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Sammendrag 
 

I denne avhandlingen har jeg undersøkt hvilken rolle kjøkken og mat spiller i hverdagen for 

syriske flyktninger i Amman. I Jordan er det registrert nesten 650 000 syriske flyktninger, 

hvorav 80% bor utenfor flyktningleirer. Jeg gjorde feltarbeid blant syriske flyktninger bosatt i 

Amman i perioden 02.02.2017- 22.07.2017. Kjøkkenet gav meg tilgang til deres hverdagsliv 

og ble arenaen for datainnsamlingen.  

 

Kjernen i denne avhandlingen er på en side at mat fungerte som en daglig påminner om hva 

som hadde gått tapt ved flukten fra Syria til Jordan, samtidig var kjøkkenet og mat en arena 

hvor pågangsmot kom til uttrykk gjennom deres evne til å leve videre.  

 

Tilgangen til maten, smaken og konteksten maten ble spist i, markerte et brudd fra fortiden i 

Syria. Erindringer om tap og splittelse fikk utslag som en kroppslig og emosjonell smerte hos 

informantene. Mat fungerte som en form for kontinuitet ved at mange spiste tilnærmet lik mat 

i Jordan som i Syria. Syriske flyktninger var opptatt av å videreføre en ‘smak av hjem’, og 

markere en tilhørighet til Syria. Kjennskap til hvordan mat skulle tilberedes, smake og 

serveres ble brukt som et grunnlag for å skape samhold blant syriske flyktninger, samtidig ble 

det også brukt for å markere forskjeller. Mat ble på denne måten en identitetsmarkør på både 

personlig, etnisk og nasjonalt nivå. 

 

Mine informanter brukte mat og kjøkkenet som et handlingsrom for å aktivisere seg, og fylle 

hverdagen med noe meningsfullt. Politiske, økonomiske og sosiale strukturer satte rammer for 

syriske flyktningers livsførsel. På kjøkkenet, og ved hjelp av mat, ble økonomiske 

utfordringer møtt gjennom arbeid og andre inntektsgenererende aktiviteter innad i syriske 

kollektiver. Deling av mat ble en måte for å manøvrere knapp økonomi, bygge og bevare 

sosiale relasjoner og for identitetskonstruksjon. Kjøkkenet var en sosial møteplass hvor mat 

fungerte forenende. 
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Innledning 

«There is no Eid for us here».  

Dette utsagnet ble sagt, på nøyaktig samme måte, av flere informanter under mitt feltarbeid 

blant syriske flyktninger i Amman, og det belyser kjernen i denne avhandlingen. Tap, 

splittelse og lengsel kom til uttrykk ved at eid ble sammenlignet med hvordan de pleide å 

markere høytider i Syria. På denne måten tydeliggjøres det hvordan historisk bevissthet er 

sentralt i syriske flyktningers hverdagsliv. Selv om utsagnet indikerer at eid har gått tapt for 

syrere i Jordan, markerte de likevel høytiden. Dette underbygger hvordan mine informanter 

hadde en evne til å leve videre, og hvordan de legger ned en innsats for å danne et bedre liv i 

hverdagen. 

 

Videreføringen av tradisjoner, dog på en ny måte, kan betraktes som en praksis for å huske 

sitt hjemland og underbygge tilhørighet til hjemlandet. Referansen til ‘oss’ i utsagnet fremmer 

også et samhold blant syrere i Jordan. Individuelle erindringer om markering av eid, ble 

knyttet opp mot en felles syrisk tradisjon som skilte seg fra hvordan høytiden ble markert i 

Jordan. På denne måten fungerte eid som en grensemarkør. 

Tema og mål for avhandlingen  

Denne avhandlingen er basert på empiri innsamlet under feltarbeid blant syriske flyktninger i 

Amman, Jordan i perioden 02.01.2017-18.07.2017. Krigen i Syria har siden 2011 fordrevet 

halve befolkningen på over 23 millioner mennesker, hvor over syv millioner er internt 

fordrevne, og nesten fem millioner har krysset en internasjonal landegrense som flyktninger 

eller asylsøkere (Chatty 2017:232). I en region preget av langvarige uroligheter, er Jordan et 

land som både historisk og i dag har tatt imot store mengder flyktninger på en generøs måte. 

Jordan har ikke signert flyktningkonvensjonen fra 1951, og har dermed ingen forpliktelse 

gjennom internasjonal lov til å tilby flyktninger beskyttelse (Chatty 2017:243). Desember 

2016 var det registrert 720 812 flyktninger1 hos United Nations High Commissioner for 

Refugees (UNHCR) i Jordan, hvorav 90% var syriske flyktninger (UNHCR 2016). Av de 

648 829 syriske flyktningene bodde 79% av dem i urbane, semi-urbane og rurale områder 

(UNHCR 2016). Majoriteten av flyktningene utenfor leirer (27,5%) var bosatt i Amman 

                                                 
1 Nesten 10% av den jordanske befolkningen som i 2017 var 736,396 mennesker (UNHCR 2017a). 
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(UNHCR 2016). Krigen i Syria er i det åttende år og fortsetter å drive mennesker på flukt, 

hvor størst andel søker tilflukt i nabolandene og bosetter seg utenfor leirer. Mitt mål med 

avhandlingen er å bidra til en økt innsikt i livssituasjonen til syriske flyktninger som lever i en 

postkonfliktsituasjon i Amman. 

 

«Who will care? Who will tell our story? Who will listen to our story?», spurte Noor (60) fra 

Damaskus. Hun var en av flere jeg møtte som følte seg oversett av verdenssamfunnet. Mot 

slutten av feltarbeidet holdt jeg dybdeintervjuer med to av mine hovedinformanter; Sarah og 

Um-Mohammed. Avslutningsvis i intervjuet åpnet jeg opp for at de kunne stille meg 

spørsmål, eller tilføye noe. Sarah sa «Jeg vil at du skal videreformidle vår historie. Om 

hvordan det er å leve som flyktning i Amman, og hvordan situasjonen er i Syria». Um-

Mohammed lo hånlig, slo frustrert ut med armene og sa «Konflikten i Syria har nå vart i seks 

år. Det er snart ikke folk igjen i Syria. Hvordan kan verden fortsatt ikke vite?». I tråd med 

Sarah sitt ønske søker jeg å bidra til en økt innsikt i kompleksiteten av hvordan det er å leve 

som syrisk flyktning i Amman. Kjøkkenet ble en arena for innhenting av data, og mat ble en 

innfallsvinkel for å undersøke hvordan syriske flyktninger håndterer sin nye livssituasjon. Jeg 

skal fokusere på hverdagslivets utfordringer, i tillegg til å vektlegge hvordan syrere skaper et 

handlingsrom i dagliglivet. Spørsmålet jeg undersøker i denne avhandlingen er «Hvilken rolle 

spiller kjøkken og mat i hverdagen til syriske flyktninger i Amman?» 

 

Ved å bruke kjøkken og mat som en innfallsvinkel skal jeg undersøke forskjellige aspekter i 

syriske flyktningers dagligliv. I avhandlingen skal jeg vise hvordan fortiden spiller inn i 

samtiden ved at mat vekket sterke følelser og erindringer tilknyttet livet i Syria før krigen. 

Splittelse og tap ble i stor grad vektlagt i beretningene, og fikk utslag som følelser av savn og 

smerte hos mine informanter. Jeg skal undersøke hvordan mat ble brukt for å markere  

tilhørighet til deres lokale hjemsted, hjemland og til syrere som en sosial gruppe. Mat, og 

matsentrerte beretninger, ble også brukt til identitetskonstruksjon på flere nivåer gjennom å 

peke på forskjeller og likheter. Et viktig aspekt er hvordan flyktninger aktiviserer i hverdagen 

innen handlingsrommet åpent for dem. Aktiviteter på kjøkkenet (som arbeid, 

pengeinnsamlinger, og omsorg), og videreføring av mattradisjoner (som matutveksling), kan 

betraktes som en måte å manøvrere knapp økonomi, samt bygge sosiale relasjoner innad i 

kollektiver av syriske flyktninger. På denne måten vil jeg argumentere for at kjøkken og mat 

ble en måte å skape økonomisk- og sosial sikkerhet i Amman, både i samtiden og 
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fremtidsrettet. Fortid, samtid og fremtid kom på denne måten sammen i hverdagslivet, og 

temporalitet er gjennomgående tema i avhandlingen. Kjøkken og mat var en viktig del av 

informantenes hverdagsliv, og gir innblikk i utfordringer og smerte så vel som pågangsmot og 

evne til å leve videre.   

Teoretisk rammeverk 

Her skal jeg plassere avhandlingen i en teoretisk kontekst, og introdusere teorien valgt for å 

underbygge de empiriske og analytiske poengene gjennom avhandlingen.  

Flyktningbegrepet 

Mine informanter omtalte seg selv sjeldent som flyktninger, men brukte snarere syrere da de 

refererte til seg selv. I denne avhandlingen bruker jeg ‘flyktning’ som et samlebegrep for 

mine informanter, fordi de har til felles å ha flyktet fra krig over en internasjonal landegrense. 

Flyktningkonvensjonen fra 1951 definerer en flyktning slik «A refugee is someone who is 

unable or unwilling to return to their country of origin owing to a well-founded fear of being 

persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group, 

or political opinion» (UNHCR 2011:3).  

 

Syriske flyktninger er en mangfoldig gruppe, og mangfoldet gjenspeiles også blant mine 

informanter (se metodekapittel og kapittel 6). Liisa Malkki (1995:8) poengterer at begrepet 

flyktning er nyttig som et bredt juridisk konsept, men kan ikke anses som en merkelapp for en 

spesiell ‘type’ person eller situasjon. Flyktninger er en kategori mennesker som har flyktet fra 

sitt hjemland av mangfoldige historiske og politiske årsaker, og er personer som befinner seg i 

forskjellige situasjoner (Malkki 2012). Gjennom å fokusere på individuelle erfaringer og 

tanker vedrørende egen livssituasjon blant flyktninger, har Malkki (1995) inkludert mangfold 

og prosess i sin analyse, og i studier av flyktninger mer generelt. Jeg vil vektlegge 

informantenes erfaringer av å leve i Amman gjennom å fokusere på deres egne beretninger og 

handlinger i hverdagslivet. Variasjon kommer til uttrykk ved at beretningene og handlingene 

både underbygger hverandre og viser friksjon. På denne måten fremmes flyktninger som 

historiske aktører, og underbygger at det å leve som flyktning ikke er en fast og ensidig 

erfaring. I tillegg vil jeg vektlegge hvordan de er aktive aktører i eget liv, innenfor 
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flyktningstatusens handlingsrom (Feldman 2012a, Peteet 2005, Langer og Højlund 2011 og 

Jackson 2011).  

Antropologi i Midtøsten 

Sherine Hafez og Susan Slymovics (2013:xiv) beskriver hvordan antropologer i Midtøsten 

møter flere utfordringer. Regionen er preget av krig og terrorisme som begrenser mulighetene 

for å gjøre feltarbeid der. Samtidig arbeider antropologer konstant mot den konstruerte og 

normative kunnskapen som er tilknyttet regionen (ibid. 2013:xiv). Edward Said (1994 [1978]) 

introduserte konseptet ‘orientalisme’ for å drøfte hvordan vestlige diskurser konstruerte et 

bilde av orienten [Midtøsten] som ‘de andre’, og som et negativt speilbilde og en motsetning 

til vesten/ ‘oss’. I diskursen ble den vestlige kulturen fremstilt som hegemonisk, og fungerte 

som et nødvendig aspekt for å legitimere maktrelasjoner som kolonialisme og imperialisme 

(Said 1994 [1978]). Det orientalistiske bildet er videreført i samtiden. Mediebilder etter 

terrorangrepet 11. September 2001 har bidratt til en økt mistenksomhet, frykt for, og 

reduksjonistisk demonisering av befolkningen i Midtøsten og Nord-Afrika (heretter MENA) 

(Hafez og Slymovics 2013:xiv). Vestens mediebilde av Midtøsten har det siste tiåret har vært 

dominert av skildringer av forskjellige terroristgrupper, hensynsløse diktatorer, og rike 

oljedespoter. Antropologisk arbeid fokuserer på regionenes kompleksitet og mangfold, og er 

en viktig som en motvekt til den orientalistiske fremstillingen av Midtøsten som presenteres i 

mediebildet (Hafez og Slymovics 2013:xiv). For å fremme et så nyansert bilde som mulig vil 

jeg i denne avhandlingene vektlegge individuelle narrativ til både kvinner og menn i 

forskjellig alder, og med forskjellig sosial bakgrunn. 

 

Lila Abu-Lughod (1989) presenterer tre «zones of anthropological theorizing» som har 

dominert antropologiske studier i Midtøsten; harem-teori [kjønn], tribalisme og religion 

[Islam]. Disse teoretiske innfallsvinklene dominerer fortsatt antropologiske studier fra 

MENA, i tillegg er menneskerettigheter, ungdom og media blitt studert (Hafez og Slymovics 

2013:xiii). Nye studier av tvungen migrasjon og diasporaer i Midtøsten vektlegger hvordan 

hverdagslivet gir innsikt i hvordan historie, minner og hendelser påvirker folks liv (Shami og 

Naguib 2013:42). Min studie slutter seg til denne retningen, i tillegg til å inkludere mat.  
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Matantropologi 

Mat er en del av alle menneskers hverdagsliv, og innebærer dermed en unik evne til å 

kommunisere mening. Det sosiale aspektet ved mat gjør feltet sentralt for sosialantropologi.  

David Sutton (2001:3-4) presenterer en debatt hvor matstudiers legitimitet diskuteres. 

Hvorvidt matantropologi er «scholarship-lite» eller ei. Studier av mat kan virke trivielle hvis 

man reduserer mat til en lukt- eller smaksopplevelse, eller anser «food as fuel» (Sutton 

2001:3-4). Sutton ser at bak de dagligdagse, nødvendige og lystbetonte aspektene ved mat kan 

det skjules mektige meninger og strukturer (2001:3-4). Jon Holtzman (2009:56) skriver 

Food is a giver of life and, in its absence, the harbinger of death. Food ties us together, and it drive us 

apart. We share food and compete for food. It can define our deepest memories, our most cherished 

experiences, and the moments of our deepest ignominy. 

Sitatet viser at mat handler om liv og død. Mat skaper samhold og fungerer for å markere 

grenser, mat er sentralt for å etablere, bevare eller avslå sosiale relasjoner. Mat belyser 

temporalitet, samt forener kropp og sinn. Sitatet oppsummerer flere av aspektene jeg 

vektlegger gjennom avhandlingen. Gjennom å peke på mangfoldet av meninger kjøkken og 

mat har for syriske flyktninger, og ved å vise til smerten og alvoret som kommer til uttrykk, 

underbygger empirien i avhandlingen at matantropologi ikke er «scholarship-lite».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Mat, sanser, minner og historisk bevissthet 

Mat trigget minner og artikulerte følelser blant mine informanter, og i denne avhandlingen vil 

jeg undersøke både hvordan mine informanter husket, i tillegg til hva som ble erindret. Paul 

Connerton (1989) undersøker hvordan mennesker og samfunn husker, og argumenterer for at 

minner er sedimentert i kroppen. Nadia Seremetaki (1996) ser sanser og minner i 

sammenheng i samfunn preget av endring. Seremetaki (1996) argumenterer for at noe 

materielt kan være et apparat for produksjon av sosial og historisk refleksivitet. Hun åpner 

med et eksempel om en fersken som trigget erindringer, og denne opplevelsen brakte sammen 

sanser og følelser, kropp og sinn, glede og smerte, det frivillige og ufrivillige, samt affektive 

og estetiske erfaringer (Seremetaki 1996:5). Ved å studere mat kan man på denne måten 

overkomme den kartesianske dualismen mellom kropp og sinn. 

 

Mine informanter hadde erfart et historisk brudd ved å flykte til Jordan, og sansene spilte en 

sentral rolle i å tilbakekalle minner under måltider. Mary Douglas (1972) presenterer en 

strukturell analyse av mat. Douglas vektlegger hvordan mening kan leses ut av måltider, «(…) 

the meaning of a meal is found in a system of repeated analogies. Each meal carries 
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something of the meaning of the other meals; each meal is a structured social event which 

structures others in its own image» (ibid. 1972:69).  Douglas ser måltider i relasjon til 

hverandre, og hvor viktigheten av et måltid graderes i utfra ukentlig, årlig eller livslang 

syklus. Måltider som skiller seg fra måltidsmønster tillegges høyere verdi. (1972:67). Det 

innledende sitatet viser hvordan eid blir et brudd i ‘repeated analogies’, og høytiden blir 

nedvurdert sammenlignet med markeringen i Syria, og erindringer om tap og splittelse ble 

trigget. Sutton (2001:17) argumenterer for at likheter og forskjeller i et måltid fungerer godt 

som en nøkkel for å huske, og for å huske steder personer har forlatt grunnet migrasjon. 

Gjennom avhandlingen presenteres flere eksempler hvor brudd i måltidsanalogien trigget 

minner og følelsesmessige reaksjoner hos informantene. 

 

Erindringer får særlig en sentral posisjon i livene til mennesker som lever i en radikalt ny 

livssituasjon (Connerton 1989:6). Sutton (2001:162) ser at minnene som vekkes under 

mattilberedning eller et måltid gjør at man kan reflektere om fortiden, men også endringer 

siden. Denne historiske bevisstheten er innviklet, ambivalent og uregelmessig (Holtzman 

2009:12). Nefissa Naguib (2007:419-420) vektlegger «hvordan erindringer om mat, og 

lengsel etter mat, kan gi innsikt i individuelle opplevelser av smertefulle historiske brudd». I 

avhandlingen skal jeg vise hvordan mat vekker et bredt spekter av følelser, og trigger minner 

fra livet i Syria før krigen. Mat skapte lengsel, savn og fikk utslag som smerte. Minnene som 

vekkes er selvbiografiske, men kan trekkes til kollektive narrativ og kan brukes for å bygge en 

nasjonal identitet (Antz og Lambek 1996). Jeg skal undersøke hvordan individuelle 

erindringer for syriske flyktninger ble trukket til kollektive narrativ, om blant annet kvalitet på 

mat, matutveksling under ramadan og eid, hvor disse beretningene ble brukt for å skape et 

bilde av Syria og syrere sammenlignet med Jordan og jordanere.   

Identitetskonstruksjon 

Studier av flyktninger ble systematisert i 1970- og 1980-åra, og funksjonalismen spilte da en 

sentral rolle (Malkki 1995). Den diskursive konstruksjonen av flyktninger innebar en a priori 

forestilling om at å krysse en internasjonal grense ville føre til tapte koblinger til deres kultur 

og identitet (Malkki 1995:11). Dette har antropologien beveget seg vekk ifra, flukt innebærer 

ikke tap av kultur og identitet, men økt kontakt genererer snarere en ny form for 

identitetskonstruksjon 
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Flukten fra Syria til Jordan har skapt økt kontakt mellom syrere og jordanere, og ved å støtte 

meg til Fredrik Barth (1969) og Simon Harrison (2006) skal jeg undersøke hvordan kontakten 

skapte grensetrekning og differensiering. Harrison (2006) argumenterer for at det er sosiale 

aktører man deler mange likhetstrekk med man er opptatt av å markere forskjell til og benekte 

likhet. Gjennom avhandlingen skal jeg vise hvordan informantene på flere forskjellige måter 

brukte mat, og beretninger om mat, for å markere grenser og konstruere både personlig, etnisk 

og nasjonal identitet. 

 

I tillegg til at flyktninger bruker mat i identitetskonstruksjonen, skifter også mat identitet i den 

nye livssituasjonen. Sidney Mintz (1996:7) argumenterer for at mat tillegges en symbolsk 

mening, som varierer kulturelt og må ses i lys av historie og politisk endring. Mat tillegges en 

ny identitet i en ny kontekst, og blir et symbol for et hjemsted og land (Sutton 2001:74).  

Jeg skal undersøke hvordan mat ble brukt for å markere tilhørighet, skape samhold og trekke 

grenser overfor andre sosiale grupper for syriske flyktninger i Amman. 

Kjøkken, mat og sosiale relasjoner 

Deling av mat har en sterk evne til å danne sosiale relasjoner mellom personer (Mauss 1995, 

Sykes 2005, Battaglia 1990). I kapittel 5 skal jeg vise hvordan utveksling av mat både ble 

avvist og akseptert, og således også de sosiale relasjonene. Deling av mat er også sentralt for 

at personer skal føle seg relatert til andre, og for å etablere slektskapslignende bånd (Abu-

Lughod 2016, Carsten 1997). Janet Carsten (1995:236) skriver at det ikke finnes en universell 

definisjon av slektskap, men at oppfatninger av slektskap varierer kulturelt. Carsten (1995, 

1997) argumenterer for at slektskap ikke bare er biologisk, men at det også er sosialt 

konstruert i en dynamisk prosess, hvor å bo sammen og dele mat er sentrale aspekter. Abu-

Lughod (2016:59) introduserer konseptet ‘ishra om slektskapslignende bånd utover agnater 

for Beduiner i Egypt.  

The bond of living together or sharing a life is called ‘ishra. Although marked by impermanence or less 

temporary identification and the concomitant obligations of support and unity. The bond is symbolized 

by the notion of sharing food, which in Bedouin culture (like many others) signifies the absence of 

enmity (Abu-Lughod 2016:63). 

Mange syriske flyktninger er separert fra sin biologiske familie, og i kapittel 6 argumenterer 

jeg for hvordan nye slektskapslignende bånd ble etablert i Jordan, til personer de delte mat og 

hjem med, samt anså seg selv som like, og tilknyttet til gjennom følelsesmessige bånd. På 
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denne måten støtter jeg meg til Carsten (1997) og Abu-Lughod (2016) sitt argument om at 

slektskap er en dynamisk prosess.  

 

Suad Joseph (1993) introduserer konseptet ‘connectivity’ i sin analyse av sosiale relasjoner 

mellom personer i Camp Trad, Libanon. «By connectivity I mean relationships in which a 

person’s boundaries are relatively fluid so that persons feel a part of significant others» 

(Joseph 1993a:452). Connectivity er dog ikke en motsetning til individualitet, men grensene er 

flytende, og personer bevarer fortsatt ‘agency’ (Joseph 1993a:478, 1993b:481). For personer i 

Libanon, og andre steder i Midtøsten som Jordan og Syria, sosialiseres personer til å anse seg 

selv som relater til hverandre og å verdsette koblinger, bånd og sosialitet (Joseph 1993b:480, 

1993a:456). I disse samfunnene verdsettes familien høyere enn personen, og personer oppnår 

en mening i konteksten av familien, samt at overlevelse er avhengig av integrasjon i en 

familie (Joseph 1993a:456). Derfor er det sentralt å undersøke connectivitiy sin rolle i en 

situasjon hvor syriske flyktninger lever separert fra sin familie. Jeg skal undersøke i kapittel 4, 

5, og 6 hvordan mine informanter knytter seg til og står ansvarlige overfor hverandre, innad i 

syriske kollektiver ved å sikre både økonomisk sikkerhet (kapittel 4 og 5), og sosial sikkerhet 

(kapittel 5 og 6). Jeg bruker ‘syriske kollektiver’ om fellesskapet etablert mellom personer 

som anså seg selv som like og relatert til hverandre basert på en erfaring av å flykte fra krig 

og å leve som flyktning i Jordan. 

Handlingsrom og fremtid 

Mennesker på flukt har gått fra å ha borgerskap i hjemlandet, til en flyktningstatus i 

vertslandet, og flyktninger havner dermed utenfor staters kategorisering2 (Malkki 1995). 

Nasjonale og internasjonale strukturer setter rammer for flyktningers livsførsel (Jackson 2011, 

Bendixen 2015, Peteet 2005, Feldman 2012a). Endring i rammer for livsførselen fra Syria til 

Jordan kom til uttrykk gjennom erindringer om materielt tap, og splittelse fra familie. Min 

studie viser hvordan fortid og fremtid sammen under venteperioden, og kan sammenlignes 

som en liminalfase ved at flyktninger har erfart et brudd med fortiden, og lengter etter en 

fremtid som ser annerledes ut enn dagens livssituasjon. I tråd med Bendixen (2015) skal jeg 

argumentere for at selv om flyktninger lever i transitt, og en periode preget av venting og 

                                                 
2 Malkki (1995) trekker på Mary Douglas ‘Purity and Danger’, og ser hvordan anomalier (ting som ikke passer 
inn i en kategorisk orden) anses som en trussel for systemet. Stater kan betraktes som en kategorisk orden, 
hvor flykninger havner på utsiden og betraktes som en trussel. Dette kommer til uttrykk i flyktningpolitikk 
argumenterer Malkki (1995:6-7). 
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lengsel, er de aktive aktører som fyller hverdagen med meningsfulle aktiviteter. Jeg skal også 

undersøke hvordan disse aktivitetene var også fremtidsorientert. På denne måten vil jeg også 

inkludere fremtidsaspektet i analysen, og belyse hvordan disse framtidsutsiktene, som Felix 

Ringel (2016:406) argumenterer for, kommer til uttrykk på en mangfoldig og til tider 

motstridende måte.  

Avhandlingens oppbygging 

I de to første kapitlene skal jeg presentere historisk bakgrunn og metodiske valg. Temaet for 

kapittel 3 er hvordan mat er viktig for å markere tilhørighet. Historiske brudd kom til uttrykk 

da mat trigget minner og emosjoner tilknyttet tap og splittelse. Matsentrerte beretninger ble 

brukt for å skape et bilde av deres hjemsted, og mat fungerte både som en måte å skape 

samhold og trekke grenser. Kapittel 4 handler om hvordan flyktninger bruker kjøkkenet for å 

manøvrere innen politiske, økonomiske og sosiale strukturelle begrensninger, for å skape økt 

velvære i samtiden og rettet mot fremtiden. Kjøkkenet ble brukt for å danne økonomisk 

sikkerhet innad i de syriske kollektivene. Kapittel 5 tar for seg hvordan matsentrerte 

beretninger brukes i personlig og nasjonal identitetskonstruksjon som økonomisk smarte, 

gjestfrie og generøse. I tråd med kapittel 3 fungerer videreføringen av tradisjoner av 

matutveksling under ramadan og eid som en måte å huske sitt hjemsted, og markere 

tilhørighet. Matutveksling er også sentralt for konstruksjonen av sosiale relasjoner, som også 

er temaet for neste kapittel. I kapitlet 6 undersøker jeg hvordan kjøkkenet er en sosial 

møteplass for et mangfold av personer, hvor mat virker forenende. Jeg skal undersøke 

hvordan hverdagspraksiser på kjøkkenet brukes for å konstruere slektskapsrelasjoner. 

Kjennskap til hvordan mat skal tilberedes, servers og smake kan skapte solidaritet blant 

syrere, og markerte en forskjell overfor jordanere. I konklusjonen trekker jeg sammen 

gjennomgående temaer i kapitlene, og presenterer avhandlingens argumenter. 
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1 Historisk bakgrunn  
Tvungen migrasjon har en lang historie i Midtøsten, og er fortsatt et sentralt aspekt i regionen. 

Chatty (2010) presenterer en oversikt over tvungen migrasjon som har preget regionen de 

siste 150 årene. Midtøsten er en region europeiske muslimske minoriteter har flyktet til 

(circassians, chenchenyan), en region grupper flykter innad i (palestinere og kurdere), og 

flyktet vekk fra (kristne minoriteter) (Chatty 2010). Gulfkrigene og den arabiske våren har 

skapt en ny bølge med internt fordrevne, samt flyktninger og asylsøkere ut av regionen.  

Jordans historiske bakgrunn 

I 400 år fra 1517 var Midtøsten del av det osmanske rike (Cleveland og Bunton 2013:34). Det 

osmanske rikes organiserende prinsipp var Islam, og religion forente befolkningen (Chatty 

2010:42). Internt press om frihet, nasjonalisme og likhet (Chatty 2010:50), og et eksternt 

press av europeisk imperialisme (Chatty 2010:60) skapte en rekke kriger og uroligheter som 

førte til imperiets fall ved slutten av første verdenskrig. Det osmanske rikes fall resulterte i en 

massiv ufrivillig bevegelse av mennesker til, og innad i, Midtøsten (Chatty 2010:43). 

Resultatet av migrasjonen var en radikal forenkling av regionens etniske demografi, og en 

større grad av homogenitet erstattet heterogeniteten som tidligere hadde eksistert (Chatty 

2010:87).  

 

I kjølevannet av første verdenskrig, og det osmanske rikes fall, ble det vi kjenner i dag som 

Midtøsten, inndelt i nasjonalstater. Irak, Transjordan og Palestina ble etablert som britiske 

mandat, og Syria og Libanon ble etablert som franske mandater (Chatty 2010:193). I 1921 ble 

Transjordan etablert som nasjonalstat under britisk mandat. I tiden før var det ingen 

territorier, folkegruppe eller nasjonalistbevegelse som identifiserte seg som Transjordanske 

(Cleveland og Bunton 2013:198, Massad 2001:11-12). Nasjonalstaten ble etablert for å sikre 

stabilitet i den desentraliserte tribale regionen (Cleveland og Bunton 201: 198). På denne 

tiden bestod området av rundt 300 000 mennesker som bodde i steppe- og ørkenlandskapet 

(Tuastad 2014:1776). Området var neglisjert av både europeere og ottomanene, og lokale 

beduiner og bønder kontrollerte området (Chatty 2010:116), en autonomien beduinene ønsket 

å bevare (Tuastad 2014:1776). Amir Abdallah3 ble satt inn som prins for å administrere det 

                                                 
3 Amir Abdallah ble ‘frastjålet’ den Iraksiske tronen av sin yngre bror, og ble derfor innsatt i Transjordan 
(Cleveland og Bunton 2013, 198) 
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britiske mandatet Transjordan (Cleveland og Bunton 2013:198). Abdallah bygget allianser 

med lokale nomadiske stammer (beduiner), og lokale eliter og beduin-befolkningen fikk en 

posisjon i statsapparatet gjennom å bli innlemmet i militæret (Massad 2001:11-12, Tuastad 

2014:1776). Transjordan ble et selvstendig kongedømme i 1946, og skriftet navn til det 

Hasjimittiske kongedømmet Jordan (Massad 2001:12). Abdallah utpekte seg selv til konge 

(Cleveland og Bunton 2013:199). I 1953 overtok Husayn tronen etter sin far Abdallah. Han 

krevde total uavhengighet fra britene og innførte demokratiske reformer (Massad 2001:12). 

Jordans historie med flyktninger 

Krigen i Palestina, hvor militære styrker fra Egypt, Syria, Libanon, Jordan og Irak invaderte 

Israel mai til desember 1948, resulterte i at over 700 000 palestinere ble drevet på flukt 

(Cleaveland og Bunton 2013:247-248), 100 000 av disse flyktet til Tansjordan (Chatty 2010, 

216). I 1950 annekterte Transjordan Vestbanken, og følgelig ble majoriteten av de palestinske 

flyktningene tildelt jordansk statsborgerskap4, også de som flyktet etter krigen i 1948 (Chatty 

2010:215). Jordan mistet Vestbanken til Israel under krigen i 1967 (Massad 2001:13), og 

ytterligere 400 000 palestinere ble fordrevet fra Vestbanken og Gaza-stripen til Jordan (Chatty 

2010: 216). Denne gruppen palestinere fikk ikke jordansk borgerskap (Chatty 2010:216). Uro 

oppstod grunnet tapet av Vestbanken blant PLO- Palestine Liberation Organization 

(organisert i 1964) og den palestinske geriljabevegelsen, og i 1970-71 ble Jordan rammet av 

en borgerkrig mellom den den jordanske og den palestinske hæren (Massad 2001:13). Etter at 

geriljaen ble bekjempet ble det innført en intensivert «jordaniseringskampanje»5 (Massad 

2001:13).  

 

Gulfkrigen i 1990-1991 førte til en ny bølge av flyktninger til Jordan. Irak invaderte Kuwait 

august 1990, som resulterte i at 300 000 palestinere med jordansk borgerskap «returnerte»6 til 

Jordan (Chatelard 2010, Chatty 2010, 209). En respons på invasjonen var at USA førte krig 

mot Irak januar og februar 1991. Krigen var preget av luftangrep som medførte enorme 

ødeleggelser og drev ytterligere personer på flukt (Cleveland og Bunton 2013:445-446). 

Videre førte den amerikanske invasjonen av Irak i 2003, som en del av USAs ‘krig mot 

                                                 
4 Dette i kontrast til Palestinere som flyktet til Libanon, som ikke ble tildelt statsborgerskap (Feldman 
2012b:163). 
5 Palestinsk representasjon i myndighetene ble svekket, de ble i mindre grad ansatt i offentlig sektor, og fikk 
færre akademiske muligheter (Massad 2001:12). 
6 Dette var middelklasse palestinere som hadde jordansk statsborgerskap på grunn av annekteringen av 
Vestbanken i 1950, men de fleste hadde aldri bodd i Jordan tidligere (Charterlard 2010) 
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terror’, til en fordriving av ytterligere 50 000 Palestinske flyktninger i Irak, flyktningene søkte 

hovedsakelig beskyttelse i Syria og Jordan (Chatty 2010:209).  Den siste tilstrømmingen av 

flyktninger til Jordan er siden den ‘arabiske vår’ i 2011, hvor majoriteten av flyktningene er 

syrere.  

Syrisk historie under Al-Assad 

Under et statskupp i 1963 kom Hafiz Al-Assad og Ba’th partiet til makten i Syria, som også 

brakte makt til en gruppe Alawitter (en religiøs minoritetsgruppe) (Cleveland og Bunton 

2010:416). I november 1970 ble Al-Assad valgt til president for en syvårsperiode, og makten 

ble forskjøvet fra den sunni-muslimske urbane eliten, til rurale minoritetsgrupper (Cleveland 

og Bunton 2013:417 Rabo 2012:81-82, 2013:109). Al-Assad forsøkte å sikre lojalitet til hans 

regime, gjennom å inkludere slektninger og andre han stolte på i myndighetene og landets 

sikkerhetstjeneste (Cleveland og Bunton 2013, 417). I særlig grad ble makt tildelt 

minoritetsgruppen Alawier (Rabo 2013, 109).  

 

Ba’th partiet baserte sin politikk på en pan-arabisk sekularisme, hvor alle etniske og religiøse 

forskjeller ble offentlig underkommunisert (Rabo 2013:109). Offentlig ideologi vektla 

inklusjon og likeverd, og den mangfoldige befolkningen har en lang historie av sameksistens 

(Rabo 2012). Gjennom empiri vil jeg senere i denne avhandlingen argumentere for at denne 

formen for underkommunisering av forskjeller, og sameksistens blant syrere, videreføres i 

Jordan.  

 

Mot slutten av 1970-årene og ved begynnelsen av 1980- årene var Syria nær borgerkrig. 

Opprøret var en respons fra mange sunnimuslimer som anså myndighetene som for sekulær 

og reformistisk, samt en respons på et regime som i større grad tok hensyn til rurale 

minoriteter enn de tidligere dominerende urbane familiene (Cleveland og Bunton 2013:422-

423). Det muslimske brorskap, sammen med noen av kommunistpartiene, gikk til angrep på 

militært personell og politikere. Dette ble møtt med sterk hånd av Al-Assad, og mange fra det 

muslimske brorskap ble drept eller arrestert, og byen Hama ble lagt i ruiner (Cleveland og 

Bunton 2013:423, Rabo 2013:110). Etter opprøret ble regimet mer undertrykkende, og 

presidenten favoriserte i større grad sin innerste sirkel (Cleveland og Bunton 2013:424). I 

tillegg ble islam mer sentralt i Syria (Rabo 2013:110). Nasjonal sikkerhetsstyrker ble 

opptrappet, i tillegg hadde Syria tilgang til bistand fra gulfland og billige våpen fra 
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Sovjetunionen (Hinnebusch 2012:97). Bashar Al-Assad, sønnen til Hafiz, overtok makten i år 

2000, og bevegde seg vekk fra Ba’th ideologien. Bashar overkonsentrerte makt hos regimet, 

som også var preget av korrupsjon. Videre brukte han autoritær makt for økonomisk 

liberalisering og privatisering (Hinnebush 2012:95, 99, 112). Regimet promoterte seg selv 

som en beskytter av orden og utnyttet borgernes frykt for borgerkrig  for å bevare makt og 

legitimitet (Hinnebusch 2012: 108). Frykten som satt igjen etter angrepene i Hama i 1970-80- 

årene, og uroligheter i naboland, gjorde at den syriske befolkningen ikke utfordret makten, før 

våren 2011.  

‘Den arabiske vår’ 

Startpunktet for det syriske opprøret i 2011 regnes å være i byen Derra. Mars 2011 ble noen 

barn arrestert for antiregime-graffiti på en vegg i byen. Lokalbefolkningen tok til gatene i 

protest som en respons på den brutale behandlingen barna ble møtt av politiet med. Disse 

protestene ble beskutt. Intensjonen med det blodige svaret på protestene var å skremme 

opposisjon, men snarere tvert imot trigget det ytterligere opprør hos befolkningen, som igjen 

ble møtt av undertrykkelse og motstand fra staten (Cleveland og Bunton 2013:532, Chatty 

2017:221-222). Volden ble dokumentert ved bruk av smarttelefoner og gjort tilgjengelig over 

internett (Cleveland og Bunton 2013:532, Hinnebuch 2012:109). Innen mai spredte 

demonstrasjonene fra Derra, til Damaskus, Homs, Hama og Aleppo (Chatty 2017:223). Den 

syriske befolkningen stilte krav om regimeendring, basert på frustrasjon tilknyttet omfattende 

fattigdom hos befolkningen, brudd på menneskerettigheter og manglende representasjon fra 

myndighetenes side (Cleveland og Bunton 2013:531). I Syria gikk regimet til desperate 

midler for å bevare makten, og drev landet inn i en voldelig og langvarig borgerkrig 

(Cleveland og Bunton 2013:522, 530), og utviklet seg til å bli en «proxy war» fra 2014-2015 

(Chatty 2017:243). I mars 2017 hadde 11 millioner syrere, nesten halve Syrias befolkning, 

blitt fordrevet fra sine hjem internt eller ved å krysse en landegrense (Chatty 2017:232).                                                                                                                                                              
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2 Metodologi 

Felt og tilgang 

Under feltarbeidet, i perioden januar til juli, våket jeg hver morgen til ‘lyden av Amman’. 

Bønnerop fra nabolagets moskeer, melodi av klassisk musikk fra bilene som solgte gass, og 

tuting fra trafikken. Amman består av flere fjell, og de sandfargede bygningene som strekker 

seg tre etasjer over bakkeplan som får byen til å se ut som bølger. Jeg så sjeldent folk gå i 

Ammans gater, og det var flere faktorer som gjorde det ugunstig å gå til fots eller sykle i 

byen. Byen er preget av bratte bakker, trapper og lange avstander. På fortauene møtte man til 

stadighet hindringer som oliventrær, biler, trappetrinn, hull og skiftende underlag. Dessuten 

oversvømmes gatene ved regn om vinteren, og sommerens ekstreme varme gjør det 

uutholdelig å gå. Videre er byen knyttet sammen av motorveier, og den beste måten å komme 

seg rundt i byen er i et kjøretøy. Amman har i liten grad utviklet et offentlig transportsystem, 

og bussene følger ikke tidstabeller, har ikke faste holdeplasser, og noen bydeler mangler 

bussruter. De fleste bruker derfor privat bil, taxi eller careem/uber (privattaxi) for å komme 

seg rundt i byen.  

 

 

Figur 3 Oliventre på fortauet i Amman. 

 

Jeg fant ingen åpenbare møteplasser for å treffe informanter i Ammans gater. Mange fortalte 

meg om syriske spisesteder i Amman, jeg oppsøke konditorier og gatekjøkken i håp om å 
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møte noen som ville delta i studien. Spisestedene lå i bydelene westel ballad (gamlebyen) og 

sh’re il medina som ble kalt ‘hungry street’ på folkemunne fordi det var en (motor-) vei med 

et stort utvalg av butikker og spisesteder. Da jeg gikk gjennom bydelene vekslet lukten 

mellom kardemomme fra tyrkisk kaffe, krydder fra markedet, nybakt brød og 

gatekjøkkenmat. Butikkansatte ønsket forbipasserende velkommen (ahlan wasahlan), og i 

markedene (souk) i westel ballad ropte de priser. Jeg oppsøkte en rekke syriske spisesteder og 

holdt uformelle intervjuer med ansatte og eiere. Majoriteten av eierne og de ansatte var syrere, 

men ikke flyktninger. Flere var født og oppvokst i Amman, eller hadde flyttet til Jordan og 

åpnet en virksomhet på grunn av urolighetene i Hama ved begynnelsen av 1980-åra. Jeg 

observerte også at alle de ansatte i butikker og spisesteder var menn. Gjestene jeg kom i snakk 

med var jordanere. Videre sendte jeg e-poster og oppsøkte en rekke organisasjoner som 

arbeider med syriske flyktninger, deltok på seminarer arrangert av UNHCR og 

forskningsinstitutter, og fortalte alle jeg møtte om prosjektet mitt. Jeg opplevde de tre første 

ukene i feltarbeidet som utfordrende siden jeg visste at i Amman bodde det nærmere 180 000 

registrerte syriske flyktninger (UNHCR 2016), uten at jeg møtte noen av dem.  

 

Hverken å oppsøke spisesteder eller å sende e-post til organisasjoner, hjalp meg med å 

komme i kontakt med syriske flyktninger. Det som dog fungerte som en døråpner for meg var 

å bli introdusert personlig. Wasta et sentralt konsept i Jordan som viser til kontakter, 

mellommenn og nettverk. Wasta ble avgjørende for min tilgang til felt. Bibliotekaren på 

forskningsinstituttet jeg bodde den første måneden, introduserte meg for Reem og hennes fire 

barn. Familien bodde i en bygning for syriske flyktninger i bibliotekarens nabolag. 

Studentpraktikanten ved den norske ambassaden introduserte meg for Ali (25) fra Damaskus. 

Ali introduserte meg for en NGO der jeg møtte en rekke informanter, da NGOen fungerte som 

et møtested for et mangfold av syriske flyktninger. Siden ekspanderte mitt nettverk, og wasta 

og ‘snøballmetoden’ var avgjørende for tilgang og innpass i felt.  

Kjøkkenet som feltsted 
Kjøkkenet ble en god arena for å studere mennesker som lever i en postkonflikt- og 

transittsituasjon. Som beskrevet innledende i kapitlet er det vanskelig å komme seg rundt i til 

fots eller ved offentlig transport i Amman by. I tillegg har majoriteten av flyktninger knapp 

økonomi (se kapittel 4), og hadde derfor ikke råd til taxi. Videre har jeg blitt fortalt, samt 

observert selv, hvordan flyktninger blir møtt av stigmatisering og mistenkeliggjøring fungerte 
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begrensende for mine informanters bevegelsesfrihet. I særlig grad er det utfordrende å være 

kvinne i Ammans gater, og mine informanter og jeg opplevde uønsket oppmerksomhet og 

trakassering7. Som utlending tiltrakk jeg ekstra oppmerksomhet, noe jeg erfarte at flere av 

mine informanter opplevde som ubehagelig. Disse aspektene førte til at informantene tilbragte 

mesteparten av sin tid innendørs og hjemme, og kjøkkenet ble et trygt sted å drive feltarbeid. 

Den hjemlige sfæren var arena jeg erfarte at informantene snakket fritt og åpent. Min rolle 

som en utenforstående person som lyttet til deres beretninger, tanker og følelser fungerte 

forløsende for mange av informantene. Sitatet fra Sarah i innledningen viser til et ønske om 

en videreformidling av deres historie. Selv om avhandlingen ikke nødvendigvis rekker ut til et 

bredt publikum, er mitt inntrykk at informantene var takknemlige for at noen lyttet. Et annet 

eksempel er Hassan, som jobber i NGOens administrasjon, som under en lengre samtale sa 

unnskyldende «I don’t know why I’m telling you this», før han fortsatte å fortelle. Min 

erfaring var at informantene ønsket, og var takknemlige for muligheten til å snakke åpent og 

fritt.  

 

Kjøkkenet fungerte som et sted mine informanter kunne aktivisere seg, og snakke om ting de 

synes er vanskelig. For eksempel en dag i April var det nedtrykt stemning på NGOens 

kjøkken. Sarah, en av de ansatte på kjøkkenet, fortalte at i hverdagen forsøkte hun å holde 

seg opptatt med å vaske, rydde, og lage mat. På denne måten slappet hun av fordi hun 

unnslipper tanker og bekymringer ved å aktivisere seg sa hun forklarende. Um-Abdullah 

istemte, og la til at på dagtid gikk det bra fordi hun gjorde ting, men om kveldene og nettene 

gikk tankene. Um-Abdullah illustrerte ved å lage sirkelbevegelser rundt tinningene og ristet 

på håndflatene og signaliserte at det stresset henne. Dette underbygger at kjøkkenet spilte en 

viktig rolle i mine informanters liv. 

 

Raymond Madden (2010:16) skriver “Ethnography is a qualitative social science practice that 

seeks to understand human groups (or societies, or cultures, or institutions) by having the 

researcher in the same social space as the participants in the study”. Hjemmet og kjøkkenet 

var et sosialt rom hvor informantene tilbragte mye av sin tid, og en arena jeg fikk tilgang til. 

Kjøkkenet er et sosialt og aktiviserende rom, og egner seg dermed godt for å observere 

menneskelig samhandling. Kjøkkenet var også et sted hvor et vidt spekter av følelser ble 

uttrykt. Glede uttrykt ved latter, sang, dans, lekekrangling og humor. Omsorg kom til uttrykk 

                                                 
7 For eksempel opplevde Reem og jeg at en mann fulgte etter oss i en bil fulgte under en tur i nabolaget. 
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gjennom klemming, trøst og å servere mat. Opphetede diskusjoner og krangling fant også sted 

på kjøkkenet. Alvor preget også hverdagen i stor grad, og mange tårer falt grunnet savn, 

avskjeder, bekymringer og dårlige nyheter som ble delt på kjøkkenet. Hjem og kjøkken 

fungerte dermed som et godt sted egnet for deltagende observasjon for å få innblikk i syriske 

flyktningers hverdag.  

Metode 

Jeg forstod raskt at mat var en god samtaleåpner og måte å få innpass på. Den første kvelden i 

Amman møtte jeg en bosnier, som en felles venn hadde satt meg i kontakt med. Han jobbet i 

Jordan for en humanitær organisasjon. Jeg presenterte min studie som en undersøkelse av mat 

og identitet blant syriske flyktninger i Amman. Han responderte med å si «Du har valgt det 

perfekte temaet å studere. 80% av tiden bruker syrere på å snakke om mat, de resterende 20% 

er de stille mens de spiser» (egen oversettelse). Dette gjentok han ytterligere tre ganger til 

sine jordanske venner da han introduserte meg og mitt prosjekt.  

 

Informantene møtte meg med nysgjerrighet, og mat fungerte som en god samtaleåpner. Under 

første møte med informanter ble jeg alltid spurt hva som var min syriske favorittmat, hva jeg 

hadde laget og smakt til nå. Dette satte i gang samtalene, og gjerne fulgte en historie til en av 

rettene jeg ramset opp. Under matlagningen stilte jeg spørsmål og førte samtaler, samtidig 

som informantene delte erindringer som ble vekket under matlagningen og måltidene. 

Madden (2010:65) skriver «The usual character of ethnographic conversations lies in the 

tension between the ‘naturalness’ of good conversation and the ‘instrumentality’ embedded in 

the ethnographic endeavor». Samtalene bevegde seg mellom en en instrumentalitet ved at jeg 

kontinuerlig stilte spørsmål, og samtidig lot informantene peile samtalene inn på det som 

opptok dem.  

 

Informantene var svært gjestfrie, og stadig ble jeg invitert tilbake på besøk, invitert til å 

overnatte og inkludert i matlagning og måltider. Under matlagningen observerte og etterlignet 

jeg matlagningsteknikkene, og noterte lukter og smak. På denne måten brukte jeg egen kropp 

og sanser som et verktøy for innhenting av data. Paul Stoller (1989) introduserte viktigheten 

av å inkludere alle sanser, også smak og lukt, i antropologiske studier. Ved å plassere seg selv 

sensorisk og kroppslig som de man studerer, skaper dette en forståelse for hvordan 

informanten erfarer, husker og forestiller seg den verden de lever i (Stoller 1989:31, Pink 
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2015:25-26). Ved å delta i matlagningen kjente jeg på egen kropp gleden av å dele et måltid, 

men også smerter i rygg, nakke og armer etter lange dager på kjøkkenet. Deltagende 

observasjon og uformelle samtaler gav meg nært innblikk i informantenes hverdagsliv, og 

gjennom empirien håper jeg å synliggjøre deres livsverden på en god måte.  

 

Språket var den største utfordringen under feltarbeidet, og er datamaterialets største 

begrensning. Innledende i feltarbeidet gjennomførte jeg et to måneders nybegynnerkurs i 

arabisk. Arabisk-kunnskapene jeg opparbeidet meg gjorde det enklere å fungere i hverdagen, 

ved å kunne holde innledende samtaler med folk jeg møtte. Etter hvert klarte jeg også å 

oppfatte temaer for samtaler. Arabisk-kunnskapene mine var dog ikke tilstrekkelige til å holde 

samtaler, eller plukke opp detaljer og nyanser i samtalene. Løsningen på språkbarrieren 

varierte avhengig av gruppen informanter som jeg skal reflektere rundt under. 

Informanter, innpass og språk 

En mangfoldig gruppe syriske flyktninger har deltatt i denne studien. Majoriteten var fra 

Damaskus, Homs, og Derra. Jeg hadde også informanter fra Hama, Aleppo, Raqqa, Latakia, 

Salamia, Idlib. Majoriteten var sunnimuslimer, men jeg hadde også informanter som var 

sjiamuslimer, ismailitter, og circasian. Mange hadde høyere utdanning, mens andre hadde 

fullført grunnutdanning. Kvinner og menn, gifte og single, personer som flyktet alene eller 

med familie er også dekket. Alle informantene leide leiligheter, og bodde spredt i Amman. 

Jeg har inndelt informantene i tre overordnede grupper; familier, unge/studenter, NGO.   

 

Familier  

Under feltarbeidet besøkte jeg 17 familier. I denne avhandlingen vektlegger jeg datamaterialet 

fra besøk hos alenemoren Reem med hennes fire barn, og ekteparet Shereen og Faris med 

deres to barn, som jeg besøkte jevnlig over flere måneder. Jeg reiste hjem til familiene og var 

på besøk ofte i fire timer eller lengre. Jeg deltok under frokost, lunsj, middag, og kaffebesøk. 

Flere av familiene fortalte meg at jeg var den eneste, eller en av få, de hadde besøk av og 

kontakt med i Jordan, og understrekte at de satte pris på selskapet. Dessuten fortalte de  

at de var glad for muligheten til å praktisere sin engelsk. Under de første besøkende hadde jeg 

med meg en kvinnelig syrisk feltassistent, eller en felles venn, til å introdusere oss og 

oversette. Utover feltarbeidet besøkte jeg familiene alene siden de behersket engelsk. Deres 

engelskferdigheter var dog ikke flytende, og på bakgrunn av dette vinklet jeg spørsmålene på 
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forskjellige måter for å forsikre meg at jeg forstod dem riktig. På denne måten sikret jeg meg 

også utdypende svar. I tillegg brukte jeg språkbarrieren som en åpning til å stille 

oppfølgingsspørsmål, og en ‘unnskyldning’ til å stille mange spørsmål.   

 

Studenter og unge 

Jeg hadde lengre samtaler med 14 studenter/unge (18-28 år), hvorav halvparten var kvinner 

og halvparten var menn. Mange av studentene kjente hverandre, og hadde tilknytning til 

NGOen som student eller frivillig. De fleste studentene hadde flyktet til Jordan alene. Alle 

studerte til bachelornivå eller var ferdigutdannet. Mange arbeidet også frivillig siden av 

studiene, noen arbeidet også irregulært (mer om dette i kapittel 4). De var derfor veldig 

opptatt i hverdagen, og jeg møtte de på fritiden, som de ofte tilbragte på kafeer. De snakket 

flytende engelsk, som gav meg god tilgang til samtaledata. Jeg stilte spørsmål, og lot samtalen 

flyte naturlig etter hva informantene selv ønsket å snakke om. Hovedsakelig dreide samtalene 

seg om utfordringer i livssituasjonen som syrisk flyktning, erindringer om livet i Syria, og 

fremtidsønsker. Jeg tilbragte mye tid, og bygget opp en vennskapelig relasjon basert på 

gjensidig tillit og respekt, som førte til åpne og lange samtaler8. Jeg var også med noen av 

studentene på turer ut av Amman, og arbeidet frivillig med humanitært arbeid i flyktningleirer 

sammen med flere av mine informanter. 

 

NGO 

Fra midten av februar arbeidet jeg flere dager i uken på kjøkkenet hos en NGO. Senteret 

(NGOen) er privat finansiert og drevet av fem syriske kvinner. NGOens mål var å ‘empower’ 

syriske flyktninger. Dette gjorde de ved å tilby gratis undervisning i språk (engelsk, tysk og 

fransk), IT-opplæring, og håndarbeid (sying, brodering, hekling, perler, lage såpe etc). 

Senteret huser syriske flyktninger med krigsskader (5 barn og +/- 15 menn), som også fikk 

medisinsk behandling der. Tre-fire syriske kvinner lagde lunsj til beboerne, de ansatte og 

frivillige daglig. Det var på dette kjøkkenet jeg tilbragte mesteparten av min tid i felt.  

 

Jeg bisto på kjøkkenet seks timer, tre-seks dager i uka. Der arbeidet jeg tett med fem kvinner, 

som alle var syriske flyktninger. De to ‘kjøkkenassistentene’ Sarah og Um-Mohammed 

arbeidet på kjøkkenet de fem månedene jeg var der. Hovedkokken, «the chef», skiftet tre 

                                                 
8 Mange av disse samtalene er det ikke plass til i denne avhandlingen. Historier om å være aktivist i Syria, om å 
være fengslet (og torturert), om stigmatisering og bevegelsesrestriksjoner mm. 
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ganger fra Hiba, til Um-Abdullah, til Lina. Ekstra hjelp på kjøkkenet ble ønsket velkommen, 

og jeg ble raskt inkludert på kjøkkenet samt tildelt egne arbeidsoppgaver. ‘The chef’ viste 

meg hvordan hun ville ha grønnsaker skrelt og kuttet. Ved hvert nytt steg under matlagningen 

ba kokken meg om å komme og se, og fortalte meg oppskriften. Kvinnene på kjøkkenet 

omtalte meg som chef two, ochti (min søster) og binti (min datter). Emerson m.fl. (2011:5) 

sier «Yet, even with intensive participation, the ethnographer never becomes a member in the 

same sense that those who are «naturally» in the setting are members». Selv om kvinnene 

etter hvert betraktet min tilstedeværelse på kjøkkenet som naturlig, var det likevel en viss 

avstand mellom oss. Vi snakket forskjellige språk, og jeg delte ikke deres erfaring av å flykte/ 

leve i en postkonfliktsituasjon. Under min aktive deltakelse på kjøkkenet hadde jeg også alltid 

et instrumentelt blikk, stilte spørsmål, og skrev ned stikkord og sitater underveis.  

 

I tillegg hadde jeg mye kontakt med flere av de ansatte (kvinnen i administrasjonen, madame, 

Hassan og Abu-Qusay) og frivillige på senteret (Rokaia, Eman med flere), samt senterets 

rundt 20 beboerne. Disse gruppene kom til stadighet innom kjøkkenet, og dermed fikk jeg 

godt innblikk i sosial samhandling mellom personer med forskjellig bakgrunn basert på 

variasjoner i hjemsted, alder, kjønn og klasse. På kjøkkenet observerte jeg diskusjoner om 

ingredienser eller teknikker for matlagning (se kapittel 6). I tillegg vektla jeg øvrige 

samtaletemaer og aktiviteter som foregikk på kjøkkenet. Videre deltok jeg på middager 

arrangert av NGOen, jeg fikk bli med på tur, overnattet på senteret, og besøkte personer 

tilknyttet senteret i deres hjem. Den siste uka i felt arrangerte jeg dybdeintervjuer med Sarah 

og Um-Mohammed, for å få utdypende svar på ting jeg hadde observert eller var usikker på. 

Jeg brukte en felles syrisk venninne som damene hadde tillit til for å oversette. 

 

Kvinnene på kjøkkenet snakket kun arabisk. De frivillige og ansatte på senteret snakket 

flytende engelsk, og hjalp meg med oversettelse da de jevnlig var innom kjøkkenet. Dette var 

personer kvinnene på kjøkkenet hadde tillit til, og gjerne uoppfordret fortalte de samme 

historiene som de snakket om alene på kjøkkenet. Mesteparten av tiden var jeg alene med 

damene på kjøkkenet, og vi kommuniserte ved bruk av kroppsspråk, min knappe arabisk, og 

google translate. Til tross for språkbarrieren, kommuniserte vi godt og lærte hverandre å 

kjenne. Språkbarrieren førte til at jeg i stor grad observerte handlinger. Unni Wikan 

(1992:469) understreker at språk gjør kommunikasjon enklere, men ikke nødvendigvis betyr 

at forståelsen forbedres. Hun argumenterer for at man bør bevege seg utover ord for å gripe 
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intensjonen bak kommunikasjonen (Wikan 1992:461). Wikan (1992:476) introduserer 

konseptet om resonans som hviler på en delt menneskelig erfaring mellom personer på tvers 

av tid og sted. Jeg engasjerte meg følelsesmessig og aktivt i mine informanters hverdag. 

Tidvis opplevde jeg dette veldig utmattende, for hvis mine informanter var triste og nedstemt, 

ble jeg også veldig tynget. Ved et par anledninger hadde stemningen på kjøkkenet vært såpass 

tynget at jeg neste dag tok fri for å komme til hektene igjen. Ved å tilbringe mye tid med mine 

informanter, og gjøre det samme de gjorde, fikk jeg innblikk i den kroppslige naturen til mine 

informanters erfaringer og bekymringer (se Pink 2015:59). 

 

Kommunikasjonen gikk dog ikke uten misforståelser. Google translate oversatte noen ganger 

feil, som førte til humoristiske situasjoner. Et eksempel var da kokken Lina sendte meg en 

melding over WhatsApp ved bruk av google translate. Hun åpnet meldingen med å omtale 

meg godt, og avslutningsvis skrev hun «I’m going to kill you». Jeg forstod at det var en glipp i 

oversettelsen, og lo for meg selv da jeg mottok meldingen. Neste gang jeg kom innom 

kjøkkenet kommenterte hun hendelsen. Lina hadde ment å skrive «I miss you». Lina fortalte 

at hun ønsket å imponere ektemannen sin ved å skrive engelsk. Feilen hadde dog blitt 

oppdaget da ektemannen leste meldingen og forklarte hva hun faktisk hadde skrevet. Lina sa 

at hvis det ikke var meg hun hadde sendt meldingen til, men en annen som hun ikke kjente, 

ville de ringt politiet og sendt henne til Syria. Vi lo av hendelsen, og historien ble fortalt til 

alle som kom innom kjøkkenet den dagen. Denne episoden viser balansen mellom humor og 

alvor som daglig var fremtredende på kjøkkenet.   

Posisjonering 

Dataene jeg har fått tilgang til, og relasjonene jeg bygget i felt, avhenger av hvem jeg er som 

person. En engelsktalende vestlig kvinne med høyere utdanning, 25 år og ugift, samt ikke 

religiøs. Langvarige relasjoner med informantene gjorde at kategoriene ble mindre viktig 

utover feltarbeidet.  

 

Midtøsten er kjent for å være et patriarkalsk og kjønnssegregert samfunn, der antropologisk 

forskning har vært preget av at kvinner har studert kvinner, og menn har studert menn (Inhorn 

2012:12). Marcia Inhorn synliggjør livene til menn fra Midtøsten i sin bok «The New Arab 

Man», en gruppe hun tidligere anså som ufattelig- og forbudte forskningssubjekter (Inhorn 

2012:15). En betydelig andel av mine informanter er menn. Jeg fikk tilgang til aspekter ved 
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deres hverdagsliv, både i hjemmet og i offentligheten (gjennom kafébesøk, turer og 

matvarehandling). Jeg bodde også med en informant, Ali (25), noe som reflekterer hans unike 

livssituasjon som en flyktning som bodde separert fra sin familie i en storby, siden sosiale 

normer i det patriarkalske samfunnet ellers ville hindret dette. I denne avhandlingen vil jeg 

således belyse både menn og kvinners beretninger og handlinger.  

Informert samtykke og anonymisering 

Jeg presenterte prosjektet mitt som studiet av syrisk mat og hverdag overfor informantene. De 

stilte gjerne spørsmål om målet med studien før de aksepterte å bli en del av forskningen. Når 

informantene presenterte meg og studiet for andre personer fikk jeg også en bekreftelse på at 

de forstod hva de var en del av. Jeg skrev ned sitater, observasjoner og nøkkelord ute i felt. 

Noen ganger skrev jeg også notatene foran informantene, eller kommenterte at dette må jeg 

skrive ned, for å sikre samtykke og minne informantene på min rolle. Alle informanter er 

anonymisert i alt jeg har skrevet, og både i stikkordnotater, feltnotater og i avhandlingen har 

jeg brukt pseudonymer. I tillegg ble feltnotatene skrevet på norsk. Alle bildene brukt i denne 

avhandlingen er tatt av meg, og blir brukt med tillatelse fra informantene. 
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3 “Welcome to [the] desert. Syria is like 

paradise” 

Frokostbesøk hos Reem 

Reem (35) bor i Amman sammen med sine fire barn. Reem fortalte at familien flyktet fra 

hjembyen Homs da Bashar al-Assads folk tente på mange hjem i nabolaget, og et luftangrep 

rammet barnas skole. Reem, ektemannen og barna flyktet til Damaskus hvor de bodde i flere 

måneder. En dag hennes ektemann var på vei hjem fra jobb, ble han og svogeren arrestert og 

fengslet. Ektemannen har vært savnet siden 2013, og ingen vet om han fortsatt lever i 

fangenskap eller er død. Reem flyktet videre til Jordan med sine barn i desember 2013, og 

bosatte seg i en treromsleilighet i bydelen Abonser nordvest i Amman. 

 

Bygget familien bodde i var for enslige kvinnelige syriske flyktninger med deres barn. 

Vanligvis delte to familier en leilighet, men siden Reems eldste sønn er 14 år og regnes som 

‘shebab’ (ungdom/ung mann), fikk de bo alene i leiligheten9. Leilighetene, og flere andre 

bygg i nabolaget, var bistand fra personer fra gulfen hvor syriske flyktninger fikk bo gratis. 

Hver måned fikk Reem utbetalt 100 dinarer10 i måneden fra boligkomplekset, og 130 dinarer 

i pengestøtte fra UNHCR. Reem var aleneforsørger og vektla gjentatte ganger at inntekten 

ikke var tilstrekkelig til å kjøpe den samme maten i Jordan som i Syria. 

 

En dag tidlig i februar var jeg på frokostbesøk hos Reem. Da jeg kom klokken ti, satt hun ute 

på verandaen sin og nøt solen og det varme været. Det var første dag den vinteren man kunne 

sitte ute uten ytterjakke. Etter vi hadde drukket en kopp tyrkisk kaffe på verandaen fulgte jeg 

henne inn i leiligheten for å tilberede frokost. Inngangspartiet var et stort og umøblert rom, 

og det eneste i rommet var sko ved inngangsdøren. Videre gikk det en smal gang, hvor 

kjøkkenet lå første dør på venstre side. Kjøkkenet var skinnende rent og ryddig, og flere av 

skapdørene og skuffene til kjøkkeninnredningen hang bare halvveis på. I oppvaskkummen lå 

en liten balje med såpevann de brukte for å ta oppvasken underveis i matlagningen. Den 

yngste datteren trakk frem plastbordet og de fire stolene som stod langs veggen, og dekte på 

bordet. Den eldste datteren skar poteter i strimler, saltet, og fritert de i solsikkeolje. Reem 

                                                 
9 På denne måten slipper kvinner (fr a den andre familien) å tildekke håret i eget hjem. 
10 Dinarer er den lokale valutaen, og tilsvarer cirka 12 norske kroner. 



26 

 

varmet pitabrød fra bakeriet ved å vende de over flammen på gassovnen. Deretter kuttet hun 

tomater i båter, og agurk i biter, og plasserte oliven, Zaatar krydder, olje, og makdous i hver 

sin skål. Zaatar er et krydder laget av en urte som slekter på oregano blandet med salt og 

sesamfrø. Krydderet ble spist ved å dyppe brødet i olivenolje før krydderet. Makdous er 

auberginer (liten type) fylt med valnøtter og paprika, konservert i olje. Reem serverte søt 

‘English breakfast tea’ til frokosten i små tekopper av glass. Da alt var klart samlet hele 

familien seg rundt frokostbordet, og forsynte seg ved å klype biter av brødet rundt maten.   

 

 

Figur 4  Reems frokostbord. 

 

Reem fortalte at maten hun serverte var en vanlig hverdagsfrokost for dem i Jordan. I Syria 

pleide de også å spise lignende frokost, men hadde ofte melk og «lebneh» (et meieriprodukt 

som er en mellomting mellom yoghurt og ost) i tillegg. Reem forklarte at hun noen ganger 

kjøper melk og lebneh i Amman også, men at jordanske meieriproduktene ikke er like 

smaksrike (‘tasty’), og at kvaliteten på meieriproduktene var bedre i Syria enn i Jordan. I 

tillegg poengterte hun at matvareprisene er så høye i Jordan at hun ikke hadde råd til å kjøpe 

det til frokost hver dag.  

 

Reem pekte på Zaatarkrydderet og fortalte at hun pleide å lage det selv i Syria med 

ingredienser fra familiens småbruk. Reem og mannen eide et småbruk utenfor Homs by, hvor 

de dyrket egne urter, grønnsaker og frukt. Hun sa at de spiste krydderet ofte i Syria, og at det 
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hjemmelagede smaker best. I Jordan kjøper hun Zaatar på butikken, fordi tilberedningen av 

krydderet er tidskrevende og vanskelig, i tillegg til at hun ikke har tilgang til selvdyrkede 

ingredienser. Ingrediensene er også dyre på supermarkedet, understrekte Reem. 

 

Flere ganger under frokosten understrekte Reem «Makdous is special for Syria for 

breakfast». Reem fortalte at Makdous også lages og spises i Jordan, men tilberedes på en 

annerledes måte. «We [syrere] prepare it [makdous] in a good way, different from Jordan, it 

tastes better the way we make it». Olivene og makdousen var mer smaksrik enn de jeg hadde 

smakt så langt, noe jeg komplimenterte henne for. Reem sa at årsaken var at de er 

hjemmelagde. «I made it in my kitchen». Hun fortalte at oliven og makdous fra 

supermarkedene ikke er gode. Å lage makdous er veldig vanskelig og tidskrevende, og krever 

mye jobb forklarte hun videre. Hun lager det kun en gang i året. Oliven lagde hun i måned 11 

(november)11, og makdous i måned 9 (september). Hun lager en beholdning så det rekker til 

hele året. 

 

Reem så ut gjennom kjøkkenvinduet og sa at det fine været minnet henne om hvordan det var 

å være på småbruket. De hadde vært der hver helg når det var fint vær. Hun fortalte at de 

pleide å svømme i bassenget og slappe av i hagen. Hele familien var samlet, og ofte var 

foreldrene hennes, søknene med ektefelle og barn på besøk hos dem. Alle barna pleide å leke 

sammen i hagen. I årene før krigen brøt ut i Syria, avlet de mye av frukten og grønnsakene de 

brukte i matlagningen selv. Reem fortalte smilende at ektemannen hennes dyrket frukt og 

grønnsaker på småbruket, noe han var veldig flink til. Selv tilberedte hun maten ved å bruke 

disse ingrediensene. Hun forfalte videre at aubergine og oliven smakte enda bedre tilbake i 

Syria. Reem sa at forklarende når hun tilberedte oliven/aubergine i Jordan følte hun seg 

dårlig. «It makes me think of my husband, and I miss him». Reem ble blank i øyene, huden 

rundt øynene ble rød, og hun unngikk øyekontakt. Når hun sylter i Jordan bringer det minner, 

sa hun. I Syria pleide hun å kose seg under tilberedingen. «I felt happy and it gave a good 

taste».  

 

Etter vi hadde spist, satte vi oss på verandaen igjen. Plutselig, midt i Amman by, kom en flokk 

med sauer og geiter. Det var fire gjetere, fem gjeterhunder og en flokk på minst 100 dyr. 

Reem sa at hun synes melken fra sau og geiter er bedre enn kumelk. Nabogården til familiens 

                                                 
11 På arabisk sier man måned 1-12, fremfor Januar-Desember. 
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småbruk i Syria hadde sauer og geiter, og pleide å gi familien hennes melk. Dette gjentok hun 

flere ganger. Av den melken pleide hun å lage lebneh, en mye bedre lebneh enn man får kjøpt 

i Jordan understrekte hun. Hun fortalte også at lebneh var vanskelig å lage. I Syria lagde hun 

det hjemme på kjøkkenet, av melken naboen gav henne. Reem lo og fortalte at naboen alltid 

måtte komme til henne, fordi hun var redd for dyrene og ikke turte å gå bort til gården deres 

av den grunn. Hun avsluttet med å si at hun ikke lager lebneh selv i Jordan.  

 

 

Figur 5 Sauer og geiter i Abonser. 

Tema for kapitlet 

Dette eksemplet viser hvordan erindringer var en sentral del av syriske flyktningers 

hverdagsliv. Sanseinntrykk (lukt, smak, syn) ved matlagning og under måltider trigget minner 

blant mine informanter. Disse minnene vekket sterke følelser, som lengsel, savn og smerte. 

Erindringene viser til at de verdsatte sitt tidligere liv i Syria (før krigen), høyere enn 

samtidens livssituasjon. Mat markerer på denne måten historiske brudd. Videre vil jeg 

argumentere for hvordan mat har fått en ny symbolsk betydning i Jordan. Mat ble brukt av 

mine informanter for å huske, videreføre og konstruere et bilde av sitt hjemland. Mat ble også 

brukt som en grensemarkør, hovedsakelig for å markere forskjell mellom seg selv som syrer 

og den jordanske vertsbefolkningen. Mat belyser tilhørighet til Syria, og fungerer som et 

grunnlag for solidaritet blant syriske flyktninger i Jordan.  
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Mat, minner og følelser 

Eksemplet viser hvordan mat fungerer som en daglig påminner om splittelse, tap og smerte. 

Beretningene rundt frokostbordet vektla historiske brudd, og i likhet med Paul Connerton 

viser dette at erindringer spiller en sentral rolle i livene til mennesker som har opplevd en 

radikal endring i sin livssituasjon (1989:6). Reem, og andre syriske flyktninger, har forlatt sitt 

hjemsted for å søke trygghet i Jordan, men beretningene vektlegger hvordan livet skiller seg 

betraktelig fra fortiden i Syria (før krigen). Reem erindret en fortid i Syria der familien hadde 

råd til å kjøpe meieriprodukter til frokost daglig. Hvor de eide et småbruk hvor de produserte 

egne matvarer, og et sted som fungerte som et samlingspunkt for familien på fritiden. Det fant 

også sted en matutveksling med naboen. Beretningene uttrykte en lengsel til livet i Syria før 

krigen, og vektla både økonomiske og sosiale aspekter ved fortiden som har gått tapt i 

livssituasjonen i Jordan.  

 

Mat og følelser kom sammen under frokostbesøket hos Reem. Først ble en kobling mellom 

følelser og smak trukket. Da Reem sa at makdous smakte bedre i Syria enn i Jordan trodde jeg 

først hun refererte ingrediensenes innvirkning på rettens smak, siden de pleide å dyrke 

aubergine selv på småbruket. Snarere vektla hun at smaken ikke var den samme, fordi hun 

pleide å kose seg12 med matlagningen. Hun sa at i Syria var hun lykkelig, og dette ga retten en 

god smak. På denne måten så Reem en sammenheng mellom sinnstilstanden under 

matlagningen og rettens smak. Denne sammenhengen ble underbygget under et besøk hos 

Shereen, hvor hun fortalte «If you cook with love, the food will be tasteful». I Jordan derimot, 

trigget matlagningen et savn av ektemannen, og ifølge Reem var dette bakgrunnen for at 

makdous ikke smakte like godt sammenlignet med i Syria. Den sterke følelsesmessige 

reaksjonen under frokostbordet, da Reem fikk tårer i øynene, tydeliggjør at det dog ikke bare 

var under matlagningen emosjoner ble artikulert. I tråd med Nefissa Naguib sine funn, 

argumenterer jeg for at mat er «forbundet med kompliserte emosjoner», og har en «forløsende 

effekt» til å artikulere følelser (2007:121).  

 

Eman, en nyutdannet doktor fra Damaskus, vektla også hvordan mat vekket minner og 

følelser. En dag Eman og jeg delte taxi fra NGOen, fortalte hun om en fysisk reaksjon hun 

fikk da hun spiste en kjeks dagen før. Hun forklarte at en venn av familien hadde vært i Syria, 

og kjøpt med en sjokoladedekt vaffelkjeks. Denne kjeksen var kun å oppdrive i Syria, og hun 

                                                 
12 Reem brukte begrepet «enjoy».  



30 

 

hadde derfor ikke spist kjeksen på to år. Eman sa forklarende at kjeksen var en av hennes 

favoritter, som hun og søsteren jevnlig spiste til Nescafé13. Da hun dagen i forveien spiste 

sjokoladen begynte hun helt uventet å gråte. Hun gråt lenge og klarte ikke å stoppe strømmen 

av tårer, fortalte Eman. Etterhvert hadde hun begynt å le samtidig, fordi hun følte seg flau av 

å gråte av en kjeks. Moren hadde spurt om det hadde skjedd henne noe, eller om Eman gråt 

fordi hun ikke hadde fått en større andel av kjeksen. Eman hadde svart at det ikke var noe, 

men at kjeksen fikk henne til å gråte. Hun forklarte situasjonen overfor meg som en reaksjon 

på et stress som hadde bygget seg opp hos henne. Sjokoladen trigget minner fra Syria, ting 

hun forsøkte å glemme, ifølge Eman. Hun husket et liv i Syria som har gått tapt, og mennesker 

hun har mistet. Hun beskrev det som om minner som rullet foran øynene hennes da hun spiste 

kjeksen. 

 

Både Reem og Eman erindret personlige traumer da de spiste mat. Mary Douglas (1972) 

argumenterer for at måltider må ses i et system. David Sutton (2001:107-108) bygger videre 

på Douglas, og ser hvordan måltidssystemer skaper et grunnlag for å huske. Sutton 

(2001:108) ser at forskjeller og avvik fra slike måltidsmønstret gjør at tidligere måltider 

erindres. Brudd i måltidets analogi trigget smertefulle minner samt artikulerte følelser hos 

Reem og Eman. I Reem sitt tilfelle smakte oliven og makdous i Jordan forskjellig fra Syria, 

og erindringer ble trigget. Både gode minner om samarbeidsprosjektet mellom henne og 

ektemannen under matlagningen, samt en smertefull påminnelse om splittelse og tap ble 

vekket under frokosten. Dette medførte en kroppslig reaksjon hvor Reem fikk tårer i øynene, 

og hun uttrykte følelser av savn og lengsel grunnet splittelse fra sin ektemann og deres liv i 

Syria. Eman hadde ikke spist kjeksen siden hun flyktet fra Syria, og den gjenkjennelige 

smaken førte til en sterk emosjonell reaksjon. Eman uttrykte at kjeksen tilbakekalte minner 

om mennesker hun hadde mistet og et liv hun ikke lenger har. I tillegg trigget kjeksen en 

kroppslig reaksjon hvor Eman gråt uten å kunne stoppe, og uten umiddelbart å forstå hvorfor 

hun gråt. Mat hadde således en forløsende effekt, og viser som Connerton (1989:71) 

argumenterer at minner er sedimentert i kroppen. I tråd med Sutton (2001) argumenterer jeg 

for at brudd i måltidenes analogi fungerer som en måte å trigge minner. Begge befant seg i en 

ny livskontekst, og sanseopplevelsen av å spise mat som smakte likt eller forskjellig fra hva 

de var vant med tilbake i Syria artikulerte sterke følelser.  

 

                                                 
13Da mine informanter sa Nescafé refererte de til svart kaffe. 
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Sidney Mintz (1996:13) skriver “The employment of food to achieve a feeling of well-being 

or freedom is widely felt and understood”. Reem og Eman sine beretninger og reaksjoner 

viser at mat ikke nødvendigvis bare skaper en følelse av velvære og frihet, men også en 

opplevelse av smerte. Erindringene var på denne måten ikke bare en mental praksis, men fikk 

også kroppslige og emosjonelt utslag. Denne reaksjonen kan betraktes som hva Seremetakis 

(1996:4) beskriver som nostalghia; en brennende lengsel som får utslag som kroppslig og 

emosjonell smerte hos personer. Både Reem og Eman uttrykte en smerte på grunn av 

splittelse og tap av livet sitt og menneskene de stod i nær relasjon til i Syria. Mat bringer på 

denne måten fortiden inn i hverdagen gjennom erindringer. Videre belyser også disse 

individuelle beretningene til en felles historie av tap (jfr. Antz og Lambek 1996, Naguib 

2007:122) for syriske flyktninger.   

Mat, historisk bevissthet og tilhørighet 
Frokostbordet i Jordan skilte seg på flere måter fra en hverdagsfrokost i Syria. Mary Douglas 

(1972:67) argumenterer i sin strukturelle analyse for at måltider følger faste mønster, med 

forventninger om hvilke komponenter måltidet skal bestå av. En frokost i Syria, og i Jordan, 

består av brød, te og et utvalg av pålegg. Måltiders repetitive karakter gjør at måltider 

sammenlignes og vurderes, som et viktig eller mindre viktig måltid, eller om det er et godt 

eller mindre godt måltid av sin karakter (Douglas 1972:68). Mine informanter definerte sin 

frokost i Jordan som en frokost verdig, men vurderte måltidet som mindre god av sin karakter 

gjennom å peke på hvordan måltidet skilte seg fra en hverdagsfrokost i Syria.  

 

Forskjell i måltidene trigget også erindringer om hvordan livssituasjonen i Jordan skilte seg 

fra livet i Syria. Frokosten i Jordan manglet komponenter, som melk og lebneh, sammenlignet 

med en hverdagsfrokost i Syria. Reem poengterte at hun ikke har råd til å kjøpe 

meieriprodukter i Jordan (ytterligere økonomiske begrensninger kommer jeg tilbake til i 

kapittel 4 og 5). Videre understrekte hun at kvaliteten på lebneh var bedre i Syria, fordi hun 

pleide å lage det selv med melk hun hadde fått fra naboen. Shereen (28) og Faris (30), et 

ektepar som begge var advokater fra Damaskus, kjøpte heller ikke melk i Jordan. De fortalte 

at meieriprodukter er dyrt, i tillegg til å understreke at produktet var av lavere kvalitet. 

Kjøpte de melk i Jordan var det Nestlé melk fra supermarkedet, til forskjell fra i Syria der de 

alltid hadde kjøpt fersk melk, sa Faris. I Damaskus fikk man kjøpt fersk melk overalt, og de 

pleide å kjøpe melk hjemmefra av en mann som syklet rundt og ropte «halib, halib» (melk, 
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melk) fortalte Faris smilende. Videre understrekte han at på landsbygda ble melk solgt fra 

kamelryggen. Både Reem, Faris og Shereen sine beretninger erindret en fortid med bedre 

økonomi, matvarer av høyere kvalitet, og hvor sosiale relasjoner kom sammen med tilgangen 

til melk. På denne måten belyser deres beretninger om tap og splittelse. 

 

Syria ble, i disse beretningene, utelukkende portrettert i et positivt lys. Dette kan betraktes 

som en måte å huske sitt hjemsted, og som Thirangama (2007:136) argumenterer overtar 

minner om hjemstedet sanseinntrykkenes rolle i hverdagen for flyktninger som er separert fra 

sitt hjemsted både fysisk og temporært. 

 

Det var dog ikke bare minner som ble overført i Jordan, men mat ble også brukt for å huske 

sitt hjemland. Til nå har jeg vektlagt hvordan frokosten hos Reem skilte seg fra en 

hverdagsfrokost i Syria. Reem forsøkte også å videreføre aspekter ved frokosten fra Syria til 

Jordan, ved at hun kjøpte de komponentene hun hadde råd til, samt at hun fortsatte å lage 

makdous og oliven i Jordan. David Sutton (2011:86) argumenterer for at i en migrantkontekst 

«(…) cooking is not simply an everyday practice, but an attempt to reconstruct and remember 

synesthetically, to return to that whole world of home, which is subjectively experienced both 

locally and nationally, if not at other levels as well». Å tilberede oliven og makdous på en så 

lik måte som mulig slik hun pleide å gjøre i Syria, kan anses som en måte å huske og bevare 

tilknytningen til sitt hjemsted. I tillegg vil jeg argumentere for at det er en måte å videreføre 

en mattradisjon, og et bilde av Syria til sine barn, et argument jeg skal underbygge med 

empiriske eksempler i kapittel 5. Mat fungerte dermed både som en måte å skape en form for 

kontinuitet, samt en måte å huske og konstruere et bilde av sitt hjemsted. Dette foregriper 

empiri og argumenter senere i kapitlet. 

 

Reem sammenlignet gjentatte ganger matvarenes kvalitet i Jordan i forhold til i Syria, hvor 

syriske matvarer og ingredienser ble vurdert som bedre enn jordanske. På en side pekte Reem 

på matvarenes kvalitet som bedre i Syria ved å vektlegge at matvarene var hjemmelagde 

basert på selvdyrkede ingredienser. Zaatar-krydderet, makdous og oliven ble dyrket på hennes 

småbruk i Syria, og ingrediensene var derfor ferske. I tillegg til å underbygge at matvarene 

var ferskere og mer smaksrike, vektla hun også en preferanse for syriske oppskrifter og 

tilberedningsmåte fremfor jordanske oppskrifter. Fremhevelsen av kvaliteten på og 

tilberedningen av makdous, kan på denne måten fungere som en grensemarkør for å skille seg 
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(som syrer) fra den jordanske vertsbefolkningen. Matvarer kan på denne måten fungere som 

identitetskonstruerende, og dette er et gjennomgående tema for resten av kapitlet. 

Mat og identitetskonstruksjon 

Mat kan brukes som en identitetsmarkør. Beretningene i kapitlet belyser hvordan mat 

konstruerer et bilde av Syria sett i kontrast til Jordan. Dette kan fungere som en måte å skape 

solidaritet blant syrere i Jordan. Samtidig brukes mat som en grensemarkør og i en 

differensieringsprosess, både blant syriske flyktninger samt overfor den jordanske 

vertsbefolkningen.  

 

Fredrik Barth (1969) argumenterer for at konstruksjon av etnisk identitet er en prosess av 

grensetrekning mellom grupper mennesker som har kontakt og står i en relasjon til hverandre. 

Grensetrekningen definerer hvem som er ‘innenfor’ og ‘utenfor’ en gruppe. Simon Harrison 

(2006) ser på konstruksjonen av sosial identitet, og vektlegger hvordan identitet konstrueres 

relasjonelt som kontrasterende til andre grupper.  

I am interested in situations in which social actors conceive themselves to be different not so much 

because they have irreconcilably different identities, but rather because they share important aspects of 

their identities in common, or have irreconcilable claims or aspirations to the same identities (Harrison 

2006: 12). 

Identitet oppstår altså i relasjoner hvor sosiale aktører deler mange fellestrekk, og likheter blir 

benektet for å markere en grense. «For it is only when people identify with one another that a 

felt need can arise to differentiate themselves» (Harrison 2006:13). Likheter og fellestrekk 

mellom grupper skaper en situasjon som gjør det nødvendig å tydeliggjøre et skille. 

Andregjøring [othering] oppstår dermed ofte i grupper som er like, og står i nær relasjon til 

hverandre (Harrison 2006:13).  

 

Mattradisjon deles i stor grad i Levanten (Jordan, Syria, Libanon, Israel/Palestina). 

Nabolandene Syria og Jordan er muslimske, arabiskspråklige14, og deler lignende tradisjoner.  

Syrere og jordanere deler derfor mange likhetstrekk. Grunnet den syriske tilstrømmingen av 

flyktninger til Jordan, har befolkningsgruppene nå tettere kontakt enn tidligere. I følge 

Harrisons (2006) argumentasjon vil økt kontakt mellom sosiale aktører som deler likhetstrekk, 

øke risikoen for konflikt, og skape en økt vektlegging av forskjeller for å differensiere ‘oss’ 

                                                 
14 Arabisk språk er bestående av mange forskjellige dialekter med store forskjeller. Syrisk og Jordansk er dog 
nokså like dialekter, og de forstår hverandre godt.  
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[syrere] fra ‘dem’ [jordanere]. Under skal jeg argumentere for at mat fungerer som en 

grensemarkør i differensieringsprosessen. 

“Welcome to [the] desert. Syria is like Paradise” 

En dag i slutten av mai besøkte jeg ekteparet Faris, en ismailitt15 fra Salamia og Shereen en 

sjiamuslim fra Damaskus, og deres to døtre på tre og fire år. Ekteparet flyktet til Jordan i 

2013, og bor i en liten toromsleilighet i en forstad til Amman. Ekteparet hadde invitert 

naboen, Noor (60) en sunnimuslim fra Damaskus på besøk16.  

 

Jeg introduserte prosjektet mitt for naboen, og hun responderte med å si «You came to the 

right person. I love cooking and are a good chef». Jeg spurte om hun lagde den samme maten 

i Jordan som i Syria. Noor fortalte at hun fortsatt lagde de samme rettene, at det ikke var så 

stor forskjell, men at hun spiser mindre kjøtt i Jordan enn i Syria. En grunn var at kjøtt er 

veldig dyrt i Amman og at hun ikke hadde råd til å kjøpe det like ofte i Jordan. I Damaskus 

pleide de å spise kjøtt hver dag, fortalte Noor. Der var det ikke så mange fattige familier, sa 

hun forklarende. Dessuten var ikke kjøttet man kjøpte i Jordan i nærheten av samme kvalitet. 

Jordan importerer kjøtt fra New Zealand, og er derfor ikke ferskt, sa hun. «I Syria kjøpte vi 

lokalprodusert kjøtt, fra en annen type sau med hale. Dette kjøttet var helt ferskt, smaksrikt, 

og vannet som kom fra kjøttet var helt klart. I motsetning til kjøttet man kjøper her, som det 

kommer grått vann av når det tilberedes» sa hun. Hun understrekte at kjøttet i Jordan, som 

var av lavere kvalitet, var mye dyrere enn i Syria. Noor, Shereen og Faris sa alle at de spiste 

mindre kjøtt i Jordan sammenlignet med i Damaskus. Både fordi de mente at kjøttet ikke var 

like godt, men også fordi det var dyrt. I Jordan brukte de derfor i større grad kylling17 i 

matlagningen, eller droppet kjøtt. Noor sa at de fleste syriske retter smaker like godt uten 

kjøtt, den eneste forskjellen var næringsinnholdet.  

 

Faris sammenlignet jordanske priser med europeiske, og understrekte at matvareprisene i 

Syria var mye billigere. Han sa at de selvsagt («of course») ikke hadde råd til å kjøpe de 

samme matvarene og ingrediensene i Jordan, som de pleide å gjøre i Syria. Videre sa han at 

                                                 
15 Ismailitt er en religiøs minoritetsgruppe i Islam, en undergruppe av sjiamuslimer. 
16 Shereen og Faris hadde invitert Noor på besøk fordi hun snakket flytende engelsk. I tillegg ville de hjelpe meg 
i mitt prosjekt ved å introdusere meg for flere personer. Det var dog første gang Noor hadde besøkt dem.   
17 Kylling er billigere enn kjøtt. 
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etter krigen brøt ut, har prisnivået i Syria steget kraftig, og familien deres hjemme i Syria ikke 

har råd til å kjøpe den samme maten de pleide å kjøpe tidligere. 

 

Beretningene viser at sammenlignet med i Syria spiste de mindre kjøtt, både av økonomiske 

grunner og basert på smakspreferanse. Noor, i likhet med Reem innledningsvis i dette 

kapitlet, sammenligner levekårene de hadde i Syria før flukten. Det ble uttrykt en lengsel ved 

å peke på bedre økonomi og smak på maten tilbake i Damaskus. Faris understrekte også et 

økonomisk tap med flukten, samtidig som han poengterte at de som fortsatt er i Syria heller 

ikke har råd til å spise like mye kjøtt. Krigen i Syria har dermed ført til et skifte i levekårene 

både for de som har flyktet og for de som fortsatt lever i hjemlandet. Dette skiftet ble i disse 

beretningene markert ved referanse til tilgang til kjøtt. 

 

Syrisk kjøtt ble vurdert som bedre enn kjøtt tilgjengelig i Jordan i Noors narrativ. Dette kan 

på en side betraktes som et uttrykk for en personlig preferanse siden man ofte liker best det 

man selv er vant til. På en annen side vil jeg argumentere for at vektleggingen av kvaliteten på 

kjøttet brukes som en måte å markere forskjell mellom de to landene, som ellers deler mange 

likhetstrekk i sin mattradisjon. Som Harrison (2006) argumenterer for, er sosiale aktører mest 

opptatt av å differensiere seg fra grupper som er like seg selv. Grensetrekningen tydeliggjøres 

i utdraget under.  

 

Under et besøk hos Shereen og Faris ved en senere anledning fortalte Faris meg om kjøttet de 

pleide å spise i Syria. Han sa at i Syria har de en type sau, «Awassi», som er stor og fet over 

baken. Faris googlet et bilde og viste meg en enorm sau, og illustrerte størrelsen med 

hendene. Kjøttet fra awassisauen ble kjøpt til matlagningen i Syria. Det lokalproduserte 

kjøttet var dyrere enn importert kjøtt fra New Zealand, Australia og Jordan, understrekte han. 

Videre sa han at kjøttet fra Awassisauen var mye bedre enn kjøttet fra jordanske sauer. 

Grunnen til dette var at sauer i Jordan ikke har gress å spise, sa han. I Jordan ser sauene ned 

i bakken fordi de konstant leter etter mat, mens i Syria går sauene med hevet hode fordi det er 

gress over alt og ikke trenger å lete. «Welcome to [the] desert. Syria is like paradise», 

avsluttet han med å si.  

 

Beretningene om kjøtt konstruerer et bilde av ‘Syria som paradis’. Jeg skal argumentere for at 

kjøtt ble brukt for å konstruere et bilde av hjemlandet, fungerer som et grunnlag for å markere 
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samhold blant syrere, og brukes for å forhandle forskjeller overfor den jordanske 

vertsbefolkningen.  

 

I følge mine informanter var Syria et frodig land, som produserte kjøtt av god kvalitet som de 

hadde råd til å kjøpe. Ilana Feldman argumenterer for at erindringer om fortiden bidrar til å 

forme affektive bånd, og handler ikke bare om minner, men nye former for tilknytning til 

hjemstedet til tross for fordrivelse (2006:14, 23). Dette kan videre betraktes som en måte å 

huske og konstruere et bilde av sitt hjemland, i en situasjon med fysisk og temporær avstand 

til hjemlandet. Ofte spurte jeg om mine informanter kunne beskrive Syria for meg, og nesten 

uten unntak ble jeg presentert den samme beretningen: Syria er et grønt land med fin natur, et 

sted der mennesker var hyggelige med hverandre, og som var billig sammenlignet med 

Jordan. Disse beretningene som jeg til stadighet ble fortalt, kan i likhet med Reem som 

serverte tilnærmet lik frokost i Jordan som i Syria, anses som en måte å videreføre og 

konstruere et bilde av Syria for flyktninger. I likhet med Suttons (2001:103) argumentasjon 

kan man se en sammenheng med hvordan mat huskes, og hvordan fortiden huskes mer 

generelt. 

 

Ulf Hannerz (1996:7) vektlegger hvordan minner alltid er ‘partial’, både partiske og delvis. 

Delvis i form av at en tendens gjennom feltarbeidet var at problemer, og bakgrunnen for 

borgerkrigen ble underkommunisert. Da mine informanter snakket om Syria, delte de 

erindringene om hvordan livet var i Syria før krigen. Vektleggingen av sameksistens 

(conviviality) har, som vist i historiekapitlet, lang tradisjon i Syria der forskjeller ble offentlig 

underkommunisert og befolkningen betraktet seg selv som ‘syrere’ (Rabo 2012). Videre var 

minnene også partiske. I beretningene ble syrisk mat, Syria som land, og deres tidligere liv, 

vurdert høyere sammenlignet med Jordan. For noen, argumenterer Hannerz (1996:87), kan 

slike delvis og partiske minner forsterke en følelse av ‘nationhood’ og nasjonal identitet med 

røtter i deres hjemsted. Janet Carsten (2007:3, 5) referer til denne prosessen som ‘politics of 

memory’, hvor personlige minner brukes til å produsere narrativ på et høyere nivå (se også 

Antz og Lambek 1996, og Naguib 2007). Erindringer om kjøtt, og meieriprodukter, av høy 

kvalitet belyser hvordan syrere bruker minner om matkvalitet, lengsel til mat, og erindringer 

om et liv som så veldig annerledes ut i Syria, til å konstruere et delt bilde av deres hjemland. 

Et bilde av Syria som paradis. Dette bildet kan også fungere for å skape solidaritet blant 
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syriske flyktninger. I tillegg kan disse erindringene brukes til å forhandle forskjeller (Carsten 

2007:5).  

 

Sau og kjøtt kan også tolkes som et symbol for å markere forskjell mellom Syria og Jordan. 

Faris sitt narrativ bevegde seg fra å snakke om matkvalitet, til å fremheve positive aspekter 

ved syrisk mat og Syria som land, sammenlignet med Jordan. Utsagnet reduserer Jordan til å 

være en ørken, mens Syria portretteres som et frodig paradis. En stolthet og tilhørighet til 

Syria fremheves.  

The first step in understanding such acts of differentiation or imputations of difference is to recognize 

that they are never neutral. They are evaluations, differences in value and esteem. They constitute 

judgements about the Others’ inferiority, superiority or equality in relation to the Self (Harrison 

2006:38) 

Faris sitt utsagn synliggjør at differensieringsprosessen ikke er nøytral, men mat og Jordan 

som land, vurderes i sammenligning med Syria. Minner om kvaliteten på kjøtt, og Syria som 

et frodig land, brukes til å forhandle forskjeller, der Syria tillegges bedre kvaliteter 

sammenlignet med Jordan.  

‘Mette’ en grensetrekning mellom syrere og jordanere, Salamia og Homs, 

ismailitter og sunnimuslimer 

Jeg ble servert varmdrikken mette hos Reem andre gangen jeg besøkte henne. Mette er en 

urtedrikk, som drikkes fra små glasskopper med metallsugerør. Urten fylles til cirka halve 

glasset, tilsettes sukker og kokt vann før servering.  

 

 

Figur 6 Mette 
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Da Reem serverte meg mette understrekte hun «det går greit hvis du ikke liker det, og du 

trenger ikke å drikke opp». Reem fortalte at mette var en spesiell varmdrikk med opprinnelse i 

Syria, som mange jordanere ikke liker. Leende sa hun at hun hadde servert drikken til en 

jordansk venn tidligere, som syntes det smakte forferdelig. Videre fortalte hun at mette ble 

drukket i hele Syria, men hadde opprinnelse i hennes hjemby Homs. «It’s from my home», sa 

hun samtidig som hun tok seg til hjertet og smilte bredt. Reem så spent på meg, og spurte hva 

jeg syntes.  Jeg svarte at det var en ny og uvant smak, og at jeg likte det «nos nos» (så som 

så). Reem begynte å le, og sa at mange må drikke det flere ganger for å venne seg til smaken 

og like den. Neste gang jeg besøkte Reem, hadde jeg med meg en syrisk jente som hjalp meg 

med å oversette. Mens Reem tilberedte mette til oversetteren og seg selv, fortalte hun at Siri 

[meg] ikke likte drikken. Oversetteren sa til meg at mette er en «drink of power», og «I love 

it». Hun understrekte også at drikken er typisk for Syria, og at mange jordanere ikke liker det. 

Jeg spurte hvor hun kjøper mette. Hun svarte at det finnes på noen supermarkeder, men at det 

ikke er populært i Jordan. Familien hennes pleide å kjøpe det i grensebyen Ramtha, hvor de 

fikk tak i «Syrian mette». 

 

Under et besøk hos Shereen og Faris, kom vi i snakk om mette. Faris spurte om jeg hadde 

smakt mette? Jeg fikk servert drikken hos en familie fra Homs, svarte jeg. Mette er en spesiell 

drikk for Syria, og produseres bare der, understrekte Faris. Han fortsatte med å si, «Jeg skal 

fortelle deg en historie om drikken ingen har fortalt deg tidligere. Urtene blir oppbevart 

dårlig under transporten fra Syria til Jordan, og i butikkene i Jordan. Derfor er det mye biller 

og innsekter i urtene her». Et grøss gikk gjennom kroppen min da jeg så for meg krypende 

innsekter i drikken. Han understrekte videre at drikken er svært dyr i Jordan, hvor prisen er ti 

ganger så høy som i Syria, i tillegg til at kvaliteten har blitt dårlig under transporten18. Faris 

sa leende «dette er et problem du kan ta med meg til Norge og løse der. Eller nei, du kan ta 

meg med til Norge, slik at jeg kan løse dette svært alvorlige problemet». Faris fortalte videre 

at hjembyen hans, Salamia, var kjent for å produsere mette. Han fortsatte og sa at de solgte 

mette på to forskjellige markeder i Salamia; ett drevet av Ismailitter, som solgte mette av best 

kvalitet. Det andre markedet var drevet av sunnimuslimer, og kvaliteten var ikke på langt nær 

like bra, forklarte Faris. Han spurte meg om jeg hadde likt drikken? Jeg svarte at jeg synes 

                                                 
18 Landegrensen mellom Syria og Jordan er stengte, og all mat som eksporteres må fraktes sjøveien. Dette 
bidrar til økning i matvareprisene importert fra Syria. Dette var noe sjefen i en syrisk «sweet shop» (selger 
småkaker) også understrekte. At råvarene som han bruker har eksplodert i pris, grunnet den lange transporten. 
Fra å kunne eksportere i biler, til å måtte ta sjøveien. En stor omvei.  
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det smakte greit, men at det minnet meg litt om gress. Leende sa han at siden jeg fikk servert 

mette hos familien fra Homs, var den garantert fra sunni-markedet. Derfor var drikken av 

lavere kvalitet, og var i tillegg antagelig full av biller. Faris lo så mye at ansiktet ble rødt og 

skuldrene ristet.  

 

Mette er et eksempel på hvordan mat/drikke kan markere tilhørighet og identitet på 

forskjellige nivåer. Sutton (2011:85) skriver «Just as people’s identities shift levels in 

changing contexts such as migration, local products can take on shifting identifications as 

well». Mette har skiftet betydning for syriske flyktninger. Fra å være et hverdagsprodukt i 

Syria, til å kunne betraktes som et symbol for hjemland og hjemsted, som igjen brukes for å 

markere forskjell til andre sosiale grupper. Reem, oversetteren og Faris vektla at mette var en 

syrisk drikk. Gjennom å poengtere at mange jordanere, og andre (deriblant meg), ikke liker 

drikken, vil jeg argumentere for at mette ble brukt som en grensemarkør for å skille ‘oss’ 

[syrere] fra ‘dem’ [jordanere, og andre] (jfr, Barth 1969, og Harrison 2006). Dessuten vektla 

Faris også hvordan kvaliteten på mette var bedre i Syria enn den man får tak i Jordan, i tillegg 

til å være billigere. Oversetteren, fra byen Sweida som ikke er kjent for produksjon av mette, 

var opptatt av at familien kjøpte mette av syriske handelsmenn i grensebyen Ramtha fremfor 

på matvarebutikken. Drikken ble på denne måten fremhevet som syrisk.  

 

I tillegg til å reflektere en nasjonal identitet som syrer, ble også lokalt nivå vektlagt, gjennom 

å referere til hjemby og religiøs gruppe. Både Faris [Salamia] og Reem [Homs] mente at 

mette hadde opprinnelse i deres hjemby. Reems gest, hvor hun tok seg til brystet og 

understrekte at mette var fra hennes hjemsted, var følelsesladet. Å drikke mette kan anses som 

en måte å uttrykke sin identitet som «Homsieh»19. Faris sa også at mette var fra hans hjemby, 

Salamia, og at mette av best kvalitet fantes på markedet drevet av ismailitter, den religiøse 

gruppen han tilhørte. Beretningene markerer dermed både regional og religiøs identitet. Dette 

er en viktig kontrast til tendensen til at forskjeller ellers ble underkommunisert blant syrere i 

Jordan20. Mette ble på denne måten brukt som en grensemarkør for hjemland, hjemsted og 

religiøs gruppe. 

 

                                                 
19 Kallenavnet til en person fra Homs. 
20 Hvordan forskjeller ble underkommunisert undersøker jeg nærmere i kapittel 6.  
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Det å drikke mette kan anses som en ‘smak av hjem’. Gjennom å fortsette å drikke mette i 

Jordan kan det betraktes som en måte å markere tilhørighet til sitt hjemsted (Syria, Homs eller 

Salamia), samt tilhørighet til en sosial gruppe (Syrere, ‘homsieh’/en fra Salamia, eller 

sunnimuslimer/ ismailitter). Sutton (2011:84) skriver «(…) there is an imagined community21 

implied in the act of eating food ‘from home’ while in exile, in the embodied knowledge that 

others are eating the same food». Mette var på en side en måte å differensiere seg fra andre 

som ikke har det samme forholdet til drikken gjennom å peke på religion, hjemby og 

hjemland. På en annen side et grunnlag for å danne et ‘forestilt fellesskap’ til syriske 

flyktninger, som Benedict Anderson (2006[1983]) argumenterer for er en gruppe de aldri har 

møtt men likevel føler et felleskap og en tilhørighet til. Således uttrykker mat og drikke en 

sentrale rolle i å makere identitet og tilhørighet for syriske flyktninger i Jordan.   

Oppsummering 

I dette kapitlet har jeg undersøkt hvordan mat ble brukt som et symbol for å markere 

tilhørighet blant syriske flyktninger i Amman. Mat har, som vist, en evne til å vekke 

emosjoner. For mine informanter fungerte mat som en daglig påminner om splittelse, tap og 

savn. I tillegg ble mat, og beretninger om mat, brukt til å konstruere et bilde av Syria og 

hjemsted, et bilde som skapte et grunnlag for solidaritet og grensetrekning blant syrere.  

 

Faris utsagn om at sauer må lete etter gress i Jordan, mens mat er lett tilgjengelig i Syria kan 

betraktes som et symbol for syriske flyktningers livssituasjon i Jordan. En livssituasjon hvor 

strukturer hindrer dem fra å arbeide, hvor syrere har lav økonomi, er splittet fra sin familie, og 

man må være kreativ og lete etter muligheter. I Syria, til sammenligning, var muligheter i 

større grad tilgjengelige for dem. I neste kapittel skal jeg undersøke hvordan syriske 

flyktninger i Amman vurderer sin nåværende livssituasjon, hvordan de møter utfordringer i 

samtiden, og hvordan erindringer om fortiden og livssituasjonen i samtiden påvirker deres 

fremtidsønsker. 

  

                                                 
21 ‘Imagined communities’ ble introdusert av Anderson (2006 [1983]).  
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4 ‘Life within Limits’ 
“In reality, life must always be lived within limits, and the difference between traditional and 

modern societies is simply a difference between the kinds of limits that people struggle 

against” (Jackson 2011:168). Alle menneskers liv har begrensninger, disse begrensningene er 

dynamiske og varierer over tid, mellom mennesker og samfunn. For syriske flyktninger i 

Jordan har deres livsmuligheter og ‘limits’ blitt endret fra deres tidligere liv i Syria. I dette 

kapitlet skal jeg diskutere hvordan politiske, økonomiske og sosiale strukturer påvirker 

syriske flyktningers muligheter og velvære. Et gjennomgående tema er mine informanters 

evne til å manøvrere hverdagen med lav økonomi, og deres evne til å leve videre, og skape et 

verdig liv i Jordan. Jeg skal undersøke hvordan dette ble gjort gjennom å etablere praksiser og 

aktiviteter på kjøkkenet. Jeg argumenterer for at disse hverdagslige aktivitetene er en måte å 

kjempe for økt velvære i samtiden og i fremtiden.  

Strukturelle rammer 

Strukturelle forhold setter rammer for livsutførselen til syriske flyktninger. Ilana Feldman 

(2012a:388) argumenterer «People live their lives in part through the categories into which 

they fall and as those categories shift, so too do the possibilities of those lives». Mine 

informanter har gått fra å være borgere i Syria, til å få en flyktningstatus i Jordan. 

Flyktningstatusen setter rammer for handlingsrom, og som Julie Peteet (2005) argumenterer, 

må flyktningenes «agency» i hverdagslivet ses i sammenheng med rammer av nasjonale og 

internasjonale strukturer. Nedenfor skal jeg presentere noen av de politiske, økonomiske og 

sosiale strukturene som la rammer for livene til syriske flyktningers livsmuligheter i Jordan. 

Begrensningene jeg presenterer her er utvalgt på bakgrunn av hva mine informanter vektla i 

sine narrativ.  

 

I midten av mai var jeg med Sarah, en av kokkene på NGOen, på besøk hos hennes familie. 

Familien bodde i Ar-Ramtha, en by ved den syriske grensen kun få kilometer fra deres 

hjemsted Derra. En dag kom en nabokvinne på besøk. Hun var også fra Derra, og bodde i 

Jordan med sine barn22. Hun var avhengig av den månedlige pengestøtten fra UNHCR som 

aleneforsørger for sine fire barn.  

                                                 
22 Hennes ektemann og eldste sønn var fengslet av regimet i Syria, og hun visste ikke om de fortsatt lever i 
fangenskap, eller er drept. 
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Kvinnen viste meg visa-kortet hun fikk pengestøtten på, og fortalte at pengene skulle ha 

kommet inn i går, men kortet var tomt. Familien hadde spist opp all mat og drikke, og hun 

hadde ikke nok penger til å kjøpe mat uten det månedlige beløpet fra UNHCR. Vi ringte 

UNHCR som fortalte at pengene skulle komme på kortet innen morgendagen, ellers var det en 

feil og da måtte hun reise til Irbid (en by 16 km unna) for å ordne det. Kvinnen fikk tårer i 

øynene, reiste seg opp, spurte Sarah om retningen til mekka og gjennomførte bønnerutinen 

før hun satte seg i sofaen med oss igjen. Sarah så på meg med triste øyne og ristet på hodet 

mens hun understrekte at nabokvinnen ikke hadde penger.   

 

Eksemplet over viser en prekær situasjon, hvor en mor ikke hadde råd til mat og drikke til 

sine barn og seg selv grunnet forsinkelser i pengestøtten fra UNHCR. Dette tydeliggjør 

nøden, og avhengigheten av den månedlige pengestøtten. En sårbarhetsvurdering fra 2016 

fant at 93% av syriske flyktninger som bor utenfor flyktningleirer, lever under 

fattigdomsgrensen i Jordan på 96 USD/person per måned (UNHCR 2016, UNHCR 2017a). I 

første kvartal av 2017 mottok 30 000 syriske familier pengestøtte fra UNHCR. Pengesummen 

avhenger av familiens størrelse, og varierer fra 80 dinarer for en person til 155 dinarer for en 

familie på syv personer eller flere (UNHCR 2017b). 1 dinar tilsvarer cirka 12 norske kroner. 

Det å ikke ha råd til mat og drikke var dog en sjeldenhet, men som vist i forrige kapittel, 

hadde ikke syriske familier råd til å kjøpe samme mat som i Syria. 

 

Samtlige informanter understreket prisnivået og de høye levekostnadene i Jordan, noe 

jordanere selv også uttrykte. Prisforskjeller mellom Syria (før krigen) og Jordan ble stadig 

understreket. I Jordan koster 1 kilo tomater 1 dinar (12 kr), 1 kilo lebneh koster fra 4-5 

dinarer (52-60 kr), 1 kilo importert kjøtt (lam/sau) koster 6 dinarer (72 kr) og 1 kg lokalt kjøtt 

koster 12 dinarer (144 kr). Kjøper man klær og sko på kjøpesenteret er prisen tilsvarende 

norsk, men kvaliteten er dårligere. Klær på il souk (markedet) er derimot ofte billigere. 

Levekostnaden i Jordan var således høy, og informantene hadde knapp økonomi siden syreres 

tilgang til (formelt) arbeid i Jordan var svært begrenset. 

 

Å ikke få arbeid innen sin profesjon, og begrenset tilgang til arbeid, var en utfordring som 

ofte ble vektlagt av mine informanter. I januar 2017 arbeidet 44 900 syrere23 i Jordan med 

                                                 
23 Antallet gjelder alle syriske arbeidere i Jordan, ikke bare syriske flyktninger.   
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arbeidstillatelse, og anslagsvis 282 871 syrere var arbeidsledige eller uten arbeidstillatelse 

(Inhorn 2017:9). Dessuten var 17 profesjoner stengt for utenlands-arbeidere. Eksempelvis 

profesjoner som; administrativt- og regnskapsarbeid, arbeid innen salg, tekniske profesjoner, 

undervisning og ingeniøryrker (ILO 2017:20). Majoriteten av yrker åpne for utenlands-

arbeidere er ufaglærte og halvfaglige yrker [«semi skilled»] som jordbruk-, konstruksjon-, 

fabrikk- og servicesektoren (ILO 2017:21). Alle de unge informantene hadde en bachelorgrad 

fra et syrisk eller jordansk universitet, men kun Dina (28) fra Damaskus hadde 

arbeidstillatelse og arbeid innen sin profesjon24 i Jordan. Jeg spurte de fleste jeg møtte 

hvordan de trivdes i Jordan. Spørsmålet ble ofte møtt med periode med stillhet, før de svarte 

at vanskeligheter med å skaffe seg arbeid og høye levekostnader opplevdes som begrensende 

og utfordrende. Å ha tilgang til arbeid kan dermed betraktes som et sentralt aspekt i henhold 

til (fravær av) velvære.  

 

Det å bli plassert innenfor kategorien ‘flyktning’, førte også til stigmatisering, og sosiale 

forhold fungerte dermed begrensende for syriske flyktninger i Amman. Under skal jeg vise 

hvordan Ali (25) manøvrerte de negative konnotasjonene tilknyttet flyktningstatusen i 

dagliglivet. 

 

En gang jeg delte taxi med Ali tipset han taxisjåføren 50% mer enn taksameteret tilsa. Jeg 

syntes det var svært unødvendig både fordi taxisjåfører ofte prøver å få deg til å betale mer 

enn taksameteret tilsier (ved å skylde på trafikk og høye bensinpriser), men også fordi Ali selv 

hadde knapp økonomi. Jeg spurte hvorfor han tipset ekstra. Ali svarte at han er opptatt av å 

bruke penger i Jordan, ved å studere, jobbe, og tipse taxisjåfører. Videre fortalte han at 

syrere blir ofte stigmatisert av den jordanske vertsbefolkningen og anses som en økonomisk 

byrde. Derfor vil han endre denne holdningen ved å vise at bruker penger og investerer i 

landet deres. Ali understrekte ved flere anledninger at han raskt hadde lærte seg den 

jordanske dialekten, samt lokale samtaletemaer og en sjargong som opptar taxisjåførene og 

øvrige jordanere, for å «fight the label as a Syrian refugee». Han sa at merkelappen som 

flyktning frembringer mange negative konnotasjoner. Ali fortalte også at han følte å bli satt i 

en bås som ‘offer’ og stakkarsliggjort. Ali imiterte deres sympatiske blikk, med sammentrykte 

og hevede øyenbryn, munnvikene pekende nedover og med hodet litt på skakke. «I don’t want 

                                                 
24 Hun arbeidet som regnskapsfører. Hun fikk jobb i firmaet, fordi selskapet var såpass stort at de kunne 
ansette en utenlandsarbeider.  
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sympathy» sa han. En annen reaksjon han hadde blitt møtt av var «You are destroying your 

country». Han var lei av å bli behandlet på denne måten, og lærte seg den jordanske 

dialekten og investerte i Jordan for å unngå stigmatiseringen. 

 

Utdraget over viser tydelig hvordan Ali, en ingeniør fra Damaskus, manøvrerte 

stigmatiseringen tilknyttet flyktning-kategorien gjennom forskjellige handlinger i hverdagen. 

Gjennom å bruke penger motarbeidet han omtalen av syriske flyktninger som en økonomisk 

byrde. Ved å lære seg den jordanske dialekten unngikk han å bli møtt med de sympatiske eller 

anklagende holdningene. Flere av mine informanter sa at i tillegg til økonomiske 

begrensninger (se metodekapittel og neste kapittel) holdt mange seg mye hjemme for å unngå 

situasjoner hvor de ble stigmatisert (se også kapittel 6). Slik fungerte også sosiale rammer 

begrensende for syreres bevegelsesfrihet. 

 

Internasjonale strukturer satte også begrensninger for flyktningers bevegelsesfrihet. Dina (28), 

og flere andre av mine informanter, uttrykte en frustrasjon tilknyttet strenge 

bevegelsesrestriksjoner. «Now we can’t go anywhere» sa hun, og understrekte videre at ingen 

land ga ut visum til syrere etter 2011 (krigens startpunkt). Dette istemte Ramsi (26) i sitt 

utsagn ‘Nobody wants us’. Et utsagn flere av mine informanter fortalte meg under 

feltarbeidet. Dina ønsket å flytte til vesten, men understrekte at hun ikke trodde at noen land 

ville gi henne visum25. Hun sa «I live day by day. I see no future here». Ingen av 

informantene mine så for seg en fremtid i Jordan grunnet overnevnte økonomiske, politiske 

og sosiale begrensninger.  

 

Penger fra UNHCR var en rettighet som ble sikret de som var registret som flyktninger, og 

flyktningstatusen ble på denne måten, som Ilana Feldman (2012a:389) argumenterer, en 

anerkjennelse av tap og et grunnlag for rettigheter. Samtidig satte politiske strukturer rammer 

for syriske flyktninger ved at syrere hadde begrenset tilgang til arbeid. Økonomi satte også 

rammer for deres livsførsel på grunn av høye levekostnader, og begrenset tilgang til arbeid. I 

tillegg satte flyktningstatusen begresninger for bevegelsesfrihet, både på grunn av sosiale 

forhold og stigmatisering i Amman, samt internasjonale visum-restriksjoner. Oppsummert 

satte politikk, økonomi og sosiale strukturer rammer for syriske flyktningers liv.  

                                                 
25 Dinas søster bor i Norge, og skal ha barn Juni 2018. Dina fortalte meg over WhatsApp at hun ønsker å besøke 
søsteren i Norge rundt fødselen, men bekymret seg for at hun ikke ville få visum.  
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Inntektsgenererende aktiviteter og velvære 

Under diskuteres hvorvidt arbeid og inntektsgenererende aktiviteter i dagligliv oppfattes som 

meningsfulle for syriske flyktninger. Michael Jackson (2011:94) beskriver velvære slik: 

“Thus, wellness is likened to wholeness or wealth, a matter of being full or fulfilled (rather 

than empty), energized (rather than exhausted), moving (rather than stuck), having (rather 

than lacking”. Å oppnå velvære er en dynamisk og livslang prosess, og de syriske 

flyktningene måtte forholde seg til en ny livskontekst i søken etter velvære. 

Like wayfaring, faring well through life is rarely a straightforward journey between known points and 

with predictable stops and changes in between. Rather, welfare is generated through active, continuous, 

long-term and co-constructive engagement between persons and their social, cultural, economic and 

political environments (Langer og Højlund 2011:8). 

 

Det er viktig å anerkjenne at tiden ikke er stillestående selv om flyktninger lever i transitt. Jeg 

hadde informanter som fikk barn, ble forlovet, ble uteksaminert fra universitetet, migrerte på 

nytt, med mer. Synnøve Bendixsen (2015:287) problematiserer «ideen ‘om å vente’ som en 

homogen (in)aktivitet», og vektlegger flyktningers kapasitet for handling under forhold hvor 

muligheten for å ha kontroll eller innflytelse over eget hverdagsliv og fremtid oppleves som 

svært begrenset. Nå skal jeg undersøke hvordan overnevnte strukturer setter rammer for 

velvære i samtiden, og har en innvirkning på livsmulighetene og framtidsutsiktene til syriske 

flyktninger i Amman. Samtidig er det viktig å anerkjenne at selv om strukturer virker 

begrensende, er ikke syrere passive ofre, men aktive aktører som manøvrerer 

handlingsrommet åpent for dem. Dette gjorde de både gjennom arbeid og pengeinnsamlinger 

på NGOens kjøkken. Videre vil jeg argumentere for at økonomisk og sosial sikkerhet ble 

sikret innad i syriske kollektiver.  

Arbeid og framtidsutsikter 

Um-Mohammed, Sarah og Lina hadde alle tre vært hjemmeværende i Syria, men flukten til 

Jordan skapte en ny livssituasjon hvor de arbeidet og ble familiens hovedforsørgere. Alle tre 

jobbet på NGOens kjøkken samtidig, men deres perspektiv på å jobbe var forskjellig. Her skal 

diskutere hvordan betydningen av arbeidet skilte seg i damenes beretninger, hvilken rolle 

arbeidet spilte for deres velvære i Jordan, og hvordan dette påvirket deres framtidsutsikter.   
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«Ask reasonable questions» 

En dag i juli gjennomførte jeg dybdeintervju med Um-Mohammed og Sarah. Jeg fikk hjelp av 

en felles venn, Rokaia som er frivillig på senteret, til å oversette. Jeg spurte hvorfor Um-

Mohammed arbeidet på NGOens kjøkken. Hun svarte «I’m forced to work here to support my 

family». Um-Mohammed understrekte at hun og familien var avhengig av hennes inntekt, og 

at hun derfor måtte arbeide. Hver måned fikk Um-Mohammed utbetalt 150 dinarer26 fra 

NGOen, hun fortalte videre at 100 dinarer sendte hun til sin familie i Derra, og hun og 

sønnen Mohammed levede på de resterende 50 dinarer. Lønnen fra NGOen var familiens 

eneste inntekt.  

 

Um-Mohammed flyktet til Jordan med sønnen Mohammed etter han ble truffet av splinter fra 

en bombe i deres hjemby Derra. De flyttet til NGOen for å sikre medisinsk behandling og 

rehabilitering. Um-Mohammed er ikke registret hos UNHCR som flyktning og hadde dermed 

ikke oppholdstillatelse eller pengestøtte. Likevel kunne hun ikke reise ut av landet fordi 

Mohammed var mindreårig (16 år), og hun måtte være der som hans verge. Um-Mohammeds 

ektemann, tre døtre, svigersønn og øvrige familie bodde fortsatt i Derra. De to siste ukene 

hadde vært svært stressende for Um-Mohammed. Derra ble rammet av en rekke luftangrep 

ukene før intervjuet, og leiligheten til eldstedatteren og svigersønnen ble truffet av en bombe, 

og svigersønnen ble skadet av splintene. Vissheten om svigersønnens kritiske tilstand, 

datterens sorg, og den vanskelige livssituasjonen til døtrene og ektemannen i Derra, var en 

enorm stressfaktor som daglig kom til uttrykk på kjøkkenet ved at Um-Mohammed til 

stadighet brast ut i gråt og hadde sinneutbrudd. I tillegg, skulle NGOen legges ned uken etter. 

Hun mistet da sin jobb, inntekt og bolig for seg og sin sønn (som fortsatt slet med både 

fysiske og psykiske skader).  

 

Av overnevnte grunner var Um-Mohammed ekstremt sliten og nokså gretten, så jeg kuttet ned 

intervjuguiden og holdt det kort. Sarah og Lina kom inn på rommet og engasjerte seg i 

samtalen mot slutten av intervjuet. Jeg spurte Um-Mohammed om jobben hos NGOen hadde 

en betydning utover det økonomiske aspektet. Med oppgitt stemme svarte hun «What a 

question!», «Oh Siri» fortsatte hun mens hun ristet på hodet. Lina og Sarah involverte seg i 

samtalen og sa til Um Mohamed «she want to know what the work means to you». Um-

Mohammed forklarte med en alvorlig og frustrert stemme at hun kan ikke overleve uten denne 

                                                 
26 150 dinarer er en minstelønn for utenlands arbeidere i Jordan (ILO 2017:25) 
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jobben. Hun understrekte at hun forlot sitt hus og hjem med alle eiendeler, samt sin familie, 

for å være med sønnen under hans rehabilitering. Hun ønsket ikke å forlate sitt hjemland, det 

var ikke et frivillig valg, fortsatte hun. Videre sa Um-Mohammed at hun hadde foretrukket å 

være med familien sin i Syria, fremfor å ha denne jobben. Hun ønsket ikke denne jobben, men 

det var en jobb hun var avhengig av for å overleve mens hun ventet på at sønnen skulle bli 

bedre, slik at de kunne gjenforenes med familien i Syria27. Hun avsluttet med å si «ask 

reasonable questions».  

 

Beretningene belyser flere aspekter av nød i Um-Mohammeds livssituasjon. Um-Mohammed 

utrykte en smerte grunnet splittelse fra sin familie, og bekymret seg daglig for barna og 

ektemannen i Syria. Hun vektla også at hennes opphold i Jordan ikke var et valg hun hadde 

tatt frivillig, men hennes sønn måtte ha medisinsk behandling og som verge måtte hun følge 

han. Videre var arbeidet nødvendig for økonomisk overlevelse, både for seg selv og for 

familien i Syria. Um-Mohammed sin ektemann jobbet tidligere for det syriske militæret, men 

da krigen brøt ut sluttet han i sin jobb, og Um-Mohammed fungerer nå som familiens 

forsørger. Gjennom å vektlegge at hun var i Jordan, og dermed hadde arbeidet ufrivillig, 

uttrykte Um-Mohammed en følelse av maktesløshet, tvang, og manglende kontroll over eget 

liv eller fremtid. Bendixen (2015) beskriver en tilsvarende erfaring av sårbarhet og 

maktesløshet blant irregulære migranter i Oslo. Bendixen skriver at ventetid kan innebære en 

opplevelse av å bli dominert av andre fordi de venter på at andre skal ta avgjørelser 

vedrørende deres liv, og på denne måten føler de at fremtiden ligger i andre personers hender 

(2015:288). Um-Mohammed og sønnens fremtid var usikker, både vedrørende hvordan de 

skulle bo og hvordan hun skulle skaffe seg en inntekt. Um-Mohammed uttrykte motløse 

framtidsutsikter, og en opplevelse av å være fastlåst og at andre hadde kontroll over deres 

fremtid. NGOen skulle legges ned, og dermed mistet de både sitt bosted og familiens inntekt. 

Siden Um-Mohammed ikke var registrert som flyktning, og uten en jobb, kunne de ikke 

fortsette å bo i Amman, og risikerte derfor å bli plassert i en flyktningleir.  

 

Jeg spurte Um-Mohammed om hennes fremtidsønsker. Hun svarte at hun ønsket å få tilbake 

sitt tidligere liv, at sønnen skulle bli frisk, og at de bodde sammen med familien sin i Syria. 

Um-Mohammed understrekte at hun levde en dag ad gangen, og ikke tenker så mye på 

                                                 
27 Familien har ikke lov til å komme til Jordan, siden grensene er stengt siden Juni 2016, og myndighetene kun 
slipper inn personer med krigsskader for behandling etter en grundig sikkerhetsklarering. 
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fremtiden. Bendixen (2015:288) skriver «Mange irregulære migranter snakker imidlertid om 

det rutinerte hverdagslivet som ikke meningsfylt, fordi det utføres i et tidsrom preget av å 

vente på at det ‘virkelige’ livet skal starte. Hverdagslivet karakteriseres av en opplevelse av at 

‘life is elsewhere’». Um-Mohammed sin beretning hentydet at å leve var noe hun gjorde i 

fortiden, og kan gjøre i Syria i fremtiden. Dette kan betraktes som en opplevelse av å være 

fastlåst (‘stuck’) i samtiden, i motsetning til å være i bevegelse (‘moving’) som Jackson 

(2011:94) beskrev som sentralt for velvære. Selv om Um-Mohammed i sine beretninger 

beskrev livet som om det var ‘på vent’, viser hennes handlinger i dagliglivet at hun engasjerte 

seg i inntektsgenererende aktiviteter og bistod familien økonomisk. På denne måten fylte hun 

hverdagen med noe meningsfylt.   

 

I september 2017 fikk jeg en melding om at Um-Mohammed og sønnen hadde flyttet tilbake 

til familien i Derra, Syria. På denne måten tok hun et valg om fremtiden deres, men 

handlingen å flytte tilbake til en krigssone uttrykker også hvor vanskelig livssituasjonen i 

Jordan var.  

 

«Life has a taste» 

Sarah uttrykte, i motsetning til Um-Mohammed, positive aspekter knyttet til 

arbeidssituasjonen, og forklarte hvordan arbeidet i Jordan fylte hverdagen med noe 

meningsfylt og hadde en innvirkning for hennes framtidsutsikter. Sarah flyktet til Jordan med 

sin mor, søsken og svigerinne i 2013. Et bombeangrep rammet hjemmet til Sarah sin familie, 

som drepte hennes far og skadet hennes bror. Familien flyktet derfor fra Derra til Ar-Ramtha. 

Broren ble alvorlig skadet, fysisk og psykisk, og kunne derfor ikke arbeide. Sarah måtte 

dermed finne arbeid, for å forsørge familien. Først jobbet hun frivillig i en flyktningleir, og 

fikk deretter tilbud om jobb hos NGOen for å passe på barna som bor der og bistå på 

kjøkkenet. Hennes inntekt var fra NGOen (150 dinarer/måned), støtte fra UNHCR (80 

dinaer/måned), i tillegg til 100 dinarer hver tredje måned fordi hun var datter av en martyr 

(hennes ord).  

 

Under dybdeintervjuet spurte jeg Sarah om hennes erfaring med å arbeide på NGOen, «Life 

has a taste» svarte hun. Hun fortalte videre at i Syria hadde hun vært hjemmeværende, og at 

arbeidserfaringen hadde gitt mersmak. Hun understrekte at hun godt likte å jobbe. Utsagnet 

signaliserer at arbeid fyller Sarah sin hverdag med noe meningsfylt, som hun også ønsker å 
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videreføre i fremtiden. Lina, NGOens kokk som også var fra Derra, ønsket også å fortsette å 

arbeide i fremtiden.  

 

Lina uttrykte flere ganger et ønske om at hun og familien kunne flytte til vesten. Lina fortalte 

at hennes drøm var å flytte til Sverige og åpne en egen restaurant der. Får hun visum til 

Norge, ville hun åpne en egen restaurant med meg. «Chef one» sa hun og pekte på seg selv, 

og «chef two» sa hun mens hun pekte på meg og smilte. Lina understrekte videre at hun elsker 

landet sitt [Syria], men at hun må se fremover og sikre sin familie en god fremtid. Hun 

portretterte en fremtid hvor de blir behandlet med respekt, hvor barna får god utdanning, og 

inntektsgivende arbeid for både ektemannen og seg selv. Dette sammenlignet hun med 

livssituasjonen i Jordan hvor syriske flyktninger blir stigmatisert, skolene er overfylte og 

utdanning av god kvalitet er dyrt, samt at hennes ektemann som var lærer ikke fikk arbeid. 

Dette var grunner til at hun ikke så en fremtid i Jordan, fortalte Lina. Linas mål var å skape 

en sikrere fremtid for seg og sin familie, og som Giovanni Gasparini (1995:31) sier “After all, 

waiting is at the crossroad not only of the present and the future, but also of certainty and 

uncertainty”.  

 

Selv om Um-Mohammed, Sarah og Lina er fordrevet på grunn av krig, og at de bor i Jordan 

ikke nødvendigvis er frivillig, har denne livssituasjonen også åpnet et mulighetsrom. De har 

alle gått fra å være hjemmeværende til å arbeide28, og være familiens hovedforsørger i Jordan.  

Stephen Lubkemann skriver om hvordan krigen i Mosambik ikke bare strippet personer for 

‘agency’, men også åpnet opp nye muligheter (2008). “Somewhat paradoxically, and most 

certainly inadvertently, the war generated new social and economic opportunities that enabled 

many men to enhance their social power and life chances in crucial ways” (Lubkemann 

2008:22). At kvinnene som jobbet på NGOens kjøkken nå var de som genererte en inntekt for 

familien, tilegnet dem et større økonomisk ‘agency’ sammenlignet med i Syria. Aktivitetene 

var nødvendig for å dekke kostnadene tilknyttet å bo i Amman, og var dermed prekært for 

deres overlevelse. Samtidig hadde også både Sarah og Lina et lystbetont forhold til å arbeide, 

og som Sarah sa ‘arbeid gir livet en smak’. I tillegg så begge for seg en fremtid der de skulle 

fortsette å arbeide. Lina ønsket å fortsette å arbeide med mat i fremtiden. I likhet med 

Lubkemann (2008) viser dette at personer reforhandler sine livsprosjekter i en konflikt og 

                                                 
28 Noen unge syriske kvinner med utdanning jeg snakket med, som ville arbeide innen sin profesjon, slik de 
hadde pleid å gjøre i Syria fikk dog ikke arbeid i Jordan.  



50 

 

postkonfliktsituasjon. Livssituasjonen i Jordan har på denne åpnet en mulighet for dem til å 

arbeide, som de ønsker å videreføre i framtiden. På denne måten fungerte arbeid som en 

kobling mellom nåtid og fremtid for Sarah og Lina. 

Fremtidsorienterte aktiviteter 

Vedrørende framtidsutsikter skilte ofte mine informanters narrativ seg fra deres faktiske 

handlinger i hverdagen. Deres narrativ var preget av en fremtidspessimisme, mens deres 

daglige handlinger og aktiviteter var fremtidsrettet. Dette underbygges av Felix Ringel som 

argumenterer for at måten mennesker relaterer seg til fremtiden hverken er fiksede eller 

stabile (2016:405). Majoriteten av mine informanter arbeidet frivillig, i en eller flere, 

organisasjoner som bistod syriske flyktninger. Mange tok språkkurs eller andre 

ferdighetsbyggende kurs (software, politikk, ‘women empowerment’ etc), og utdanning eller 

fag på universitetet. De fleste jobbet også irregulært, og/eller under utnyttende 

arbeidsforhold29. Hvordan personer tenker om framtiden, påvirker altså deres handlinger i 

samtiden. Mange av mine informanter vektla at deres engasjement var viktig for å bygge en 

god CV, og at de tilegnet seg en kompetanse de ønsket å benytte seg av i fremtiden. Eman, 

doktoren fra Damaskus, fortalte meg flere ganger om hvilke jobber og engasjement som ville 

hjelpe henne med å bygge en solid CV, der målet hennes var å få arbeidsvisum til Tyskland30. 

Som Bendixen (2015:239) sier «(…) uten en forestilling om en fremtid, vil håp ikke kunne 

eksistere. I en tilstand av eksistensiell venting må en aktør ha fremtidsforestillinger og evnen 

til å håpe for å kunne handle». Flyktninger lever i en situasjon av usikkerhet i samtiden, og 

aktiviserer seg derfor i hverdagen med et håp om å skaffe seg en sikker fremtid. Som teksten 

på bildet under sier, man kan ikke forutsi fremtiden men man kan forberede seg for den. 

                                                 
29 Jeg ble fortalt av flere av mine informanter at de ikke hadde arbeidskontrakt på deres jobb. Fikk utbetalt 
lavere lønn enn sine jordanske kolleger. Opplevde seksuell trakassering mm.  
30 I Februar 2018 fikk hun innvilget arbeidsvisum og flyttet til Tyskland. I Jordan hadde hun lært seg tysk, jobbet 
frivillig for flere organisasjoner som drev med medisinsk behandling, jobbet med online helsetjenester. Hun 
jobbet altså målrettet for arbeidsvisum i Jordan. 
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Figur 7  
Skilt skrevet av en syrisk elev på en skole for flyktningbarn. 

Pengeinnsamlinger 

Aktivisering gjennom inntektsgivende aktiviteter innad i kollektiver av syriske flyktninger var 

en annen måte for å skape en form for sikkerhet i hverdagen. Flere ganger ble NGOens 

kjøkken en arena for pengeinnsamlinger for kvinnene som jobbet der. De som bistod med 

penger var gjerne selv syriske flyktninger, altså personer som delte en tilsvarende 

livssituasjon og som søkte å hjelpe hverandre. Dette samsvarer med Langer og Højlund 

(2011:2) sin argumentasjon om at velvære ikke utelukkende er en personlig bestrebelse, men 

også en kulturelt spesifikk og kollektiv bestrebelse. Tidligere i dette kapitlet har jeg vist 

hvordan arbeid har vært en form for å sikre seg selv, og sine nærmeste en bedre fremtid. Her 

vil jeg vektlegge hvordan inntektsgenererende aktiviteter søker å skape et kollektivt velvære. 

Samt hvordan syriske flyktninger finner et rom for handling, og generere inntekt, i en 

situasjon preget av strukturelle begrensninger.  

 

Annika Rabo (2008:131) skriver at i syriske familier er det forventet at familie og nære 

slektninger hjelper og støtte hverandre. Flukten til Jordan har splittet familier, og dermed også 

det økonomiske og sosiale sikkerhetsnettet. Flyktningstatusen sikrer dem økonomisk støtte fra 

UNHCR, men pengesummen rekker dog ikke for å dekke alt av utgifter. Her vil jeg 

argumentere for hvordan kollektiver av syriske flyktninger på visse områder har overtatt 

familiens funksjon gjennom å bistå hverandre økonomisk. Relasjonene innad i disse syriske 
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kollektivene kan betraktes som hva Suad Joseph definerer som connectiviy. Connectivity er; 

“relationships in which a person’s boundaries are relatively fluid so that persons feel a part of 

significant others» (Joseph 1993a:452). Sett i sammenheng med de strukturelle rammene jeg 

gjorde rede for innledningsvis i kapitlet, tydeliggjør dette hvordan syriske flyktninger 

manøvrerer innen disse begrensningene og skaper en form for økonomisk sikkerhet gjennom 

handlinger i hverdagen.  

 

Helseutgifter  

Um-Abdullah arbeidet på NGOens kjøkken til slutten av April. Um-Abdullah er fra et sted nær 

Rakka i Syria, og flyktet til Jordan da hennes ektemann, to barn og svigersønn ble drept. Hun 

er aleneforsørger for sine fire barn og to barnebarn i Jordan, basert på inntekten fra NGOen 

(150 dinarer), i tillegg til det månedlige pengetilskuddet fra UNHCR.  

 

En dag i April snakket Um-Abdullah, Um-Mohammed og Sarah med alvorlig stemme under 

matlagningen. Jeg spurte hva som var galt. Um-Abdullah fortalte at hennes eldste datter 

hadde en kul i magen som måtte opereres ut, og at hun ikke hadde nok penger til operasjonen. 

Jeg spurte når datteren skulle opereres. Um-Abdullah gned tommelen mot pekefinger og 

langfinger og sa «money». Gesten hentydet at hun måtte samle nok penger før de kunne 

bestille operasjonen. Damene gikk derfor sammen for å samle inn penger fra kjøkkenet, og 

alle som kom innom ble informert om den økonomiske knipen. De besøkende sa alle de skulle 

undersøke med familie, venner og familie om økonomiske midler. Siden situasjonen til Um-

Abdullahs datter var akutt fikk hun bistand av NGOen og et sykehus til å finansiere 

operasjonen.  

 

I midten av april brukte Sarah kjøkkenet for å samle inn penger til sin svigerinnes keisersnitt. 

Pengemangelen var en betydelig stressfaktor for Sarah. Hun visste ikke hvordan hun skulle 

samle inn nok penger, og tidsperioden var selvsagt begrenset siden det var et barn som skulle 

fødes. Til slutt gav Um-Abdullah henne et lån. En uke senere mottok Sarah en telefonsamtale, 

og hun ble fortalt at svigerinnen skulle få keisersnitt dagen etter. Um-Abdullah reiste seg opp 

og gikk bort til Sarah og gav henne en lang klem, mens hun strøk Sarah over overarmene og 

gynget fra side til side. Um-Abdullah avsluttet klemmen med å kysse Sarah på kinnet, og 

Sarah felte noen tårer. Alle som kom innom kjøkkenet den dagen ble fortalt den gode nyheten; 

de hadde samlet inn nok penger til keisersnittet, og et nytt familiemedlem var født. 
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Kjøkkenet ble på denne måten en arena for å samle inn penger av ren nødvendighet, og de 

økonomiske knipene ble manøvrert blant personene som var tilknyttet NGOens kjøkken. En 

omsorg, støtte og forståelse ble uttrykt innad i de syriske kollektivene.  

 

Salg 

Hiba var NGOens første kokk. Hun var fra Damaskus og bodde i Amman med tre av sine 

barn, svigermor og en niese. I mars fikk familien fikk visum til Tyskland. Hiba brukte 

NGOens kjøkken for å samle inn penger til familiens flybilletter. Mens maten stod og putret 

på komfyren, skrev Hiba og de andre damene på kjøkkenet en liste over møblene hun eide, og 

prisen hun ønsket å selge de for. Alle som kom innom kjøkkenet ble informert om møbelsalget. 

Ansatte og frivillige på NGOen kjøpte noen av møblene, og fikk en lavere pris fordi de var 

venner, forklarte hun. Hiba solgte møblene gjennom sitt sosiale nettverk, og venners venner, 

og fikk til slutt samlet inn nok penger til å dekke flybilletten.  

 

Videre ble kjøkkenet også brukt som en arena for å skaffe seg en ekstrainntekt, gjennom 

forskjellige typer salg. Hiba og Lina (den siste kokken på NGOen som overtok leiligheten til 

Hiba) brukte kjøkkenet som en arena for å selge skjønnhetspordukter for deres nabo. 

Nabokvinnen var fra Aleppo, og videreførte sin skjønnhetsvirksomhet fra Syria til Jordan.  

Både Hiba og Lina hjalp naboen ved å fordele produkter i emballasje samt salg. Deres hjelp 

avlastet naboen, i tillegg til at Hiba og Lina sikret seg en ekstrainntekt siden de fikk beholde 

overskuddet. Det kom stadig kvinner innom kjøkkenet som kjøpte kremer, sminke og 

deodoranter. En annen form for ‘salg’ på NGOens kjøkken var matlagning med turister. 

Turistene deltok i den daglige lunsjtilberedelsen, og spiste maten senere med damene 

kjøkkenet. Lina fortalte og viste hvordan turisten skulle lage maten, men ellers var det som en 

vanlig dag på kjøkkenet. Av de turistene jeg snakket med, var deres motivasjon todelt. Både 

interesse i å lære å lage arabisk mat, i tillegg til å støtte disse syriske flyktningene økonomisk. 

Overskuddet av matlagingskurset for turistene ble fordelt på damene som jobbet på kjøkkenet. 

Forskjellen fra en vanlig dag på NGOens kjøkken var et ekstra par med hender til hjelp samt 

en ekstrainntekt. 

 

Bistand 

Mine informanter understrekte at venner og familie i Syria hadde økonomiske problemer. Til 

stadighet ble jeg fortalt at det var begrenset tilgang til vann og elektrisitet i Syria, i tillegg til 
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at matvareprisene der hadde økt kraftig. I juni samlet Lina, Um-Mohamed og Sarah inn 

penger til aggregat til familie og venner som bodde i Derra. De forklarte at i Syria kommer 

og går strømmen hele tiden, og de ville kjøpe et aggregat slik at de får tilgang til strøm mer 

enn et par timer daglig. De bistod dermed ikke bare hverandres økonomiske utfordringer, 

men også de som fortsatt bor i Syria. Livssituasjonen i Jordan var tross alt bedre enn i Syria, 

og derfor bistod de dem. På denne måten kommer det til uttrykk at velvære er relativt.  

 

Kjøkkenet som en arena for økonomisk sikkerhet 

Eksemplene med pengeinnsamlinger for helseutgifter, salg og bistand viser hvordan 

kjøkkenet ble en arena for å generere penger. Kjøkkenet fungerte på denne måten som en 

arena for å skape en form for økonomisk nettverk og sikkerhet. Pengeinnsamlingene var både 

av ren nødvendighet for å dekke store uforutsette utgifter som operasjoner og flybilletter, men 

også for å sikre en ekstrainntekt gjennom salg av skjønnhetsprodukter og matlagingskurs for 

turister. På denne måten skapte de et handlingsrom for å generere en inntekt fra kjøkkenet, i 

en livssituasjon preget av knapp økonomi. Dette kan ses i sammenheng med ‘common 

people’ (sha’b) i Kairo, Egypt i Diane Singerman’s bok Avenues of participation. “The needs, 

desires, and political preferences of the sha’b are inextricably linked to their material 

condition, and they develop informal methods and strategies outside of the framework of 

formal institutions to fight their ‘bread and butter’ issues” (Singerman 1995:8). Materielle 

forhold gjorde at syriske flyktnigner fant mulighetsrom for å genere inntekter fra kjøkkenet. 

Behovet for å snu seg om etter mulighetsrom for å generere en inntekt til å dekke prekære 

behov, viser hvordan den jordanske staten ikke sikrer økonomisk trygghet i tilfredsstillende 

grad for syriske flyktninger. Overnevnte aktiviteter kan betraktes som et uttrykk for å skape 

en form for selvstendighet gjennom å etablere egne arenaer for å sikre seg tilgang til en 

inntekt i en situasjon preget av knapp økonomi.  

 

Eksemplene over tydeliggjør at økonomiske utfordringer i stor grad blir manøvrert innad i de 

syriske kollektivene. Joseph (1993a:479) skriver «In Camp Trad [et område i Beirut, 

Libanon], connectivity functioned to produce persons linked to, responsible to, and 

prioritizing families. Connectivity reinforced family solidarity where solidarity was necessary 

for social, economic, and political survival». I Syria hadde familien en viktig funksjon for 

økonomisk og sosial sikkerhet (Rabo 2008). Eksemplene i dette kapitlet viser hvordan 

damene på NGOens kjøkken forsørget sin familie i Jordan, Um-Mohammed forsørget også 
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familien i Syria. Videre bistod de også sitt sosiale nettverk i Derra, ved å samle inn penger for 

å kjøpe et aggregat. Dette kan betraktes som en videreføring av connectivity, der damene har 

blitt sosialisert til å være tilknyttet, ansvarlige og prioriterer familien, som vedvarer også i den 

nye livssituasjonen. Videre var det ikke bare familien mine informanter stod ansvarlige 

overfor, jeg vil argumentere for at connectivity også ble videreført til syriske kollektiver i 

Jordan. Flukten har splittet familier, og i Jordan har syriske kollektiv overtatt visse funksjoner 

som sosial og økonomisk sikkerhet, som familien sikret tidligere. Eksemplene tydeliggjør 

hvordan personer tilknyttet senteret hjalp hverandre i økonomiske kniper. Solidaritet blant 

syriske flyktninger ble dannet basert gjennom å fokusere på likheter, som en felles erfaring av 

å ha flyktet, i tillegg til at de lever under de samme internasjonale og nasjonale begrensende 

strukturene. Hvordan likheter ble vektlagt, og forskjeller ble underkommunisert, argumenterer 

jeg for ytterligere i kapittel 3 og 6. Et eksempel på en slik solidaritet, og forståelse av andre 

flyktningers livssituasjon, er Hibas vennerabatt under møbelsalget. Hun gav venner lavest 

mulig pris fordi hun kjente de som kjøpte møblene samt deres knappe økonomi. Solidariteten 

blant syriske flyktninger i Jordan kan ses i sammenheng med connectivity, hvor personer føler 

seg tilknyttet andre, og deres handlinger med å støtte hverandre økonomisk viser at de er 

personer som står ansvarlige overfor, og som prioriterer de syriske kollektivene. Dette 

tydeliggjør viktigheten av syriske kollektiver for økonomisk sikkerhet i Jordan. Dette 

foregriper temaet for kapittel 6 der det sosiale aspektet vektlegges, og hvorvidt NGOen kan 

betraktes som en familie.  

Oppsummering 

Her har jeg argumentert for at syriske flyktninger bruker kjøkkenet for å manøvrere innen 

politiske, økonomiske og sosiale strukturelle begrensninger, for å skape økt velvære i 

samtiden og rettet mot fremtiden. Mine informanters livssituasjon var i liten grad valgt av 

flyktningene selv, siden de er fordrevet fra krig, samt at strukturer legger rammer for deres 

livsførsel. Høye levekostnader og begrenset tilgang til arbeid førte til at mange syriske 

flyktninger har knapp økonomi. Stigmatisering og internasjonale visumrestriksjoner 

opplevdes også som begrensende for informantenes bevegelsesfrihet. Beretningene i dette 

kapitlet viser hvordan mange opplevde leveforholdene i transitt som om livet var på vent, og 

opplevde en følelse av sårbarhet og maktesløshet ved at andre hadde kontroll over deres 

muligheter i samtiden og fremtiden. Deres framtidsutsikter var preget av pessimisme, men i 

praksis engasjerte de seg i aktiviteter i hverdagen for å fylle dagene med noe meningsfylt og 



56 

 

danne et grunnlag for økt velvære i fremtiden. Mine informanter skapte dermed 

mulighetsrom, gjennom ulike handlinger i hverdagen, innen rammene de levde under. 

Livssituasjonen i Jordan åpnet for, og krevde på grunn av knapp økonomi, arbeid for kvinner. 

Arbeid, og å benytte kjøkkenet som en arena for pengeinnsamlinger, er eksempler for hvordan 

syrerne tok kontroll over egen livssituasjon i samtiden og for å danne et grunnlag for økt 

velvære i fremtiden. ‘Ventetiden’ er dermed ikke en passiv periode, men aktørene fyller sin 

hverdag med aktiviteter som oppleves som meningsfulle både for seg selv og sin familie, og 

for syriske kollektiver. Hvordan syriske flyktninger manøvrerer knapp økonomi er også et 

tema i neste kapittel, hvor jeg skal diskutere viktigheten for utveksling av ytelser for 

økonomisk sikkerhet, etablere sosiale relasjoner og identitetskonstruksjon.  
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5 Mat og omdømme 
I dette kapitlet skal jeg diskutere hvordan mat og beretninger om mat ble brukt i 

identitetskonstruksjon. God økonomisk sans, gjestfrihet og generøsitet var kvaliteter og 

verdier mine informanter fremhevet som viktige for både personlig- og nasjonal-

identitetskonstruksjon. Mat var en måte å uttrykke disse verdiene i praksis, og kan betraktes 

som en måte å underbygge sitt omdømme. Ifølge Ann Meneley (1996:4) er etikk av 

generøsitet og gjestfrihet avgjørende for å skape ærbare identiteter i samfunn i Midtøsten. Mat 

og moral ble på denne måten knyttet sammen. Verdiene spiller særlig en sentral rolle under 

ramadan og eid.  

 

Ramadan og eid il-fitr er en islamsk tradisjon delt av muslimer over hele verden. 

Overholdelse av ramadan er en av de fem pilarene i Islam, og en av de grunnleggende 

forpliktelsene til alle muslimer (McCarter 2013:2). Dette er en måned hvor de ved dagslys 

faster, ved å avstå mat, drikke, og seksuelle aktiviteter. Fasten brytes ved solnedgang med ett 

måltid kalt Iftar (McCarter 2013:3-4). Eid il-fitr er markeringen av at fastemåneden er over. 

Hvordan ramadan og eid markeres varierer dog lokalt. Mine informanter vektla hvordan 

markeringen av høytiden i Jordan skilte seg fra Syria, hvor de syriske tradisjonene ble vurdert 

høyere og brukes dermed i identitetskonstruksjonen og som en grensemarkør overfor 

jordanere. Dette kan ses i sammenheng med Harrison (2006) sin argumentasjon om at det er 

de man deler mange fellestrekk med det blir viktigst å benekte likhet og markere en forskjell 

fra.  

Personlig identitetskonstruksjon 

Å være flink med økonomi, som jeg omtaler som ‘god økonomisk sans’, var en 

personkarakteristikk mine informanter fremhevet. Dette kom blant annet til uttrykk i 

matorienterte beretninger og under matvarehandling. I tillegg til å bidra til personlig 

identitetskonstruksjon, kan ‘god økonomisk sans’ også betraktes som måte å manøvrere 

knapp økonomi på (i forlengelse av forrige kapittel).  

Erindringer om fredagslunsj i Syria 

Måltider ses i et system og følger sykluser (Douglas 1972). Fredagslunsj var et ukentlig 

‘måltidsklimaks’ for personer i samfunn i Levanten. Brudd i denne analogien fra Syria til 

Jordan vekket erindringer. Shereen og Faris, advokatene fra Damaskus, brukte erindringer om 
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hvordan fredagslunsjen i Syria skilte seg fra Jordan og understreke hvordan de bruker penger 

på en god måte.  

 

Jeg ble vist inn i stua av Shereen før hun gikk på kjøkkenet for å lage tyrkisk kaffe. Stua var 

liten og hadde akkurat plass til den slitte to- og tre-seter sofaen og en matchende stol. Faris 

satt i en stol med PCen på fanget, og barna satt på gulvet og tegnet. Når Shereen kom tilbake 

til stua med kaffen, spurte jeg om familien noen gang reiste ut for å spise på restaurant i 

Amman. Shereen og Faris svarte «no» i kor. Faris sa at det er dyrt å spise på restaurant i 

Amman. Shereen sperret opp øynene, slo ut med armene, og sa ‘det er dyrt å kjøpe mat å 

tilberede hjemme i Jordan, og det er dyrt å kjøpe mat på restauranter’. Hun tilføyde at maten 

man får kjøpt på restauranter kan man like gjerne lage hjemme, fordi hun lagde like god mat 

selv. Hun la til at beliggenheten til restaurantene heller ikke var god siden de hverken hadde 

utsikt eller fine omgivelser. 

 

Shereen fortalte at i Syria pleide de å spise ute på restaurant «all the time», Faris nikket 

bekreftende mens han tok seg til hjertet og sa «my heart». Faris fortalte at de ofte bestilte 

grillmat eller tradisjonell arabisk mat på restauranter, og maten var både billig og god. Han 

tok frem mobilen og googlet etter bilder av deres favorittrestaurant i Damaskus. Restauranten 

lå like ved en elv, og hadde en fin bakgård med planter og lys. De spiste ofte på restauranten 

på fredager, understrekte Faris. Shereen istemte, og sa at hvis ikke de spiste på restaurant 

pleide de å reise på piknik ved en innsjø eller et grøntområde. Gjerne til landområdet 

familien eide, eller et annet grøntområde de syntes var fint. De pleide å pakke med alt de 

trengte i bilen- duk, stoler, kjøtt, drikke etc. også grillet de «for cheap money», understrekte 

Shereen. Andre fredager tilbragte de fredagen sammen med hele storfamilien i familiehuset til 

Shereens foreldre. I Jordan, derimot, tilbragte de alltid fredagene hjemme og lagde mat selv. 

For eksempel grillet de på balkongen sin. Det er flere grunner til at de ikke reisete ut, ifølge 

Shereen. Hun sa at det er få grøntområder i Amman, og parkene («gardens») var tettpakket 

med folk («too crowded»), i tillegg til at det blir dyrt siden man må betale inngang og taxi. De 

reiste heller ikke til restauranter, både grunnet pris og lav kvalitet på maten, og de ble møtt at 

fordommer av jordanere31, pluss fordi det var «like home, with no view».  

                                                 
31 Jeg spurte om hun hadde eksempler på dette. Shereen fortalte da hun skulle føde sitt andre barn på sykehus 
i Amman, hadde en jordansk sykepleier behandlet henne dårlig. Sykepleieren hadde sagt at hun som syrer ikke 
var velkommen i Jordan, og spurt Shereen «what do you do here?», og anklaget henne for å «steal our men».  
Hun sa at flere jordanere tenker slik, at de ikke liker syrere her. 
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Denne beretningen underbygger argumentasjonen i forrige kapittel, om at strukturelle 

begrensninger som økonomi og stigmatisering fungerte begrensende på livsutførselen 

sammenlignet med Syria. Beretningene viser også hvor mye livet i Syria skiller seg fra livet i 

Jordan, ved at de har gått fra å ha familiested på landet, jordeiendom, til å leie en liten 

toromsleilighet uten råd til å spise ute i Jordan. Å spise ute ble også fremhevet som noe de 

savnet fra livet i Syria, og ble underbygget av Faris gest som tok seg til brystet. I tillegg til 

vektleggingen av at ekteparet hadde mindre penger i Jordan, vektla Shereen også at det ikke 

var verdt å legge penger i mat på restauranter i Amman fordi både plasseringen og kvaliteten 

på maten var mindre god. På denne måten tydeliggjorde Shereen at de bruker penger 

nøysomt. Videre vektla hun også hvordan de fikk mye ut av pengene, for eksempel ved å reise 

på piknik i Syria, og uttrykker dermed økonomisk bevissthet. Beretningene kan betraktes som 

en måte å konstruere egen identitet gjennom å vektlegge ‘god økonomisk sans’. Å bruke 

penger nøysomt ble også vektlagt av flere informanter i forbindelse med matvarehandling.  

Storhandling 

Abu-Qusay (54) er en mann fra Damaskus ansatt hos NGOen. Hver morgen handlet han 

matvarer. Når Abu-Qusay kom til NGOens kjøkken med matvarene, ble han servert en kopp 

kaffe og kokken dikterte en handleliste for neste dag. Abu-Qusay noterte og kontrollerte 

mengden matvarer de trengte før han gikk. En dag i midten av april fikk jeg være med Abu-

Qusay, og en av de frivillige, på handletur. Vi skulle handle mye, fordi neste dag skulle 

NGOen arrangere en ‘fundinraising-dinner’32. 

 

Abu-Qusay kjørte NGOens bil til ‘Carrefour’, et enormt supermarked33. Jeg spurte den 

frivillige om de hadde lignende butikker i Syria. Det hadde de ikke. I Syria handlet de på små 

spesialiserte butikker; bakerier, slakteri, grønnsakforretning, krydderbutikk, meieriprodukter 

osv34. I disse butikkene var maten alltid fersk, siden de fikk varelevering om morgenen. Derfor 

foretrakk de å handle ferskvarer hver morgen, svarte ingeniøren. Abu-Qusay gikk systematisk 

gjennom handlelisten, og bevegde seg målrettet rundt i butikken. Vi gikk for å plukke 

grønnsaker, men endte med å ikke kjøpe hverken grønnsaker, egg, eller tørrvarer der. Abu-

                                                 
32 En gruppe personer, som varierte mellom 80-200 mennesker, hadde bestilt middag hos NGOen. Dette var en strategi 
NGOen brukte for å samle inn penger, og overskuddet ble brukt til å finansiere senterets tjenester. 
33 Flertallet som var handlet i butikken var menn (jeg anslår rundt 70%). 
34 Det eksisterer også en del av slike matmarkeder [souk] i Jordan også.  
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Qusay sjekket prisen på varene og fortalte at disse matvarene var mye dyrere, og av lavere 

kvalitet, enn i andre forretninger han kjenner til. Abu-Qusay husket matvareprisene fra andre 

butikker, og unngikk derfor å handle, etter hans mening, overprisede varer på ‘Carrefour’. Vi 

endte med bare å kjøpe kylling og kjøtt på ‘Carrefour’, som begge var på tilbud. Han tok med 

tre hele kyllinger til kjøttdisken, hvor slakteren delte de opp i biter og sorterte de i forskjellige 

poser. Abu-Qusay understrekte at det er billigere å kjøpe hel kylling og dele den opp, enn å 

kjøpe forpakninger med kyllingbryst. Kyllinglever pleide han å kjøpe i slakterbutikker hvor de 

tok ut leveren da han kjøpte den, slik var den helt fersk. Han pekte på lever i en pakning på 

‘Carrefour’ og sa at den kostet 3 dinarer sammenlignet med hos slakteren koster det dinaren 

(2).  

 

Vi reiste til sh’re medina, en gate som ble omtalt av lokale som ‘hungry street’ grunnet alle 

restauranter og butikker som ligger der. Først gikk vi til en matvarebutikk. Abu-Qusay pekte 

på eggene og poengterte at de var 0,5 dianar billigere enn ‘Carrefour’. Vi kjøpte også ris, 

olje, tomatpure med mer. Abu-Qusay henvendte seg til meg hver gang han plukket opp en 

matvare og sammenlignet prisen, og understrekte hvor mye han sparte ved å handle på denne 

lokalbutikken. Den frivillige sa at det virker kanskje ikke som så mye, men ved å handle så 

mye og ofte som de gjør sparer de mye penger. Jeg spurte Abu-Qusay om hvordan han hadde 

så god oversikt over matvarepriser, han responderte med å si smilende «I’m a professional».  

 

Vi gikk deretter til grønnsakforretningen. Der fikk de vareleveranse hver morgen, og prisen 

var billigere sammenlignet med ‘Carrefour’, fortalte Abu-Qusay. Abu-Qusay ble møtt av kyss 

på ett kinn og to på andre (vanlig hilsen) av mannen som arbeidet i grønnsakforretningen. 

Mannen spurte hva vi trengte, og hjalp Abu-Qusay med å hente grønnsaker. Abu-Qusay 

fortalte meg hvor mye vi trengte av de forskjellige varene, og etter jeg hadde plukket 

kontrollerte han om mengden var ok. Abu-Qusay valgte grønnsaker på øyemål, og da vekten 

stemte ved kassa nikket han bekreftende til meg. Den ansatte i butikken hjalp oss med å bære 

grønnsakene ut i bilen.  

 

Abu-Qusay smilte til meg, og sa at i denne gata kjenner alle de ansatte han igjen siden han 

handlet der daglig. Han pleide å være der tidligere på morgenen (nå handlet vi fra klokken 

10-12) for å ha bedre tid, i tillegg var det færre personer der tidlig. Vanligvis brukte han tre 

timer. Han tok seg til panna og latet som om han tørket svette, geipet, og illustrerte på denne 
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måten at han ble sliten av matvarehandlingen. Fullt forståelig så effektivt som han arbeidet, 

svarte jeg. Abu-Qusay understrekte at vanligvis bruker han lengre tid på å velge ut varer og 

grønnsaker, for å være sikker på kvaliteten. Jeg observerte dog at han også denne dagen 

arbeidet svært fokusert, og valgte matvarene nøysomt. 

 

Da vi kom tilbake til NGOen, hjalp noen av de frivillige med å bære posene fra bilen og til 

kjøkkenet. Abu-Qusay og jeg hjalp også til. Når vi kom på kjøkkenet spurte damene om prisen 

på de forskjellige matvarene. Abu-Qusay sa at kyllingen og kjøttet var på tilbud, og videre 

sammenlignet han prisene fra ‘Carrefour’ med butikken han hadde kjøpt matvarene til en 

bedre pris. Damene nikket anerkjennende.  

 

Viktigheten av å sikre seg de beste prisene ble vektlagt av både Abu-Qusay og damene på 

kjøkkenet. I tillegg var det nødvendig å planlegge grundig og handle strategisk, fordi NGOen 

hadde knapp økonomi. Abu-Qusay utrykte en stolthet tilknyttet å kjenne til priser og handle 

lurt. Utsagnet «I’m a professional» tydeliggjør hvordan hans egenskap til å skaffe gode 

matvarer til en billigst mulig penge bidro til å bygge et positivt selvbilde, og fremstå som 

kompetent. Sutton beskriver noe lignende, og skriver at matvarehandling er del av å bygge 

opp ens rykte av intelligens og underbygge sine ferdigheter ved å få til gode kjøp (2001:23). 

Abu-Qusay bygget sitt rykte ved å huske og poengtere forskjellige priser, og være nøysom 

relatert til å velge matvarer av kvalitet, i de forskjellige butikkene. Han valgte det beste 

tilbudet der de får god kvalitet til lavest mulig pris, og damene kontrollerte dette fra kjøkkenet 

senere.  

 

Videre handlet Abu-Qusay også etter sesong i store kvanta. I juni kjøpte Abu-Qusay inn tre 

store sekker mohlieh. Mohlieh er spiselige blad som kan minne om spinat. Vi brukte flere 

dager på å rense bladene, før de ble lagt til tørke på lange duker i solen i klasserommet. Ved 

å tørke bladene ble de konservert, og fikk lang holdbarhet. Planten var i sesong og var derfor 

av bedre kvalitet og billigere. Dette var også en form for å handle lurt, og signaliserer ‘god 

økonomisk sans’. Noor (60) fra Damaskus erindret også storhandling etter sesong tilbake i 

Damaskus. Hun, som mange andre syriske familier i Jordan, klarte dog ikke å videreføre det i 

Jordan på grunn av lavere økonomi og plassmangel. Noor fortalte at i Syria kunne hun, og 

familien, handle inn 50 vannmeloner på en gang. De fikk da en god pris av kjøpmannen, i 

tillegg til at de kjøpte inn da kvaliteten var best. De kunne handle inn så store kvanta fordi de 
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bodde sammen hele storfamilien, de hadde god plass til å oppbevare maten, samt hadde god 

økonomi til å betale store summer. Hun fortalte videre at de pleide å kjøpe smør om våren, 

for da var kvaliteten på smøret best fordi melken var fetest på dette tidspunktet. Slik hun 

handlet i Jordan, små kvanta fra supermarkedet, var et nytt aspekt ved hennes liv, forklarte 

Noor. Matvareprisene var høyere, økonomien var lavere, og hun bodde alene, understrekte 

hun. Beretningen tydeliggjør tap i form av splittelse fra storfamilien og lavere økonomi fra 

Syria til Jordan. I tillegg uttrykte Noor en lokal kunnskap siden hun refererte til hvilket 

tidspunkt matvarer var av best kvalitet, samt at ‘god økonomisk sans’ ble vektlagt i 

beretningen.  

 

Å mestre økonomien på en god måte ble vektlagt av Shereen og Faris, Abu-Qusay og damene 

på kjøkkenet, samt Noor. Livssituasjonen i Jordan er preget av knapp økonomi hvor god 

økonomisk sans er nødvendig for å få endene til å møtes. Samtidig ble det understreket 

hvordan de i Syria også brukte penger nøysomt og fikk mye for pengene, selv i en 

livssituasjon hvor de hadde bedre økonomi. Beretningene belyser tap og splittelse, i tillegg til 

å tydeliggjøre deres evne til å manøvrere knapp økonomi og leve videre. Jeg argumenterer 

derfor for at vektleggingen av god økonomisk sans var en måte å konstruere personlig 

identitet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Beretninger om gjestfrihet 

Til stadighet ble jeg fortalt at mat er sentralt for sosiale settinger. Reiser man hjem til noen 

forventes det at verten byr på kaffe eller te, eller mat ved lunsjtid. Det forventes også av 

verten at gjesten skal spise eller drikke noe før de går. Dette erfarte jeg selv også. Da jeg kom 

på besøk ble jeg umiddelbart servert kaffe, ofte tilberedte og spiste vi mat sammen, i tillegg til 

at jeg ble ofte servert te før jeg reiste. Jeg opplevde informantene som svært gjestfrie og 

generøse. Viktigheten av drikke og mat ved besøk ble vektlagt både av syrere og jordanere. 

En dag jeg besøkte min jordanske venninne Zaina, fortalte hun at rundt lunsjtid kan man gå 

til hvilken som helst av naboene og forvente å bli servert mat. Familie, venner eller naboer 

kan komme uanmeldt på besøk rundt lunsjtider, og siden det er forventet å servere dem mat 

lager hun alltid en større porsjon. Hun understrekte at hvis ikke verten har nok mat til de som 

eventuelt kommer på besøk, er dette veldig pinlig, og vil sette i gang rykter. Dette samsvarer 

med hva en rekke antropologer har argumentert for, at omdømme sirkulerer sammen med 

sirkulering av ytelser (Malinowski med kulahandelen, Mauss med gaveutveksling). Blant 
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mine informanter ble det vektlagt at gjestfrihet og generøsitet, uttrykt ved å dele mat og eller 

drikke var viktig for å bevare sin prestisje.   

 

Shereen og Faris fortalte at flere ganger siden de flyttet til Amman hadde de invitert naboer 

over for kaffe. Ingen av naboene hadde dog kommet på besøk, eller invitert dem tilbake. Flere 

av mine syriske informanter vektla at de ikke hadde kontakt med sine naboer, så ved en 

anledning spurte jeg min jordanske venninne, Zaina, om hun hadde kontakt med sine naboer. 

Zaina fortalte at hun ikke ønsket kontakt med naboene, for hvis hun noen gang inviterer en 

nabo, vil de bare fortsette å komme. Hun fortsatte med å si at hun hadde nok med sin egen 

familie, og at det alltid er noen i hennes storfamilie hun må besøke, eller får besøk av, så hun 

orket ikke å forholde seg til naboene også. Denne beretningen uttrykker en friksjon 

sammenlignet med hennes tidligere utsagn som jeg gjengav over. Poenget mitt er dog at 

naboene til Shereen og Faris muligens tenker som Zaina. Shereen og Faris har derimot ingen 

familie i Jordan, og deres narrativ viser hvordan de har tatt initiativ til naborelasjoner som har 

blitt avvist. Videre portretterer Shereen og Faris seg selv som gjestfrie i deres beretning, en 

sentral og viktig verdi i Midtøsten (jfr Meneley 1996:4). Naboene ble derimot fremstilt i et 

dårligere lys, som mindre gjestfrie. Anne Meneley (1996:5) skriver at konkurrerende 

oppførsel i samfunn i Midtøsten ofte beskrives som å omhandle ære, i Zabib [en by i Yemen] 

konkurrerer personer om å være generøse og gjestfrie for å konstruere ære. Shereen og Faris 

uttrykker gjennom deres beretning at de har æren i behold vis a vis naboene. 

Beretninger om den generøse syrer 

Det å være generøs ble av mine informanter vektlagt som en sentral verdi. Ved å vise til 

erindringer og narrativ skal jeg vise hvordan generøsitet ble vektlagt som sentralt for å bygge 

omdømme, og for personlig- og nasjonal identitetskonstruksjon. Karakteristikkene ble brukt 

for å markere forskjell overfor den jordanske vertsbefolkningen.  

 

En dag i juli var jeg på butikken sammen med Lina (NGOens kokk) og Rokaia (frivillig på 

NGOen). Den ansatte i butikken kom med tre flasker jordbærjuice, og gav oss én hver gratis. 

Lina smilte takknemlig til han. Lina fortalte at den ansatte i butikken var fra Hama i Syria. På 

vei ut av butikken sa Lina at selv om butikken er liten liker hun å handle der siden hun får ting 

gratis av den unge mannen fra Hama. Lina sa at siden han selv er syrer, skjønner han deres 

vanskelige livssituasjon og gir derfor ting gratis. Rokaia sa at hun trodde de ansatte legger 
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merke til Linas visakort fra UNHCR35, i tillegg var Lina fast kunde. Kanskje var det også litt 

for å imponere oss unge kvinner, sa Rokaia og dultet borti skulderen min. Lina fortalte at 

butikkarbeideren også pleier å bære handleposene og stoppe en taxi for henne. Lina fortsatte 

med å si at en jordaner ville aldri ha gjort det samme. I det han sa dette tråkket hun feil på 

fortauet og falt om så matvarene lå strødd utover fortauskanten. Jeg hjalp Lina opp på beina 

igjen. Alt gikk bra med henne og matvarene. Lina sa leende at hun sikkert falt fordi hun 

snakket stygt om jordanere. 

 

Utdraget over viser hvordan Lina fremstiller syrere som mer generøse og hjelpsomme 

sammenlignet med jordanere. Lina vektla også at den syriske butikkansatte gav henne ting 

gratis fordi han uttrykte en forståelse for hennes livssituasjon. Dette støtter opp under min 

argumentasjon om Connectivity i forrige kapittel, hvor en solidaritet ble uttrykt innad i syriske 

kollektiver basert på en følelse av likhet, samt at syrere bistod hverandre økonomisk. Over de 

seks månedene jeg bodde i Jordan, opplevde jeg jevnlig at jordanere var både hjelpsomme, 

generøse og gavmilde. Flere ganger ble jeg gitt matvarer på gatekjøkken og bakerier gratis. 

Fremstillingen av jordanere som mindre generøse stemmer derfor ikke nødvendigvis. Det som 

derimot er viktig er at Lina (og flere) portretterte syrere i lys av positive egenskaper (her 

generøsitet) som en kontrast til ‘de andre’ [jordanere].  

 

Presentasjonen av syrere som generøse, i kontrast til jordanere, kom også til uttrykk i Shereen 

og Faris sine beretninger om markeringen av eid il-fitr i Damaskus. Faris og Shereen erindret 

markeringen av eid som «happy» i Syria. De vektla at deres markering av Eid i Jordan skilte 

seg betraktelig fra Syria, fordi eid pleide å være en familiefest, og de var nå splittet fra sin 

familie. Shereen fortalte at etter familiebesøkene pleide de å gå ut i gatene for å møte naboer 

og barn lekte sammen i gatene, i tillegg gikk de ut for å spise småkaker («sweets») 36. I 

Damaskus gater stod det fullt av personer som solgte småkaker, fortalte Faris. Mange delte 

også ut småkaker gratis, sa han. Faris understrekte at i Amman er det ingen som gir bort 

småkaker, og sa leende at skal man få noe gratis her, må man ta det selv.  

 

                                                 
35 Pengetilskuddet fra UNHCR ble månedlig overført elektronisk til et visa-kort. 
36 Mest kjent er ‘mamooul’, en småkake fylt med dadler. 



65 

 

Eid er en tradisjon delt av muslimer, men i beretningen over vektlegges hvordan markeringen 

skiller seg mellom Damaskus og Amman. Spøken om å måtte stjele småkaker for å få noe 

gratis i Jordan portretterer syrere som mer generøse enn jordanere.  

A group’s ethnic stereotypes, its representations of outsiders, tend to reflect and serve to emphasize its 

own cultural values by making non-members appear to embody those specific qualities which it denies 

and disparages in itself. These ethnic Others may be portrayed as negative embodiments of its own 

identity (Harrison 2006:54).  

Både Lina, og Shereen og Faris sine beretninger vektlegger at syrere er generøse ved å gi ut 

mat gratis. Dette settes opp som en kontrast til jordanere, som vurderes som mindre generøse i 

disse beretningene. Dette er ingen nøytral prosess (Harrison 2006:8), men brukes til å fremme 

et bilde av syrere som moralsk overlegne. Beretningene om den generøse syrer underbygger 

på denne måten sin nasjonale identitet vis a vis jordanere. 

‘Ramadan Kareem’? 

Ramadan var en periode hvor generøsitet og utveksling av mat spilte en sentral rolle. En 

vanlig hilsen er «Ramadan Kareem», og Kareem betyr generøsitet McCarter (2013:5) skriver 

at Islam vektlegger empati, og muslimer oppfordres til å øke deres veldedige aktiviteter under 

Ramadan. Opplevelse av fravær av generøsitet ble dog understreket av flere.  

 

Kvinnen som arbeidet i NGOens administrasjon, Fatima, fortalte meg at de hadde hatt 

forventning om at ramadan-måneden ville akselerere pengedonasjoner til senteret, fordi det 

er tradisjon å donere penger og hjelpe personer i nød. Hun fortalte videre at senteret sliter 

økonomisk, og at de ikke har mottatt så mye pengedonasjoner de hadde håpet på. Hun sa at 

de har et prosjekt der de kjøper matporsjoner som fordeles til familier i flyktningleirer, dette 

prosjektet hadde mottatt en god andel donasjoner. Fatima sa at hun var fornøyd med det med 

det men understrekte «we need money». NGOen trengte penger til å betale sine ansatte, utstyr 

og mat til beboerne, ifølge Fatima. Deres lave økonomi førte til at de ansatte ble betalt halv 

lønn, i tillegg ble matbudsjettet kuttet. NGOen hadde ikke penger til kjøtt til maten, og senere 

den dagen vektla Um-Mohammed behovet for næringsrik mat og kjøtt under ramadan både 

fordi de fastet og at temperaturen var høy (35 grader). Kvinnen i NGOens ledelse tok en 

telefon til en venn og spurte om han kunne donere penger, på denne måten fikk de råd til kjøtt 

i maten neste dag.  
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Det var dog ikke bare syrere som etterspurte generøsitet under ramadan. En jordansk venn av 

meg drev to restauranter i Amman («Rainbow street»), og hadde forventninger om økt inntekt 

under ramadan og eid siden høytidene er sesong for restauranter. Eieren fortalte at etter 

solnedgang under ramadan ‘handler alt om mat’. Den ene restauranten hans var nyåpnet, og 

eieren forventet at ramadan og eid ville bringe mange kunder, økonomisk overskudd og 

reklame for restauranten for fremtiden. En dag under ramadan møtte jeg min jordanske venn 

og spurte hvordan restauranten gikk, han ristet på hodet og sa det er ingen «ramadan 

kareem». Folk er ikke generøse sa han oppgitt. 

 

Organisasjonen og forretningen vektla på denne måten forventninger til generøsitet, og 

underbygget en opplevelse av fravær av generøsitet under ramadan. Flere informanter vektla 

også hvordan de som privatpersoner uttrykte generøsitet under ramadan gjennom å ta initiativ 

til å dele mat med naboer. Sutton (2001:70) anser flyten av matutvekslinger, og beretninger 

som medfølger dem, som et nøkkelaspekt i konstruksjonen av identitet og sosiale relasjoner i 

lokalsamfunnet. Dette skal jeg diskutere under med utgangspunkt i hvordan tradisjonen av 

matutveksling under ramadan ble møtt med avslag eller videreført. 

Utveksling av mat under ramadan 

Måltidene under Ramadan og eid kan betraktes som hva Douglas (1972:67) kaller 

‘måltidsklimakser’ i årssyklusen. Høytidene ble beskrevet som årets høydepunkt av 

informantene, hvor familier samlet seg rundt mat og måltider. Under ramadan spises et 

kveldsmåltid, iftar, etter solnedgang. McCarter (2013:4) skriver at Iftar vanligvis er markert 

med et måltid delt av mange personer fra en sosial gruppe. “This is a time of fellowship with 

family, friends, and members of the larger community” (McCarter 2013:4). Iftar ble i Jordan 

beskrevet som et brudd i måltidsanalogien til syriske flyktninger. Både ved at de var splittet 

fra store deler av sin familie, venner og naboer og dermed ikke delte måltidet med dem, samt 

et brudd ved at det ifølge mine informanter ikke var tradisjon for utveksling av mat under 

ramadan i Jordan. Bytte av mat ble fremstilt av flere av mine informanter som en av de fineste 

tradisjonene under ramadan i Syria. Lina fortalte meg at under ramadan i Syria pleide de å 

lage store porsjoner med mat, hvor de gav noe til naboen, og fikk tilbake noe av hva naboen 

hadde tilberedt. Dermed fikk alle flere forskjellige matretter å servere til kveldsmåltidet iftar. 

I tråd med Sutton (2001) sin argumentasjon viser empirien at bruddet i måltidsanalogien 

trigget minner, som fikk utslag som lengsel, savn og smerte. Samtidig forsøkte flere å 
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videreføre tradisjonen av matutveksling under ramadan til Jordan, og tradisjoner under eid, 

innenfor deres sosiale- og økonomiske rammer. Dette kan betraktes som et initiativ til å danne 

sosiale relasjoner og skape et fellesskap som er sentralt for ramadan. I tillegg ble beretninger 

om avslag eller videreføring av bytterelasjonen brukt i deres identitetskonstruksjon.  

Mat og (fravær av) naborelasjoner 

Ekteparet Shereen og Faris fortalte meg om flere episoder hvor de hadde tatt initiativ til en 

naborelasjon gjennom matutveksling, men som hadde blitt avvist alle gangene. Den høyt 

verdsatte tradisjonen av å utveksle mat under ramadan, gikk dermed tapt i Jordan. Ekteparet 

fortalte at det første året de bodde i Amman hadde de gitt mat til en syrisk-, jordansk- og 

palestinsk nabo, uten at de fikk mat tilbake. Shereen fortalte at deres palestinske nabo hadde 

tatt imot maten, sagt at hun ikke likte syrisk mat, og lukket igjen døren. Fordi deres initiativ 

ikke ble verdsatt eller gjengjeldt, sluttet vi å dele mat med naboene, sa Shereen. 

 

Det å tilby mat er et tegn på fravær av fiendtlighet (Abu-Lughod 2016:63). Det at Shereen og 

Faris ga mat til naboene kan betraktes som et forsøk på å danne en relasjon med deres naboer.  

Marcel Mauss (1995:53) argumenterer «Gaveutvekslingen skaper bånd mellom mennesker, 

og gjennom tingene oppnås en forening mellom mennesker fra atskilte grupper». Mauss 

(1995:29) beskriver tre plikter i forbindelse med utveksling av ytelser; plikten til å gi, plikten 

til å motta og plikten til å gjengjelde (resiprositet). Disse pliktene skaper sosiale kontrakter 

mellom personer. Mauss (1995:30) sier «Å nekte å gi, å unnlate å invitere, og å nekte å ta 

imot er det samme som en krigserklæring; det er å nekte å inngå allianse og fellesskap». Ingen 

av Shereen og Faris sine naboer gjengjeldte matbyttet, noe som således kan betraktes som en 

avvisning av invitasjonen til en naborelasjon. 

 

I tillegg til ikke å gi mat tilbake, understrekte også Shreen og Faris sin palestinske nabo at hun 

ikke likte syrisk mat. Naboen avviste dermed ikke bare en relasjon, men også syrisk mat mer 

generelt. Mauss (1995:28) skriver «å gi noe til noen er å gi noe av seg selv», det er dette som 

beskrives som ‘gavens ånd’. Giveren blir en del av gaven, og det som mottas blir ikke lenger 

bare en ting. Debbora Battaglia (1990:76) skriver at gjennom å gi matgaver projiserer man 

seg selv i maten, og giveren anses som tilstedeværende i gaven, som er ment for                                                                                                                        

å gi et minneverdig inntrykk på mottageren. Shereen gav hjemmelaget tradisjonell syrisk mat, 

og ifølge Battaglia (1990) sin argumentasjon, gav hun derfor også noe av seg selv. 
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Avvisningen ble dermed enda mer personlig. Jeg har ikke naboens perspektiv på hendelsen, 

men Shereen sitt narrativ signaliserer både en avvisning av en naborelasjon og dem som 

syrere.  

 

Utveksling av ytelser plasserer også personer i et sosialt hierarki. Karen Sykes vektlegger 

hvordan individer bruker “the ambiguities of the meaning and reason of exchange to 

differentiate people into hierarchical relations with each other» (2005:127). Å ikke gjengi 

ytelsen og den negative omtalen av syrisk mat, kan anses som en maktdemonstrasjon gjennom 

en avvisning av naborelasjonen og dem som syrere. Det at naboene ikke ga tilbake mat under 

ramadan gjorde avvisningen ekstra sterk og ble fremstilt som et svik, siden høytiden kom 

sammen med forventninger om generøsitet og felleskap. Samtidig vil jeg argumentere for at 

forventningene tilknyttet høytidens verdier også førte til et skifte i maktrelasjonene i 

beretningen. Sykes skriver «The timing of all gifts alters the power as it is played out in 

human relationships» (2005:127). Ofte fungerer avvisning av en bytterelasjon som en 

maktdemonstrasjon, men grunnet matutvekslingens ‘timing’ under ramadan hvor 

matutvekslingens mening er fellesskap og generøsitet, ble avvisningen snarere brukt av 

Shereen og Faris for å bygge omdømme og konstruere identitet. Jon Holtzman (2009:139) 

argumenterer for at villighet til å dele mat er fundamentalt for konstruksjonen at prestisje og 

‘moral personhood’. Shereen og Faris handlet i tråd med forventningene tilknyttet ramadan 

gjennom å utveksle mat, og brukte beretningene til å fremstille seg selv som generøse og 

inkluderende. På denne måten underbygget de sin egen prestisje og ‘moral personhood’ 

overfor naboene. Makt kom altså til uttrykk på forskjellige måter ved (enveis) matutveksling, 

både ved at en sosial relasjon ble avvist, samt at ‘timingen’ til matutvekslingen ble brukt i 

personlig identitetskonstruksjon.  

 

Jeg sier dog ikke at tradisjonen med matutveksling under ramadan ikke er gjeldende i Jordan. 

En syrisk student fra Homs fortalte at moren hans har videreført tradisjonen i Jordan, og 

bytter matretter med sin palestinske nabo. Under skal jeg presentere forberedelsene til iftar 

hjemme hos Lina, der hun videreførte tradisjonen med utveksling av mat med sin syriske 

nabo. Videre skal jeg undersøke tradisjonens rolle i nasjonal identitetskonstruksjon. 
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Iftar, naborelasjoner og videreføring av tradisjoner 

En dag under ramadan ble jeg invitert til Lina og hennes familie etter matlagningen på 

NGOen. Hos Lina tilberedte vi mat til iftar. Lina bor i en leilighet i Abonser (en bydel 

nordvest i Amman) sammen med sin ektemann, svigerforeldre og seks barn. Lina og familien 

overtok leiligheten etter Hiba37 i mars, og før det hadde de bodd i Zaatari flyktningleir. Lina 

fortalte gjentatte ganger at det var tradisjon å bytte matvarer med naboer under ramadan i 

Syria, noe de ikke gjorde i Jordan. Selv om det ikke var tradisjon for utveksling av mat under 

ramadan i Jordan, videreførte Lina denne tradisjonen med nabofamilien fra Aleppo.  

 

Da vi gikk inn i leiligheten var hele familien i stua. Ektemannen og eldstedatteren lå 

henslengt på hver sin sofa og så halvsovende på TV. Lina pekte på eldstedatteren og sa at hun 

var helt utslitt fordi hun hadde vært på skolen i denne varmen (34 grader) mens hun fastet. 

Den eldste sønnen satt og hørte på musikk fra mobilen sin. De yngste barna løp rundt og 

lekte, Lina pekte på dem og sa at man kan se på energinivået der at de ikke faster. Lina gikk 

til kjøkkenet for å tilberede maten. Den nest eldste datteren ble sendt til naboen, og kom raskt 

tilbake med en kjøkkenmaskin. Lina fortalte at hun har blitt god venninne med sin nabo som 

var fra Aleppo. Hun sa fornøyd at naboen låner bort kjøkkenmaskinen til dem. Lina hentet 

honningmelon og delte den i store terninger. De tre yngste barna, som ikke fastet, fikk hver 

sin bit. Ektemannen hjalp til med å montere kjøkkenmaskinen, og Lina begynte å lage juice. 

Lina helte juice i et glass til meg, og spurte om juicen var søt nok, noe jeg bekreftet. Deretter 

tømte hun juice over i en literflaske, og datteren ble sendt for å gi flasken til naboen. Resten 

ble lagt i fryseren.  

 

Lina satte seg i sofaen for å lage ‘sambosa’, jeg satte meg siden av for å hjelpe. Vi brukte 

butterdeig, fylte de med ost, og brettet de til trekanter. Deretter friterte Lina ‘sambosaen’ og 

sendte på nytt datteren over gangen til naboen med cirka en tredjedel av retten. Tilbake kom 

datteren med plastfolie og en pose tomater. Lina lyste opp, og sa forklarende at hun hadde 

gått tom for plastfolie, og at hun ikke hadde råd til å kjøpe tomater til ‘fattoush’ (en salat som 

er vanlig å spise under ramadan). Lina tok seg til hjertet og sa at naboen hennes er som en 

søster for henne her. Hun presiserte at naboen er svært gavmild og snill, at naboen hjelper 

dem og gir dem ting38. Lina understrekte at hun ikke har penger nå.  

                                                 
37 Hiba, den tidligere kokken på NGOen som fikk familiegjenforening til Tyskland. 
38 Kvinnen i nabofamilien drev en vellykket kosmetikk forretning i Aleppo, som hun videreførte i Jordan. Derfor 
hadde familien bedre økonomi enn de fleste andre syriske familier jeg besøkte. 
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Videre lagde vi ‘ataief’39. En dessert vanlig å spise under ramadan, fortalte Lina. På vei fra 

NGOen var vi innom lokalbutikken, der Lina fant ‘ataief’ til halv pris. Da barna så at vi 

tilberedte ‘ataief’ jublet de av glede. Den yngste gutten sa at han elsket ‘ataief’ (ana baheb 

ataief). Lappene fylte vi med krem, kokos og valnøtter. En annen type ble lukket som en 

halvmåne og fritert. Disse ble fritert litt for lenge slik at de ble brune, snarere enn blonde slik 

de skulle være. Hun plukket ut de fineste som hun la over på en asjett og sendte til naboen. 

Tilbake fikk hun en større variant med annet fyll. Hun holdt opp en som naboen hadde laget 

(som var blond), og sammenlignet med sin egen som var brunere i fargen, og sa spøkefullt at 

den blonde var hennes. Vi lo. Nabojenta banket på døren og leverte en søtsak formet som 

kuler, og barna som ikke fastet begynte å spise de med en gang, og Lina ba dem om å spare 

noe til søsknene.  

 

Lina understrekte at hun godt liker tradisjonen av å bytte mat. Hun og naboen gjør det slik de 

pleide i Syria, fortalte hun. Hun sa at ramadan er svært fin («ektir helo») i Syria, finere enn i 

Jordan. Hun understrekte nok en gang at det ikke er tradisjon for matutveksling i Jordan. 

 

Lina videreførte tradisjonen av å utveksle mat med naboen under ramadan i Amman. Dette er 

en viktig kontrast til forrige eksempel, der Shereen og Faris sitt initiativ til å videreføre 

tradisjonen av utveksling av mat ikke ble gjengjeldt, og invitasjonen til naborelasjoner 

dermed ble avslått. Utveksling av mat, kan som tidligere argumentert, anses som en invitasjon 

til sosiale relasjoner og signaliserer fravær av fiendtlighet. Lina uttrykte at hun så på sin nabo 

som en nær venn og som en søster. Et sterkt bånd ble altså knyttet mellom de syriske 

naboene, en relasjon basert på gjensidighet ved at ytelser ble gjengjeldt. I tillegg uttrykte Lina 

at naboen hadde forståelse for hennes livssituasjon, og kjennskap til deres svært knappe 

økonomi, uttrykt ved å gi Lina tomater som hun ikke hadde råd til å kjøpe selv. På denne 

måten fikk Lina laget ‘fattoush’ en salat som var en sentral komponent i måltider under 

ramadan. Dette underbygger argumentasjonen om connectivity fra forrige kapittel, ved at 

naborelasjonen mellom de to syrerne fungerte som en form for økonomisk sikkerhet, samt at 

solidaritet ble uttrykt med handlinger som uttrykte en forståelse av livssituasjonen. Lina 

omtalte også sin nabo med familietermer, og beskrev henne som en søster, hvordan deling av 

                                                 
39 Jeg synes ‘ataief’ lappene av utseende og smak minner om små ‘sveler’. 
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mat og likhet ble vektlagt for å relatere seg til andre er temaet for neste kapittel. 

Matutvekslingen fungerte på denne måten sentralt for å etablere og bevare sosiale relasjoner.  

 

Utdraget viser også hvordan omdømmet vektlegges ved sirkulasjonen av maten. Lina 

fremstilte naboen som en varm og generøs person ved å vise til matutvekslingen, samt 

poengterte at naboen i tillegg ga henne plastfolie og tomater. Dette underbygger argumenter 

om at omdømme sirkulerer med matutveksling. Videre var Lina var opptatt av smak og 

estetikk for maten som skulle utveksles. Stadig ble jeg bedt om å smake på maten (siden hun 

selv fastet) og hun vektla min bekreftelse på om maten var god, hun plukket også ut de fineste 

bitene som hun gav til naboen. Dette underbygger at hun la prestisje i utvekslingen, og søkte å 

bevare et godt omdømme.  

 

Lina, og flere andre informanter, uttrykte at ramadan (og eid) var en finere tradisjon i Syria 

enn i Jordan ved å peke på matutveksling. Ramadan er en tradisjon delt av alle muslimer, men 

utvekslingen av mat ble vektlagt av mine informanter som særegent for Syria. I tråd med 

Harrison (2006) sin argumentasjon skaper økt kontakt og fellestrekk, behov for å markere 

forskjell. Forskjeller i tradisjoner vektlagt ved å peke på matutveksling, kan betraktes som en 

måte å markere en forskjell til jordanere, og uttrykke en identitet som syrer. Tradisjonen av 

matutvekslingen konstruerte en personlig identitet som inkluderende og generøs, men også en 

nasjonal identitet som syrisk siden tradisjonen ble ansett som spesifikk for Syria. Dette 

signaliserer videre en moralsk vurdering, hvor den syriske tradisjonen og syrere mer generelt, 

blir vurdert i positivt lys sammenlignet med jordanske tradisjoner. Poengteringen av 

tradisjonen som finere, kan ses i sammenheng med Meneley (1996:5) sin argumentasjon om 

en konkurrerende oppførsel om å være gjestfri og generøs for å konstruere ære. Den syriske 

tradisjonen ble verdsatt høyest    i Linas beretninger. 

 

Sutton (2001:53) forteller at matutveksling i Kalymnos [en gresk øy] anses som et metonym 

for ‘the community’ sine verdier, som mange føler er under trussel av moderniseringskrefter. 

For mine informanter var det ikke moderniseringskrefter som utfordret deres verdier, men 

snarere flukten fra Syria til Jordan. Flukten markerer et brudd, og i beretningene til Shereen 

og Faris, og Lina kommer bruddet til uttrykk gjennom erindringer om hvordan matutveksling 

pleide å være et sentralt aspekt under ramadan i Syria. Måltider ses i sammenheng med andre 

måltider som tidligere argumentert for i tråd med Douglas (1972), og brudd i denne 
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måltidsanalogien kan som Sutton (2001) argumenterer fungere som en nøkkel for å huske. 

Mine informanter erindret matutvekslingen som et sentralt og positivt aspekt ved ramadan. 

Både Shereen og Faris, og Lina etterstrebet å videreføre tradisjonen i sin nye livskontekst. 

Shereen og Faris opplevde at deres gjestfrihet og generøsitet ikke ble møtt av naboene ved at 

både invitasjoner til kaffe og matutveksling ble avslått eller ikke gjengjeldt. Dette markerer 

splittelse og tap av sosiale relasjoner fra Syria. Det var dog ikke bare et naboforhold som 

avslått, men tradisjonen av matutveksling gikk også tapt for familien, og verdiene om 

gjestfrihet og generøsitet ble utfordret. Jeg vil argumentere for at de manøvrerte denne 

trusselen, ved å dele beretninger om situasjoner hvor de hadde invitert til relasjoner og uttrykt 

generøsitet med matutveksling. Lina, på en annen side, videreførte tradisjonen med sin 

syriske nabo. Naboene var begge syrere, fra forskjellige byer, men delte minner om en 

tradisjon av matutveksling fra Syria. I tillegg fungerte matutvekslingen som en form for 

kontinuitet fra deres tidligere liv, og kan videre betraktes som en måte å huske sitt hjem.  

 

Et generasjonsperspektiv på videreføring av tradisjoner  

Et aspekt kan være et ønske om å videreføre tradisjonen til barna, og vektlegger på denne 

måten også en vedvarende tilhørighet til Syria. Matutvekslingstradisjonen kan være et forsøk 

på å rekonstruere hendelser, bevare minner, og skape nye minner (særlig for deres barn) i 

Jordan. Flere av barna til Lina, og begge barna til Shereen og Faris, er født og oppvokst i 

Amman. Gjennom å videreføre matutvekslingstradisjonen som Lina, og beretninger om 

matutvekslinger både under eid og ramadan for Shereen og Faris, etablerer de et bilde av 

deres hjemsted og uttrykker tilhørighet. Dette kan ses i sammenheng med Rebecca Empson 

(2007:59) sin argumentasjon som ser at kollektive, eller sosiale minner, erindres av individer 

og reproduseres gjennom overføring til neste generasjon. Minnene om matutveksling er slike 

sosiale minner, og som informantene vektla å videreføre til sine barn. Minner kan dermed 

være et politisk middel som former kunnskap som en kulturell gjenstand som kan overføres 

mellom personer (Empson 2007:59). I denne sammenhengen ble minner om matutveksling 

brukt for å danne et positivt bilde av Syria, og konstruere både en personlig og nasjonal 

identitet som generøs og gjestfri. Disse erindringene eller videreføringen av tradisjoner kan 

betraktes som en måte å konstruere en tilhørighet til Syria for sine barn også.  

 

Tradisjoner under eid ble også forsøkt videreført blant mine informanter. Da informantene 

fortalte meg om eid snakket de alltid om hvordan de pleide å markere høytiden i Syria. Eid 

var en familiehøytid hvor de besøkte familiens eldste person først, hvor de fikk utdelt en 



73 

 

pengegave kalt eidi. Deretter besøkte de resten av familien. De spiste ofte lunsj i 

‘familiehuset’ hvor alle var samlet. De neste dagene reiste man gjerne på en ferie, eller spiste 

ute på restauranter. Jeg ble ofte fortalt at man skal se ut på sitt beste under eid.  

 

Lina uttrykte en bekymring grunnet ønsker om å gi barna nye klær, frisyrer og eidi 

(pengegaven under eid). En glovarm dag mot slutten av ramadan, ble jeg ved en anledning 

alene med Lina på NGOens kjøkken. Lina fortalte at barna hennes gleder seg til eidi. Når hun 

sa dette begynte tårene å renne nedover kinnene hennes. I Jordan hadde hun ikke penger å gi 

barna, understrekte Lina. Hun fortalte videre at eldstedatteren savner Syria, fordi hun husket 

hvordan livene deres var der og hvordan de pleide å feire eid. Lina sa at eid var en vakker 

(«helo») feiring i Syria, hvor de markerte høytiden sammen med alle søsknene og øvrig 

familie Hele familien var samlet, understrekte Lina. De hadde også nye klær og så fine ut, 

forklarte hun. Lina begynte å gråte enda mer og sa at i Syria nå er det ingen eid. Krigen har 

splittet familier, ødelagt familiers økonomi og skapt usikkerhet. Hun sa at det gjorde henne 

trist å tenke på familie som fortsatt bor i Syria som ikke får feiret eid.  

 

På grunn av lav økonomi klarte ikke Lina å møte barnas forventninger om eidi. Dette gjorde 

Lina svært trist og en smerte kom til uttrykk. Særlig var hun trist for ikke å kunne 

imøtekomme eldstedatterens forventninger, siden hun erindret høytiden og livet i Syria som 

bedre. Lina understrekte på samme tid at Eid hadde gått tapt for dem i Jordan fordi de var 

splittet fra familie, og økonomien satte begrensninger. I tillegg vektla Lina at eid også hadde 

gått tapt for dem som er igjen i Syria. Krigen hadde resultert i at familier var splittet og 

ødelagt deres økonomi. Det sterke ønsket om å videreføre aspekter ved tradisjonen, som å gi 

barna nye klær og eidi kan betraktes som en måte å videreføre tradisjonen. Minner om 

hvordan de pleide å feire eid markerte splittelse og tap, men kan også betraktes som en måte å 

huske deres hjem og bevare en tilhørighet.  

 

Siste dag i ramadan besøkte jeg Shereen og Faris, og jeg la merke til at begge døtrene hadde 

fått kortere hår. Barna hadde som vanlig på seg sandaler som var minst to numre for små, og 

tærne stakk ut. Jeg spurte om de hadde tatt med barna til frisøren, Shereen ristet på hodet og 

pekte på seg selv. Shereen gikk til soverommet, og kom tilbake til stua med to små kjoler i 

hendene. Hun hadde laget kjolene selv ved å hekle en overdel og sydd på tyll. Hun fortalte at 
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hun likte å sy og i Damaskus hadde hun hatt en egen symaskin, mens i Jordan sydde hun for 

hånd, noe som var tidskrevende understrekte hun.  

 

Shereen og Faris hadde ikke økonomi til å kjøpe nye klær eller ta med barna til frisøren, 

likevel fikk barna nytt tøy og frisyre til eid grunnet Shereens kreativitet. Ekteparet vektla dog 

flere ganger hva som hadde gått tapt fra markeringen av eid i Syria, som familiebesøk, 

sosialisere seg og spise småkaker i gatene, reise på restaurant og reise på turer. I tråd med 

avhandlingens innledende sitat vektla de, som mange andre informanter, at det ikke var eid 

for dem i Jordan. I praksis søkte de derimot å videreføre tradisjonene de hadde mulighet til, 

innen de økonomiske og sosiale rammene som satte begrensninger. På denne måten fikk de 

barna til å se ut som sitt beste under eid i Jordan også. I neste kapittel vektlegger jeg også 

hvordan eid ble markert i Jordan, til tross for utsagn om at det ikke var eid for dem i Jordan.  

Oppsummering 
‘God økonomisk sans’, gjestfrihet og generøsitet var kvaliteter og verdier som ble vektlagt for 

å bygge personlig omdømme og bygge en nasjonal identitet blant syriske flyktninger i 

Amman. Jeg har argumentert for at Linas videreføring av tradisjonen av matutveksling under 

ramadan kan være en måte å huske sitt hjem, og overføre bildet til sine barn, i tillegg til å 

markere en identitet som syrer i kontrast til jordanere. Temporalitet kommer også til uttrykk 

gjennom beretningene i dette kapitlet gjennom å vise til materielt tap, splittelse fra familie, og 

tap av tidligere sosiale relasjoner. Splittelse var en av faktorene for hvorfor ramadan og eid 

ble betraktet som finere tradisjoner i Syria enn i Jordan. Kapitlet har i stor grad vist hvordan 

sosiale relasjoner har gått tapt, men også hvordan sosiale relasjoner er blitt etablert ved 

matutveksling. Lina som omtalte sin nabo som en søster, og hvordan deling av mat og følelse 

av likhet er viktig for å danne slektskapslignende relasjoner i en situasjon hvor de er splittet 

fra sin biologiske familie, er temaet for neste kapittel.  
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6 ‘We are like a family here’. Slektskap og 

sosiale relasjoner på NGOen. 
NGOens kjøkken er en sosial arena og en møteplass, der mat fungerte som et samlende 

element for den heterogene gruppen syrere som hadde tilknytning til senteret. Likhet ble 

vektlagt både gjennom referanse til livssituasjonen, og gjennom mat. På kjøkkenet kom både 

omsorg og konflikt til uttrykk. Videre gir kjøkken og mat også innblikk i makt og hierarki, 

både basert på alder, kjønn og klasse. Disse aspektene kom daglig til uttrykk på NGOens 

kjøkken, og jeg skal undersøkte hvordan de ble brukt av personene tilknyttet senteret for å 

relaterte seg til hverandre som i en familie. Jeg støtter meg til Janet Carsten (1997) og Lila 

Abu-Lughod (2016) sin innfallsvinkel som betrakter slektskap som noe sosialt som oppstår i 

en dynamisk prosess, hvor det å bo sammen og dele mat er sentralt. Senere i kapitlet vil 

referanser til ‘proper food’ underbygge viktigheten av mat for samhold og solidaritet, både på 

NGOen, men også på et høyere nivå for å underbygge en syrisk identitet.   

Familiediskurs 
«We are like a family here. All of us workers, patients and most of our guests, we are like a 

family. We take care of each other. We spend our time together. We share our food». 

Dette ble sagt av Hassan (35) Damaskus som arbeidet i NGOens administrasjon.  

 

Janet Carsten (1997) presenterer et alternativ til en vestlig diskurs om slektskap som 

blodsbånd og noe fastsatt ved fødsel40. Carsten (1997:22-23) fokuserer snarere på hvordan 

slektskap skapes av personer i dagliglivet.  

Kinship and personhood in Langkawi [et samfunn i Malaysia] have to be understood in processual 

terms. Identity is always mutable and fluid; it is both given at birth through ties of procreation, but 

perhaps more importantly, it is also acquired throughout life by living together in one house sharing 

food (Carsten 1997:4). 

Slektskap er dermed en prosess av tilblivelse, hvor å bo sammen og dele måltider anses som 

sentralt for å identifisere seg som i familie og relatert til hverandre. Abu-Lughod (2016) 

introduserer et tilsvarende perspektiv blant beduiner i Egypt gjennom konseptet ‘ishra. ‘ishra 

                                                 
40 Dette er en sentral debatt innen antropologi, som går ut på at slektskap ikke nødvendigvis er determinert av 
biologi. For mer om dette, se blant andre Schneider (1968), Collier og Yanagisako (1987), Carsten (1997) m.fl. 
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er båndet mellom mennesker som bor sammen og deler et liv (Abu-Lughod 2016:63)41. 

Carsten (1997) og Abu-Lughod (2016) sin argumentasjon støtter dermed opp under Hassan 

sitt utsagn om at personer tilknyttet NGOen kan betraktes som familie, ved å vise til at de bor 

sammen, tilbringer mye tid sammen, bryr seg om hverandre og spiser mat sammen.  

Markering av eid il-fitr 

Høytiden eid il-fitr ble av mine informanter omtalt som en familiehøytid, og ble markert på 

NGOen for dem som ikke hadde (biologisk) familie i Jordan.  

 

En av de siste dagene under Ramadan snakket jeg med Hassan om hans planer for eid-il fitr. 

Ifølge Hassan kan man ikke sammenligne eid i Jordan, med hvordan han pleide å markere 

høytiden i Syria. I Syria var familiefesten under eid årets høydepunkt, sa Hassan før han sa «I 

don’t care too much about Eid here». Flere ganger under samtalen understrekte han at i 

Jordan foretrakk han å ikke gjøre noe stort av høytiden, men snarere forsøker å leve som 

vanlig og gå på jobb under eid. Han brydde seg heller ikke om å kjøpe nye klær til høytiden 

lenger. Grunnen til at eid ikke var noe å glede seg til i Jordan, var ifølge Hassan fordi hans 

familie ikke bodde der. Han fortalte videre at mange av beboerne, i likhet med seg selv, ikke 

hadde familie i Jordan. Derfor ønsket han å være sammen med dem under eid. Etter jobb 

pleide han å møte noen (syriske) venner på en fast café. Hvert år siden han flyktet til Jordan, 

har han markert eid på denne måten fortalte han. Videre la han til at i år kunne det bli 

annerledes, siden han nylig hadde forlovet seg og muligens skulle være med hennes familie. 

 

Andre dag i Eid-il fitr besøkte jeg NGOen. Over halvparten av beboerne og de frivillige 

tilbragte eid med familie eller familievenner som bodde i Jordan, mens cirka halvparten av 

beboerne markerte Eid hos NGOen. Dette var personer som ikke hadde familie i Jordan de 

kunne feire sammen med. 

 

Jeg fant alle samlet på kjøkkenet til beboerne i første etasje. Hassan stod ved ovnen og 

tilberedte mat, mens de andre satt rundt kjøkkenbordet. Hassan lagde ‘pasta carbonara’, og 

fortalte meg at han testet en ny oppskrift ved å bake den i ovnen toppet med ost og 

                                                 
41 Et eksempel på dette er Abu-Lughod selv, som sa at gjennom å bo hos en beduinfamilie ble hun automatisk 

identifisert som familie. Noe som medførte at hennes handlinger reflekterte familien, og at det ble stilt krav til 
henne som adoptivdatter (ibid 2016:14).  
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brødsmuler. Beboerne fulgte med på matlagningen, og Hassan forklarte dem fremgangsmåten 

og svarte på spørsmål om oppskriften. Flere av de unge mennene tok bilde av Hassan og 

maten, tok bilde av seg selv og maten, og Hassan tok ‘selfie’ av seg og maten, som de sendte 

til familie og venner over WhatsApp. Hassan gav oss smaksprøver og ønsket tilbakemelding 

på smaken og om det trengtes mer salt. Maten var klar for servering, og vi dekket langbordet 

i bakgården og satte oss for å spise. Hassan passet på så alle forsynte seg mer enn én gang.  

 

Jeg spurte hva Hassan hadde gjort dagen før (den første dagen i eid feires tradisjonelt med å 

besøke alle familiemedlemmer). Hassan forklarte at han som vanlig hadde gått på jobb på 

NGOen. Nok en gang understrekte han at han foretrakk å være på jobb sammen med 

beboerne, og sa at det var «No Eid for us here».   

 

Hele ettermiddagen og kvelden jeg tilbrakte med dem reagerte jeg på at stemningen blant 

beboerne var veldig forskjellig fra hvordan det pleier å være. Vanligvis var sentret preget av 

aktivitet, med ballspill, skravling i bakgården, latter og livlig snakk. Denne dagen satt satt 

alle stille og fulgte med på matlagningen, maten ble også spist i ro. Over en tekopp etter 

maten henvendte Um-Mohammed seg til meg. Hun pustet dypt og ristet på hodet, og fortalte 

at hun var trist for at NGOen skal legges ned neste uke. Fremtiden til Um-Mohammed og 

sønnen, og de andre beboerne var derfor uviss siden ingen visste hvor de skulle bo. Hassan 

involverte seg i samtalen, og sa forklarende at alle beboerne er nedfor om dagen. De var alle 

triste for at de måtte splittes og ikke lenger kunne bo sammen, fortsatte han. Videre 

understrekte han at en annen grunn til den tunge stemningen var at eid er en familiehøytid, 

som vekket minner og lengsel til familien de er separert fra.  

 

Måltider under høytiden eid kan regnes som et årlig måltidsklimaks (jfr Douglas 1972:76). 

Douglas (1972) argumenter for at måltider vurderes ut fra tidligere måltider, og den sosiale 

konteksten rundt måltidet under eid i Jordan skilte seg betraktelig fra hvordan de markerte 

høytiden i Syria. Høytiden ble sammenlignet med hvordan de markerte eid i Syria (før 

krigen), som en familiehøytid. Tapet av familiefesten ble beskrevet som en bakgrunn for at 

Eid har mistet sin betydning for (voksne) syrere i Jordan. Selv om Hassan understrekte at det 

ikke var eid for dem i Jordan, markerte de likevel høytiden på senteret, med de han tidligere 

hadde omtalt som familie. Smerte ble også uttrykt på senteret ved den tunge stemningen. 

Hassan poengterte at den tunge stemningen på senteret var grunnet savn av familie de er 
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splittet fra. I tillegg fremkommer det en frykt tilknyttet usikkerhet om fremtiden ved at 

senteret skulle legges ned. Nok en gang opplevde altså personene tilknyttet senteret å skulle 

splittes, men denne gangen skulle de splittes fra de som ble omtalt som deres familie i Jordan. 

Nå skal jeg undersøke andre aspekter sentrale for at personer tilknyttet senteret betrakter seg 

som en familie. 

Likhet  

Syria blir i dag ofte assosiert med borgerkrig, men befolkningen har en lang historie av 

sameksistens. Syria var preget av religiøst, etnisk og lingvistisk mangfold, hvor befolkningen 

klassifiserte seg som likeverdige ‘syrere’ eller ‘arabere’ (Rabo 2012:80). I landets offisielle 

politikk ble alle etniske og religiøse forskjeller offentlig underkommunisert (Rabo 2013:109). 

Syria har altså en lang historie av å leve side om side (‘conviviality’) før borgerkrigen. I 

forlengelse av dette bodde syrere med forskjellig sosial bakgrunn sammen på NGOen, og 

utviklet sterke relasjoner til tross for mangfoldet.  

 

Hver dag kom personer med forskjellig bakgrunn sammen på NGOen, hvorav de fleste var fra 

Syria. I administrasjonen arbeidet det tre menn og en kvinne. Leger, sykepleiere og 

fysioterapeuter var ansatt eller frivillige som både behandlet beboerne og andre med skader 

fra krigen. Rundt 15 unge menn og fem barn bodde og fikk rehabilitering på senteret på grunn 

av krigsskader. På NGOens kjøkken arbeidet det tre til fire kvinner. I tillegg var det mange 

studenter og gjester innom daglig. Majoriteten av personene på sentret var fra Derra, en del 

var fra Damaskus, Homs, Hama og flere steder. Det var også stor variasjon i yrkesbakgrunn, 

alt fra entreprenører, ingeniører, bønder, eller studenter. Flere personer som hadde bodd og 

fått rehabilitering på senteret tidligere, arbeidet nå frivillig på senteret nærmest hver dag fra 

morgen til kveld (cirka klokka 22). Deres frivillige arbeid underbygger styrken på båndene 

skapt, og tilknytningen til personene på senteret.  

 

Carsten (1997) og Abu-Lughod (2016) vektlegger at en følelse av likhet og nærhet er 

avgjørende for å føle seg relatert til andre. Abu-Lughod (2016:65) skriver “Thus, the idea of 

attachment to the familiar emerges. Living together makes strangers familiar and hence more 

like kin, who are automatically familiar by virtue of being family”. Ved at mennesker bor 

sammen dannes en relasjon lignende en familie. Personer som bor sammen skaper et sterkt 

bånd, ikke bare grunnet ansvaret som kommer med slektskapslignende relasjoner, men er 
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basert på sterke følelser til personer som anses som like seg selv (Abu-Lughod 2016:64-65).  

Til tross for den mangfoldige bakgrunnen til personer som befinner seg på NGOen, betrakter 

de seg likevel som familie. Det innledende utsagnet til Hassan understreker at de bor sammen, 

tilbringer tid sammen, spiser sammen og viser omsorg og tar vare på hverandre. Utsagnet 

vektlegger dermed også det følelsesmessige aspektet i tillegg til å understreke at de deler 

bolig og mat. Selv om det var stort mangfold blant de som var tilknyttet senteret, delte de 

også mange fellestrekk.  De deler en erfaring av å leve som flyktning i Jordan, som setter 

rammer for deres livsutførsel (se kapittel 4). Beboerne hadde alle fysiske skader av krigen, 

hovedsakelig grunnet bombeangrep. Alle var også separerte fra sin biologiske familie. 

Carsten (1997:14) skriver “In spite of the diversity of their origins, what people stress about 

themselves is their similarity”. Blant personene tilknyttet senteret ble likheter vektlagt og 

forskjeller underkommunisert. Dette tydeliggjøres gjennom empirien i dette kapitlet.  

Arbeidsdeling/roller på NGOen 

Selv ble jeg veldig forvirret de første ukene da jeg prøvde å kartlegge relasjonene mellom 

personene på senteret. Flere benyttet slektskapstermer da de omtalte hverandre, og først etter 

noen uker skjønte jeg at det bare var to personer på hele senteret (Um-Mohammed og hennes 

sønn Mohammed) som var relatert gjennom blodsbånd. Til tross for at personene på senteret 

ikke var i biologisk slekt, omtalte de seg selv, og opptrådte de som familie. I tråd med Carsten 

(1995:236) og Abu-Lughod (2016:62-63) sin argumentasjon, kan slektskapslignende bånd 

skapes gjennom handlinger i hverdagen der genealogiske koblinger mangler.  

 

Arbeidsdelingen og handlinger i hverdagen på NGOen minnet om en familie. Hver dag 

vekket Sarah og Um-Mohammed barna, og tilberedte frokost til dem, før de sendte dem ut for 

å vente på skolebussen. I begynnelsen av hver uke planla damene på kjøkkenet menyen for 

følgende uke basert på ønsker fra beboerne og egne forslag til lunsjretter. De varierte mellom 

retter basert på kjøtt, kylling og grønnsaker. Sammen med Abu-Qusay skrev de en handleliste, 

og Abu-Qusay handlet inn matvarene hver morgen (se kapittel 5). Matvarene ble båret opp til 

kjøkkenet av unge frivillige (menn). Damene på kjøkkenet ryddet matvarene på plass, og satte 

i gang med arbeidsoppgavene. Um-Mohammed og Sarah stod for skrelling og kutting av 

grønnsaker. Um-Mohammed friterte grønnsaker og rørte i gryta. Sarah stod for den daglige 

gulvvasken og tok oppvask. Hiba/ Um-Abdullah/ Lina hadde hovedansvaret for 

matlagningen, bestemte mengder, overholdt tiden, krydret og dekorerte maten. De frivillige 
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kom opp på kjøkkenet og hentet maten da den var klar. Beboerne og de ansatte og frivillige 

satt og spiste lunsj sammen på langbord i første etasje, eller ute i bakgården. Damene, barna, 

og ofte noen gjester eller frivillige satt på kjøkkenet og spiste lunsjen. Etter maten var ferdig 

spist kom de frivillige tilbake med gryter og serveringsbrett og gav tilbakemelding på matens 

smak. Etter lunsj var det tid for te. Flere frivillige hjalp barna med lekser, gav 

språkundervisning til beboerne, og var med på fritidsaktiviteter (mest populært var 

bordtennis). Hver kveld lagde beboerne middag før leggetid. Slik forløp stort sett hverdagene. 

 

‘Proper food’ 

Her skal jeg presentere hendelser som fant sted over tre dager i midten av april hos NGOen. 

Videre synliggjøres også hvordan kjøkkenet er en sosial møteplass. Eksemplet tydeliggjør 

hvordan makt, hierarki og konflikt var sentralt på NGOen, som i andre familier. En 

følelsesmessig tilknytning blir også uttrykt gjennom omsorg. Særlig sentralt er referansen til 

‘proper food’ om hvordan en rett skal tilberedes og smake på ‘riktig’ måte. Dette belyser flere 

sentrale aspekter for hvordan personene på NGOen er relatert til hverandre tilsvarende i en 

familie. Gjennom å kjenne til hva som er ‘proper food’ konstrueres en likhet, eller nærhet, 

som også kan betraktes som et grunnlag for samhold og en solidaritet blant syrere mer 

generelt. NGOens ledelse vekslet også mellom en orientering om beboerne og de ansatte på 

NGOen som en familie, og som en forretning. Etter at caset er presentert, vil jeg jeg trekke 

frem disse analytiske poengene og drøfte de hver for seg opp mot teori.  

 

En solfylt dag i midten av april kom jeg, som vanlig, til NGOen klokken 11. Vanligvis pleide 

Um-Abdullah, Um-Mohammed, og Sarah å sitte og spise frokost, eller drikke kaffe og røyke 

Figur 9  Samarbeid om matlagning på NGOens kjøkken Figur 8 Um-Abdullah snakker med sin familie i Syria under 
matlagningen.  
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på dette tidspunktet, men denne dagen var de allerede i gang med matlagningen. Det skulle 

vise seg at to av NGOens grunnleggere, to kvinner bosatt i England fra Damaskus, var innom 

NGOen. 

 

På menyen denne dagen var ‘fatayer sabanech’ (spinat i deig). Um-Mohammed og Sarah var 

i gang med å samle spinat i buketter. Spinaten ble finkuttet, vasket, og presset vannet ut av. 

Um-Abdullah blandet inn salt og gulløk i spinaten. På kjøkkenbenken stod ferdiglaget deig fra 

bakeren. De lagde små baller av deigen som de presset til flate sirkler på et fat dekket av olje. 

Deretter la de spinat på deigen og brettet kantene. Sarah brettet de som en halvmåne, og Um-

Mohammed brettet kantene og klemte trekanten flat. Um-Abdullah kom bort til oss og pekte 

på trekantene Um-Mohammed hadde laget og sa «ma heloeh» (ikke pent). Det ikke skulle 

være i den fasongen, sa Um-Abdullah, og viste oss deretter hvordan hun ville ha det. Brettet 

som en trekant med kanten pekende oppover. Um-Mohammed forklarte meg at hun vanligvis 

pleide å lage de i den fasongen, men siden de skulle lage til så mange nå var hun redd de ikke 

fikk tid til det. Likevel endte det med at alle lagde den fasongen Um-Abdullah ønsket.  

 

En sosialarbeider kom innom kjøkkenet. Hun snakket godt engelsk. Sosialarbeideren spurte 

om oppskriften. Hun henvendte seg til meg, og sa at normalt har man granatepleekstrakt i 

spinaten også. Damene på kjøkkenet sa vanligvis når de lager denne retten har de 

granatepleekstrakt i, men ikke nå. Um-Abdullah sa at de ikke hadde det. Sosialarbeideren sa 

videre at retten også pleier å serveres med ris til. Hun fortalte videre at retten krever utrolig 

mye arbeid og er tidskrevende å tilberede for en såpass liten rett, og understrekte at mange 

ikke forstår hvor mye arbeid som ligger til grunn. Deretter kom en dame som arbeidet på 

NGOens systue innom kjøkkenet, slik hun pleide da hun var på senteret. Um-Abdullah fikk 

henne til å smake på spinaten. I likhet med sosialarbeideren, poengterte syersken at spinaten 

manglet granatepleekstrakt. Denne gangen derimot fant Um-Abdullah frem og fylte i 

granatepleekstrakten i resten av spinaten (cirka en tredjedel av spinaten var igjen, resten var 

allerede brukt). Mot slutten fylte damene også zaatar og ost i deig. 

 

Senere kom en mann i begynnelsen av 20 åra fra Damaskus innom kjøkkenet. Han hadde 

tidligere bodd på senteret, og var der som frivillig ved siden av ingeniørstudiene. Um-

Abdullah sendte han ut på balkongen til å passe på maten i ovnen. Kom han inn på kjøkkenet 

for å snakke med meg, ble han straks sendt ut på balkongen igjen for å holde øye med maten. 
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Um-Abdullah gikk flere ganger ut på balkongen for å sjekke om han fulgte med, og beordret 

han om å konsentrere seg slik at maten ikke ble brent. Jeg spurte den unge mannen om hvor 

han hadde fått tillitten til å passe på maten fra. Han smilte og trakk usikkert på skuldrene. 

Han understrekte at hjemme i Damaskus, da han bodde sammen med familien, pleide han å 

gjøre det samme for moren sin.  

 

Når det nærmet seg lunsjtid kom to av NGOenes grunnleggere inn. De ble begge omtalt som 

‘Madame’ av damene på kjøkkenet. Madammene ble servert en smaksprøve. Retten var tatt 

rett ut fra ovnen og veldig varm. Um-Mohammed skulle til å ha på litt olje for å kjøle den ned, 

men madam stoppet henne, og sa til henne at det var nok kolesterol i disse rettene fra før, så 

hun trengte ikke å ha på mer olje. Deretter kom to av de faste frivillige mennene opp til 

kjøkkenet for å hente maten, og servere til beboerne på langbordet nede.  

 

Kort tid etter kom madam innom kjøkkenet. Hun stirret Um-Abdullah dypt inn i øyene, 

begynte å kjefte med høy stemme, og slo irritert ut med armene. Ingeniørstudenten oversatte 

at hun kjeftet på grunn av dagens lunsj. Madam sa at maten ikke var bra nok for de sårede 

beboerne. Ingeniørstudenten understrekte overfor meg at det ikke var mengden hun mente, 

men at retten ikke kan serveres alene. Madam sa at skal man lage denne retten til lunsj bør 

man ha forskjellige fyll, samt servere det med kylling eller kjøtt, og ris til. Madam 

understrekte at dette ikke var bra nok for lunsj, og ikke var et skikkelig måltid. Hun fortsatte å 

skrike til kjøkkenet mens hun gikk mot trappa og ned til første etasje. Med en gang hun var 

ute av syne, henvendte Um-Abdullah seg mot meg og gjorde en munnbevegelse. Hun snurpet 

sammen munnen og bevegde munnen i en rask bevegelse fra side til side. Jeg har tidligere 

blitt forklart at dette er en munnbevegelse man ofte gjør bak svigermorens rygg for å uttrykke 

sin irritasjon. Damene på kjøkkenet så på hverandre, og episoden ble et hyppig samtaletema. 

Damene støttet hverandre og uttrykte solidaritet. Jeg kunne ikke unngå å tenke at dette var 

som tatt rett ut fra en såpeopera, og en svært ‘dramatisk’ scene.  

 

Neste dag jeg kom på NGOen hadde de igjen begynt å lage mat. Jeg tenkte at det måtte være 

fordi madammene fortsatt var på senteret. Damene røyket mindre og tok heller ingen 

kaffepauser slik de pleide. De hadde fått beskjed om å lage samme rett som dagen før, men på 

en riktig måte. Um-Abdullah lagde nå deigen selv fra bunnen av, og konsulterte med Um-

Mohammed om den var god nok. I tillegg til ‘fatayer sabanech’ (basert på en ny oppskrift), 
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tilberedte Um-Abullah også ris, slik Madam hadde bedt om dagen i forveien. Um-Abdullah 

lagde også en salat til, som bestod av salatblader, tomater og gulløk i skiver, med en dressing 

av salt, sitronsaft og granatepleekstrakt.  

 

En liten stund etter at maten hadde blitt båret ned, kom madam opp på kjøkkenet igjen med 

salaten i armene. Hun kjeftet på Um-Abdullah med en høy og streng stemme. Madam kalte 

salaten saus siden grønnsakene fløt i dressingen. Hun sa videre salat skal ikke ha saus, men 

saus er noe man har til kylling og kjøtt. Um-Mohammed spurte om smaken, men madam 

avfeide spørsmålet som irrelevant. Madam henvendte seg smilende til meg og sa at salat ikke 

skulle være sånn som dette, at dette var en saus og ikke salat. Hun sa at de må lære å lage 

salat i morgen. Når madammen gikk ut igjen henvendte assistenten seg til meg og spurte om 

jeg synes den var god. Noe jeg bekreftet, smaken var god.  

 

Senere på dagen ba madam meg komme til administrasjonen. Jeg ble servert te, og hun 

ønsket å forklare reaksjonen overfor Um-Abdullah. Madam sa at hun var streng («harsh») 

overfor Um-Abdullah, og alle de ansatte på senteret, fordi hun vil at de skal bli bedre og 

utvikle seg. Hun understrekte at det er viktig at hvis man ikke vet hvordan en rett skal lages, 

er det bedre å spørre om hjelp, for å lære. Madam refererte til den tidligere kokken, Hiba, og 

sa at av å jobbe på senteret her hadde hun utviklet seg til å bli «a professional», og at hun 

derfor ikke ville ha noe problem med å skaffe seg jobb i Tyskland. Madam understrekte at hun 

var streng overfor alle de ansatte og beboerne her, fordi det vil hjelpe dem i fremtiden. Hun 

la også til at det er mange som ønsker den inntekten de får av å arbeide på kjøkkenet, så blir 

ikke jobben gjort tilstrekkelig vil de kunne erstattes. 

 

Madam understrekte at det var viktig at maten var av god kvalitet, og fire ganger under 

samtalen gjentok hun viktigheten av å lage «proper food». Beboerne trenger ordentlig mat, av 

god kvalitet, som er tilberedt på en riktig måte, sa hun. Hun sa «Yesterday it was not proper 

food. Everything failed». Videre sa hun at hun ikke skjønte hvorfor de hadde kjøpt ferdiglaget 

deig, siden det er enkelt å lage deig selv. Ifølge madam var deigen var for tykk, for lite fyll, og 

smaken på spinaten var ikke sur nok. Vi spiste bare deig, sa hun. Videre fortalte hun at man 

ikke kan servere retten alene uten ris, eller kjøtt, til lunsj. Man kan muligens spise det alene til 

frokost, til kvelds eller som et mellommåltid- men ikke til lunsj da man må ha et «proper 

meal» understrekte hun. Madam fortalte at ris viktig i deres tradisjon, og må serveres til 
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lunsj. Ris med kylling, eller kjøtt, eller grønnsaker. Hun avsluttet med å si at i dag var 

‘fatayer sabanech’ slik den skulle være. Hun refererte både til smaken, som var mer syrlig, og 

med mer fyll og tynnere deig. Samt at det ble servert med ris.  

 

Neste dag tok madam med beboerne, de fleste ansatte og flere frivillige til en villa ikke langt 

unna dødehavet. I løpet av de snart fire månedene jeg hadde arbeidet på senteret, var dette 

kun den andre gangen beboerne ble tatt med utenfor senteret. Beboerne tilbrakte dagen med 

ballspill, svømme i bassenget og røyke shisha (vannpipe). Den tidligere kokken på senteret, 

Hiba, FaceTimet nå med beboerne fra balkongen sin i Tyskland. Mobilen ble sendt på 

rundgang og alle fikk snakke litt med henne. Abu-Qusay og Hassan tente fyr i grillen, og 

grillet kebab, ‘shish kebab’, tomat og løk, og ‘arise’ [brød med kjøtt i]. Abu-Qusay henvendte 

seg til meg og sa at nå var det mennene som grillet, og at "the women can relax". Det stemte 

dog ikke helt, for jeg ble bedt av madam om å bli med på kjøkkenet for å tilberede tabouleh og 

salat. Madam sa til meg «they don’t think that we can barbeque. It’s like this everywhere [I 

alle land]». 

 

Damene på kjøkkenet hadde blitt igjen på senteret, men dagen i forveien hadde de forberedt 

ingrediensene til ‘tabouleh’42. Da vi kom inn til kjøkkenet var madam misfornøyd med 

mengden burgul, og fant ut at Um-Abdullah hadde glemt å sende med oss sitron. Madam 

ringte til Um-Abdullah og kjeftet på henne. Det ble mye oppstyr rundt «tabouleh-saken». 

Madam, og beboerne, fortalte meg gjentatte ganger med oppgitt stemme at nå blir det ikke 

tabouleh, og at man kan ikke lage tabouleh uten sitron. Dette ble det store samtaletemaet. Til 

slutt ringte de utleieren av huset, og fikk han til å komme med sitron for dem, og det ble 

tabouleh til lunsj.  

 

Neste dag dukket ikke Um-Abdullah på jobb. Alle var overrasket, og ingen visste hvorfor Um-

Abdullah ikke kom på jobb denne dagen. Madam hadde invitert Lina denne dagen, for å lære 

Um-Abdullah mer om matlagning, men siden Um-Abdullah ikke dukket opp fikk Lina tilbud 

om jobben hennes. Um-Abdullah hadde sluttet43, og Lina overtok på kjøkkenet. 

                                                 
42 Tabouleh, en rett hovedsakelig basert på finhakket persille, med tomat og burgul i. Før servering blandes litt 
finhakket gulløk, mint, sitronsaft og olivenolje inn. 
43 Um-Abdullah avgjørelse om ikke komme tilbake på jobb igjen var en veldig drastisk avgjørelse, siden hun er 
aleneforsørger for sin familie, og manglet sosialt nettverk utover de på senteret. Jeg fikk ikke mulighet til å 
spørre hvorfor hun sluttet, men hvis jeg skal driste meg til å spekulere i årsaken, tror jeg det både var grunnet 
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Utdraget peker på flere sentrale aspekter. Først skal jeg vise hvordan kjøkkenet var en sosial 

møteplass, der familielignende bånd ble etablert og bevart gjennom en arbeidsdeling lignende 

en familie. Makt, hierarki og konflikt kommer til uttrykk gjennom rollefordelingen. Videre vil 

jeg fokusere på en følelsesmessig tilknytning og uttrykk for omsorg på kjøkkenet og gjennom 

mat. Deretter vil jeg analysere hvordan kjennskap til ‘proper food’ skaper en form for følelse 

av likhet og samhold for beboerne på NGOen, og syrere mer generelt. Avslutningsvis vil jeg 

peke på konflikt, som et annet sentralt aspekt i en familie.  

Sosiale relasjoner og hierarki på NGOens kjøkken 

Kjøkken og mat funger, som vist, som en sosial møteplass for kvinner og menn i forskjellig 

alder. Disse dagene på kjøkkenet illustrerer sosiale roller og arbeidsfordeling på kjøkkenet 

som minner om en familie. Hierarki kommer til uttrykk i dette eksemplet både i forhold til 

alder, klasse og kjønn.  

 

Madam var en av kvinnene som startet NGOen, og drev den basert på private midler. Hun var 

fra Damaskus, bodde nå i England, og var noen uker i Jordan for å følge opp senteret. Selv 

om hun kun var der en kort periode hadde hun stor innflytelse, og ble møtt av ydmykhet og 

respekt både av de ansatte og beboerne. Damene på kjøkkenet fulgte også hennes ‘ordre’, og 

laget maten neste dag på den måten hun hadde etterspurt. Alle la ned en ekstra arbeidsinnsats, 

for eksempel hadde damene vasket kjøkkenet grundig før de kom og de tok færre pauser 

under matlagningen. Hassan fortalte at forrige gang madam hadde vært innom senteret hadde 

hun fått dem til å vaske og male hele senteret. På en side virket det som om ‘sjefen’ var på 

besøk, og på en annen side kan det sammenlignes med en svigermor. Jeg har blitt fortalt at 

svigermødre gjerne kommer innom kjøkkenet og kommer med innspill, kontrollerte og 

kritiserte matlagningen. Madam sin kritikk ble møtt av en munnbevegelse fra Um-Abdullah 

bak hennes rygg, en gest som vanligvis rettes mot svigermoren. Damene som arbeidet 

sammen hver dag stod sammen, og selv om madam var på utsiden av dette sterke samholdet 

var det til syvende og sist hun som bestemte.  

 

                                                 
den harde behandlingen og kritikken hun fikk av Madam (og flere av beboerne og ansatte på senteret) for 
matlagningen, samt en egen følelse av å feile i å tilberede ‘proper food’ som ble så verdsatt på senteret. 
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Um-Abdullah hadde hovedansvaret på kjøkkenet, og tok avgjørelser vedrørende oppskrift, 

arbeidsdeling og matlagningsteknikker. Det var også derfor kritikken fra madam ble rettet 

mot henne, og ikke alle som arbeidet på kjøkkenet. Både sosialarbeideren og syersken som 

kom innom kjøkkenet kommenterte oppskriften, og understrekte at spinaten trengte 

granatepleekstrakt. Til sosialarbeideren sa hun at de ikke hadde det, antagelig fordi det er 

kostbart, men da syersken understrekte det samme tilsatte Um-Abdullah det. Syersken var 

eldre enn Um-Abdullah og gift, i motsetning til sosialarbeideren som var tidlig i 20 årene og 

ugift. Her belyses hvordan alder har en innvirkning for innflytelse.  

 

Tilgangen til kjøkkenet og arbeidsoppgavene var kjønnet. Et skilt på kjøkkendøra sa 

«studenter ingen adgang». På denne måten ble kjøkkenet en trygg arena, hvor studenter og 

andre gjester fikk begrenset tilgang. Damene avgjorde på denne måten selv hvem som hadde 

tilgang til kjøkkenet. Hver gang menn skulle inn på kjøkkenet banket de på døren, og fikk 

først komme inn da en av damene gav dem tillatelse til det. Det var de samme (unge) 

mennene som bar opp bæreposene, hentet maten, kom opp med oppvasken, og gav 

tilbakemelding på maten daglig. De kjente alle damene fra før fordi de tidligere hadde bodd 

på senteret, og damene hadde på denne måten de samme personene å forholde seg til. Abu-

Qusay hadde også tilgang til kjøkkenet siden han stod for matvarehandlingen. En dag beordret 

han Um-Abdullah om å lage kaffe til oss. Hun nektet, men da han stod opp for å lage selv 

begynte hun å tilberede kaffen. Hun uttrykte på denne måten både at hun ikke tok ordre fra 

andre, eller ville slippe han til for å lage kaffe på ‘hennes’ kjøkken. Det vil ikke si at menn 

ikke lagde mat, som vist i utdraget grillet mennene, og tidligere i dette kapitlet lagde Hassan 

mat under eid. Jeg sier derfor ikke at menn ikke bidro i matlagningen44, men det var Um-

Abdullah som bestemte over matlagningen på NGOens kjøkken.  

 

Ingeniørstudenten som fikk arbeidsoppgaven å passe på maten på verandaen, hadde bodd på 

senteret før og hadde en relasjon til kvinnene på kjøkkenet. Siden han fikk oppholde seg på 

kjøkkenet, samt ble tildelt en arbeidsoppgave, tydeliggjøres at relasjonen var bygget på tillit. 

Ingeniørstudenten erindret å ha hjulpet moren sin i matlagning på samme måte tilbake i Syria. 

Minnet uttrykker en smerte ved splittelse fra sin biologiske familie, samtidig som han fikk en 

                                                 
44 Faris samarbeidet med Shereen hver gang de lagde mat. Unge menn som flyktet alene lagde også mye mat 
selv, og uttrykte ofte at de trivdes med det. 
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ny rolle som ‘sønn’ på NGOens kjøkken. Um-Abdullah oppførte seg lignende en mor da hun 

kontrollerer at han fulgte med på maten og ikke brant den. 

 

Det er nemlig ingen selvfølge at hvem som helst, kanskje i særlig grad menn, fikk 

arbeidsoppgaver på NGOens kjøkken. En dag kom en syrisk gartner kom innom kjøkkenet, 

men han ble sendt ut på gangen for å snakke med en ansatt. Jeg spurte Sarah om årsaken til 

at de sendte han på dør, og hun svarte at ingen av dem kjente mannen. Muligens var en årsak 

at mannen viste meg ekstra oppmerksomhet, siden damene lo godt senere samme dag fordi 

jeg hadde bare ignorert han mens de imiterte at han stirret. Tilgang til kjøkkenet var dermed 

basert på tillit og begrenset til personer damene hadde en relasjon til.  

Omsorg (og disiplinering) 

De slektskapslignende relasjonene på NGOen ble dog ikke bare uttrykt gjennom plikter 

tilsvarende en familie, men viktigere, gjennom en følelsesmessig tilknytning. Abu-Lughod 

(2016:63) argumenterer for holder det ikke at folk bor sammen for å bli regnet som 

slektninger. ‘ishra er et slektskapslignende bånd basert på varige følelser av nærhet. 

Personene identifiserer seg med hverandre, og båndet medfører forpliktelser av støtte og 

samhold (Abu-Lughod 2016:63). Blant andre ingeniørstudenten, og andre frivillige som 

tidligere hadde bodd på senteret, tilbrakte mye tid på der selv etter de hadde flyttet derfra45. 

Dette uttrykker hvordan varige følelser av nærhet oppstod på senteret. ‘Facetime’-samtalen 

med Hiba på turen, samt gjentatte ganger fra NGOens kjøkken over de neste månedene, viser 

hvordan sterke bånd ble etablert også ved å arbeide på NGOen, som vedvarer til tross for den 

lange avstanden.   

 

Omsorg ble i stor grad uttrykt på NGOens kjøkken. Rett etter madam hadde vært innom 

kjøkkenet og kjeftet på Um-Abdullah om salaten kom en annen syrisk dame på besøk til 

kjøkkenet. Kvinnen ble ønsket velkommen med kyss på kinnene, og ble servert kaffe. Det tok 

ikke lange stunden før kvinnen brast ut i gråt. Tårene strømmet ned kinnene hennes, og hun 

hulket lett. Um-Abdullah og Sarah felte også noen tårer, mens de hørte på damen fortelle. Jeg 

ble forklart at sønnen til den besøkende damen var syk, han hadde fått kreft. Um-Abdullah la 

en trøstende hånd over den besøkende damens hånd. I kapittel 4 viste jeg hvordan Um-

Abdullah hadde opplevd en tilsvarende bekymring da datteren hadde en kul i magen, og 

                                                 
45 De flyttet derfra fordi de var ferdig med sin medisinske rehabilitering. 
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damene bistod hverandre ved pengeinnsamlinger fra kjøkkenet. Kjøkkenet var altså et 

samlingspunkt, hvor omsorg ble uttrykt for personer de relaterer seg til. 

 

Selv fikk jeg også kjenne på omsorg daglig hos NGOen. For eksempel under tilberedningen 

av ‘fatayer sabanech’ holdt vi på med de statiske arbeidsoppgavene i flere timer og jeg fikk 

smerter i rygg og nakke. Um-Abdullah la merke til at jeg gned meg smertefullt over nakken, 

og kom for å gi meg en lett massasje, og Um-Mohammed pekte mot døra og sa at jeg skulle 

gå og legge meg på rommet.  

 

Under samtalen med Madam vektla hun at hun ønsket det beste for de ansatte, og disiplinerte 

dem for at de skal lære. Madam ba damene om å lage rettene på nytt, slik at de lærte det til 

neste gang. Madam roste også damene overfor meg med å peke på at andre gangen de 

tilberedte ‘fatayer sabanech’ ble det servert og smakte på en riktig måte. Irettesettelsene kan 

på denne måten betraktes som en form for disiplinering og ‘tough love’, med mål om 

utvikling for de ansatte. På denne måten hadde Hiba utviklet seg til å bli en god kokk, og kan 

fortsette å arbeide med matlagning i fremtiden ifølge Madam. Disiplinering er på denne måten 

en form for omsorg, som man ofte ser i familier. Videre belyser dette også Madam sin 

maktposisjon og rollefordelingen hos NGOen.   

 

På en annen side beveger Madam sitt utsagn om hvordan Um-Abdullah lett kan erstattes fordi 

det er konkurranse seg vekk fra en familieorientering, og vektlegger snarere en 

forretningsorientering. Videre kan Um-Abdullahs handling hvor hun sluttet på senteret, samt 

den raske erstatningen ved at Lina ble tilbudt jobben samme dag også underbygge en 

forretningsorientasjon. Dette står i kontrast til familieorienteringen i Hassans utsagn 

innledningsvis i kapitlet. Madam sin tilnærming til senteret vekslet således mellom å være 

familieorientert og forretningsorientert.   
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Figur 10 Sarah holder rundt Um-Mohammed mens de ser  
ned på beboerne som spiser lunsjen de har laget. 

‘Proper food’ og ‘hjem’ 

Mary Douglas (1972:68) skriver «If I wish to serve anything worthy of the name of supper in 

one dish it must preserve the minimum structure of a meal». Madam, og flere andre gjester på 

kjøkkenet, poengterte at retten ‘fatayer sabanech’ bestod av spesifikke komponenter for at det 

skulle kunne betraktes som et lunsjmåltid. For det første måtte retten tilberedes på riktig vis, 

med tynn deig, mye fyll med syrlig spinat. Videre skal det også helst lages flere varianter med 

forskjellig fyll. For det andre er retten nødt til å serveres med ris. Madam vektla viktigheten 

av å servere ris til lunsj i Syria (og arabisk mat generelt), og refererte til tradisjon. På denne 

måten underbygges også madam sin sterke reaksjon, gjennom å hentyde at ‘alle’ syrere vet at 

man skal spise ris til lunsj. I tillegg skal det også helst serveres til kylling og/eller kjøtt til. 

Uten disse komponentene utgjør ikke retten en lunsj, men kan snarere betraktes som et 

mellommåltid, eller eventuelt en frokost eller middag ifølge madam. Uten alle disse 

komponentene vil, som vist i eksemplet over, ikke retten ble regnet som et ‘proper meal’, eller 

en lunsj verdig.  

 

Figur 11 Beboerne spise lunsj i bakgården. 
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Brudd i måltidsanalogien, gjennom ikke å servere ‘proper food’, vekket en sterk 

følelsesmessig reaksjon hos Madam. Dette underbygger argumentasjonen i kapittel 3 om mats 

evne til å artikulere følelser. Madam kjeftet gjentatte ganger på Um-Abdullah for ikke å 

servere ‘proper food’. Et aspekt som ble vektlagt var behovet for næringsrik mat for unge 

menn som var i en prosess av rehabilitering, og vektleggingen av ‘proper food’ kan dermed 

være et utrykk for omsorg. Videre vil jeg argumentere for at mat og å tilberede ‘proper food’ 

kan betraktes som en måte å huske sitt hjemsted og skape en form for kontinuitet ved å 

videreføre matkulturen i transitt. Madam understrekte at i deres kultur serverte de fatayer 

sabanech med ris, og fraværet av ris markerte på denne måten brudd i den formen for 

kontinuitet de hadde, i en livssituasjon ellers preget av store endringer. Madam sin 

følelsespregede reaksjon, og beboernes poengtering av at maten ikke smakte som den skulle, 

kan dermed tolkes som en frykt for tap av ‘smaken av hjem’. 

 

Lina var opptatt av å servere beboerne hjemmelaget mat for å skape en følelse av ‘hjem’ på 

senteret. En dag i mai spurte jeg Lina om hennes trivsel med å arbeide på NGOens kjøkken. 

Lina svarte hun likte jobben godt, og var takknemlig for muligheten til å arbeide der. Videre 

fortalte hun at de som bor på senteret ikke har foreldre eller søsken på senteret, eller i 

Jordan, og understrekte at hjemmelaget mat gav beboerne glede. Lina sa at hun var glad for 

å bidra til å gi dem denne gleden. Dette utsagnet understreker viktigheten av mat blant 

beboerne på NGOen. En tilgang til hjemmelaget mat, tilsvarende maten de spiste i Syria, var 

en måte å videreføre en følelse av et ‘hjem’ i en livssituasjon hvor de er splittet fra sin 

biologiske familie. På denne måten fungerte mat som et forsøk på å skape en form for 

kontinuitet fra livet i Syria. Dette uttrykker en moderlig omsorg overfor beboerne. Beboerne 

vektla også selv viktigheten av hjemmelaget mat ved å gi tilbakemeldinger til de på kjøkkenet 

om det var god eller ei. Senere i kapitlet skal jeg vise hvordan Lina ble ‘testet’ ved å lage 

signaturretten til beboernes hjemby. Både Madam og Lina hadde et ønske om å skape en form 

for kontinuitet, og følelse av hjem, ved å lage hjemmelaget mat på ‘riktig’ måte. 

‘Proper food’, likhet og identitetskonstruksjon 

Det var bred enighet om tilberedning, smak og servering av fatayer sabanech, salat og 

tabouleh. Avvikene ved maten ble, som vist i empirien, hyppig kommentert. Under 

feltarbeidet erfarte jeg flere ganger uenighet tilknyttet oppskrifter, fordi de var fra forskjellige 

byer i Syria, og hadde forskjellig oppskrift. For eksempel fortalte sosialarbeideren når hun var 
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innom kjøkkenet at personer fra Derra brukte granatepleekstrakt i sin kobbeh, en kjent rett 

hvor en ‘deig’ av kjøtt og bulgur blir fylt med stekt kjøtt og løk (og for personer fra Derra 

med granatepleekstrakt) og fritert. Sosialarbeideren, og personer fra andre steder i Syria, 

synes dette var en uvant smak. I tråd med argumentasjonen fra kapittel 3 hvor mette ble brukt 

som en identitetsmarkør for å markere forskjell, ble forskjell i oppskriften av kobbeh brukt i 

denne beretningen for å markere en forskjell overfor syrere fra andre byer.  

 

I tråd med Abu-Lughod (2016:63) sin argumentasjon er det å dele mat et symbol på fravær av 

fiendskap og uttrykker inklusjon og solidaritet. I tillegg til å spise sammen på senteret, 

bedømte også personene som kom innom kjøkkenet maten. Kjennskap til hva som regnes som 

et ‘proper meal’ fungerer som et grunnlag for personer tilknyttet senteret som en måte å 

poengtere likhet og nærhet. Referansen til ‘proper food’ henviste til tilberedelsen 

(trekantfasong, tynn deig), smak (syrlig), servering (forskjellige fyll, samt serveres til ris, og 

kjøtt/kylling). Utdraget viser hvordan samtlige som kom innom kjøkkenet kommenterte 

hvordan retten skulle være og bedømte den. Hva som ble ansett som riktig ble basert på en 

erfaring om hvordan de husket at maten ble servert i Syria. Dette kan ses i sammenheng med 

hva Mintz legger i ‘cuisine’.  

I think a cuisine requires a population that eats that cuisine with sufficient frequency to consider 

themselves experts on it. They all believe, and care that they believe, that they know what it consists of, 

how it’s made, and how it should taste. In short, a genuine cuisine has common social roots; it is the 

food of community- albeit often a very large community (Mintz 1996:96). 

Til tross for at personene på senteret kom fra forskjellige steder, delte de en kjennskap til 

hvordan maten skulle tilberedes, smakes og serveres. Dette er et uttrykk for en lokal syrisk 

kunnskap, og kan dermed fungere som et middel for å identifisere seg med hverandre. På 

denne måten vil jeg argumentere for at likhet ble konstruert, og som argumentert for tidligere 

er likhet avgjørende for å anse seg selv som relatert til hverandre. Matlagning, å ha en mening 

om matlagning, samt å spise sammen kan anses som en måte å skape et bilde av en 

‘community’, og jeg vil i tråd med Carsten (199718,283) at dette var et forsøk på å stå 

sammen mot en truende og splittende ekstern verden. Vektleggingen om å servere ‘riktig’ mat 

kan således betraktes som en måte å skape et fellesskap blant syrere i migrantkonteksten.  

 

Lokal kunnskap om mat fungerer også som en markør av syrisk identitet overfor den 

jordanske vertsbefolkningen. Hassan var opptatt av ‘pastry’, deigen de brukte i tilberedningen 

av fatayer sabanech. Hassan understrekte at syrere er glade i sine ‘pastry’, som er tynnere, 
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billigere og lettere tilgjengelig enn i Jordan. I Jordan fikk man bare tak i  deig på bakerier, og 

deigen er tykkere enn den de brukte i Syria, ifølge Hassan. Videre understrekte han at deigen 

Um-Abdullah hadde laget selv var bedre enn den de hadde kjøpt dagen før. For å understreke 

hvor glade de var i ‘pastry’ fortalte Hassan at forrige gang Madam hadde vært i Jordan 

hadde hun reist til grensebyen Ar-Ramtha for å kjøpe ‘pastry’ importert fra Syria. Denne 

beretningen underbygger en tilhørighet til Syria, og markerer en forskjell til jordanere, i 

samsvar med argumentasjonen i kapittel 3. Ved at Um-Abdullah andre dagen lagde deig selv 

etter ordre fra Um-Abdullah kan videre knyttes til ønsket om å servere ‘proper food’ og på 

denne måten skapes form for kontinuitet som danner et grunnlag for fellesskap for personer 

tilknyttet senteret, og syrere mer generelt.   

Konflikt 

Utdraget fra de tre dagene synliggjør at friksjoner og konflikt kom til uttrykk i dagliglivet på 

NGOen, som i andre familier. Nå skal jeg ta for meg konflikter som oppstod da Lina ble 

inkludert i ‘familien’.  

 

Da Lina overtok som kokk på senteret etter Um-Abdullah var beboerne svært fornøyd med 

hennes matlagningsferdigheter, og en beboer fortalte meg en dag at hennes ‘eksamen’ var å 

lage mlehi. Mlehi er en rett basert på yoghurt, bulgur og kjøtt, og retten hadde opprinnelse i 

Derra, hjembyen til de fleste beboerne på senteret. Retten ble til stadighet etterspurt av 

beboerne, ble laget av kokken, og kvaliteten ble senere vurdert av beboerne. En av beboerne 

sa at det var Linas ‘eksamen’, og ville avgjøre om hun var en god kokk og om hun var ‘ekte 

fra Derra’. Kvinnen som jobbet i administrasjonen sa at «Mlehi is holy for the people from 

Derra. It shall be perfect for them». Jeg sa at jeg var spent på beboernes bedømming av 

retten. Kvinnen i administrasjonen svarte leende at «They are too honest, always complaining 

about stuff». Når maten var servert, og beboerne satt i bakgården og spiste, ropte de på Lina 

som gikk ut på balkongen og sa «sahteen» (velbekomme). Maten var godkjent. Beboerne 

beskrev matlagningen hennes som svært smaksrik («taybe»), alle skrøt av maten.  

 

Jeg vil argumentere for at mlehi var viktig for beboerne siden de var fra Derra, og derfor 

representerte retten en ‘smak av hjem’. Lina bestod sin ‘eksamen’ som kokk og person fra 

Derra i beboernes øyne, og jeg vil argumentere for at hun på denne måten ble inkludert i 

‘familien’.  
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Innlemmelsen av Lina i ‘familien’ skjedde dog ikke uten friksjoner. Da Lina overtok som 

kokk etter at Um-Abdullah sluttet, krevde hun endringer vedrørende kjøkkenets organisering. 

Blant annet var Lina opptatt av hygiene. Hun ba damene holde kjøkkenet mer ryddig og 

renere, og ba Sarah og Um-Mohammed om å begynne å bruke hansker fast under 

matlagningen. I tillegg ble det slutt på å røyke på kjøkkenet og kaffepausene ble færre. Med 

disse endringene fulgte en maktkamp mellom Lina, og Sarah og Um-Mohammed som hadde 

jobbet på kjøkkenet over en lang periode. Linas inklusjon i ‘familien’ kom sammen med 

friksjon og krangling. En dag utførte en jordansk student en spørreundersøkelse av damene på 

kjøkkenet. Under spørreundersøkelsen hadde damene kranglet og laget oppstyr foran 

studenten om hvordan kjøkkenet skulle drives. Dette fikk konsekvenser av NGOens ledelse.  

 

Dagen etter spørreundersøkelsen ville Hassan snakke med Lina, Um-Mohammed og Sarah 

om det som hadde skjedd. Samtalene, tok til min overraskelse, hele dagen. Jeg oppfattet ikke 

sitasjonen dagen før som så dramatisk, snarere en helt vanlig dag på NGOens kjøkken. Mot 

slutten av dagen forklarte Hassan meg om episoden. 

Vi [de ansatte, frivillige og beboerne på NGOen] er en familie som må stå sammen. Vi krangler og gjør 

det godt igjen, som i alle familier. Det er viktig at vi [som syrere] må fremstå som samlet foran 

jordanere. Jordanere stigmatiserer oss og behandler oss dårlig, så det er viktig at vi ikke gir jordanerne 

noe å snakke om. Til tross for at de ansatte og frivillige her kommer fra forskjellige steder i Syria står vi 

samlet. Vi må det fordi mange jordanere ikke aksepterer oss (egen oversettelse). 

Grunnen til Hassan reagerte på episoden med krangling denne dagen, var altså at de hadde 

diskutert og kranglet foran en jordansk student. Han understrekte at han ikke ønsket at 

utenforstående skulle se dem krangle46, fordi han var redd for at det skulle bekrefte eller 

forsterke stigmatisering de allerede var møtt av. En fordom de hadde blitt møtt av, som vist i 

eksemplet med Ali og taxisjåføren, var at syrere ble anklaget for å ødelegge hjemlandet sitt 

gjennom borgerkrig. Derfor ville Hassan unngå at jordanere så dem krangle. 

 

Dette kan ses i sammenheng med connectivity. Connectivity handler om hvordan personer 

anser seg selv som utvidelser av andre, og betrakter andre som utvidelse av seg selv (Joseph 

1993a:452). Joseph (1993) bruker (patriarchal) connectivity for å analysere familier i 

Libanon, mens i denne sammenhengen ser jeg det i sammenheng både med personer tilknyttet 

                                                 
46 Hassan tilføyde også at det gjorde ikke noe at jeg så dem krangle, fordi jeg tilbragte tid med dem hver dag og 
kjente dem. I tillegg antar jeg at de var mer opptatt av å markere en grense til jordanere, som var like dem jfr 
Harrisons argumentasjon, og jeg som europeisk kvinne skilte jeg meg i større grad fra dem. Videre viser dette 
også fordelene med å utføre kvalitative studier ved langvarig feltarbeid med tanke på tilgang til informasjon. 
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NGOen, og i forhold til syrere generelt. Hassan reagerte på at damene kranglet foran den 

jordanske studenten, og utsagnet om at det var viktig å ikke gi jordanerne noe å snakke om 

underbygger at damenes oppførsel gjenspeiler NGOen, men også syriske flyktninger i Jordan 

mer generelt. For Hassan var det derfor viktig å fremstå som samlet overfor den jordanske 

vertbefolkningen. Utdraget underbygger et samhold mellom syrere, basert på en lik erfaring 

av å bli stigmatisert av jordanere. Nok en gang sammenlignes NGOen med en familie, hvor 

likhet etableres basert på en felles erfaring av å leve som flyktning i Jordan, står samlet og 

krangler, som hvilken som helst annen familie.  

Oppsummering 

Dette kapitlet har argumentert for at kjøkken er en sosial arena hvor relasjoner blir bygget. 

Personer tilknyttet NGOen anså seg selv som relatert til hverandre, og i familie, relasjoner 

skapt og bevart gjennom handlinger i dagliglivet. På denne måten underbygges argumentet 

om at slektskap er en prosess av tilblivelse. De bodde sammen, delte måltider, og viste 

omsorg overfor hverandre. I tillegg markerte de familiehøytiden eid sammen, hvor splittelse 

fra sin biologiske familie ble erindret, i tillegg til en sorg vedrørende en kommende splittelse 

fra NGOen som ble beskrevet som en familie i Jordan. Kjøkkenet var et samlingspunkt hvor 

tilgang, arbeidsdeling, og innflytelse over matlagningen uttrykte hierarki og maktrelasjoner 

basert på alder kjønn, og klasse. En følelsesmessig tilknytning ble uttrykt gjennom omsorg og 

disiplinering. Samtidig vekslet det mellom en familie- og forretningsorientering. I tillegg ble 

likheter vektlagt. Likheter basert på en felles erfaring av å flykte og leve i transitt. Mat 

fungerte også forenende, og en lokal kjennskap til hva som ble regnet som ‘proper food’ 

fungerte som et grunnlag for å vektlegge likhet og danne et fellesskap. På en side ble det en 

form for kontinuitet, og en måte å huske sitt hjemland. Samtidig fungerte referansen til 

‘proper food’ som en markør av syrisk identitet siden vurderingen var basert på en lokal 

syrisk kunnskap. Friksjon og konflikt er også en følelsesmessig respons, og jeg har 

argumentert for at sanksjoneringen kan være et uttrykk for connectivity. Hjemmelaget mat 

symboliserer samlet sett sosiale relasjoner, fellesskap og solidaritet, og identitet.    
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7 Konklusjon 

Min søster skal gjenforenes med sin ektemann, og min bror, i Sverige i løpet av året. De har 

vanskeligheter med å samle nok penger for flyreisen, men vår venn har donert penger som 

dekker flyreisen. Hun er et varmt medmenneske. I løpet av denne måneden vil de klare å 

samle inn nok penger til å dekke utgiftene. Vi er alle glade for deres gjenforening.  

 

Jeg vil savne dem mye, og det kjennes ut som hjertet mitt skal briste med frykt for at jeg aldri 

vil se dem igjen. Min mor er også trist som blir separert fra enda flere av sine barn og 

barnebarn, og aldri mer vil kjenne deres lukt. Avskjeden deler mitt hjerte. 

 

Og alle disse minnene. Jeg ikke vet om jeg skal smile eller gråte. Minner om fredag, min 

favorittdag i Syria, hvor hele familien var samlet i familiehuset og barna lekte sammen i 

hagen.  

 

Jeg forteller min søster hvor mye jeg vil lide under eid. Under eid il-aha [31.08-04.09.2018] 

gråt jeg og min mor. Vi kjente en følelse av smerte i brystet fordi familien er splittet.  

 

Salaam habibi. [Fred min kjære]  

 

Rekken av meldinger over fikk jeg av Lina en dag i September 2017, og oppsummerer flere 

aspekter som jeg har undersøkt i denne avhandlingen. Økonomi satte begrensninger for 

familien ved at de ikke hadde råd til å kjøpe flybilletter, men nok penger ble samlet inn 

gjennom deres sosiale nettverk. Familiehøytiden eid fungerte som et brudd i mønsteret av 

hvordan høytiden hadde blitt markert i Syria, og fungerte som en påminner om tap og 

splittelse, som fikk utslag som en kroppslig og emosjonell smerte hos Lina. Hun uttrykte en 

glede på vegne av søsterensom skulle gjenforenes med ektemannen i Sverige, men vektla 

samtidig smerten hun og moren kjente basert på nok en erfaring av å bli splittet fra familien.  

 

I denne avhandlingen har jeg undersøkt kjøkken og mat sin rolle i syriske flyktningers 

hverdagsliv. Hovedargumentet er at mat fungerer som en daglig påminner om splittelse og 

tap, samtidig som kjøkken og mat belyser syriske flyktningers pågangsmot og evne til å leve 



96 

 

videre. På denne måten har kjøkken og mat fått en ny betydning i Jordan for syriske 

flyktninger. 

 

Kjøkken og mat fungerte forenende i hverdagen til mine informanter. Deling av mat, ved 

matutveksling (kapittel 5) eller ved å bo sammen (kapittel 6), var avgjørende for å danne 

sosiale relasjoner. Kjennskap til hvordan mat skulle tilberedes, smake og serveres fungerte 

også forenende for syriske flyktninger, for eksempel minner med referanse til kvalitet og 

smak på meieriprodukter og kjøtt i kapittel 3, og lokal kunnskap om hva som var ‘proper 

food’ i kapittel 6, samt minner om en tradisjon av matutveksling under ramadan og eid i 

kapittel 5, dannet et grunnlag for et felleskap blant syriske flyktninger i Jordan mer generelt. 

Mat og kjøkken ble både brukt for å markere en tilhørighet til hjemlandet Syria, samt en 

tilhørighet til syrere som en sosial gruppe. Innad i syriske kollektiver ble likheter vektlagt, 

individuelle erindringer om tap og splittelse ble knyttet til en felles historie som dannet 

grunnlag for solidaritet, mens forskjeller ble underkommunisert. Jeg har også argumentert for 

en videreføring av historien av sameksistens i Syria (før krigen), til Jordan hvor sameksistens 

blir tatt til et nytt nivå ved at noen også bor med personer med forskjellig sosial bakgrunn. 

 

Mat fungerte også som en identitetsmarkør. I kapittel 3 og kapittel 6 ble beretninger om 

kvalitet på matvarer (meieriprodukter, kjøtt og ‘pastry’) sett i kontrast til Jordanske matvarer, 

og brukt for å konstruere identitet som syrer. Mette ble brukt både for å markere etnisk 

(religion og hjemby) og syrisk identitetskonstruksjon. Det var dog ikke utelukkende matvaren 

i seg selv som ble brukt for å markere identitet, men handlinger vedrørende matvarehandling 

og matutveksling (kapittel 5) ble brukt for å konstruere en personlig og nasjonal identitet 

basert på god økonomisk sans, gjestfrihet og generøsitet.  

 

Flyktningstatusen satte rammer for deres livsutførsel, men mine informanter manøvrerte 

innen dette handlingsrommet fra kjøkkenet. I kapittel 4 tok jeg for meg hvordan økonomiske 

utfordringer ble manøvrert ved arbeid og pengeinnsamlinger, strategisk matvarehandling og 

utveksling av mat i kapittel 5 kan også betraktes som en strategi for å manøvrere knapp 

økonomi. Videre viser pengeinnsamlingene i kapittel 4, utveksling av mat i kapittel 5 og 

deling av bolig og mat i kapittel 6 en forståelse av hverandres livssituasjon, som førte til et 

sterkt samhold innad i syriske kollektiver. Jeg har argumentert for at dette er en form for 

connectivity, ved at sosialiseringen til å prioritere familier og sosiale bånd i Syria, har blitt 
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videreført i Jordan hvor integrasjon i syriske kollektiver for mange var nødvendig for å 

overleve. På denne måten ble sosial- og økonomisk sikkerhet bevart av syriske kollektiver i 

Jordan. 

 

Gjennomgående viser empirien hvordan mat hadde en kraft til å trigge minner og artikulere 

følelser. Brudd i måltidsmønstrene vekket erindringer om livet i Syria (før krigen). På en side 

ble gode minner fra Syria delt, hvor de vektla at familien var samlet, og de tilbragte helgene 

og høytider i familiehuset. Mat kan også betraktes som et forsøk på å danne en form for 

kontinuitet og et fast holdepunkt for syriske flyktninger. Alle mine informanter søkte å spise 

så lik mat som mulig slik som de pleide å gjøre i Syria. Avvik i tilgang, smak og konteksten 

maten ble spist i signaliserer bruddet fra livet i Syria, som kom til uttrykk i hverdagen i Jordan 

gjennom minner om tap og splittelse, og sterke følelsesmessige reaksjoner. Avvikene 

gjenspeiler også de økonomiske og sosiale forskjellene i samtidens livssituasjon. Syriske 

flyktninger har knapp økonomi, og er separert fra sitt hjem og familie i Jordan. Selv om mine 

informanter i stor grad uttrykte en lengsel og savn av deres tidligere liv i Syria, var de ikke 

fastsatt i fortiden. Mine informanter var aktive aktører i eget liv, og aktiviserte seg i 

hverdagen for å skape økt velvære i samtiden og fremtidsrettet. Aspekter ved livet i Jordan, 

som arbeid, var en faktor flere av mine informanter ønsket å videreføre i fremtiden. Deres 

framtidsutsikter reflekterte dermed både deres tidligere og samtidige livssituasjon.  

 

Å leve som flyktning er ingen fast eller ensidig erfaring, men felles for mine informanter var 

at kjøkken og mat på en side var preget av alvor og smerte, samtidig som de hadde et 

enestående pågangsmot og evne til å leve videre. Denne avhandlingen har således vist at 

matantropologi ikke er «scholarship-lite», men kjøkken og mat kan brukes for å belyse et 

mangfold av aspekter ved flyktningers liv. Jeg håper at avhandlingen kan være et bidrag til 

det nåværende engasjementet antropologer viser for livssituasjonen for mennesker i en 

postkonfliktsitasjon gjennom å bruke kjøkken og mat som innfallsvinkel.  
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Vedlegg 1: ordliste 

ILO- International Labour Organization.   

MENA- Middle East and North Africa.  

NGO- Non Governmental Organization.  

PLO- Palestine Liberation Organization. 

UNHCR- United Nations Refugee Agency. 

 

Ahlan wasahlan- velkommen. 

Ataief- kjent dessert under ramadan. Lapper som fylles med forskjellig fyll. 

Awassi- syrisk sau. 

Dinar, dinaren, dinarer- lokal valuta hvor en dinar tilsvarer ca 12 norske kroner. 

Eidi- pengegave under eid. 

Eid il-Fitr- islamsk høytid som markerer fastemånedens slutt. 

Fatayer Sabanech- spinat i deig. 

Fattoush- en type salat spist under ramadan. 

Helo(eh)- vakker. 

Iftar- kveldsmåltidet etter solnedgang under fastemåneden.  

Ismailitt- en religiøs gruppe under sjiamuslimer. 

Kobbeh- kjent rett basert på burgul og kjøtt. 

Lebeneh-  meieriprodukt som er en mellomting mellom yoghurt og ost. 

Makdous- aubergine (liten type) fylt med paprika og valnøtter, konservert i olje.  

Mette- urtedrikk.   
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Mlehi- rett basert på burgul og yohurt fra Derra. 

Mohlieh- et blad lignende spinat som brukes i matlagning. 

Sahteen- velbekomme 

Sambosa- rett vanlig under ramadan. Butterdeig fylt med forskjellig fyll, gjerne ost.  

Shabab- ung mann.  

Sh’re il medina- gate med butikker og spisesteder i Amman.  

Souk- marked 

Ramadan- fastemåneden i den islamske kalenderen. En av de fem søyler i den islamske 

  kalenderen. 

Ramadan Kareem- hilsen under ramadan. Kareem betyr generøsitet. 

Wasta- kontakter, mellommenn, sosialt nettverk.  

Westel ballad- gamlebyen 

Zaatar- krydder spist på brød. 

‘ishra- slektskapslignende bånd utover agnater 
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Vedlegg 2: Liste over figurer 

 

Figur 1 Kart over de Levantiske landene. 

Figur 2 Kart over Jordan. 

Figur 3 Oliventre på fortauet i Amman 

Figur 4 Reems frokostbord. 

Figur 5 Sauer og geiter i Abonser. 

Figur 6 Mette. 

Figur 7 Skilt skrevet av en syrisk elev på en skole for flyktningbarn. 

Figur 8 Samarbeid om matlagning på NGOens kjøkken. 

Figur 9 Um-Abdullah snakker med sin familie i Syria under matlagningen. 

Figur 10 Sarah holder rundt Um-Mohammed mens de ser ned på beboerne spiser lunsjen 

de har lagd.  

Figur 11 Beboerne spiler lunsj i bakgården. 

 

 

 

 


