom sånn litt vanskelig å komme innpå. Du kommer ikke 

innenfor døren, du står faktisk i døren og snakker med naboen. De sier ikke kom inn, stå i 

gangen eller kom inn og fortell. De står igjen i døra og prater med deg om det du.. Og selv om 

det er trekk og vinter og hva det var, det er jo bare sånn det er. Men de jeg har kommet i 

kontakt med, de har blitt litt, de har tint opp. For jeg står ikke mer på utsiden av døra for de 

folkene jeg har blitt kjent med. Jeg slipper inn. Og de slipper inn her. […] jeg har kontakt 

med alle her, rundt omkring. Hun naboen der, hun naboen der, hun naboen der ((peker 

retning)). Jeg har kontakt med alle. Vi kan jo lage sånne osteparty her med litt vin og sånn. 

[…] Jeg har en del norske venner altså, det må jeg si.351 

 

Kroater beskriver sin egen kultur som mer åpen og gjestfri enn hva som er vanlig i Norge. 

Informantene har erfart at de over tid har blitt bedre kjent med de som bor rundt dem. Men 

det er ikke naboene, heller tidligere kollegaer, som har blitt deres næreste norske venner. 

 

Et savn etter større gjestfrihet  

Den kulturelle forskjellen med ulik grad av gjestfrihet blant kroater og nordmenn har preget 

kroaters relasjonsbygging i møte med norske naboer og kollegaer. Selv om kroatene fikk 
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norske venner, var det samtidig en opplevelse av å ikke få bli kjent med nordmenn på måten 

de selv ønska, basert på sin egen opphavskultur:  

 

Men når jeg jobbet på [arbeidssted], da var det også det som 'vi er litt ikke vant til, […] 

damene [kollegaer] var jo hjemme hos meg, men jeg var ikke hjemme hos dem. Det blir jo 

liksom vi kommer, men vi ber ikke hjem. Men så fikk du høre fra mange at litt norske er jo 

liksom litt stengt på en måte. Ikke så åpen som vi. Og det har vi opplevd, det er noe sånt. […] 

Men ikke mange norske, sånn som vi har jo kontakt som 'vi vil. Vi er jo liksom, sier at vi går 

til hverandre. Vi kunne gjerne møtes ute og gå på kafé eller noe sånn, men ikke som 

hjemmebesøk som vi trodde at det skal bli. Så det ble litt annerledes. […] Kanskje det er blitt 

forandret nede [i Kroatia] også, men det var jo for oss liksom gode venner skal komme til 

meg, så jeg skal komme til dem også.352  

 

Men jeg har ikke så mye kontakt med dem utenom på jobben, sånn for at nordmenn generelt 

er ikke sånn som inviterer til seg, liksom sånn. De er greie på jobben, men der slutter all 

kontakten. Det var ikke lett å få kontakt. Jeg har jo hatt nordmenn hele tiden rundt meg, men 

det var ikke, det var ikke nær kontakt akkurat det.353 

 

Det øverste sitatet av de to gjengitt her er et utdrag fra det jeg vil betegne som en av 

nøkkelfortellingene i intervjuet med informanten. Det er tydelig at de kulturelle forskjellene 

hun erfarte tilknytta relasjonsbygging preget hennes opplevelse av å bli kjent og finne sin 

plass på arbeidsplassen og i samfunnet. Informanten forteller at hun tok tak i situasjonen og 

snakka om temaet med ei norsk venninne, etter å ha invitert venninnas familie hjem til seg 

10-15 ganger uten å få en invitasjon tilbake. Den norske venninna sa at hun ikke hadde tenkt 

på det slik og begynte deretter å invitere informantens familie hjem til seg. Etter en åpen 

dialog om savnet etter slik gjestfrihet, har de bygd et sterkt og varig vennskap.354 

 

Dagens omgangskrets 

Det har allerede kommet fram at kroatene, både før og nå, har nordmenn i sin nære 

omgangskrets. Det er tidligere kollegaer, naboer, folk fra barnehagen og idrettsengasjement 

som i dag utgjør en vesentlig del av kroatenes nettverk. Familiebånd er også noe som har 

knytta kroater og nordmenn tettere sammen. Det gjelder både kroater som har gifta seg med 
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nordmenn etter de flytta til Norge og kroater som har fått norske svigerbarn som har 

introdusert dem inn i ei norsk slekt.355  

Det er litt variasjon mellom informantene om hvor stor andel nordmenn utgjør av 

deres omgangskrets. På den ene sida er det en informant som sier at han blir stadig dårligere i 

norsk fordi han ikke omgås mye med nordmenn nå.356 På den andre sida er det en som sier at 

de næreste vennene er norske, mens en annen sier at store deler av livet tilbringes med 

nordmenn, men søndagene er med kroater.357 Tendensen blant informantene ligger midt 

mellom, med en blanda omgangskrets av både kroater som de har kjent lenge og nordmenn 

de gradvis har fått mer kontakt med.  

 

Nye deltakere i det norske samfunnet 
Innvandrere til Norge møter ikke bare nye personer å knytte bånd med, men møter et helt nytt 

samfunn som de skal bli en del av. Vi har sett at kroater tidlig bygde fellesskap innenfor Den 

katolske kirkes trygge og familiære rammer. Samtidig var kroatene som ei innvandrergruppe 

en del av det norske samfunnet, hvor de har blitt stadig mer integrerte. Det følgende 

delkapittelet belyser hvordan kroater har engasjert seg i Norge, med vekt på det politiske, 

hvordan de har opplevd kulturforskjeller mellom Kroatia og Norge, hvordan de ser på sin 

egen integrering i det norske samfunnet og hvordan de beskriver sine barns forhold til det 

kroatiske og det norske.  

 

Politikk og engasjement 

Vi har sett at kroater som kom til Norge rundt 1970, kom på turistvisum eller midlertidig 

arbeidstillatelse. Mange av dem søkte norsk statsborgerskap så raskt som mulig. De fleste 

fikk søknaden godkjent så snart de hadde vært i Norge lenge nok. Unntaket var en informant 

som først fikk avslag uten begrunnelse.358 Han hevder at dette var diskriminering av ham som 

kroat. Da han fikk innvilga statsborgerskap året etter, var han påpasselig med at det nye 

passet oppga Kroatia, ikke Jugoslavia, som hans opphavsland. Informanten sier at han ikke 

ville tatt imot passet hvis det hadde stått Jugoslavia. Det ser ut til at både denne informanten 

og andre var ekstra motiverte til å bli norske statsborgere for å distansere seg fra den 

jugoslaviske merkelappen. På spørsmålet til en annen informant om han er norsk statsborger, 
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kom svaret raskt: ”Jaja. Ble det så fort jeg kunne. For det jugoslaviske passet hadde jeg aldri 

noe til overs for.”359 Informantene hadde derimot ikke noe mot det kroatiske passet, ettersom 

mange av dem har beholdt dobbelt statsborgerskap. En informant uttrykker en takknemlighet 

over å tilhøre to land: ”Jeg har dobbelt statsborgerskap. Jeg er nemlig heldig som har, vi har 

dobbelt statsborgerskap. Jeg fikk jo norsk veldig tidlig egentlig.”360 En annen årsak til at en 

informant søkte norsk statsborgerskap, var for at barna skulle slippe å trenge arbeidstillatelse 

i Norge.361  

 Selv om kroatene ble norske statsborgere, er det tydelig at de fremdeles opplever å ha 

en kroatisk identitet: 

 

Intervjuer: […] For vil du si at du anser deg selv som norsk? 

Informant 2: Ja, på en måte. Og på en måte skal du aldri være det. Du har jo din nasjonalitet 

og du har jo utenlandsk navn. […] Jeg har ikke noe imot at folk sier du er jo norsk, du har 

bodd her så lenge i Norge. Men, selve språket sier jo det at jeg ikke er herfra, og navnet mitt 

sier jo at jeg ikke er herfra. Men norsk som borger har jeg vært i mange, mange år. 

Statsborger, ja. Men nasjonaliteten er kroatisk. Det er det.362 

 

Jeg sa statsborgerskap, nasjonalitet, religion har ingenting sammen. Jeg er kroat uansett. Jeg 

kan ikke være nordmann, jeg er kroat, uansett om jeg er norsk statsborger. Ja, uansett hvor jeg 

reiser, reiser som norsk statsborger, men om spørsmål om nasjonalitet, så jeg må jeg oppgi jeg 

er kroat. Ja. Og jeg er katolikk. Kan være katolikk, kan være protestant, kan være ateist. Det 

er en privatsak. Religion er en privatsak. Statsborgerskap og nasjonalitet, jeg kan leve uten 

statsborgerskap, men jeg kan ikke leve uten nasjonalitet. Jeg må tilhøre et folk, uansett, en 

nasjon. […] 

Intervjuer: At du tenker deg som norsk statsborger, men kroat? 

Informant 1: Jaja, som de sier gang på gang, norsk-pakistaner, eller norske kroater, 

opprinnelig fra Kroatia eller kroatisk nasjon, men jeg er norsk borger nå. Unntak når jeg 

kommer i Kroatia eller i Hercegovina, men overalt hvor jeg kommer i andre land, jeg er 

norsk, jeg er nordmann. Jeg sier ikke jeg er norsk borger fra Kroatia, jeg er nordmann. Og 

ferdig med det. Jeg har legitimert meg med pass og jeg har vel ikke, det er nesten 90, bortimot 

95 prosent av kroatene fra Bosnia-Hercegovina har kroatisk pass. Og de kroatene herifra 
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også. Jeg har blitt tilbudt, men jeg sa nei. Jeg har norsk pass og jeg behøver ikke mer. Jeg har 

nok.363  

 

På den ene sida beskriver informanten i det nederste sitatet at hans mest grunnleggende 

identifisering er hans kroatiske nasjonalitet. På den andre sida omtaler han seg selv som 

nordmann og norsk i alle land han reiser til, med unntak av opphavslandet. Han har også 

valgt å kun ha norsk pass. En bemerkelse i dette tilfellet er at distriktet informanten kommer 

fra i det tidligere Jugoslavia ikke ble anerkjent som et område underlagt Kroatia, men ble en 

del av Bosnia-Hercegovina. Vi kan derfor stille spørsmål til om informanten ville ønska 

dobbelt statsborgerskap dersom hans opphavsland hadde vært notert som Kroatia, slik han 

mener er historisk korrekt. Uansett er det tydelig at kroatenes bakgrunn i Jugoslavia har 

preget deres forhold til statsborgerskap og nasjonalitet, også i Norge.  

 Som statsborgere av Norge, har kroatene stemmerett i landet, og den bruker de aktivt. 

To av informantene har tidligere vært engasjert i lokal partipolitikk på den politiske 

høyresida, men i dag er det bare gjennom valgdeltakelse at informantene er engasjert i norsk 

politikk.364 Alle informantene stemmer ved valg i Norge, med mindre de er bortreist. Det er 

ulike meninger blant informantene om å stemme ved valg i både Norge og Kroatia. Noen har 

stemt i begge land, mens andre har valgt å bare stemme i Norge:  

 

[V]i kunne stemme på begge steder, både på Norge og på Kroatia, for vi er jo sånne, vi har jo 

to statsborgerskap. Vi er både norske og kroatiske. Som regelmessig vi går her og stemmer. 

Men så stemte vi, husker ikke, var det en eller to ganger nede i Kroatia, så fant vi ut, det blir 

litt feil. Vi bor ikke der nede og vi tenker litt annerledes og.. Nei, så vi gjør ikke det mer. 

Stemte jo bare to ganger. Men her går vi og stemmer. Vi føler at det er mest riktig her.365 

 

Denne holdningsendringa og tilbaketrekninga fra å engasjere seg aktivt i kroatisk politikk, 

antyder ei utvikling blant kroater til å oppleve seg mer hjemme og integrert i det norske 

samfunnet enn i det kroatiske.  

 Til tross for at de stemmer ved valg, oppgir de fleste av informantene at de ikke har 

vært politisk aktive i Norge. En informant forklarer det med at ”vi flyttet jo fra politikken. Vi 

flyttet fra Kroatia, fra Jugoslavia den gangen. Så det var å drive med politikk og blande seg 
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med det, det var nesten sånn litt farlig.”366 Det informantene trekker fram ved spørsmål om 

politisk engasjement og deltakelse i foreninger og organisasjoner, er deres medlemskap i 

Kroatisk forbund i Norge og at de deltok i hjelpearbeid som forbundet organiserte under 

Bosnia-krigen på 1990-tallet.367 Likevel er det noen som skiller seg ut med sitt store 

engasjement i det norske samfunnet. For eksempel har en informant på ulike tidspunkt vært 

medlem i et politisk parti, en del av menighetsrådet i Den katolske kirke, vært i styret i 

Caritas, i borettslagstyret, i valgstyret på den kroatiske ambassaden, organisert i LO og 

engasjert i diverse oppgaver i Den katolske kirke.368 Selv om dette ikke er normen, viser det 

bredden av hvor engasjert kroater i Norge har vært, og hvordan de, om enn i ulik grad, ble 

aktive borgere som har tatt samfunnsansvar i Norge.  

 

Et møte mellom kulturer 

Kroatenes flytting fra Jugoslavia til Norge innebar ikke bare å komme til et nytt samfunn, 

men også å møte en ny kultur. Selv om en informant mener at det ikke er store 

kulturforskjeller mellom Norge og Kroatia, ettersom Kroatia historisk sett har vært vestlig 

orientert, er det ikke tvil om at kroater har opplevd den norske og kroatiske kulturen som 

ulike.369 Fellesnevneren som trekkes fram blant informantene er maten. Særlig ved høytidene 

holder kroatene fast ved tradisjonell kroatisk matlaging. De lager både norsk og kroatisk mat 

resten av året, og de byr gjerne middagsgjester på mat fra den motsatte kulturen.  

 På spørsmål om hva som er typisk norsk svarer informantene at nordmenn er 

forsiktige, skeptiske og litt vanskelig å bli kjent med, men veldig hyggelige når man først blir 

kjent. Det er typisk norsk med åpenhet, å være demokratisk, vise hverandre forståelse, jobbe 

hardt, ha det trygt, være engasjerte og ”kose seg”. Deretter beskriver informantene at det er 

typisk kroatisk å være direkte, impulsiv, gjestfri, å ha uformelle samlingspunkt og fellesskap 

med sang og dans.370 Flere av informantene syntes det var vanskelig å svare på hva de har 

tilegna seg av den norske kulturen. Generelt har de blitt preget av norsk tankesett og 

væremåte, som å vise åpenhet for ulike meninger og synspunkt. Informantene har blanda 

kroatiske og norske skikker, inngått noen kulturelle kompromiss i blandingsekteskap og sier 

at de i liten grad har opplevd å føle seg annerledes fra majoritetsbefolkningen.371  
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 Observasjoner om kroaters forhold til å feire den norske og/ eller den kroatiske 

nasjonaldagen kan settes i sammenheng med deres integrering i det norske samfunnet. Det er 

påfallende få som har hatt og har en tradisjon for å feire den kroatiske nasjonaldagen på en 

særskilt måte. Kroatene i Norge inviteres årlig til en markering av nasjonaldagen på den 

kroatiske ambassaden i Oslo. Noen av informantene har deltatt på disse arrangementene 

regelmessig, mens andre sjelden eller aldri feirer den kroatiske nasjonaldagen. Også de som 

slutter opp om feiringa på ambassaden sier at de trolig ikke ville feira nasjonaldagen hvis 

ikke ambassaden arrangerte noe. Det er verd å merke seg at det ikke har vært mangel på et 

generelt ønske blant informantene om å feire Kroatia, men at de ikke har noen lang tradisjon 

for nasjonaldagsfeiring. Det virker som om det råder en forvirring om når den egentlige 

kroatiske nasjonaldagen er, ettersom datoen har blitt endret gjennom skiftende regimer. 

Kroatene har derfor ikke tatt med seg faste tradisjoner tilknytta nasjonaldagsfeiring i Kroatia 

og føler i dag ikke noe vesentlig behov for å markere den kroatiske nasjonaldagen 25. juni. 

På den andre sida uttrykker noen informanter en begeistring over å feire 17. mai. Ved 

spørsmål om feiring av kroatisk og norsk nasjonaldag, var det bilder fra 17. mai en informant 

ønska å vise fram.372 17. mai har blitt en sentral festdag i de kroatiske familiene. Samtidig 

som de feirer 17. mai på en tilnærma lik måte som enhver nordmann, finnes det noen 

kulturelle innslag, som at dattera til en informant har brukt en kroatisk nasjonaldrakt under 

17. mai feiringa i Oslo.373 Det illustrerer at kroatene ikke har glemt sine historiske og 

kulturelle røtter, men at de som ei innvandrergruppe i Norge samtidig har fullstendig slutta 

seg til feiring av Norges nasjonaldag.  

Møtet mellom den kroatiske og norske kulturen inkluderte et møte mellom det 

kroatiske og norske språket. I tidligere kapitler har vi sett at kroatene opplevde språklige 

utfordringer ved ankomsten til Norge og i sine første jobber. Det er stor variasjon i hvordan 

kroatene lærte norsk og i hvilken grad de behersker språket i dag. Noen lærte norsk av 

nonnene de jobba for i Akersveien, noen gikk på språkskole på Rosenhoff, norskkurs på 

bedrifter eller annen voksenopplæring, mens andre prøvde å forstå språket på egenhånd og 

gikk aldri på språkkurs. Flere syntes at språket var vanskelig å lære. De som kunne litt tysk 

fra skolen i Kroatia uttrykker selv at de hadde en fordel.374 Gjennom årene ser det ut til at 

jobb på arbeidsplasser med mye kommunikasjon og norske kollegaer, har hatt større 

betydning enn hvordan man lærte språket i første omgang. Alle informantene gjorde seg 
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forstått og det var påfallende mange som snakka idiomatisk norsk under intervjuene, samtidig 

som andre hadde tydelig aksent. En informant med god norsk reflekterte over sin språklige 

situasjon: 

 

[J]eg 'føler at kroatisk som språk er, at jeg behersker det mye, mye bedre, liksom føler det, 

enn norsk. Jeg kan lese norsk selvfølgelig og har ikke noe problemer å forstå. Det er mye 

enklere enn å fortelle. Ofte kan man komme litt til kort, kanskje får ikke det riktige begrepet 

for å beskrive. Det er klart det finnes på kroatisk og, det er ikke.. De sier til meg at jeg 

snakker bra kroatisk, men at de merker at jeg ikke har vokst opp akkurat der. Språket 

forandrer seg, ikke sant. Det er dynamisk, det forandrer seg. Men norsk kontra kroatisk så.. 

Jeg klarer å uttrykke meg mye bedre, føler jeg, på kroatisk enn på norsk.375  

 

Integrering av andre generasjon kroater 

Andre generasjon kroater i Norge og deres integrering i det norske samfunnet er et stort emne 

som jeg ikke har hatt anledning til å ta for meg i arbeidet med denne oppgaven. Likevel vil 

jeg kommentere hvordan informantene selv omtaler sine barns integrering og plass i det 

norske samfunnet. Deres uttalelser bidrar både til å gi et lite innblikk i andre generasjons 

integrering i Norge og til å avdekke hvordan informantene tenker om integrering og 

sammenligner seg selv med sine barn eller nyankomne kroater.  

 Tendensen blant informantene er å beskrive sine barn som integrerte i det norske 

samfunnet:  

 

Og [barna er] norske statsborgere og egentlig dem synes seg hundre prosent nordmenn. Det er 

det ikke noe tvil om.376 

 

[M]ange av våre barn er blitt veldig integrert i norsk samfunn. [Dattera] har 3-4 [kroatiske] 

familier som er venner, resten er nordmenn. [Sønnen] det er bare nordmenn rundt ham, og 

noen dansker og noen islendinger, og kanskje noen andre, noen få kroater. Han har norske 

venner, hun har norske venner, barnebarna er spredt i.. Det er Norge for alt, ikke sant, eller alt 

for Norge. Det er jo.. De er blitt integrert. 'Jeg er blitt integrert. Men de er blitt 'enda mer 

integrert.377 

 

																																																								
375 Informant 9.		
376 Informant 1. 
377 Informant 4. 
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Så vi ble veldig sånn holdt seg med våre [under kirkekaffen]. Vi var ikke flinke på det 

området. Ikke før og ikke nå. ((Småler)).  

Intervjuer: Nei, jeg skulle til å spørre har det blitt noe bedre, nei?! ((Småler)) 

Informant 7: Nei, ikke vår generasjon. Men barnas generasjon, det blir noe annet. De er jo 

liksom norske og de snakker norsk og de føler seg norsk. De føler seg norsk aller fleste.378 

 

Foreldrene ser at barnas omgangsvenner i stor grad er norske, barna snakker norsk og de føler 

seg norske. Samtidig var det andre generasjon kroater som gjenoppstarta den kroatiske 

dansegruppa i Oslo. Det viser at noen av dem er interesserte i å videreføre den kroatiske 

kulturarven selv om de oppfattes som norske.379 

Om ekteskapsbånd knyttes til noen innenfor den opprinnelige etniske gruppa eller til 

ankomstlandets majoritetsbefolkning, kan være en av mange indikatorer på hvor integrerte 

personer i ei innvandrergruppe er i det nye samfunnet.380 Både blant informantene og deres 

barn er det mange ekteskap mellom en nordmann og en kroat og mellom to kroater. Tre av 

informantene har norsk ektefelle.381 Blant andre generasjon er det større variasjon. 

Flesteparten av informantene har noen barn som har gifta seg med nordmenn og andre barn 

som har gifta seg med kroater, altså en blanding innad i familien.  

Tidligere i kapittelet har vi sett at andre generasjon spilte en rolle for foreldrenes 

integrering gjennom nettverksbygging fra barnas tid i barnehagen og idrettsengasjement. 

Mange av informantenes barn gikk på kroatisk språkskole hos presten. Noen informanter 

knytta bevisst deres egen og barnas språklæring sammen. Noen snakka norsk hjemme for at 

barna skulle lære foreldrene det norske språket bedre.382 Andre snakka mest kroatisk for at 

barna skulle mestre det kroatiske språket godt. En informant begynte på norsk språkskole 

motivert av å ville hjelpe barna med leksene.383 De fleste av informantenes barn snakker og 

forstår kroatisk relativt godt i dag.  

Kroater utvandra til mange land og kontinenter rundt 1970. Australia var et av de 

attraktive landene som mange kroater oppsøkte og ble værende i. I 2011 ble det gjennomført 

en undersøkelse blant andre generasjon kroater i det kroatiske miljøet i Sydney. Målet var 

blant annet å undersøke andre generasjon kroaters identifisering med det kroatiske og det 

																																																								
378 Informant 7.  
379 Mæland 2016: 140. 
380 Kjeldstadli 2008: 125. 
381 Informant 1, 6 og 9. 
382 Informant 2. 
383 Informant 9.  
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australske, og deres integrering og/ eller diasporatankegang. I konklusjonen trekkes følgende 

fram: 

 

In accordance with the markers set out especially by Safran and Cohen it is quite clear from 

the results shown in this paper from the 2011 explorative survey of second generation 

Croatians in Sydney that there is a diaspora consciousness and a foundation to continue the 

diaspora into the second and possibly the third generation. The results cannot represent exact 

figures and must be taken with caution. However, this first survey of its kind among second 

generation Croatians anywhere in the world does point to the fact that there is a certain 

percentage (definitely below 50 percent) who do have diaspora tendencies and some who are 

genuine diasporans with determination to continue the Croatian diaspora community in 

Sydney.384  

 

Det kroatiske miljøet i Australia er adskillig større og mer omfattende enn i Norge.385 Det er 

derfor ikke overraskende at det ser ut til å råde en sterkere kroatisk bevissthet blant andre 

generasjon kroater i Sydney enn i Norge. Selv om barn av kroatiske innvandrere i Norge 

viderefører noe av den kroatiske kulturen gjennom språkbruk, mattradisjoner og 

dansegruppe, gir ikke informantene et bilde av at det råder noen diasporaliknende tankegang 

hos sine barn eller deres kroatiske venner, slik det tilsynelatende gjør i Australia. Det er ikke 

mulig å foreta en komparasjon på dette feltet i denne sammenheng, men undersøkelsen fra 

Sydney bidrar i det minste til å vise hvordan temaet med andre generasjon kroater og 

integrering, er et tema med verdensvid interesse og aktualitet. 

 

Kroaters opplevelse av egen integrering 

Hvordan opplever så kroater sin egen integrering i det norske samfunnet? Informantene deler 

et syn om at siden de er bosatt i Norge, preges de av den norske kulturens tankesett og 

oppførsel, og de har gradvis blitt mer like innfødte nordmenn gjennom sine handlinger og 

preferanser. De legger vekt på at de opplever seg selv som integrert i det norske samfunnet:  

 

[J]eg synes det er naturlig, uansett hvor jeg lever, om jeg kommer til Tyskland, eller Norge 

eller Sverige, det er helt naturlig at om man tenker seg å bosette seg her og bygge sin fremtid 

her, absolutt må integreres i det samfunnet. Jeg kan ikke gå min vei hele tiden. Det er ikke 
																																																								
384 Batarelo, Vice John (2015). ”The Continuation of a Diaspora Through the Maintenance of a Croatian 
Diaspora Consciousness Among Second Generation Croatians in Sydney.” I Hrvatska Izvan Domovine, redigert 
av Marin Sopta, Franjo Maletić og Josip Bebić. 159-166. Zagreb: Golden marketing-Tehnička knjiga, s. 166. 
385 Det bor omtrent 50 000 personer i Australia som var født i dagens Kroatia (Krsticevic 2015: 24).	
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bare om jeg trenger hjelp på en eller annen måte og kommer der og be. Man må vise interesse 

for livet her, for norsk samfunn, for (alt).386  

 

Intervjuer: Men er det endringer du ser i deg selv, som du har blitt mer norsk på en måte? 

Informant 5: Jeg er nok selvfølgelig, fordi jeg kom hit som 19 år, da blir man formet. Formet 

som menneske når man bor i et land, med verdier, altså kultur og mentaliteten, ikke sant. Så 

man blir jo integrert. Det blir også integrert i en. Absolutt. Jeg, når jeg kommer i Kroatia så 

ser jeg at jeg tenker annerledes, at jeg har andre verdier enn folk der.387 

 

Identifiserer meg som født katolikk i Kroatia. Identifiserer meg som integrert ordentlig 

nordmann.388 

 

Jeg føler meg norsk i veldig stor grad. Jeg føler meg hjemme her. Jeg føler at jeg hører 

hjemme her, her er hjemmet mitt. Lengter etter Kroatia, kommer dit og så en kort periode 

kjenner jeg hører ikke hjemme likevel. Folk er litt annerledes enn vi. […] Men vi føler oss 

mer hjemme her, det gjør vi. På alle måter.389 

 

Kroater i Norge har valgt å ikke gå sin egen kroatiske vei i det norske samfunnet, men 

å gjøre Norge til et hjemland. Med andre ord, deres strategivalg i møte med et nytt samfunn 

har vært å inkludere seg selv og finne en balanse mellom å tilhøre to kulturer.390 Det er ingen 

innlysende forskjell på de som har kroatisk eller norsk ektefelle med tanke på integrering og å 

finne sin plass i Norge. Flere av informantene beskriver Norge som et land de føler seg 

hjemme i. Samtidig bærer de med seg ei fortid fra et annet land og en annen kultur som 

fremdeles preger dem:  

 

Jeg er ikke i tvil om, ikke i tvil om at selv om jeg har bodd her to ganger så lenge som der jeg 

kommer fra, så jeg føler meg som kroat. […] 

Intervjuer: Det siste spørsmålet som jeg tenker at jeg har, med mindre du har noe å si, er i 

hvilken grad vil du beskrive deg som integrert i det norske samfunnet? 

Informant 9: Jeg vet ikke. Jeg tror at #. Jeg vet ikke hva man skal si. Jeg tror at jeg står, 

hvordan skal jeg si det, på.. Jeg vil si at jeg står på to stoler på en måte og så imellom der er 

																																																								
386 Informant 1. 
387 Informant 5. 
388 Informant 3. 
389 Informant 7.		
390 Jfr. Kjeldstadli 2003b: 408 om Heckmanns strategier hos en minoritetsbefolkning i møte med et nytt 
samfunn. Se også kapittel 9. 
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ingenmannsland. ((Småler)). Hvis du skjønner? Liksom to stoler, da. […] Om jeg vil det eller 

ikke så har jeg ikke bodd der [i Kroatia] på snart 50 år. En eller to måneder i året kan 

oppleves, men det er klart hvis jeg hadde bodd der kanskje hele tiden, så det kan tenkes at jeg 

ville kanskje følt det litt annerledes da. Men på den andre siden, jeg kan ikke.. Nei, jeg har 

den ballasten med meg, jeg kan ikke bare kaste det liksom over på en måte da.  

Intervjuer: Nei, nei. Men føler du deg som en innvandrer, føler du deg annerledes eller føler 

du at du har kommet godt inn i det norske samfunnet? 

Informant 9: Nei, jeg har jobbet forskjellige steder med mange norske og føler ikke liksom at 

jeg ikke er en del av dette samfunnet. Føler meg liksom som en av. […] Føler meg som 

hjemme.391  

 

Oppsummering 
Vi har i dette kapittelet sett at selv om det kroatiske fellesskapet var det viktigste sosiale 

nettverket de første årene, ble kroatene etter hvert kjent med nordmenn og bygde varige 

relasjoner til dem også. Kroater har opplevd nordmenn som litt vanskelig å komme inn på og 

bli kjent med, men når de først fikk kontakt, medførte det i mange tilfeller gode vennskap. 

Det var først og fremst norske kollegaer, kontakter fra barnehage eller skole, naboer og 

eventuell norsk ektefelle sitt nettverk som gjorde at kroatene ble kjent med nordmenn. 

Dagens omgangskrets for informantene består av omtrent halvparten norske og kroatiske 

venner, med en liten overvekt av kroatiske.  

 Kroater i Norge har blitt norske statsborgere og aktive deltakere i det norske 

samfunnet. Selv om kroatene har vært opptatt av politikk, har et fåtall engasjert seg politisk i 

Norge, utenom at de stemmer ved valg. Kroater oppgir å føle seg hjemme i Norge og at de 

har blitt integrert i det norske samfunnet. Samtidig vektlegger de at deres nasjonalitet er og 

forblir kroatisk, selv om de på mange måter ser på seg selv som norske. De anser andre 

generasjon kroater som enda mer integrert i det norske samfunnet, og at de unge både føler 

seg og er helt norske. Blant de innvandrede informantene og deres barn har noen gifta seg 

med nordmenn og andre med kroater. Hvilken nasjonalitet ektefellen har, ser ut til å ha hatt 

liten innvirkning på kroaters integrering i Norge. 

																																																								
391 Informant 9. 
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8 Relasjon til opphavslandet og jugoslaviske folkegrupper 
Hvilken relasjon har emigrerte kroater hatt til sitt opphavsland, og hvordan har de forholdt 

seg til andre jugoslaviske folkegrupper? Dette kapittelet er inndelt i to deler for å belyse 

tematikken disse spørsmålene tar opp, som er tilknytta problemstillinga Hvordan har kroater 

i Norge forholdt seg til sitt opphavsland?  

  

Kroater i Norge sin relasjon til opphavslandet 
Kroater som kom til Norge for snart 50 år siden, hadde ikke planlagt å forbli i Norge, slik vi 

så i kapittel 4. Tanken om retur indikerer at kroatene hadde et relativt godt forhold til sitt 

opphavsland, som et sted de kunne tenke seg å returnere til, til tross for at de ikke støtta de 

jugoslaviske styresmaktene i landet. Dette delkapittelet stiller de overordna spørsmålene: 

Hvordan har kroater i Norge forholdt seg til sitt opphavsland og hvordan har relasjonene 

endret seg over tid? I forsøk på å besvare disse spørsmålene, er fokuset lagt på kroaters 

pengesendinger, feriereiser og besøk, erfaringer med og engasjement overfor det jugoslaviske 

regimet, krigen i Jugoslavia på 1990-tallet og balansen eller spenninga mellom å bo i Norge 

og å være knytta til Kroatia. Disse temaene kan settes i en transnasjonal sammenheng, 

ettersom vi skal se at sosial, økonomisk og politisk kontakt mellom kroater i Norge og deres 

opphavsland har foregått på tvers av landegrensene.392  

 

Pengegaver  

Kroater i Norge har vært sentrale økonomiske støttespillere for sine slektninger i Jugoslavia. 

Noen informanter sendte pengegaver til familien allerede fra den første norske lønninga ble 

utbetalt.393 Jugoslaviske migranters pengegaver til opphavslandet fikk betydning for den 

jugoslaviske økonomien på 1970-tallet. I 1968 utgjorde pengesendingene fra utenlandske 

arbeidere 1, 37 % av Jugoslavias bruttonasjonalprodukt (BNP), mens det i 1973 nådde toppen 

på 7, 27 % av landets BNP.394 Vi ser her en sammenheng mellom toppåret for pengegavers 

andel av Jugoslavias BNP og toppåret for jugoslavisk utvandring.395  

Det har vært to situasjoner der pengegavene fra Norge har vært hyppigst og størst: Før 

kroatene etablerte seg med egen familie i Norge og i forbindelse med Bosnia-krigen på 1990-

																																																								
392 Kjeldstadli 2008: 58-63. 
393 Informant 7.  
394 Baletić 1982: 748-749.  
395 Se kapittel 3 om jugoslavisk migrasjon. 
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tallet.396 Under krigen var det ikke bare familiemedlemmer som mottok pengegaver fra 

kroater i Norge, mye ble også gitt til en bredere målgruppe gjennom kroatisk hjelpearbeid, 

som vi skal komme tilbake til. En informant beskriver hvordan situasjonen har vært og 

fremdeles er: 

 

Men vi har økonomisk hjulpet vår familie. Ja, det har gått enorm mengde med penger til 

familien. Til, til.. om det, det var store skatter på jord den gangen, så var det kjøpe ved, eller 

betale strøm, eller kjøpe noen møbler, noe fornyelse og sånn, eller bare kjøpe klær, eller 

betale skolegang eller skolebøker, det skjer faktisk den dagen i dag. […] Fra jeg kom hit så 

har jeg sendt penger hjem, regelmessig. Om det var ikke mye, men det var kanskje.. Jeg har 

regnet ut at gjennom de der 45 årene så har jeg sendt ned og gitt bort til familien minst halv 

million kroner i hjelp. Hvis du regner kroner, men den gangen så hadde ikke vi lønn mer enn 

fem hundre kroner. Så en ganske stor verdi har vi gitt bort. Men hadde ikke de folkene i 

Kroatia klart seg, hvis ikke jeg hadde hjulpet økonomisk gjennom tidene. Det var ikke 

penger, det var mat i vår landsby, i vår område. Mat var det nok av. Men det var ikke penger. 

[…] Så siden [informanten kom til Norge] har jeg hjulpet henne [familiemedlem]. Sendt 

henne et par hundre kroner til bursdag eller til jul, litt til våren og sånn. Det har dryppet litt. 

Og hvis du trengte penger så var det bare å ringe, så da sendte jeg kanskje en 500-lappen 

ekstra. Fordi jeg brukte ikke så mye penger da jeg kom til Norge. Straks jeg kom.397 

 

Hvor penger brukes og investeres er et tegn på hvilke bånd og forpliktelser mennesker 

opplever å ha. De katolske kroatene fulgte kanskje sin bibel som sa at ”der skatten din er, vil 

også hjertet ditt være”?398 

 

Ferieturer sørover og besøk nordover 

Kroatia er et populært feriemål for mange blant Norges befolkning, ikke minst for de som er 

født og oppvokst i landet. Kroatene har stadig dratt på ferie til Jugoslavia og Kroatia gjennom 

tiårene de har vært bosatt i Norge. Tendensen ser ut til å være at de har dratt oftere og/ eller 

lengre i løpet av perioden de har bodd i Norge, særlig gjennom de siste årene. For det første 

er grunnen til dette at noen kroater fikk, eller ville fått, problematiske ferieturer i Jugoslavia 

på 1970-tallet. For det andre har flere av kroatene pensjonert seg i løpet av de siste årene og 

fått mer tid til rådighet. For det tredje har trolig deres økonomiske situasjon har forbedra seg, 

																																																								
396 For eksempel informant 2 og 6.  
397 Informant 4. 
398 Matt. 6, 21.	
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slik at de har råd til å dra på flere og lengre ferier, selv om ingen av informantene 

kommenterte dette spesifikt.  

 De fleste kroater har siden de kom til Norge dratt på ferieturer til Jugoslavia hvert 

eller annethvert år. Likevel var det ikke alle som hadde muligheten til uforhindra ferdsel i 

fødelandet. En informant som dro på ferie med familien til Kroatia tidlig på 1970-tallet 

forteller at istedenfor å få tid med familie og venner, ble han fratatt passet sitt og innkalt av 

myndighetene til daglige forhør i flere uker. Informanten sier at han ble beskyldt for å være 

Ustasja-medlem, ettersom han hadde bekrefta at han var med i en organisasjon i Norge. 

Informanten sier at han ikke fikk forklart dem hva LO var, og at de var enspora opptatt av at 

han deltok aktivt i politisk arbeid mot Jugoslavia. Informanten hevder selv å aldri ha vært 

politisk aktiv for kroatisk frigjøring. Den dramatiske ferieturen gjorde at han ikke turte å bli 

med resten av familien til Jugoslavia i løpet av de neste åtte årene.399  

En annen informant venta også mange år før han dro tilbake til Jugoslavia på ferie. 

Hans situasjon var annerledes enn for informanten beskrevet ovenfor, ettersom han anså seg 

selv som politisk flyktning og aktivt arbeida mot det jugoslaviske regimet, om enn fredelig og 

i samsvar med norsk lov. Han måtte i perioder ha politibeskyttelse selv i Norge, derfor var 

det uaktuelt å dra til Jugoslavia på eget initiativ. Det tok over 20 år fra informanten gifta seg i 

Norge til kona besøkte familien hans i opphavslandet.400  

Som vi så i kapittel 5, disponerer flere av kroatene i Norge eiendommer i Kroatia. De 

fleste har hatt årlige turer til Kroatia de siste årene og oppholder seg der fra to uker til fire 

måneder i løpet av et år. Selv om informantene bare har hatt midlertidige opphold i Kroatia, 

har båndene dit blitt opprettholdt, om enn i varierende grad:  

 

Intervjuer: Så dere har bånd dit [til Kroatia] enda, selv om ikke dere vil bo der? 

Informant 7: Jada, det har vi. Å ja, det har vi. Folk som ikke har foreldrene i live nede, alle 

sier jo, når dere mister begge foreldrene, det blir annerledes. Så det kan godt hende. Jeg vet 

ikke. Men vi liker å reise både til Slavonia og så til Istria. Det gjør vi. Men aldri, aldri etter 

det tenkte vi liksom å flytte ned, det har vi aldri tenkt.401  

 

Relasjoner og nettverk spiller en viktig rolle for hvordan mennesker knytter bånd til ulike 

steder. Derfor er det ikke overraskende at etter hvert som kroater i Norge sine nære 
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400 Informant 1. 
401 Informant 7.	
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slektninger i Kroatia dør, samtidig som kroatenes egen familie har vokst i Norge, har deres 

tilknytning dreid stadig mer i favør av Norge.  

  I tillegg til at kroatene i Norge har dratt på årlige ferieturer til opphavslandet, har de 

også mottatt besøk fra slektninger og venner derfra. Det er først og fremst foreldre og søsken 

som har kommet på besøk, både for kortere og lengre perioder. Noen har kommet på egen 

regning og noen har informantene spandert tur på.402 De som har vært oftest på besøk er 

informanters mødre, som gjerne har vært i Norge to til tre ganger. 

 

Utfordringer med det jugoslaviske regimet  

Ettersom de færreste av kroatene som ankom Norge rundt 1970 var politiske flyktninger eller 

politiske emigranter, oppgir nesten ingen av informantene å ha jobba aktivt for kroatisk 

frigjøring fra Jugoslavia. Samtidig kommer det tydelig fram en felles opplevelse blant 

informantene om at det var tøffe og urettferdige forhold i oppveksten under kommunismen 

og Titos regime. Ovenfor så vi at kroater lot være å dra på ferie til sitt opphavsland fordi de 

jugoslaviske myndighetene mistenkte dem for å drive antijugoslavisk aktivitet i Norge. Det 

generelle bildet av kroater i Norge var ikke så dramatisk. Ifølge informantene prata de om 

politiske tema og samla seg i kroatiske tilstelninger på en måte Jugoslavias ledelse ikke likte, 

men de engasjerte seg ikke mer enn det. De tilsynelatende upolitiske kroatiske samlingene 

var mislikt av de jugoslaviske myndighetene ettersom de kunne gi grobunn for 

nasjonalistiske strømninger. Derfor tok kroatene sine forholdsregler: 

 

Uansett hva vi kroatene skal, skal vi ha fest eller sånt noe, jeg tillater ikke at det skal bli fest 

uten å bli med til politi og be politibeskyttelse, i tilfelle. Konstant var politiet til stede, 

sivilpolitiet som jeg tok hele et spesialbord som skal sitte dem folk, ikke helt fram, men bak, 

så de har hele.. […] Oversikten. Ja. Og i tillegg var patruljeuniformert politi. Vi hadde fest på 

flere steder, på Tøyen samfunnshus, på Sagene samfunnshus, på Blindern samfunnshus, på 

Bislett, over alt. […] Vi var konstant imot [å snakke om politikk], på grunn vi var klar over at 

det skal bli misbrukt. At det kommer med en gang i avisene Den katolske kirke har slippet 

ekstremistiske kroatiske der, og diskuterer sånn og sånn og sånn og sånn.403  

 

 Omtale av kroater i norske aviser fra 1960-90 var stort sett begrensa til å omhandle 

Ustasja-bevegelsen, internasjonale terrorhandlinger med kroatiske gjerningsmenn, frykt for 
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terror og liknende.404 Det var i hovedsak utenlandske nyheter, og mange av dem hadde 

opphav i Sverige. Kroatene i Sverige var en mye større gruppe sammenligna med Norge, og 

de hadde en mer militant framferd enn sine landsmenn i nabolandet.405 Det norske miljøet 

hadde, som vi har sett, kontakt med det kroatiske miljøet i Sverige gjennom fotballklubben 

og folkedansgruppe. Selv om norske avisinnslag om kroater i liten grad sikta til kroater i 

Norge, ble kroatene preget av omtalen. En informant sier at de ble ”uthengt kolossalt”, 

ettersom de ble beskyldt for å være terrorister og motstandsfolk: 

 

Men, vi blir utsatt # spesielt etter en del, en [kroat] som drepte kona si på ( ) i Lillestrøm. Han 

var også medlem i den kroatiske frigjøringsbevegelse. Og kommer, hittil kommer det drap på 

den jugoslaviske ambassade i Stockholm. Rolovic. Og så kommer den flykapring i Gøteborg. 

Så vi blir utsatt kolossalt. Fra alle kantene her i landet vi blir angrepet. […] Men i tillegg vi 

hadde også den kroatiske, kroatene som vi kaller femtekolonne, som bidrar for slike ting, 

masse kritikk. Som kommer med feilinformasjon til norske avisene.406  

  

Informanten hevder at det også blant kroatene fantes folk som motsatte seg andre kroater ved 

å gi feilinformasjon om gruppa. Han kaller dem femtekolonne, som antyder at de bedrev 

organisert landsforræderi. Det er viktig å presisere at det er den informanten som anså seg 

selv som politisk emigrant og har vært mest aktiv i kroatisk frigjøringsarbeid, som under 

intervjuet omtaler en fortid med uthenging og svartmaling som kroat i Norge.407 

 Samtidig som det var et skille mellom opplevelsene til politiske flyktninger og 

økonomiske innvandrere blant kroater i Norge, der denne studien hovedsakelig omhandler 

den sistnevnte gruppa, opplevde den kroatiske gruppa som helhet å bli overvåka av den 

jugoslaviske ambassaden i Oslo. Mælands forskning bekrefter at det jugoslaviske 

sikkerhetspolitiet hadde kjennskap til situasjonen til kroatiske innvandrere i Norge.408 Kroater 

i Norge motsatte seg noe av den jugoslaviske ambassadens arbeid. En informant nektet å 

skrive sønnen inn på den jugoslaviske ambassaden. En annen ikke ville la barna lære hans 

språk gjennom den serbiske språkopplæringa som jugoslaviske representanter tilbød i 

kommunen.409 En tredje informant reagerte på at ambassaden kunne ha utgitt dokumenter på 

																																																								
404 Basert på egen gjennomgang av VG, Dagbladet og Aftenposten i Atekst med søkeordet ”kroat*”. For 
eksempel ble det skrevet mye om drapet på jugoslavisk ambassadør i Sverige i 1971 og flykapringer.	
405 Mæland 2016: 140.  
406 Informant 1. 
407 Informant 1. 
408 Mæland 2016: 140. 
409 Informant 1 og 9.  
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flere av de jugoslaviske språkene, men de brukte bare det kyrilliske alfabetet. Han beskriver 

at det vokste fram en apati [sic] mot ambassaden: ”Vi var bevisste på det at for eksempel 

komme til jugoslavisk ambassade, de var anti-kroatiske til den grad. […] Ja, bare kom og 

snakk serbisk så hele verden forstår deg. Da får du med en gang en sånn apati mot det.”410 

Kroater hadde altså et delvis anstrengt forhold til regimet i sitt opphavsland og dets 

utsendinger til Norge.  

 

Engasjement under Bosnia-krigen 

Bosnia-krigen, som herja i deler av det oppløste Jugoslavia på 1990-tallet, førte til at kroatene 

i Norge forholdt seg uvanlig mye til sitt opphavsland i denne perioden. Like før, på slutten av 

1980-tallet, da Jugoslavia nærma seg oppløsning og Kroatisk forbund i Norge ble stifta, var 

mange kroater engasjerte i kampen for Kroatias frigjøring. Engasjementet tiltok utover første 

halvdel av 1990-tallet da krigen brøt ut og lokalbefolkninga ble hardt rammet. Kroatisk 

forbund i Norge oppretta i samarbeid med Norsk-kroatisk forening og Norsk Folkehjelp en 

hjelpeaksjon kalt SOS Kroatia, som de fleste av informantene engasjerte seg i.411 Gjennom 

SOS Kroatia samla kroater i Norge inn klær, medisiner, mat og penger, og de kjørte 

hjelpesendinger til Kroatia. De lagde også familiejulepakker til fattige familier og sendte et 

norsk juletre til Zagreb. SOS Kroatia sendte brev til rektorer ved ulike norske skoler for å 

støtte innsamlinga, de oppfordra eldresentre til å strikke lappetepper og de arrangerte 

kulturaften med konsert til inntekt for arbeidet.412  

 Ikke bare engasjerte kroater i Norge seg i hjelpearbeidet under Bosnia-krigen, noen 

dro også frivillig til Kroatia for å være med og kjempe i krigen: 

 

Og så tre måneder da holder Vukovar, greier ikke å forbi. Vukovar gikk tap, men der mista 

mye artilleri, tanker og biler, og fly. Vi lager selv våpen. Og så en del vi fikk fra utlandet. Så 

vi fra Norge, jeg kjørte full bil. […] Tre måneder, så sier gutta: Vi har nok av oss, men ikke 

nok våpen. Så sender oss tilbake, så sender dem penger. Vi sender dem penger, så kjøper vi 

																																																								
410 Informant 3. Av informantens uttalelser kan det virke som om han heller mener noe liknende ”antipati” enn 
”apati” når han beskriver sitt forhold til ambassaden. Fremmedord kan være vanskelig å håndtere, særlig på et 
nytt språk. Dette kan være en forklaring på et noe forvirrende ordvalg hos informanten. 	
411 Kroatisk forbund i Norge. ”Samarbeidsavtale mellom Norsk Folkehjelp og SOS Kroatia (utgått fra Kroatisk 
forbund i Norge og norsk-kroatisk forening)”. Dokument sett i arkivet til Kroatisk forbund i Norge 07.11.16.  
412 SOS Kroatia. ”Eldre-sentrene.” Dokument sett i arkivperm hos formannen i Kroatisk forbund i Norge 
07.11.16;  SOS Kroatia. ”SOS Kroatia arrangerer kulturaften.” Dokument sett i arkivperm hos formannen i 
Kroatisk forbund i Norge 07.11.16; SOS Kroatia (1991). ”Til rektor.” Åpent brev datert 20.11.91. Dokument 
sett i arkivperm hos formannen i Kroatisk forbund i Norge 07.11.16. 
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våpen der. […] Det er frivillig. Men det er bare tull. Jeg liker begge, alle folk, mennesker er 

mennesker. Det er dumt å drepe hverandre.413 

 

Kroatene i Norge ble altså ansett som større ressurser når de tjente og samla inn penger og 

våpen som de sendte ned til Kroatia, enn når de tjenestegjorde som soldater i landet.  

  Kroaters familieliv og hverdag i Norge ble under Bosnia-krigen preget av at de fulgte 

med på utviklingene i opphavslandet. De kjente personlig både områder og folk som var 

direkte involvert i krigen: 

 

Men [familiemedlemmer i Kroatia] var i krigen begge to. Ikke sant. Og vi var jo veldig 

berørt. Fordi vi følte veldig med det kroatiske folket. Vi er jo.. Så her var det mye som man 

tar reaksjoner og vi fulgte med på veldig sånn, så det var en tung tid for oss også. […] Det er 

ikke lett når du har to [familiemedlemmer] i krigen, vet ikke hvordan det går med det. […] 

Han [familiemedlem i Norge] var jo veldig, han er jo veldig politisk engasjert, og så han var 

jo til og med en stund nede i da i krigen i Kroatia, under krigen. Ikke lenge, men han var der 

for å se om han kan bidra med noe. Ja, så vi var veldig påvirket av den tiden. Det var den 

slags, hva kan man si, en slags, ja.. Det var ikke lett, du var påvirket. Hver dag så handlet det 

om det. Vi fulgte med på media og snakket med familie der nede og venner, og her jobbet 

man mye. Men jeg hadde jo [flere] barn som jeg måtte ta meg av her. Og jobbe, og. Det var 

bra. […] 

Intervjuer: Så dere klarte å holde dere oppdatert på hva som skjedde der nede? 

Informant 5: Jaja, jeg følger med hele tiden. Og nå også. Men det får være grenser, ikke sant, 

hvor mye man kan følge. Ellers så blir man gal til slutt. Når det gjelder å ha en grense, eller så 

kan det gå for langt, du kan ikke bo her og leve der.414  

 

Nå gjør vi det slik at du kutter ut de avisene, og så slår vi av radioen og så går vi tur [sa 

ektefellen til informanten under krigen]. Og det er heldigvis at vi gjorde det, for når du hører 

bare sånne 'dårlige nyheter og så kjenner du 'den som har blitt tatt av dage, og 'det huset som 

brenner ned og så får du det servert inn hele tiden. Da går det ikke så lett. Så derfor sa hun, 

som jeg er veldig takknemlig for at vi gjorde det. Slo av radioen og kuttet ut alle avisene og 

sånn, og gikk ut turer. Selv om man bærer det med seg og tenker og sånn. Men likevel, du blir 

ikke pumpet inn med det hele tiden. […] Ikke det at man vil feie det under teppet, men 

likevel, for sin egen del, man må jo få litt ting på avstand.415 

																																																								
413 Informant 8.	
414 Informant 5. 
415 Informant 3. 
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Av informantenes utsagn aner vi at de følte seg dradd i to retninger. De ville følge med på 

hva som skjedde med Kroatia og deres kjenninger der, samtidig som de hadde et liv i Norge å 

være til stede i. Likevel fulgte de såpass mye med på krigsutviklingene at de etter hvert måtte 

sette grenser for når og hvor mye de skulle følge med, for å ikke bli for oppslukt eller 

nedtrykt. Det var ikke for å ”feie det under teppet”, men for å sette grenser, ettersom man 

ikke kan ”bo her og leve der”, slik informantene selv beskriver situasjonen.416 

 

Spennet mellom å bo i Norge og være knytta til Kroatia 

Kroatene opplevde altså en ”dragkamp” mellom å være opptatt av hva som skjedde i Kroatia, 

samtidig som en skulle være til stede i egne liv i Norge. Selv om denne opplevdes sterkest 

under Bosnia-krigen, ser den ut til å ha fulgt kroatene gjennom hele deres tid i Norge. Som vi 

har sett, beskriver informanter at de har fått to hjemland: Kroatia, deres fødeland som de 

fremdeles har bånd til, og Norge, deres nye hjemland hvor de vil dø og begraves. 

Informantene i denne studien stiller litt ulikt i spennet mellom Norge og Kroatia, selv om alle 

har tilsynelatende gode og sterke bånd til begge land og kulturer. Jeg vil her trekke fram to 

informanter som står litt i kontrast til hverandre med tanke på dette temaet. Samtidig har de 

likhetstrekk, som at begge har norske ektefeller og har vært engasjert i å videreføre kroatisk 

kulturliv i Norge.  

Et eksempel på hvordan kroater har orientert seg mellom å tilhøre både Kroatia og 

Norge, er hvordan de har fulgt med på landenes nyheter. Noen har alltid interessert seg for 

kroatiske nyhetsoppdateringer og følger stadig med. Andre mista etter Bosnia-krigen noe av 

interessen for å følge med på hva som skjer på det nasjonale plan i Kroatia: 

 

Jeg er veldig opptatt av det som skjer der nede [i Kroatia]. Leser kanskje mer på kroatisk, 

følger med, leser stort sett på nettet, norske aviser, osv., osv. Men jeg følger veldig godt med 

det som skjer der, både på nasjonalt nivå og ellers lokalt.417 

 

For eksempel meg interesser ikke så mye hva skjer i dagens Kroatia, hvordan går politikken, 

men jeg har interesse av å følge Dagsrevyen her, hva skjer i Norge. Det som interesser meg. 

Ikke hvem skal være statsminister i Kroatia. Nei, jeg bryr seg ikke om. Men, hvem skal være 

statsminister her og hvordan skal drive politikk. Her er spørsmål, her jeg bor, her jeg lever, 

her skal jeg dø.418 

																																																								
416 Informant 3 og 5.	
417 Informant 9.  
418 Informant 1.  



		107	

Det øverste sitatet tilhører en som under krigen satte opp en parabolantenne for å få inn 

satellitt-sendinger fra Kroatia. I dag hører han på ukentlige messeoverføringer fra den 

kroatiske landsbyen han vokste opp i. Han forteller at det ikke bare er på grunn av sin 

religiøsitet at han ser og lytter, men at det er for å følge med, ettersom han kjenner 

innbyggerne der.419  

Det andre sitatet kommer fra en informant som gir uttrykk for å ha stilt fokuslinsa inn 

på Norge, ikke Kroatia. Det er en interessant utvikling, ettersom denne informanten fram til 

Bosnia-krigen var blant de kroatene i Norge som hadde størst engasjement i kampen for 

kroatisk frigjøring fra Jugoslavia. Tidligere i intervjuet uttalte han om sitt politiske 

engasjement for kroatiske rettigheter at ”vi ikke kommer her og bygger Kroatia i Norge. Vi 

har vårt eget territorium. Vi skal bare frigjøre Kroatia, vi skal ikke bygge Kroatia her.”420 

Selv om Kroatia ble frigjort på begynnelsen av 1990-tallet, ble det ikke på en slik måte som 

informanten hadde hatt forhåpninger til. Løsrivelsen ble mer grusom og blodig enn forventa, 

og det selvstendige Kroatia ble en geografisk mindre stat enn han hadde kjempa for. Hans 

engasjementet for kroatisk politikk tok dermed slutt: ”Nei, jeg slutta etter 95. Når dem ( ) 

undertegnet Daytonavtalen. […] Og fra den tid jeg sa nå er jeg ferdig med den politikk. […] 

Og det, det er noe som stemmer ikke. Ektefelle: Så han har gitt opp rett og slett.”421 Kanskje 

det er derfor informanten nå er så tydelig på at det er norsk politikk og liv han bryr seg om? 

I tillegg til politisk oppmerksomhet og engasjement for et land, kan også sportslig 

interesse avsløre hvor personer befinner seg i spennet mellom to hjemland, ettersom 

nasjonalfølelser gjerne uttrykkes gjennom sportslige arrangement.422 Vi går tilbake til den 

første informanten beskrevet ovenfor, som på 1970-tallet hadde en drøm om å se 

fotballkamper spilt i et fritt Kroatia. Det er interessant å bemerke at drømmen innebar at han 

selv skulle bo i Norge, men følge med på det som skjedde i Kroatia: 

 

Jeg husker veldig godt, det er interessant, da drømte jeg liksom, "drømte" du skjønner, tenk 

om, fra det perspektivet da, som var, tenk om Kroatia skulle bli et eget land og spille 

fotballfinale mellom to kroatiske lag i hovedstaden Zagreb, og at jeg her i Norge kunne se 

direkte på TV. Tenk det! Det husker jeg veldig godt.423 

 

																																																								
419 Informant 9. 
420 Informant 1.	
421 Informant 1. 
422 Mønnesland 2006: 359. 
423 Informant 9. 
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På spørsmålet om hvilket land han ville heiet på hvis Norge og Kroatia møtte hverandre i en 

fotballkamp i dag, et spørsmål som har blitt foreslått at kan vise grad av integrering og 

relasjon til opphavs- eller ankomstland, er svaret tydelig:424  

 

Det er ikke tvil om da vet du. Det er ikke noe tvil. Hvis det er Kroatia og Norge, så er det 

Kroatia som hjertet banker for. Men når Norge spiller, hvem det måtte være, så er det Norge. 

Men når Kroatia og Norge, jeg kan ikke juge og si at det er samme for meg, nei, det er ikke 

samme for meg. Jeg holder med Kroatia. Det kan ikke jeg nekte.425 

 

Avslutningsvis i dette delkapittelet vil jeg nevne en informant som beskriver sitt 

ståsted og sin rolle overfor opphavslandet som en ambassadør for Kroatia.426 Han ønsker å 

snakke positivt, men sant, om Kroatia og gjerne legge til rette for at kollegaer og venner får 

oppleve landet. 

 

Kroater i Norge sitt forhold til andre jugoslaviske folkegrupper 
Dette delkapittelet tar utgangspunkt i det overordna spørsmålet: Hvordan har kroater i Norge 

forholdt seg til andre jugoslaviske folkegrupper? Med jugoslaviske folkegrupper menes 

serbere, slovenere, makedoniere, montenegrinere og bosniere, foruten kroater. I denne 

sammenheng er det først og fremst serbere som omtales blant de jugoslaviske folkegruppene. 

Grunnen til det er for det første at serbere utgjorde den største minoriteten i Kroatia. For det 

andre er serberne den jugoslaviske gruppa som kroatene har hatt et mest turbulent forhold til. 

For det tredje var det i stor grad serbere informantene trakk fram da de ble spurt om sitt 

forhold til andre jugoslaviske folkegrupper.  

 

Kroatisk opplevelse av serbisk undertrykkelse i Jugoslavia 

Mange av informantene kom fra landsbyer med nesten bare kroater blant innbyggerne, men 

det bodde en del serbere i områdene rundt. Derfor hadde ikke nødvendigvis kroatene mye 

omgang med andre folkegrupper i barndommen. Likevel var det noen som stadig havna i 

konflikter med andre.427 En informant forteller at han begynte å mislike serbere etter at en 

nær slektning måtte sone flere år i fengsel på grunn av en upassende kommentar om Tito:  

																																																								
424 Kjelstadli 2008: 109. En tidligere britisk innenriksminister, David Blunkett, foreslo dette som ”the cricket 
test”. 
425 Informant 9.		
426 Informant 3. 
427 Informant 6.  
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Ja, jeg begynte å mislike serbere, rett og slett. Og jeg har opplevd i min ungdom [i Kroatia] 

når jeg var på sånne fester og diverse, at de som var serbiske, de hadde alltid 'noe imot oss, 

da. Og så var det innimellom slåsskamper, hvor det var, reine grunner var at jeg var ikke en 

av dem. Og det har skjedd en del ganger.428  

 

Opplevelsen av at serberne hadde noe mot kroatene ble kobla sammen med den 

generelle tendensen til at kroatene i Jugoslavia opplevde seg undertrykka av serberne. Denne 

forestillinga og erfaringa satt dypt hos kroatene jeg møtte. De fortalte at serberne gjorde det 

vanskeligere for dem å gå i kirka, få full skolegang og gode jobber.429 En informant 

poengterer at hun under oppveksten ikke opplevde konflikter med folk fra serbiskdominerte 

nabolandsbyer, men at det var senere, nærmere krigen, at situasjonen og forholdet mellom 

gruppene tilspissa seg. Likevel hadde kroatene lenge følt seg undertrykt og utnytta av 

serberne, ettersom sentralisering gjorde at økonomien og politikken gikk gjennom 

Beograd.430  

 Det er til tider uklart om informantene snakker om serberne eller kommunistene i sine 

beskrivelser av regimet i Jugoslavia og erfaringer med andre folkegrupper. Er det to ulike 

grupperinger, eller var de i realiteten den samme gruppa i kroaters øyne? På den ene sida ser 

det ut til at kommunistene var en bredere gruppering, ettersom andre folkegrupper var 

representert blant dem, også kroater. Samtidig utgjorde serberne den klart største gruppa i 

både kommunistpartiet og den jugoslaviske hæren. Den serbiske politikken og nasjonalismen 

ble knytta til ideen om Jugoslavia som et stor-Serbia, og med serbere i flertallet av 

Jugoslavias lederposisjoner, ble de av mange sett på som representantene for Jugoslavias 

kommunistiske regime.431 Det litt uklare likhetstegnet mellom serbere og kommunister 

tydeliggjøres i et sitat fra en informant:  

 

For da var det sånn at Jugoslavia, eller serbere, eller, kommunistene da, kommunistene som 

var der, de gjorde det vanskelig for oss kroatiske barn å komme gjennom eller få noe 

																																																								
428 Informant 6.	
429 Informant 3 og 4.  
430 Informant 5. Fram til begynnelsen av 1950-tallet hadde Jugoslavia en sentralistisk politikk som ble mer 
desentralisert etter hvert (Mønnesland 2006: 219-228). I kapittel 2 har vi sett at Den kroatiske våren i 1971 var 
et opprør blant kroater mot opplevelsen av urettferdig behandling og serbisk dominans i Jugoslavia. 
431 Se kapittel 2. 
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skolegang. Ikke sant? For hvis det ble noen ledige plasser, så kom kommunistene, disse her 

serbere fra [naboby], for de var mer... Det var sånn det var.432 

 

Militæret som møteplass og mobbested 

Den jugoslaviske hæren var en mangeetnisk institusjon der alle Jugoslavias folkegrupper var 

representert.433 Alle menn som var mellom 18 og 27 år og fast bosatt i Jugoslavia hadde 12 

måneders verneplikt i den jugoslaviske hæren.434 For kroatiske menn var derfor 

militærtjenesten ei tid i statens tjeneste hvor de hadde tett omgang med menn fra andre 

folkegrupper. Erfaringer i militæret preget hvordan kroater oppfatta det jugoslaviske regimet 

og forholdt seg til andre folkegrupper. Informanter forteller om mobbing i militæret, 

opplevelser av serbisk overlegenhet på nært hold og forbud mot å kalle seg selv kroat. Særlig 

forbudet mot å betegne seg som kroat ser ut til å ha preget mennenes tid i militæret og deres 

syn på regimet og dets forskjellsbehandling mellom de ulike folkegruppene:  

 

Det er i militæret i Serbia. Der må jeg si jeg er, jeg må ikke si jeg er kroat, jeg får ikke lov å si 

kroat. Jeg må si jugoslav. […] 

Intervjuer: Sa du noen gang at du var kroat? 

Informant 8: Ja.  

Intervjuer: Du gjorde det? Hva skjedde da? 

Informant 8: Ja. Da er det mobbing. Hele Serbia tenkte å bli hele Jugoslavia. Bare Zagreb. 

Det er planer å erobre hele Kroatia uten Zagreb.435  

 

Så da var jeg som 17-18-åring, da var jeg i en sånn forberedelse til militæret. Det er jo, det 

finnes ikke i Norge, men der var det en sånn måneds tid eller fjorten dager, to år like før 

militæret. Og da, selv om det var i Kroatia da, men da skulle de intervjue oss hvordan, hvem 

vi er. Og da er det gutter som har gått i samme klasse som meg. Og de var, de kaller seg for 

ortodokse serbere inne i Kroatia. Det er greit. Så sier han ene: Jeg heter [navn], serber. Greit. 

Og så sier han andre jeg er [navn], serber. Så kommer det til meg, så sier jeg er [navn], kroat. 

Og da fikk jeg den kjeften. Er du kroat eller er du jugoslav? Som 16-17 åring begynte jeg å 

gråte. Ja, men, hvorfor han sa at han er serber i Kroatia? Og da fikk jeg kjeft. Så, derifra fikk 

jeg liksom avsmak. Jeg fikk ikke lov å være kroat i Kroatia. Mens de som var ortodokse, som 

																																																								
432 Informant 4.	
433 Peled, Alon (1998). A Question of Loyalty : Military Manpower Policy in Multiethnic States. Ithaca og 
London: Cornell University Press, s. xi.  
434 Schnöring, Katharina (2001). "Deserters in the Federal Republic of Yugoslavia." International Journal of 
Refugee Law 13.1: 153-173, s. 161. 
435 Informant 8.	
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kaller seg serbere, fikk lov. Og det var den avsmaken som ga meg tanken på å gå vekk 

herifra. […] For det var maks, eller du kan bli ikke eldre enn 27 år at du skal i militæret. Og 

så sa de til meg: På grunn av din uttalelse om at du var kroat, og ikke jugoslav, da skal du 

vente inntil du er 27 år, da skal du i militæret. Ikke sant, de 18-19-åringer og sånn. Så føler du 

deg som gammel blant dem. Da blir det en slags tortur eller ydmykelse igjen. Og da prøvde 

jeg igjen [å forlate landet], det var også en av grunnene, for å slippe militæret.436 

 

Det nederste sitatet er et utdrag fra et livsløpsintervju, hvor jeg mener at utdraget beskriver en 

av informantens nøkkelfortellinger. Med nøkkelfortelling menes en av informantens sentrale 

fortellinger som preget informanten både da hendelsene skjedde og i ettertid. For denne 

informanten var den ydmykende og provoserende opplevelsen av å ikke kunne kalle seg kroat 

i sitt eget land, med den påfølgende straffen med utsatt militærtjeneste, en opplevelse som 

gjorde at han ville forlate både militæret og Jugoslavia.  

 Det er tydelig at restriksjoner mot å kalle seg kroat i den kroatiske republikken, var 

noe som preget mange av informantene, både kvinner og menn. De ønska ikke å identifisere 

seg med betegnelsen jugoslav. Svein Mønnesland, professor i slaviske språk, skriver at den 

nyopprettede jugoslaviske kommuniststaten ville skape et bilde av en sterk og glad 

”Yugoslav man”.437 Det innebar en utvida betegnelse av hvem som var jugoslaver, ettersom 

makedoniere og montenegrinere, og senere bosniere, ble inkludert i tillegg til slovenere, 

serbere og kroater. At alle skulle kalles jugoslaver var et grep som skulle samle dem i enhet 

og brorskap.438 Slik ble det likevel ikke. Identifisering som jugoslav ble først og fremst knytta 

til det kommunistiske regimet og dets ønske om en sterk og samla føderasjon. Kroater og 

andre grupper som var motstandere av denne ideologien, var dermed også motstandere av å 

måtte identifisere seg i dens navn. Samtidig vokste det fram en annen og mindre ladet bruk av 

betegnelsen jugoslav, for eksempel blant personer som var født i blandingsekteskap mellom 

to ulike etniske grupper i Jugoslavia.439  

 

Kroaters bekjentskap og vennskap med tidligere jugoslaver 

Hvordan har da kroater, med en bakgrunn preget av anstrengte forhold mellom ulike 

folkegrupper, forholdt seg til personer fra det tidligere Jugoslavia? Informantenes uttalelser 

om temaet kan knyttes til tre punkter. For det første har kroatene hatt kontakt med personer 
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438 Mønnesland 2013: 355. 
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fra andre jugoslaviske grupper gjennom ulike arrangement, særlig sportslige. For det andre 

har flere fått nære forbindelser til andre jugoslaver som kollegaer og gjennom slektningers 

ekteskap. For det tredje mener informantene at det har vært uproblematisk å ha kontakt med 

andre jugoslaver så lenge de har unngått politiske samtaleemner. 

 I kapittel 6 så vi hvordan fotballklubben Croatia Oslo samla kroatene sosialt, samtidig 

som de frontet kroatiske rettigheter. I tillegg til å samle kroatene i Norge, har fotballklubben 

vært en møteplass for innvandrere fra det tidligere Jugoslavia. Croatia Oslo hadde blant annet 

bosniere på laget. En som tidligere spilte i klubben uttrykker deres avslappa forhold til å 

blande folkegrupper og religioner på laget: ”[T]il å begynne med var det bare kroatene. Men 

etter den siste krigen, så var det flere av de bosniske flyktningene som har kommer til landet, 

de var muslimer, men det spilte ingen rolle for meg eller oss.”440 Likevel var det ikke bare 

uproblematisk å møtes som ulike jugoslaviske grupper på fotballbanen. En informant forteller 

at det ble krangling og slåssing da Croatia Oslo spilte kamp mot et serbisk lag i Oslo. Han 

hevder at det serbiske laget prøvde å provosere kroatene, som først holdt avstand, men 

deretter begynte de å slåss mot hverandre. Det endte med at Norsk Fotballforbund utestengte 

det serbiske laget fra videre spill.441 Det er interessant å observere forskjellen mellom møter 

mellom kroater og bosniere, og kroater og serbere på fotballbanen. Det er ikke mulig å trekke 

konklusjoner basert på disse begrensede utsagnene, men det er verd å rette fokus på 

kontrasten mellom at kroatene kunne spille på lag med bosniere, men ikke kunne 

gjennomføre en fotballkamp mot serbere. Dette kan illustrere noe av det komplekse bildet av 

hvordan folkegruppene i Jugoslavia har forholdt seg til hverandre, der kroatene og serberne 

er de gruppene som har hatt mest mistenksomhet og konflikter i møte med hverandre. 

 Samtidig var det mulig for kroater i Norge å spille fotball sammen med alle 

jugoslaviske folkegrupper, også serbere. En informant som jobba på en fabrikk med ansatte 

fra ulike deler av Jugoslavia, forteller at han spilte fotball med alle slags folk: ”Man omgås, 

til og med selv om man diskuterer for eksempel politikk på fabrikken, på jobben, så kan man 

for eksempel spille fotball sammen etterpå. Man kan spille boccia sammen.”442  

 En informant lurer på om han er annerledes enn andre kroater, fordi han har vært og er 

mer åpen for personer fra andre jugoslaviske grupper enn mange av sine landsmenn. Han ble 

kjent med dem gjennom ektefellens språkkurs, arbeidslivet og en jugoslavisk klubb som han 

																																																								
440 Informant 6.  
441 Informant 8. Ifølge informanten virker det som at det serbiske laget ble utestengt av hele seriespillet, men det 
er noe uklart.  
442 Informant 9.		
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var med i mens Jugoslavia ennå eksisterte.443 I dag har han fremdeles serbere blant sine nære 

venner. Mæland hevder at ingen av informantene i det kroatiske miljøet var opptatt av 

etnisitet da hun møtte dem i løpet av det siste tiåret. Hun trekker fram at det for eksempel var 

et serbisk medlem i den kroatiske folkedansgruppa.444 Det betyr at min informant, med sitt 

rause syn på vennskap på tvers av grupper, kanskje ikke skiller seg fra sine landsmenn i dag. 

Likevel skilte han seg ut da han før Bosnia-krigen, i ei tid med høy mobilisering blant kroater 

for å fremme kroatiske rettigheter og frigjøring, var med i en felles jugoslavisk klubb i Oslo.  

 Akkurat som arbeidsplassen var en sentral arena for kroaters møte og 

relasjonsbygging med nordmenn, møtte mange kroater personer fra andre jugoslaviske 

grupper gjennom arbeidslivet.445 Kroater har hatt kontakt med serbere, bosniere, ungarere og 

makedoniere gjennom jobb, og en informant, som drev et eget firma, ansatte en bosnier til å 

jobbe for seg.446 En annen informant forteller hvordan han har fått venner blant både serbere 

og bosniere: 

 

Jeg kjente en del fra andre kamerater som driver firma på jobben, og treffer på jobben og hos 

meg, hvor jeg jobba også. Og så en nabo som har bodd der, han er fra Kroatia, fra Bosnia, han 

er kroat, men kjenner mange serbisk folk der, så vi treffer hverandre. Men det mange norsk, 

serbisk, som gifter seg med norsk. Så vi treffer hverandre og så prater litt.447 

 

En informant som gikk på skole i en by i Kroatia før utvandringa til Norge, ble der kjent med 

personer fra andre jugoslaviske grupper. Informanten tenkte aldri over det, men anså det som 

helt naturlig å få kontakt med mennesker fra andre etniske grupper.448  

 Mange kroater i Norge har altså relasjon til personer fra andre jugoslaviske 

folkegrupper. En informant hadde en bosnier som forlover da han gifta seg. I tillegg hadde 

familien serbiske venner. Grunnen til at deres vennskap gikk i oppløsning var ikke basert på 

etnisitetstematikken, men serbernes skilsmisse.449 Noen informanter har fått personer med 

bosnisk bakgrunn inn i familien gjennom barnas ekteskap.450 En informant har en nær 

slektning som er gift med en serber i Serbia, noe som har fungert tilsynelatende bra.451 

																																																								
443 Informant 6. Ektefellen gikk på språkkurs for å lære seg det kroatiske språket.  
444 Mæland 2016: 141.	
445 Se kapittel 7 for arbeidsplassens rolle for kroaters relasjons- og nettverksbygging i Norge. 
446 Informant 7, 9 og 4. 
447 Informant 8. 
448 Informant 5.	
449 Informant 2 og 3. 
450 Informant 7 og 8.	
451 Informant 3. 
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Informanten sier at det bare var under Bosnia-krigen at han syntes slektningens blandede 

ekteskap var utfordrende. I ettertid har han nyansert bildet igjen:  

 

Akkurat der og da var 'alle serberne for meg, absolutt 'alle idioter. […] Og når ting har roet 

seg litt og så begynner jeg å skjelne liksom at det er ikke 'alle som er idioter. Det er ikke 'alle 

kroatene som er Guds barn. At da kan man veie opp littegrann og fortelle til seg selv: Hør her, 

du kan ikke dømme alle over en kam.452 

 

Et sentralt grep som kroater har brukt for å kunne omgås med andre jugoslaviske 

folkegrupper, og særlig serbere, var å unngå å diskutere politikk sammen. Tendensen blant 

informantene er at det stort sett har vært uproblematisk å ha kontakt med andre tidligere 

jugoslaver, men at det innenfor det politiske feltet råder såpass stor uenighet og ulike 

erfaringer blant dem, at det har vært best å unngå politiske tema. Noen informanter forteller: 

 

Jeg liker, jeg har serbere her som vi prater nå, vi diskuterer alt mulig. Men vi diskuterer ikke 

politikk.453 

 

Jeg har ikke noen problemer med noen sånn [fra andre grupper]. Så sant man ikke kommer 

borti politikken. Da kan vi bli uenige. Ikke sant. Men jeg har ikke hatt 'kontakt med noen 

heller. Så jeg har ikke.. Mitt liv har rett og slett ikke ført meg blant andre grupper. Jeg har 

ikke hatt mulighet, liksom sånt å treffe andre sånn.454 

 

Jeg er blitt kjent med en jente fra Serbia. Jobbet på [samme sted]. Men vi hadde god kontakt, 

vi har ikke blandet politikk. Det hadde vi. Og [ektefellen] hadde en venn, en jente som var fra 

hans landsbyen, som var gift. […] Han er fra Serbia. Og vi også hatt god kontakt med dem, 

men aldri snakket om politikk eller religion. Men vi hadde veldig kontakt. Også på nesten 

siste arbeidsplassen min, der var det jeg fra Kroatia og en jente fra Serbia og en fra Bosnia-

Hercegovina, og det var mens krigen var, og vi tre, sammen med andre norske, spiste jo lunsj 

hver dag sammen. Og folk så jo at vi kunne snakke vennlig sammen. Jeg var jo den eldste, jeg 

fikk flere ganger spørsmål hvordan kan vi snakke sammen og være så gode venner? Så svarte 

jeg: Vi snakker ikke politikk. Og det kan vi ikke, hvis vi skal begynne å snakke politikk, da 

blir det feil og da går det ikke lenger.455 
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Selv om flere av informantene påpeker at de i liten grad har hatt nære relasjoner med 

andre innvandrere, verken jugoslaver eller personer fra andre land, har de samtidig vært vant 

til å forholde seg til mange ulike grupper mennesker. Særlig gjennom Den katolske kirke har 

kroatene kommet i kontakt med innvandrergrupper fra hele verden.456 Det kulturelle 

mangfoldet kroater ukentlig har omgitt seg med, har muligens bidratt til at kroatene har hatt 

en mer åpen tilnærming til andre jugoslaver enn man først skulle tro. 

 

Oppsummering 
Gjennom sine tiår i Norge har kroater vedlikeholdt bånd til sitt opphavsland og kommet i 

kontakt med andre jugoslaver bosatt i Norge. Vi har sett at kroater har sendt penger til 

slektninger i Kroatia, og de har gjennom tiårene dratt på ferieturer til Kroatia og fått besøk 

derfra. Vi kan observere en viss ”dragkamp” mellom å bo og leve i Norge, samtidig som de 

har vært knytta til opphavslandet, særlig gjennom de relasjonelle båndene. Tettest kontakt til 

opphavslandet hadde kroatene like etter flyttinga til Norge og under Bosnia-krigen, da de 

hjalp til med å organisere hjelpesendinger til Kroatia og noen kjempa frivillig i krigen. Selv 

om kroatene fremdeles er knytta til sitt opphavsland, ser vi en tendens til at de har blitt stadig 

mer knytta til Norge i forhold til Kroatia. Dette kan forklares med at kroatenes familie i 

Norge vokser samtidig som slektninger i Kroatia går bort, at kroatene har bodd lenge i Norge 

og blitt godt integrert i det norske samfunnet og at de etter Bosnia-krigen og Kroatias 

selvstendighet mista en viktig kampsak som knytta dem til opphavslandet.  

Med tanke på kroater i Norge sin relasjon til andre jugoslaver, har vi sett at de i stor 

grad har hatt uproblematisk kontakt gjennom arbeidslivet, slektningers giftemål og diverse 

arrangement. En grunn til dette er at kroatene aktivt har valgt å unngå politiske samtaletema i 

sine relasjoner til andre jugoslaver. Det er først og fremst serbere og bosniere kroatene har 

hatt kontakt med i Norge. Det ser ut til at forholdet har vært mest anstrengt mellom kroater 

og serbere, noe som reflekterer den historiske relasjonen mellom de to folkegruppene på 

Balkan. Likevel løfter kroater i Norge fram at de ”liker begge [serbere og kroater], alle folk, 

mennesker er mennesker.”457 
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9 Avslutning 
Denne studiens overordna mål er å presentere kroater som kom til Norge rundt 1970-tallet sin 

bakgrunn, ankomst, integrering i det norske samfunnet og bånd til opphavslandet. I tråd med 

dette målet, har denne oppgaven forsøkt å svare på følgende problemstillinger: Hvordan har 

kroater blitt integrert i det norske samfunnet? Hvordan har kroater opplevd sin 

integreringsprosess fram til i dag? Hvordan har kroater i Norge forholdt seg til sitt opphavs-

land? Her vil jeg trekke sammen observasjoner gjort underveis i oppgaven og kommentere 

noen av dem i lys av teori om innvandreres integrering, strategiske valg og dobbelte og 

etniske plasseringer, som ble presentert i kapittel 1. Avslutningsvis kommenterer jeg hva min 

forskning bidrar til i en norsk historiefaglig sammenheng og muligheter for videre forskning. 

Selv om hovedkildematerialet i denne studien er uttalelsene til ei begrensa gruppe 

kroater i Norge, som ikke er statistisk representativ, oppnådde jeg en metning av 

informasjonen i intervjuene og kunne observere visse mønstre og tendenser på tvers av 

informantenes fortellinger. Av den grunn antar jeg at tendenser jeg ser blant informantene 

gjelder flere enn dem selv og kan brukes til å kaste lys på kroaters historie i Norge.  

Kroatene har fulgt strategier, mer eller mindre bevisst, i sitt møte med det norske 

samfunnet. Strategiene som Heckmann har skissert at en minoritet kan følge, er: a) 

assimilering, mindretallene blir fullstendig en del av flertallskulturen, b) overtilpasning, 

mindretallene vil identifisere seg helt med majoriteten og prøve å bli lik, c) 

opphavsorientering, de prøver å bevare egen kultur, kanskje i en enda mer tradisjonell utgave 

enn i opphavslandet, d) marginalitet, minoriteten blir utelatt eller pressa ut, med sosiale og 

psykiske problemer som konsekvens, e) dobbelt orientering, enkeltpersonene i minoriteten 

lever med en balansert tilhørighet til to kulturer, og f) politisering, mennesker kjemper aktivt 

for sin gruppes interesser, uten at det betyr at de melder seg ut fra flertallet.458  

 Kroater som kom til Norge rundt 1970, kom fra ulike deler av Kroatia og Jugoslavia, 

men særlig unge personer fra landbruksfamilier i Slavonia var godt representert. Deres valg 

om å forlate Jugoslavia var basert på dårlige jobb- og framtidsutsikter i hjemlandet, 

informasjon om gode jobbmuligheter i utlandet fra andre som hadde utvandra før dem og en 

opplevelse av å være undertrykt eller urettferdig behandla i det kommunistiske og 

serbiskdominerte Jugoslavia. At ei gruppe på omkring 1000 kroater valgte å komme til Norge 

som økonomiske migranter i denne tidsperioden, var til en viss grad tilfeldig.459 Kroatene 
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hadde få forventninger til livet i nord. Viktigst var det at de enten hadde et jobbtilbud eller 

gode jobbmuligheter der. I utgangspunktet planla de fleste å returnere til Jugoslavia innen en 

kort periode, men returen ble stadig utsatt, fram til den opplevdes utenkelig.  

 Om disse kroatene som valgte å bli i Norge, har jeg stilt problemstillinga: Hvordan 

har kroater blitt integrert i det norske samfunnet? Både Gordon og Kjeldstadli mener at 

arbeidsplassen er en sentral arena for integrering i et nytt land.460 Kroatene var motiverte for 

å arbeide og fikk seg raskt jobber i Norge. Periodevis har de hatt mange jobber samtidig, og 

noen jobber har de hatt i mange år. Boligmarkedet var det vanskeligere å komme inn på, men 

det gjaldt ikke bare kroatene. I dag eier kroatene boligene de bor i, i tillegg til at mange har 

en sekundærbolig i Norge eller feriebolig i Kroatia. De er stolte over at de aldri har vært til 

byrde for det norske samfunnet, men har arbeida flittig og betalt skatt fra første stund.461 

Basert på kroatenes yrkes- og boligkarriere, framstår gruppa som integrert i det norske 

samfunnet.  

  Relasjons- og nettverksbygging er en viktig del av å oppleve tilhørighet og 

inkludering i et samfunn. Vi har sett at kroatene søkte sammen og etablerte et tett kroatisk 

miljø på Østlandet. På den ene sida viser dette et strategivalg om å holde seg sammen med 

sine egne i et nytt land. Et eksempel er informanten som mener at kroatene isolerte seg i 

kirka, noe som blant annet førte til at de ikke kunne be Fadervår på norsk.462 På den andre 

sida forteller informantene at de ønska å bli kjent med nordmenn, men at kulturelle forskjeller 

og travle dager gjorde at det tok tid. Når mulighetene kom gjennom barnas kontakter i 

barnehage, skole og idrett, og med egne naboer eller kollegaer, engasjerte kroatene seg for å 

bygge relasjoner med nordmenn. De valgte dermed en strategi som innebar å bli en del av et 

større fellesskap, ved å målretta bli kjent med mennesker rundt seg.  

Informantene er tydelige på at de har ønska å bli inkludert i det norske samfunnet. De 

fleste søkte om norsk statsborgerskap så snart de hadde muligheten og stemmer ved politiske 

valg i Norge. Som gjengitt i et tidligere kapittel, uttrykker en informant det strategiske valget 

kroatene har tatt om å ville integrere seg i det norske samfunnet og være opptatt av det som 

angår Norges innbyggere: ”[D]et er helt naturlig at om man tenker seg å bosette seg her og 

bygge sin fremtid her, absolutt må integreres i det samfunnet. Jeg kan ikke gå min vei hele 

tiden. […] Man må vise interesse for livet her, for norsk samfunn, for (alt).”463  
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 Basert på mine observasjoner i denne studien, hevder jeg at kroatene har blitt integrert 

på mange arenaer i det norske samfunnet. Kroatene selv anser seg som integrerte, et funn som 

inngår under den andre problemstillinga: Hvordan har kroater opplevd sin integrerings-

prosess fram til i dag?. ”'Jeg er blitt integrert. Men de [barna] er blitt 'enda mer integrert.”464 

Når informanten påpeker at barna deres er enda mer integrert og norske, antyder hun 

indirekte at hennes generasjon ikke er fullt integrert. Samtidig gir ikke kroatene uttrykk for å 

være ekskludert i samfunnet på noen måte, og de understreker selv at de er godt integrerte. 

Trolig er det vissheten om at nasjonaliteten alltid vil være kroatisk, slik en informant påpekte, 

som gjør at de ser et skille mellom seg selv og sine egne barns integrering.465 Like fullt 

opplever de sin integreringsprosess som vellykka, med unntak av noen som synes språket kan 

være en hindring. Flere hevder at de tenker og oppfører seg mer på norsk enn kroatisk vis. 

Informantene sier at de har to hjemland, og de er ikke i tvil om at det er i Norge de vil 

bo og begraves. Norsk antropolog Cora Alexa Døving har undersøkt pakistanske begravelses-

ritualer og mener at innvandreres ønske om å begraves i sitt nye hjemland kan være en 

indikator på deres integrering i samfunnet.466 Slik sett er disse uttalelsene hos kroatene et tegn 

på at de er integrert i det norske samfunnet, og at de opplever å ha etablert et nytt hjemsted. 

 Den tredje problemstillinga oppgaven bygger på er: Hvordan har kroater i Norge 

forholdt seg til sitt opphavsland? Tida rundt 1990, med Kroatias selvstendighet og Bosnia-

krigen, er den perioden kroatenes bånd til opphavslandet ble mest tydelig. De ble dradd 

mellom å følge med på utviklingene i opphavslandet og bidra med politisk engasjement og 

humanitær bistand, samtidig som de hadde egne familier å ivareta og liv å leve i Norge. 

Tidlig i denne perioden valgte noen kroater, gjerne gjennom Kroatisk forbund i Norge, 

politisering som strategi i det norske samfunnet. Noen sto aktivt fram i Norge for å hevde det 

kroatiske folks interesser og rettigheter i Jugoslavia, blant annet ved å sende brev til den 

norske regjering med ønske om regjeringas offisielle anerkjennelse av Kroatia som et 

selvstendig land. Likevel er det viktig å påpeke, som Heckmann og Kjeldstadli, at 

engasjement for sin egen gruppes interesser ikke innebar en utmelding fra det norske 

samfunnet.467 En tidligere politisk aktiv informant understreker dette: ”[V]i ikke kommer her 

og bygger Kroatia i Norge. Vi har vårt eget territorium. Vi skal bare frigjøre Kroatia, vi skal 
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ikke bygge Kroatia her.”468 Informanten beskriver med dette sin dobbelte plassering, siden 

han ville kjempe for kroatiske rettigheter i Jugoslavia, samtidig som han ønska å være, og 

omtaler seg selv som, integrert i Norge. 

Til tross for kroaters delvis anstrengte forhold til det tidligere Jugoslavia og de andre 

etniske gruppene i føderasjonen, har informantene gitt et, kanskje overraskende, inntrykk av 

at kontakt med andre jugoslaviske grupper i Norge sjelden var utfordrende. Bosnia-krigen 

gjorde forholdet mellom gruppene vanskelig, men kroater skilte mellom personer og politikk, 

et skille de fremdeles holder fast på. 

 I løpet av de snart 50 årene kroatene har vært bosatt i Norge, har deres bånd til 

opphavslandet endret seg. De kulturelle båndene har blitt opprettholdt ved for eksempel 

deltakelse i kroatisk dansegruppe, messefeiring på kroatisk, kroatisk matlaging og ferieturer 

til Kroatia. Disse observasjonene argumenterer for at kroatene i Norge ble transplanted, 

omplanta, da de kom til Norge, ettersom de bevarte deler av sin kulturarv og skikker i det nye 

landet.469 Den katolske kirke var en viktig institusjon for kroater i Norge, og kirkesamfunnet 

ble en sentral arena for å videreføre det kroatiske fellesskapet og den kroatiske kulturarven i 

Norge. Det er særlig relasjoner som binder mennesker til et sted, og disse båndene har blitt 

forandra over tid. Etter hvert som kroater i Norge har mista flere av sine familiemedlemmer 

og venner i opphavslandet, har deres tilknytning til området blitt svekket. I tillegg har deres 

egen familie i Norge vokst, noe som har bidratt til at tyngdepunktet i deres bånd og 

tilnærming har dreid i favør Norge. Integrering av kroatene i Norge har altså ikke erstatta 

kroatenes bånd til opphavslandet, men har foregått parallelt med at båndene til Kroatia har 

blitt ivaretatt. Samtidig, etter snart 50 år i Norge, har utviklinga kommet til et punkt der 

mange kroater identifiserer seg med sin tilhørighet til Norge, framfor Kroatia. 

 I sammenheng med Handelmans teori om etniske plasseringer, ser vi at kroater i 

Norge har oppfatta seg selv som tilhørere av en egen kategori som skiller dem fra etniske 

nordmenn og andre innvandrere.470 Kroatene har også vært del av et etnisk nettverk og en 

etnisk organisasjon i Norge. Dette ser vi for eksempel av deres jevnlige sosiale møtepunkt 

for kroater, ressursfordeling av informasjon, penger og kontaktpersoner og dessuten 

organisering i kroatisk fotballklubb og Kroatisk forening i Norge. Kroater i Norge har ikke 

dannet et etnisk samfunn, ettersom det ikke har oppstått et geografisk område med kroatisk 

domene.  

																																																								
468 Informant 1. Sitatet er også referert til i kapittel 8.	
469 Drøyer 1998: 30-31. Se teoridelen i kapittel 1. 
470 Handelman 1977. Se teoridelen i kapittel 1. 
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Mitt forskningsbidrag og mulig videre forskning 

Når jeg i løpet av denne studieprosessen har blitt spurt om å beskrive temaet for min 

masteroppgave, har jeg stadig blitt møtt med andres overraska, men interesserte, respons. 

Årsaken er at mange ikke har vært klar over at det kom ei gruppe kroatiske arbeids-

innvandrere til Norge rundt 1970. Den manglende allmennkunnskapen om temaet ser vi 

gjenspeilt i den begrensa plassen den kroatiske gruppa har hatt i litteratur og forskning. Med 

denne studien har jeg gitt kroatene en større plass i nyere norsk innvandringshistorie, selv om 

deres historie er langt fra ferdig fortalt. Jeg håper mitt bidrag kan være til glede for kroatene 

selv og nyttig for forskere og andre som ønsker å lære mer om denne gjestfrie og 

arbeidsomme innvandrergruppa. I en e-postkorrespondanse jeg hadde med en kroatisk 

professor i Zagreb, med spørsmål om mulige kroatiske kilder om utvandring fra Jugoslavia, 

skrev han at ”I think your topic is not only pioneering work in this subject but it is also a 

great contribution to the history of ethnic groups in Norway. In this sense your work will be 

very influential in the multicultural history of Norway.”471  

 Denne studien er preget av kroaters fortellinger om sin ferd til og liv i Norge. Med få 

skriftlige kilder tilgjengelig har det gått mye tid til å samle muntlige kilder gjennom intervju 

med kroater. Å få høre og samle inn kroaters muntlige fortellinger nå, mens de ennå er ved 

god helse, anser jeg som et godt valg av tidsbruk og emne for masteroppgaven. Denne 

oppgaven har i liten grad brukt komparasjon som metode, ettersom det har vært lite 

foreliggende kunnskap om kroatene å bruke for komparasjon og begrensinger av studiens 

omfang. Forhåpentligvis kan denne oppgaven bidra til at andre i videre forskning har 

mulighet til å gjennomføre komparasjoner med for eksempel andre innvandrergrupper i 

Norge eller kroater i andre land. Et annet interessant tema for mulig videre forskning er andre 

generasjon kroater i Norge. Det kunne vært interessant å undersøke mer om deres opplevelse 

av tilhørighet til det kroatiske og det norske og hvilken tilknytning de har hatt til sine 

foreldres opphavsland. En tredje mulighet er å forske på, og sammenligne med, kroater som 

har kommet til Norge etter min fokusgruppe, for eksempel de som kom i forbindelse med 

Bosnia-krigen på 1990-tallet eller etter EU-utvidelsen i 2013.  

 Avslutningsvis vil jeg på nytt trekke fram en informants uttalelse om at ”vi har gått fra 

gata og vi har blitt til konger”.472 Kroater kom til Norge fra ”gata” i Jugoslavia i håp om ei 

lysere framtid med gode jobbmuligheter. Etter snart 50 år i Norge er de integrert i det norske 

samfunnet og ser på seg selv som ”konger” som har fått gode liv i sitt nye hjemland. 
																																																								
471 Personlig kommunikasjon i e-post fra Marin Sopta, 08.01.17. 
472 Informant 4. Informanten er sitert mer utfyllende i kapittel 5. 
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Informant 10, 08.12.16. 

Informant 11, 28.02.17

Telefonsamtale:  

Informant 12, 23.02.17. 
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Vedlegg  
Vedlegg 1 
Tabell 2.1 Kundeliste for Kroatisk forbund i Norge 17.02.11. 

 
Adresse A Familier B Antall 

personer i 
husstand med 1-
2 mennesker 

C Antall 
husstander med 
1-2 personer 

Antall 
husstander med 
kroat(er) (fra én 
person til 
familie) (A+C) 

Oslo 56 70 52 108 
Utvida Oslo  23 10 9 32 
Stor-Oslo474 13 12 9 22 

Totalt 88 92 70 162 

 
Totalt antall husstander oppført: 205 
Andre steder kroatene var registrert bosatt: Noen sørlandsbyer, Østfold, kystbyer på 
Østlandet, Stavanger-området og Møre og Romsdal.  
 
Kilde: Jeg har telt opp og satt sammen tabellen basert på dokumentene fra forbundet (Kroatisk forbund i Norge. 
”Kundeliste for Kroatisk Forbund I Norge.” Registrert 17.02.11. Dokumenter mottatt fra formannen i forbundet 
07.11.16.). 
 

Vedlegg 2 
Tabell 3.1 Innvandring fra Jugoslavia til Norge 1965-1990 

 

 
Kilde: Statistisk sentralbyrå (1). 

																																																								
474 Stor-Oslo inkluderer her byer som Drammen, Askim, Jessheim. Utvida Oslo inkluderer for eksempel 
Lillestrøm og Asker.  
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Vedlegg 3 
Intervjuguide475 

1. Personalia 

a. Kan du oppgi ditt navn, fødselsår, fødested? 

 

2. Bakgrunn i Jugoslavia 

a. Kan du beskrive din familie i Jugoslavia, inkluder gjerne besteforeldre? 

Boforhold, omgangskrets, sosialt lag. 

b. Hadde du eller noen i din familie noen politisk tilhørighet og engasjement?  

c. Hvilket forhold hadde du og din familie til Jugoslavia som land og andre 

etniske grupper der? 

d. Var du og din familie religiøse? Hvordan utspilte dette seg i så fall i 

hverdagen?  

e. Hva slags jobb- og utdanningserfaring hadde du eventuelt i Jugoslavia? 

 

3. Oppbrudd fra Jugoslavia 

a. Når og hvorfor bestemte du deg for å flytte fra Jugoslavia? 

b. Hvem involverte du i prosessen om å reise?  

c. Hvor og hvordan reiste du? Var Norge i tankene som transitt- eller 

ankomstland?  

d. Hva tenkte du om en mulig retur til Kroatia/ Jugoslavia? 

 

4. Ankomst Norge  

a. Hva hadde du hørt om Norge på forhånd? Hvorfor valgte du å komme til hit?  

b. Kan du beskrive de første ukene i Norge? Anskaffelse av jobb og husly 

(standard?). Hvilke steder og folk oppsøkte/ møtte du? 

c. I hvilken grad samsvarte møtet ditt med Norge til dine forventninger? 

 

5. Kroatisk kontakt 

a. Når og hvordan fikk du først kontakt med kroater i Norge? Hvilken betydning 

hadde det for trivsel her? 

																																																								
475 Inspirert av intervjuguiden i masteroppgaven til Eidem (2010).  
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b. Har dere hatt noen egne samlingspunkt/ aktiviteter som etnisk gruppe? 

Endring over tid?  

c. Hva slags (jevnlige) møter har du hatt med kroater utenfor kirka? 

d. I hvilken grad har du brukt det kroatiske språket i Norge? 

e. Har familie eller venner i Kroatia kommet på besøk til Norge?  

f. Hvordan har forholdet ditt vært til andre innvandrergrupper fra Balkan? 

 

6. Den katolske kirke 

a. Kan du fortelle om ditt møte med Den katolske kirke i Norge?  

b. Hva slags messer, arrangementer og forsamlinger deltok du på? 

c. Hva slags kontakt hadde du med Caritas og Europahjemmet? 

d. Har du hatt noen engasjement i kirken? Verv? 

e. Har du hatt noe kontakt med din kirke i Kroatia? 

f. Hvilken kontakt fikk du med andre kroater, andre innvandrere eller nordmenn 

gjennom kirka? Hvordan var forholdet mellom gruppene? 

g. Har du kontakt med andre innvandrergrupper i dag? 

 

7. Sosial og politisk aktivitet i Norge 

a. Hvilke aktiviteter satte deg i kontakt med nordmenn? Hvordan var det å få 

kontakt? Kan du beskrive ditt sosiale nettverk i Norge? 

b. Har du vært, eller er du, politisk aktiv i Norge i dag? 

c. Har du søkt/ når søkte du om statsborgerskap i Norge? Hvorfor? 

d. Stemmer du ved valg i Norge? Når var i så fall første gang? Evt. hvorfor ikke? 

e. Er du medlem i noen foreninger, organisasjoner, aktiviteter eller lignende?  

 

8. Yrkes- og boligkarriere 

a. Hvordan har din utdannings- og yrkeskarriere vært i Norge? Antall jobber? 

Trivsel?  

b. Kan du beskrive din boligkarriere i Norge? Opplevelse av boligforhold? 

c. Har du hatt spesielle ønsker for jobb og bosted? Har du oppnådd dette? 

d. Opplevelse av dagens jobb- og bosituasjon? 

 

9. Kulturmøter 

a. Hvordan er din tilknytning til Kroatia i dag? Og til Norge? 
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b. Er du gift? Nasjonalitet? Hva slags type bryllup hadde dere? 

c. Hva slags bøker leste du evt. for dine barn?  

d. Har barna dine lært kroatisk? 

e. Hva anser du som typisk norsk? Tenker du på deg selv som norsk? Når gjorde 

du det først?  

f. Hvilke endringer har du sett i deg selv eller dine barn i forhold til å bli mer 

norske? 

g. Hvem ville du heiet på av Norge og Kroatia hvis de spilte mot hverandre i en 

fotballkamp? 

h. Hvordan feirer du 17. mai og 25. juni (nasjonaldager)? 

 

10.  Avslutningsvis 

a. Er det noe du føler vi ikke har fått snakka om? Noe du ønsker å legge til eller 

spesifisere? 

b. Hvordan ser du på opplevelsene dine av å være kroater i Norge i dag, kontra 

for 50 år siden? 

c. Ville du valgt Norge på nytt? 

d. Har du bilder, brev eller annet materiale fra livet ditt som det er mulig å se? 

 

 

 

Vedlegg 4 
Transkripsjonstegn 

( )   Uidentifiserbar tale 

(ord)   Usikker transkripsjon 

’Ord   Vektlegger dette ordet sterkt 

Ord-   Avbrutt 

-Ord   Opptar etter avbrudd 

#   Kort pause 

(( )) eller [ ]  Tillagt kommentar, for eksempel om ikke-verbale handlinger, anonymisering 

,   Små pauser i setningsflyten 

[…]   Utdrag utelatt 

	


