
Bilder från Borgo Rizza

FASCISM
  
FLYKTINGAR

Moa Degerman

byar i Italien

&



2 3Bild från Borgo Rizza & karta med de platser jag besökte

Med anledning av tredje årets arkitektutbildning 

med fokus på stadsplanering i landsbygd besökte jag 

två Borgos på Sicilien samt Camini en by i Kalabrien, 

Italien, för att fördjupa min förståelse och problem-

bild för landsbygdens stadsplanering och arkitektur. 

Tre olika platser med olika historia och förutsätt-

ningar. Resen genomfördes mellan den 25 juli och 5 

augusti 2022 tillsammans med Gustav, pojkvän och 

chafför. Kontakt hade tagits i förväg med organisa-

tionen Eurocoop i Camini och jag hade mailkontakt 

inför resan till siciliens borghi med forskaren Joshua 

Samuels som skrivit om ämnet. De tre utvalda byar-

na/platserna har avfolkats under 1900-talet och sedan 

gått olika öden till mötes. Camini genomgår en åter-

upplivning med hjälp av lokala initiativ och flyktingar 

som anländer till området. I Borgo Pietro Lupo har 

ett, med bidrag finansierat, revitaliseringsprojekt före-

slagits men inte genomförts och förfallet pågår. Borgo 

Rizza har renoverats men det finns ingen tydlig plan 

för användning av byggnaderna.

CAMINI

BORGO RIZZA
BORGO PIETRO LUPO
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Fascismens Monument 

1921 kom Benito Mussolini till makten i Italien. En 
tid mellan världskrigen då modernismen växte sig 
starkare i Europa. Snart exporteras modernismens ar-
kitektur och ideal runt om i världen i form av ”new 
towns” med idéen om utopi som drivkraft. Modernis-
men hade ambitioner om bättre sociala och hygieniska 
förhållanden och en vurm för den snabbt framåtgå-
ende tekniska utvecklingen (Hobson 1999). Den mo-
dernistiska arkitekturen användes i Italien för politiska 
ändamål. Målet var att med en rationalistisk och mo-
dern arkitektur manifestera de ideal som ansågs vikti-
ga, fysiskt (Rifkind 2013).
 På 1940-talet genomfördes agrikulturella lan-
dreformer i södra Italien, och även på Sicilien (Car-
daci & Versaci 2017). Detta med avsikt att bryta det 
semi-feodala systemet av storgodsägare, vilka kallades 
latifondi, och som ägde merparten av marken på Sici-
lien. Det dåvarande systemet innebar att bönder hyrde 
in sig på bitar av mark från en eller flera latifondo, 
under dåliga avtal, för att resa från bergsbyarna där de 

bodde och bruka sin mark under veckorna. Systemet 
var gammalt och hade funnits under århundraden. 
Den fascistiska regimen såg det äldre systemet som im-
produktivt, ekonomiskt orättvist men framför allt ville 
de bryta den makt som landägarna och maffian hade 
över Sicilien genom att ersätta den med statligt infly-
tande från regimen (Samuels 2010). Det var samtidigt 
en populistisk reform som skulle göra de sicilianska 
bönderna till fascistiska italienare. 
 De mest uppvisade objekten från reformen 
var de åtta Borghi som byggdes på 1940-talet runt 
om på ön (Samuels 2010). Även dessa med utopiska 
avsikter (Samuels 2010). De byggdes efter en modell 
av ”new towns” med ett centralt beläget torg med en 
rad byggnader med olika funktioner runt om. Sko-
la, kyrka, café, kommunhus och fängelse. Reformen 
kallades ”Colonization of the Sicilian Latifondo” och 
var menad att ge bönderna egen jordbruksmark, med 
tillhörande bostad, i närheten av en Borgo. Det var 
endast administratörerna som var menade att bo i själ-
va Borgon. Tidigare bodde bönderna i byar, reformen 
innebar att bönderna kom att bo mer isolerat. Den 
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Borgo Rizza. Vi hyr en bil och kör ut ur Catania, 
Siciliens största stad. Det är varmt ute och nästan skö-
nare att sitta i den lilla Fiaten som har AC. Jag läser 
kartan och Gustav kör, det är inte lätt. Det råder lite 
andra trafikregler än vad vi är vana vid. Först åker vi 
längs med kusten söder ut, men snart svänger vi in åt 
landet. Det blir om möjligt ännu varmare, mer stilla-
stående. Allt är otroligt torrt. Snart närmar vi oss en av 
de borghi vi har valt att besöka. Borgo Rizza. Uppe på 
en kulle ligger det. Uppfarten är lång, rak och pampig 
men samtidigt känns det märkligt.
 Vi parkerar på sidan av det stora torget och 
går ut i värmen. En man med varselkläder kikar fram 
och vi hälsar. Han pratar italienska och vi har inte helt 
lätt att förstå varandra. Han säger att han har varit med 
och renoverat och visst ser det nyrenoverat ut. Flera av 
byggnaderna är nyputsade och nymålade, några för ett 
par år sedan och ett par hus verkligen nyss. Men inte 
alla, vissa är ruiner, helt hopfallna med naturen som 
hyresgäst. 

fascistiska regimen använde ordet colonization, enligt 
Josua Samuels, i dess latinska bemärkelse att kolonisera 
jorden – bruka jorden. Han menar att bönderna var 
kolonisatörer i denna bemärkelse samtidigt som bön-
derna var koloniserade av regimen (Samuels 2010). 
 En del människor som hade levt under väl-
digt dåliga förhållanden välkomnade möjligheten till 
en egen bit land och bostad, men majoriteten ville 
inte flytta från byn eller stadens möjligheter och trygg-
het, ut på landsbygden (Samuels 2010). De Borghi som 
hade byggts uppfyllde inte de önskemål som de fles-
ta hade. Även fast man in på 1960-talet fortsatte byg-
ga Borghi med tillhörande lantbrukshus så övergavs 
Borghi runt om på Sicilien succesivt, inte minst på 
grund av bilens nya möjligheter att ta sig runt, vilket 
ledde till att det inte längre var nödvändigt att bo i 
anslutning till jorden man brukade.
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om som Kungliga konsthögskolan anordnat i Borgon. 
Den hette ”Decolonizing Architecture: Internal colo-
nization and the countryside”. Kursen använder ter-
men decolonization som en kritisk ståndpunkt och en 
begreppsram för en utforskande praktik kring sociala 
och politikiska problemställningar (Kungliga Konst-
högskolan 2022). 
 För mig är det en speciell upplevelse att titta 
runt i borgon eftersom jag upplever en krock mellan 
vad jag känner inför byggnaderna som på något sätt 
blir än märkligare av att de är så nyputsade i all sin 
övergivenhet. Jag går runt i doften av vild oregano till 
ljudet av cikador och tittar och försöker förstå vad det 
här är för ställe egentligen. De är på något sätt jobbigt 
att det så tydligt är mycket element och stildrag som 
känns klassiska och sådana som känns modernistiska, 
det är som en kompott av det vi fått lära oss om som 
två separata stilar som båda är beundrade för sina olika 
egenskaper. Det är jobbigt att känna att det är vack-
ra byggnader samtidigt som jag försöker förstå deras 
innebörd som maktredskap. Borgon är pricken över 
i:et i en stor reform som påverkade stora landområden, 
inte bara ytan där själva borgon låg, och är i stort sett 
det som är kvar som monument över tiden.

Vi berättar att vi är intresserade av borgon och dess 
historia och att vi vill titta runt. På byggnaderna som 
är renoverade sitter det skyltar med EU:s emblem, de 
har bekostat renoveringen. Husen står låsta och tom-
ma, inte helt färdiga invändigt. Det är endast i ett av 
de nyrenoverade husen det är liv. Vi går fram försiktigt 
och tittar, blir inbjudna och till vår förvåning är där 10-
15 män, i orangea arbetskläder som har siesta i värmen. 
Radion är på och knastrar ibland, ingen vanlig kanal. 
De berättar att de är utstationerade där under sommar-
halvåret. 101 dagar. De är skogsbrandmän som är redo 
att rycka in så fort det börjar brinna i området. De bor 
där i det nästan färdigrenoverade huset, tillsammans, 
i den annars övergivna, tillbommade borgon. De är 
nyfikna och väldigt trevliga kanske är det välkommet 
med besök av två svenskar som försöker prata italien-
ska i väntan på utryckning. Med de hjälpmedel vi har 
pratar vi på och förklarar att vi är intresserade av vad 
som ska hända med borgon nu, när den renoverats. 
Det är svårt att svara på, för ingen vet. En av männen 
berättar att det funnits en plan att det skulle bli ett 
center för autistiska barn, men ingen vet. De berättar 
att det varit skola här förra sommaren om fascism, vil-
ket stämmer bra överens med den sommarkurs jag läst 
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Borgo Pietro Lupo. Dagen efter, utvilade, åker vi i 
den lilla bilen mot den andra borgon vi bestämt att be-
söka. Borgo Pietro Lupo. Vägen dit är väldigt dålig och 
när vi kommer fram i en dal finns de gamla skyltarna 
kvar. Runt om på höjderna tornar nya vindkraftverk 
men nere i Borgon har inte mycket hänt. Husen är alla 
utvändigt mycket medtagna och några fallfärdiga. Det 
står flera avställda bilar, men även sådana som ser ut att 
användas. Hundar möter nyfiket oss samtidigt som vi 
försöker göra oss hörda när vi närmar oss husen. Vi hör 
en tv som står på i ett hus vid torget. Alla persienner 
är neddragna för hettan. Snart tittar en äldre man ut. Vi 
hälsar och snart berättar han om sitt liv där. Han heter 
Pino och har bott där i 70 år, sedan han var sju år gam-
mal. Han är bonde. Pino berättar vad alla byggnader 
varit och hur platsen har förändrats. 
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Han berättar om att det sprungit barn på skolan intill, 
nu finns det inga barn här. Han berättar att det var 
vackert här tidigare. Bredvid huset han bor i ligger ett 
fängelse och bredvid det ett ”kommunhus”. Vid torget 
ligger även kyrkan och det som var skolan. Denna bor-
go är lite större med fler byggnader än den vi besökte 
dagen innan och i husen längre bort bor det två an-
dra familjer. När vi går runt och tittar ser vi tvätt som 
hänger på tork och solskyddande draperier i fönster 
och dörrar. Det finns hästar i hagen och gäss trampar 
runt i ruinerna av det gamla fängelset. Pino bjuder in 
oss i sitt hem. Vi får espresso och träffar hans fru Maria, 
de är nyfikna på oss och vad vi gör där. De berättar 
att de har fått fyra barn som alla vuxit upp i borgon, 
men nu har de flyttat. Som de flesta andra. Tidigare, 
berättar de, bodde det 150 personer här, vi förstår att 
det måste varit väldigt annorlunda och att de båda har 
sätt hur platsen har genomgått förändringen. De valde 
att bo kvar, även om deras hus ser slitet ut är huset från 
utsidan, är det väldigt väl omhändertaget inifrån. Likt 
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många andra byggnader vi varit inne i skvallrar inte 
utsidan så mycket om insidan som i Sverige. Samtalet 
fortsätter och vi dricker kall cola, vilket svalkar ganska 
bra, det är så otroligt varmt att det är svårt att tänka. 
Om några dagar ska de ha byfest, vi är välkomna men 
får förklara att vi inte kan komma. Vi tackar för allt 
och tittar runt en sväng till innan vi sätter oss i bilens 
svalka. Det är ganska tyst i bilen efteråt. De två dagar-
nas utflykter tar mycket plats i tankarna. Det är mycket 
tankar, känslor och många frågor.
 Efter Utflykterna till Sicilens Borgos har vi en 
dags paus. Vi är båda trötta av upplevelserna men även 
av bilkörningen som inte varit det minsta avslappnad. 
Nästa etapp av resan går till Kalabrien. Dit ska vi ta oss 
kollektivt, vilket är lättare sagt än gjort. Med tåg, båt 
och två olika bussar lyckas vi till slut komma fram till 
den lilla byn. Trötta, hungriga men glada, vi ska stanna 
här några dagar.
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Den lilla byn med det stora Communityt

Kalabrien som ligger på ”Italiens tå” är en region med 
mycket berg täckta i grönska samtidigt som det är bit-
vis torrt som en öken och med långa stränder mot 
både Tyrrenska och Joniska havet. Kalabrien är ett av 
Europas fattigaste områden som lidit av stor avbefolk-
ning sedan mitten av 1900-talet. Detta på grund av 
fattigdom och en utkonkurrering av de starkare indu-
strierna i norra Italien (Maak 2020). Området har även 
stora problem med organiserad brottslighet, i första 
hand av Ndrangheta, maffian med ursprung i området 
som både har stort inflytande och stora ekonomiska 
tillgångar (Interpol u.å.). 
 Till Italiens stränder anländer ett stort an-
tal flyktingar som söker skydd i Europa. Under årets 
sex första månader anlände 27,633 personer till Ita-
lien via havet. I juni i år kom 1,405 personer med båt 
till Kalabrien. I UNHCRS rapport presenteras dessa 
människor som siffror utan namn (2022).

Camini. På Kalabriens östkust längs det Joniska havet 
ligger byar som par med en bergsdel som kallas Supe-
rieore och en kustdel som kallas Marina. En av dessa 
byar är Camini. Jag har mejlat i förväg och vi ska bo 
i Camini uppe i bergen i ett hus renoverat av EU-
ROCOOP Servizi Società Cooperativa Sociale (Salto 
Youth Net 2019). Boendet var superfint renoverat och 
är en del av projektet för att kunna ta emot volontä-
rer och ge bostäder åt flyktingar i de annars övergivna 
byggnaderna. Vi är nyfikna och intresserade av projek-
tet som drivs av organisationen för att ta emot och 
integrera flyktingar som kommer till Kalabrien samti-
digt som det har fått positiva konsekvenser för de små 
byarnas fortlevnad och områdets ekonomi. De sociala 
initiativen har lokala hantverk, jordbruk samt kun-
skapsutbyte som förtecken. Upplevelsen blir ett minne 
för livet i en värld där det behövs mer exempel på 
humanism och empati. Trots våra begränsade Italien-
skakunskaper lär vi känna flera personer som vi umgås 
med. Både med flyktingar och personer som likt oss 
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valt att spendera några dagar i Camini för sina projekt 
eller universitetsstudier. Det finns något väldigt fint i 
att de som är flyktingar och nyanlända i värdlandet får 
vara värd för oss och andra som besöker byn.
 Vi går på hike i en liten grupp med Zacha-
ria som guide, han berättar att han egentligen vill till 
Schweiz där hans familj är men eftersom att han anlän-
de i Italien så får han bara studera här. Innan läste han 
till läkare i Syrien. Han talar fem språk och är därför 
frivillig tolk och kulturell tolk på flyktingmottagningar 
för staten, för att hjälpa människor, men också för att 
det kan hjälpa i en medborgarskapsansökan. Vi frågar 
vad en kulturell tolk gör och han förklarar att det lika 
mycket är seder, kulturella skillnader och olika sätt att 
uttrycka sig som behöver förmedlas och inte alltid en 
ordagrann översättning vilket en kulturell tolk också 
gör. Tillsammans går vi ner i en dal där det flyter en 
flod, den är inte så stor nu under sommaren, men vatt-
net svalkar och ger tillräckligt med fukt för att det ska 
kunna växa träd som skuggar. De berättar att de brukar 
gå ner hit och röka vattenpipa på lördagar.  När eldar-
na till kolet tändes bland stenar på den torra marken 
kändes det lite otäckt till en början för brandrisken 
men de hade mycket erfarenhet i koltillverkning.

Efteråt när vi gått tillbaka upp till byn följer vi med 
Hamsa för att delta i en av de workshops som koo-
perativet driver. Hamsa hjälper oss att dreja, han in-
struerar och styr plattans hastighet medan vi kämpar 
med att forma leran. En tjej från Pakistan dekorerar allt 
han drejar. De är ett team. De två ungdomarna driver 
workshopen nästan helt själva. De går dit efter skolan, 
de är 14 och 16 år, han tycker det är lugnande att dreja 
hon tycker det är kul att vara kreativ. Hon berättar 
att hennes mönster är inspirerade av hennatatueringar, 
men att alla saker hon gör är unika. 
 Vi äter på EUROCOOPs restaurang som har 
en central roll i byn. Här möts alla, unga som gamla för 
att äta när solen har gått ner och temperaturen sjunkit 
något. Det är mycket hejande, minglande och maten 
är enkel men god. En kväll äter vi tillsammans med 
två italienare som bor i Neapel. De håller på att göra 
klart ett feministiskt projekt om kvinnor som blivit 
utnyttjade och tagit sig ur trafficking eller tvångsgifte. 
De redigerar en video från ett event där kvinnorna till 
ljudet av trummor har fått gå in i sin berättelse inför 
publik. Med mycket starka känslor och makt över sin 
egen kropp och berättelse hade det infunnit sig fri-
görelse för de medverkande. Italienarna från Neapel 
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pratar om det stora ansvaret att förvalta deras historier 
och viljan att söka bidrag för att hjälpa fler kvinnor. 
Samtalet glider över i dagens stora frågor. Rasism, kon-
sumtion, diktatorer och trögheten i att förändra värl-
den för klimatets skull. Inte minst frågar vi om hur de 
ser på arvet från fascismen som kändes aktuellt med 
det italienska valet nära i tid. Men de beskrev att även 
om de var oroliga för den italienska politiken är den 
allmänna, och deras uppfattning att fascismen i Italien 
hände för länge sedan och att det inte är något italie-
nare upplever som känsligt idag. 
 Dagen efter får vi veta att det tradition att åka 
på utflykt på söndagar. I Camini anordnades buss till 
stranden, en kort tur, men eftersom det inte går nå-
gon kommunaltrafik på söndagar hade byn en egen 
buss. Vi satt på stranden under parasoll och lekte med 
barnen från Pakistan och Syrien som älskade vattnet. 
En av de vi partade mest med, Azia, hade intervjuat 
många under veckan kring hur det är att komma som 
flykting till Camini. Hon berättade att ett av de allra 
vanligaste svaren var att man trivs i byn, eftersom man 
kände igen saker från de platser man kommit ifrån. 
Samtidigt som vi trampa runt på båten i medelhavet 
hjälptes Zacharia och Azia åt att översätta och lära oss 

Bella Ciao, sången som jag först hörde i Casa de pa-
pel på Netflix men som dykt upp gång på sedan dess. 
Kampsången som användes under fascisttiden av mot-
ståndsrörelsen och fortfarande symboliserar motstånd. 
Väl tillbaka i byn har det oundvikliga inträffat och vi 
har bränt oss, mest av alla. Vi båda känner att vi gärna 
stannat längre i Camini, och när vi ger oss av tidigt 
på morgonen säger vår nya hemlösa hundkompis Max 
hejdå.
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Avslutande ord. Infrastrukturen kring, samt om-

händertagandet av kulturella värden ser jag som en 

del i att arbeta med arkitektur och stadsplanering på 

landsbygden. Avfolkning, flyktingvågor, agrikulturella 

kulturlandskap och lokal produktion är aktuella frå-

gor som är kopplade till arkitektur i en bred bemär-

kelse. Dessa behöver problematiseras som till exempel 

med exemplet från Camini. Här blir det tydligt att 

flyktinginvandring kan vara positivt för värdlandet 

och hur olika sovande resurser så som byggnader 

kan användas på ett praktiskt sätt, förutom vikten av 

gemenskap för integrering som odlas med omsorg 

och framgång i byn. Samtidigt kan olika historiska 

kopplingar behöva problematiseras vilket är fallet i 

de två fascistiska Borgos som jag besökte på Sicilien.  

Resan har varit väldigt lärorik och samtidigt har jag 

bara fler frågor nu.

Källor

Cardaci, Alessio & Versaci, Antonella. (2017). Adaptive reuse 
for social agriculture: a sustainable approach for the recove-
ry of abandoned villages in sicily. 169-180.

Hobson, Jane. (1999). New towns, the modernist planning 
project and social justice.

Interpol. (u.å.) INTERPOL Cooperation Against ‘Ndrang-
heta (I-CAN). https://www.interpol.int/Crimes/Organi-
zed-crime/INTERPOL-Cooperation-Against-Ndranghe-
ta-I-CAN hämtad 2022-09-24

Kungliga Konsthögskolan. (2022). Decolonizing Archi-
tecture: Internal colonization and the countryside. https://
kkh.se/sv/utbildning/vidareutbildning-inom-arkitek-
tur-och-fri-konst/decolonizing-architecture-2022/

Maak, Niklas. 2020. Eurodrive: Repopulation Utopia. 
I AMO, Koolhaas (red). Countryside, a report. Taschen 
GMBH, s.20-61.

Rifkind, David. (2013) The Battle for Modernism: Qu-
adrante and the Politicization of Architectural Discourse 
in Fascist Italy.

Salto Youth Net. (2019). Camini: history and recent deve-
lopments. https://www.salto-youth.net/tools/otlas-part-
ner-finding/download/7648/Camini-Jungi-Mundu-IN-
TRO%20%28ENG%29%202019.pdf

Samuels, Joshua. (2010). Of Other Scapes: Archaeology, 
Landscape, and Heterotopia in Fascist Sicily. Archaeologies 
6, no. 1. 62-81.

UNHCR. (2022). Italy Sea Arrivals Dashboard (June 
2022). https://data.unhcr.org/en/documents/de-
tails/94458


