
 

Bröderna Paxton  
Beskrivning 
Dilemmasaga. Bröderna Paxton syftar till att pröva deltagarnas förmåga att bemöta 
fördomar i en hotfull situation.  Deltagarna får lyssna till berättelesen om Bröderna 
Paxton och själva leva sig in i Benjamin Franklins situation när han fick uppdragaet att 
sätta stopp för Bröderna Paxtons mord på indianer. 
 
Material  
Penna och papper. Bröderna Paxton - underlag berättelse, Bröderna Paxton – underlag 
strategi.  

 
Instruktion (Arbetsgång) 
Läs upp berättelsen om Bröderna Paxton, se underlag berättelse 
Berätta för deltagarna att Franklin lyckades med sitt uppdrag men säg inte hur. 
Beskriv målande att: 

- Paxtonpojkarna har nu slagit läger och väntar på att anfalla Philadelphia 
nästa morgon. Du är nu Franklin. Du har ridit till Paxtonbrödernas läger, satt 
dig ner med dem för ett samtal. 

Fråga: 
- Vad skulle du säga till bröderna?  
- Vad skulle du vädja till?  
- Hur skulle du kunna få stopp på deras vettlösa mördande?  
- Hur skulle du göra för att bryta ner deras fördomsbilder av indianer? 

 
Låt deltagarna bilda grupper och samtala fritt. Fråga därefter varje grupp hur de skulle 
bemöta Bröderna Paxton. Skriv upp de olika förslagen på ett gemensamt papper. 
Läs sedan upp eller dela ut Franklins strategi(se underlag). Kanske är deltagarnas strategi 
rätt lik Franklins. 

 
Diskussionsfrågor att arbeta vidare med 
Vilka argument kan göra indianerna till verkliga människor? Hur bryts anonymiteten? 
Berätta om liknade situationer idag som påminner dig om berättelsen. 
Hur skulle du vilja hantera en hotfull grupp du ställs inför – om det var verklighet? 
Berätta om erfarenheter av svåra situationer där ingen gjort något eller där någon faktiskt 
ingripit. Vad blev konsekvenserna? 

 
Tips och varianter 
För en rätt förståelse av Franklins argument, bör nämnas att Paxtons själva från början 
tillhörde en minoritetsgrupp i England, som flytt till Amerika för att få utöva sin tro i 
religionsfrihetens förlovade land. De ansåg sig själva vara bättre ”kristna” än andra. De 
såg ner på turkar, som vid den här tiden ansågs vara grymma och blodtörstiga. Morerna 
från Nordafrika betraktades som hatiska mot den västerländska kristnavärlden och 
”vildarna i Afrika” ansågs alltjämt primitiva och grymma. En jämförelse med dessa 
folkgrupper måste ha uppfattats som något oerhört utmanade av Paxtonbröderna. 
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Källa: Sven Lindqvist (1995) Antirasister: människor och argument mot kampen mot 
rasism 1750 – 1990.  Bonniers pocket. 
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